
รอบรู้เร่ืองภาษี
เพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์ 



ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร



TAX
ส่ิงท่ีรฐับงัคบัเก็บจากประชาชนน าไปใช้

ประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ไม่ไดใ้ห้

ผลตอบแทนโดยตรง ต่อประชาชน 

ภาษีอากรคือ   



วัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บภาษี 
∎ เพ่ือเป็นรายได้

∎ เพ่ือควบคุม

∎ เพ่ือกระจายรายได/้ทรพัยากร

∎ เพ่ือการชาํระหน้ีสินของรฐับาล

∎ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของนโยบายตา่งๆ



การผลกัภาระ (Tax Shifting)

 ภาษีทางตรง

 ภาษีทางออ้ม 

ชนิดหรือประเภทของภาษีอากร
การประเมินภาษี (Tax Assessment)

 ภาษีตามมลูค่า

 ภาษีตามสภาพ

ฐานภาษี (Tax Base)

 ภาษีจากรายได้

 ภาษีจากรายจา่ย/การบริโภค

 ภาษีจากทุน/ทรพัยสิ์น

 ภาษีจากการเปล่ียนมือ

 



 หลกัแหลง่เงินได ้(SOURCE  RULE) 

 หลกัถ่ินที่อยู ่(RESIDENT  RULE) 

 หลกัสญัชาติ(NATIONALITY  RULE)

อาํนาจในการจดัเก็บภาษีอากรของรฐั

มีหลกัการท่ีใชท้ัว่ไป 3 หลกัการ



 การหกัภาษี ณ ที่จา่ย (WITHHOLDING  TAX)

 การประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT)

 การประเมินโดยเจา้พนกังาน 

    (AUTHORITATIVE – ASSESSMENT)

 การตรวจสอบภาษี (TAX AUDIT OR EXAMINATION)

              วิธีการจดัเก็บภาษี

วิธีท่ีใชท้ัว่ไป 4 วิธี



 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

 ภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคล (Corporate Income Tax)

 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย (With Holding Tax) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value Added Tax)

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

 อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

จดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร



 ยืน่อุทธรณต์อ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ภายใน ๓๐ วนันบัแตร่บัแจง้การประเมิน

 ยืน่คาํฟ้องตอ่ ศาลภาษีอากรกลางภายใน  ๓๐ วนั

นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้คาํวินิจฉยัอุทธรณ์

 ยืน่คาํฟ้องตอ่ ศาลฎีกา  ภายใน  ๑ เดือน นับแต่

วนัท่ีไดมี้คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

           ขจดัขอ้โตแ้ยง้ทางภาษี

มี 3 ขั้นตอน



ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
Personal Income Tax

(PIT)



ใครตอ้งเสีย PIT ?



1  บุคคลธรรมดา 

2  ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี

3  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

 

4 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล

ท่ีมิใช่นิตบุิคคล 

5 วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

เฉพาะท่ีเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิตบุิคคล



∎ เงินที่ไดร้บั

∎ ทรพัยส์ินท่ีไดร้บัและคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน

∎ ประโยชนท์ี่ไดร้บัและคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน

∎ เงินค่าภาษีทีผู่จ้า่ยเงิน/ผูอ้ื่นออกแทนให้

∎ เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกาํหนด

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร



แหล่งเงินได้

แหลง่เงินได้

นอกประเทศ

(หลกัถ่ินที่อยู)่

แหลง่เงินได้

ในประเทศ 

(หลกัแหล่งเงิน

ได)้



1 หนา้ท่ีงานที่ทาํอยูใ่นประเทศไทย

2 กิจการท่ีทาํอยูใ่นประเทศไทย

3 กิจการของนายจา้งในประเทศไทย

4 ทรพัยส์ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย

ไม่ว่าจะไดร้บัเงินไดภ้ายในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ



หนา้ท่ีงานที่ทาํอยูใ่นตา่งประเทศ

ทรพัยส์ินท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ

กิจการท่ีทาํอยูใ่นตา่งประเทศ

 เง่ือนไขที่จะเสียภาษีในประเทศไทย

       1.อยูใ่นประเทศไทยถึง 180  วนั                  

                           และ

       2. นาํเงินไดเ้ขา้มาในประเทศไทย



มาตรา 40(1)

เงินไดเ้น่ืองจากการจา้ง

แรงงาน  เช่น

 เงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง 

โบนัส ฯลฯ ประโยชนใ์ดๆ 

ที่ไดเ้น่ืองจากการจา้ง

แรงงาน

มาตรา 40(2)เงินไดจ้าก

หนา้ทีห่รือตาํแหน่งงานที่ทาํ 

หรือจากการรบัทาํงานให ้ 

เช่น 

ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ 

ฯลฯ   ประโยชนใ์ดๆ ท่ีได้

จากการรบัทาํงานให้

มาตรา 40(3) ค่าแห่งกูด๊

วิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือ

สิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี



มาตรา 40(4)

เงินไดท้ี่เป็น

 ก. ดอกเบ้ียฯ 

 ข. เงินปันผลฯ

 ค. เงินโบนสัที่จา่ยแก่ผูถ้ือหุน้ฯ

 ง. เงินลดทุนของบริษัทฯ

 จ. เงินเพ่ิมทุนของบริษัทฯ

 ฉ. ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการควบเขา้กนัฯ

 ช. ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการโอน

การเป็นหุน้ส่วน

มาตรา 40(5) เงินหรือประโยชน์

อยา่งอื่นที่ไดเ้น่ืองจาก

 ก. การใหเ้ช่าทรพัยส์ิน

 ข. การผิดสญัญาเช่าซ้ือทรพัยส์ิน

 ค. การผิดสญัญาซ้ือขายเงินผ่อนฯ

มาตรา 40(6) เงินไดจ้ากวิชาชีพ

อิสระ  ไดแ้ก่ 

กฎหมาย 

การประกอบโรคศิลป์

วิศวกรรม  

สถาปัตยกรรม  

การบญัชี

ประณีตศิลปกรรม

วิชาชีพอิสระอื่น



มาตรา 40(7)

เงินไดจ้ากการรบัเหมาที่ผูร้บัเหมาตอ้ง

ลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนสาํคญั

นอกจากเคร่ืองมือ

มาตรา 40(8)เงินไดจ้ากการธุรกิจ การ

พาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การ

ขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากทีร่ะบุไวใ้น (1) ถึง 

(7) 



การยกเวน้ภาษี

มาตรา 42

กฎกระทรวงฉบบัที่ 126

มาตรา 42.docx
กฎกระทรวง126.docx


∎ ม.42(8) (ข) ยกเวน้ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออม

ทรพัยท์ี่ไดร้บัจากสหกรณ์

∎ พ.ร.ฎ. ฉบบัที่ 40 ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

แก่ผูมี้เงินไดจ้ากการเป็นสมาชิกสหกรณเ์ฉพาะส่วน

เงินไดท้ี่เป็นเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน



ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 Corporate Income Tax

(CIT)



หลกัการของ CIT

ผูมี้หนา้ท่ีเสีย CIT

การคาํนวณ CIT

การยกเวน้ CIT



1เป็นภาษีทางตรง 
(Direct Tax)

ภาษีที่เรียกเกบ็จากรายได้
และทรัพย์สนิต่างๆของ
บุคคล หรือนิตบิุคคล โดย
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถผลัก
ภาระภาษีไปยังผู้อ่ืนได้

3จัดเกบ็จากก าไรสุทธิ
ที่ได้จาการประกอบกจิการหรือ
เน่ืองจากการประกอบกจิการของ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล 

แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับที่หนึ่ง จัดเกบ็จากก าไรสุทธิ
ระดับที่สอง จัดเกบ็จากเงนิปันผล

4จัดเกบ็เป็นรายรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

โดยปกตมิีก าหนด 12 เดือน แต่
อาจจะน้อยกว่ากไ็ด้แล้วแต่กรณี

5 เป็นภาษีอากรประเมนิ 

(Assessable Tax)

ภาษีอากรที่ผู้ต้องเสียมีหน้าที่
ยื่นประเมนิตนเองตามหกั
เกณฑ์ วธีิการ ที่กฎหมาย
ก าหนด และให้เจ้าพนักงาน
ประเมนิความถกูต้อง

2หลักการจัดเกบ็ภาษี
เงนิได้นิตบุิคคล
- หลักแหล่งเงนิได้ 

(Source Rule)

- หลักถิ่นที่อยู่ 

(Resident Rule)



ความหมายของนิตบุิคคล

นิตบุิคคล   คือ บุคคลท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย เช่น

ประมวลกฎหมายแพ่งฯ พ.ร.ฎ. แบ่งสว่นราชการ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ร.บ. นิตบุิคคลอาคารชุด



1.  บจ./หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม ก.ม.ไทย แบ่งเป็น

บริษัทจาํกดั ท่ีตั้งข้ึนโดยป.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีตั้งข้ึนท่ีตั้งข้ึนโดยป.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 



2. บริษัท/หา้งหุน้ส่วนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม ก.ม.ตา่งประเทศ

(1) ประกอบกิจการในประเทศไทย กระทาํกิจการในประเทศไทยแห่ง

เดียวโดยเฉพาะ 

(2) ประกอบกิจการในประเทศไทย กระทาํกิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งใน

ประเทศไทย และกิจการท่ีทาํในประเทศไทยดงักล่าว เป็นกิจการอ่ืนใดท่ีมิใช่

กิจการขนส่งระหว่างประเทศ

(3) ประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศไทย

(4) มิไดป้ระกอบกิจการในไทย แตมี่เงินไดต้าม ม.40(2) – (6) 

                 ท่ีจา่ยจาก หรือในประเทศไทย

 



(5) มิไดป้ระกอบกิจการในไทย แตมี่ลกูจา้ง หรือผูท้าํการแทนหรือ ผูท้าํการ

ตดิตอ่เป็นเหตใุหไ้ดร้บัเงินไดใ้นประเทศไทย

3. กิจการซ่ึงดาํเนินการเป็นทางการคา้หรือหากาํไร โดย

- รฐับาลตา่งประเทศ

- องคก์ารของรฐับาลตา่งประเทศ

- นิตบุิคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตาม ก.ม.ของตา่งประเทศ

 

 



4. กิจการซ่ึงดาํเนินการเป็นทางการคา้หรือหากาํไร โดย

- บริษัท + บริษัท

- บริษัท + หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล

- หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล + หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล

- บริษัท , หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล + บุคคลธรรมดา, คณะบุคคลท่ีมิใช่

นิตบุิคคล, หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือนิตบุิคคลอ่ืน

 

 



5. มูลนิธิ หรือสมาคม 

6. นิตบุิคคลอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาํหนด

 

 



1 กาํไรสุทธิ

2 รายไดก่้อนหกัรายจา่ย

3 เงินไดท่ี้จา่ยจากหรือในประเทศไทย

4 การจาํหน่ายกาํไรออกไปตา่งประเทศ



นิตบุิคคลอ่ืนๆนอกจากท่ีกล่าวในขา้งตน้และเฉพาะท่ีตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทย เช่น

 กระทรวง ทบวง กรม

 องคก์ารของรฐับาล

 สหกรณ์



ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย

With Holding Tax

(WHT)



WHT
 การจดัเก็บภาษีล่วงหน้า 

    (ก่อนถึงก าหนดยื่นรายการ)

 ใหถื้อเป็นเครดิตภาษีของผูม้ีเงินได ้

(ม.60) 

                     หลกัการ   



เม่ือไรตอ้งหกั WHT?



มาตรา 50

ผูจ้า่ยเงิน (ผูห้กั) : บุคคล หา้งหุน้สว่น 

บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคล 

ผูมี้เงินได ้: ผูมี้หนา้ทีเ่สียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

เงินไดท้ี่จา่ย :

ม.40(1)(2) จา้งแรงงาน/รบัทาํงานให ้

ม.40(3)(4) ค่าสิทธิ ดอกเบ้ีย/เงินปันผล

ม.40(2)-(6) ผูร้บัอยู ่ตปท.

ม.40(5)-(8) ผูจ้า่ยเป็นรฐับาลฯ

ม.40(8) ขายอสงัหาริมทรพัย ์

มาตรา 69ทวิ 

ผูจ้า่ยเงิน (ผูห้กั) :รฐับาล   

องคก์รของรฐับาล เทศบาล 

ผูมี้เงินได ้: ผูมี้หนา้ทีเ่สียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล  

เงินไดท้ี่จา่ย : 

ม.40 (1) - (8)

มาตรา 69ตรี 

ผูจ้า่ยเงิน (ผูห้กั) :  บุคคล หา้งหุน้สว่น  

บริษทัสมาคมหรือคณะบุคคล 

ผูมี้เงินได ้: ผูมี้หนา้ทีเ่สียภาษีเงินได้

นิติบุคคล  

เงินไดท้ี่จา่ย :

 ม.40(8)  ขายอสงัหาริมทรพัย์



มาตรา 3 เตรส และ

คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี 

ท.ป.4/2528

ผูจ้า่ยเงิน (ผูห้กั) : บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

หรือนิติบุคคลอ่ืน / บุคคล

ผูมี้เงินได ้: ผูมี้หนา้ทีเ่สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

เงินไดท้ี่จา่ย : ม.40(2) - (8)

กรณีไม่มีกฎหมายกาํหนดใหห้กัตาม ม.50, 69ทวิ, 

69ตรี

คาํสัง่กรมสรรพากร

 ป.90 

 ป.91 

 ป.96

 ป.112

 ป.118

 ป.125 



จา่ยดอกเบ้ียใหบ้ริษัท: หกัอตัรารอ้ยละ 1 ขอ้ 4

จา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้: หกัอตัรารอ้ยละ 10 ขอ้ 5 

จา่ยค่าเช่าทรพัยส์ิน: หกัอตัรารอ้ยละ 5 ขอ้ 6

จา่ยเงินไดวิ้ชาชีพอิสระ: หกัอตัรารอ้ยละ 3 ขอ้ 7

จา่ยเงินรางวลั: หกัอตัรารอ้ยละ 5 ขอ้ 9 (1) และรอ้ยละ 3 ขอ้ 12/2

จา่ยค่าโฆษณา: หกัอตัรารอ้ยละ 2 ขอ้ 10 

จา่ยค่าขนส่ง: หกัอตัรารอ้ยละ 1 ขอ้ 12/4

 จา่ยค่าจา้งทาํของ/ค่าบริการ: หกัอตัรารอ้ยละ 3 ขอ้ 8 และ 12/1



1 กรรมการและพนกังานสหกรณไ์ดร้บัเงินได้

2 สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณไ์ดฝ้ากเงินประเภทประจาํ   

   หรือไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่สหกรณ์

3 จา่ยค่ารถขนส่งสินคา้

4 จา่ยค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 



5 จา่ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน

6 จา่ยดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัย์

7 จา่ยค่าเบ้ียเล้ียง หรือพาหนะกรรมการและพนกังานสหกรณ์

8 จา่ยค่าแกว้นํ้าตดิโลโกส้หกรณ ์200 ใบ

9 จา่ยค่าซ้ือพืชผลทางการเกษตรจากชาวไร่





ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Value Added Tax

(VAT)



1เป็นภาษีทางอ้อม 

(Indirect Tax)

ภาษีที่เรียกเกบ็จากผู้บริโภค 

เมื่อมีการซือ้สนิค้าหรือ
บริการในประเทศไทย เป็น
ภาษีที่ผลักภาระให้กับผู้ซือ้
หรือผู้บริโภคให้รับภาระภาษี
แทนผู้ขาย

2ใช้แทนภาษีการค้า
ระบบภาษีการค้าความ
ซ า้ซ้อนและจัดเกบ็ได้ยาก 

จงึได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครัง้แรก 

ของประเทศไทย
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2535

3เร่ิมใช้พร้อมภาษีธุรกจิ
เฉพาะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
ธุรกจิเฉพาะ เร่ิมใช้เมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2535

4 จัดเกบ็จากฐานการ
บริโภค
เป็นการเกบ็ภาษจีากการขาย
สนิค้า หรือการให้บริการในแต่
ละขัน้ตอนการผลติ และ
จ าหน่ายสนิค้าหรือบริการ ทัง้
ที่ผลติ ภายในประเทศและ
น าเข้าจากต่างประเทศ



เรื่องท่ีควรรูเ้ก่ียวกบั VAT

ผูมี้หนา้ที่เสีย VAT01

02

04

03

05

ความรบัผิดในการเสีย VAT

ฐานภาษีและการคาํนวณ VAT

กรณีที่ไม่อยูใ่นบงัคบัเสีย VAT

ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม



1. ผูป้ระกอบการ

2. ผูน้าํเขา้

3. ผูท่ี้กฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ



 บุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคล  (ม. 77/1 (1)-(4))

 กระทาํการขายสินคา้ หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัร

 เป็นทางธุรกิจหรือวิชาชีพ

 ไม่ว่าจะไดร้บัชาํระราคา ประโยชน ์หรือ ค่าตอบแทนหรือไม่ และ

 ไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่



สินคา้
หมายความวา่ ทรพัยสิ์นท่ีมีรปูร่างและไมม่ีรปูร่าง ท่ีอาจมีราคาและถือเอาได ้

ไมว่า่จะมีไวเ้พื่อขาย เพื่อใช ้หรือเพ่ือการใด ๆ รวมถึงส่ิงของทุกชนิดท่ีน าเขา้ 

(ม. 77/1 (9)) 



ขาย หมายความตาม (ม. 77/1 (8)) คือ การจาํหน่ายจา่ยโอนฯ รวมถึง

1 สญัญาใหเ้ช่าซ้ือ ผ่อนชาํระ หรือจะขายสินคา้

2 ส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพ่ือขาย

3 ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัร

4 นาํสินคา้ไปใชไ้ม่ว่าประการใดๆ เวน้แตน่าํไปใชเ้พ่ือการประกอบกิจการ

ของตนเองโดยตรง (ประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม ฉบบัที่ 1)



5 สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ

6 สินคา้คงเหลือ/ทรพัยส์ิน ณ วนัเลิกประกอบกิจการ แตไ่ม่รวมสินคา้/

ทรพัยสิ์น ซ่ึงไดค้วบเขา้กนั หรือไดโ้อนกิจการทั้งหมดกนั

7กรณีอ่ืน ตามท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 188)



 บริษัทฯผลิตยา ไดม้อบยาตวัอยา่งใหแ้พทย ์หรือการแจกจา่ยยา

 บริษัทซ้ือรถยนตเ์ป็นรางวลัในการชิงโชค เม่ือบริษัทมอบรถยนตใ์หล้กูคา้ 

 บริษัทผลิตขนม เม่ือลกูคา้มาเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทไดแ้จกขนมท่ีบริษัท

ผลิตใหท้ดลองชิม

 การส่งสินคา้ไปเป็นตวัอยา่ง



ประโยชนอ์นัมีมูลค่า ซ่ึงมิใช่การขายสินคา้ และใหห้มายความรวมถึง การ

ใชบ้ริการของตนเอง แตท่ั้งน้ีไม่รวมถึง

1 การใชบ้ริการของตนเอง ตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ฉบบัที่ 2

2 การนาํเงินไปหาประโยชน ์โดยการฝากธนาคาร/ซ้ือพนัธบตัร/         

หลกัทรพัย์

3 การกระทาํตามที่อธิบดีกาํหนด



 กรณีทัว่ไป = ส่งมอบ

 ขายสินคา้ตามสญัญาใหเ้ช่าซ้ือ = กาํหนดชาํระ

 การขายสินคา้โดยตั้งตวัแทนเพ่ือขาย = ส่งมอบ

 ขายสินคา้โดยการส่งออก = ชาํระอากรขาออก

 ขายสินคา้ท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรา 0 



 กรณีทัว่ไป = ไดร้บัชาํระราคา

 บริการตามสญัญาท่ีกาํหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการ =

ไดร้บัชาํระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการ

 บริการในประเทศ ใชบ้ริการนอกประเทศ = ไดช้าํระราคา

 โอนสิทธิบริการ จากผูไ้ดร้บัอตัรา 0



 กรณีทัว่ไป = ชาํระอากรขาเขา้ หรือ

เม่ือมีการวางคํ้าประกนัอากรขาเขา้ หรือ

ออกใบขนสินคา้หากเป็นสินคา้(ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้)

 กรณีนาํสินคา้ออกจากเขตปลอดอากร =  ในวนัท่ีนาํสินคา้ออกจากเขต

ปลอดอากร



 การขายสินคา้ท่ีไม่มีรูปรา่ง/กาํหนดไม่ไดว่้าส่งมอบเม่ือใด

 ขายสินคา้/ใหบ้ริการ ถ่ายเครื่องอตัโนมตัิ

 ขายสินคา้/ใหบ้ริการ ซ่ึงชาํระโดยบตัรเครดิตหรือทาํนองเดียวกนั

 นาํสินคา้ไปใชเ้อง/สินคา้ขาดจากรายงาน/สินคา้คงเหลือและ

ทรพัยส์ินท่ีมีไวใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกฯ/ถอน หรือเพิก

ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม



 ฐานภาษี กรณีทัว่ไป (ม. 79)

 ฐานภาษี สาํหรบัการส่งออกสินคา้ (ม. 79/1)

 ฐานภาษีสาํหรบัการนาํเขา้สินคา้ (ม. 79/2)

 ฐานภาษี กรณีพิเศษ (ม. 79/3)



มูลค่าทั้งหมดท่ีไดร้บั/พึงไดร้บัจากการขายสินคา้/บริการ รวมภาษี

สรรพสามิต แตไ่ม่รวมถึง

- ส่วนลดการคา้

- ค่าชดเชย/เงินอุดหนุน

- ภาษีขาย

- ประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบั VAT (ฉบบัท่ี 40)



 ของแถมพรอ้มการขายสินคา้

 ของแจก/รางวลัในแตล่ะวนั

 ของแจก/ของขวญัเน่ืองในพิธี

 สินคา้ตวัอยา่ง เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย

 สินคา้ทดลองใชก่้อนซ้ือ



 ขายสินคา้/บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทน หรือตํา่กว่าราคาตลาด

 นาํสินคา้ หรือบริการไปใชเ้อง โดยไม่ใช่เพ่ือกิจการโดยตรง

 สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ

 รบัโอนสิทธิในสินคา้/บริการ จากผูไ้ดร้บัอตัรา 0

 สินคา้คงเหลือ/ทรพัยส์ินฯ ณ วนัเลิกประกอบกิจการ



                   อตัราภาษี

 อตัราปกต ิรอ้ยละ 10 

(ปัจจบุนัลดอตัราภาษีชัว่คราวเหลือ รอ้ยละ 6.3 )

 อตัรารอ้ยละ 0 

              การคาํนวณ VAT

ภาษีที่ตอ้งชาํระ   =    ภาษีขาย  -  ภาษีซ้ือ



1. การขายพืชผลทางการเกษตร แตไ่ม่รวมถึงไมซุ้ง ฟืน หรือผลิตภณัฑท่ี์

ไดจ้ากการเล่ือยไม ้หรือผลิตภณัฑอ์าหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือ

หีบห่อท่ีทาํเป็นอุตสาหกรรม ตามลกัษณะ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

2. การขายสตัว ์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในกรณีสตัวไ์ม่มีชีวิต 

แตไ่ม่รวมถึงผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อท่ีทาํ

เป็นอุตสาหกรรม ตามลกัษณะ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 

3.  การขายปุ๋ย



4. การขายปลาป่น อาหารสตัว์

5. การขายยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้าํหรบัพืชหรือสตัว ์เพ่ือบาํรุงรกัษา 

ป้องกนั ทาํลายหรือกาํจดัศตัรูหรือโรคของพืชและสตัว์

6. การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน 



7 การใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม

กฎหมายว่าดว้ย สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน

8 การใหบ้ริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขา และลกัษณะ

การประกอบกิจการท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมตัริฐัมนตรี  

9 การใหบ้ริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบญัชี การว่าความ หรือการ

ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนตามท่ีอธิบดีกาํหนด โดยอนุมตัิรฐัมนตรี ทั้งน้ี 

เฉพาะวิชาชีพอิสระท่ีมีกฎหมายควบคุม การประกอบวิชาชีพอิสระนั้น



10  การใหบ้ริการรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ย

สถานพยาบาล

11 การใหบ้ริการวิจยั หรือการใหบ้ริการทางวิชาการ ทั้งน้ี ในสาขา และ

ลกัษณะการประกอบกิจการท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมตัิรฐัมนตรี  

12 การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสตัว์

13 การใหบ้ริการตามสญัญาจา้งแรงงาน

14 การใหบ้ริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น



15 การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ ทั้งน้ี เฉพาะบริการในสาขาและ

ลกัษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกาํหนดโดยอนุมตัริฐัมนตรี 

16 การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร 

17 การใหบ้ริการขนส่งระหว่างประเทศ ซ่ึงมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยาน 

หรือเรือเดินทะเล

18 การใหบ้ริการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 

19 การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบริการท่ีเป็นการ

พาณิชยข์องราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเป็นการหารายไดห้รือผลประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็น กิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม



20 การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงส่งรายรบั

ทั้งส้ินใหแ้ก่รฐัโดยไม่หกัรายจา่ย

21 การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการเพ่ือประโยชนแ์ก่การศาสนา หรือการสา

ธารณกุศลภายในประเทศ ซ่ึงไม่นาํผลกาํไรไปจา่ยในทางอ่ืน

22 การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการตามท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



องคป์ระกอบของใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป (ม. 86/4)

1. ใบกาํกบัภาษี

2. ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัของผูอ้อกใบกาํกบัภาษี

3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้/บริการ

4. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี

5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่า

6. จาํนวนภาษี แยกจากมูลค่าสินคา้

7. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี

8. ขอ้ความอ่ืน ๆ (ประกาศอธิบดี ฉบบัที่ 39)







1. ไม่มี/ไม่อาจแสดงใบกาํกบัภาษี

2. ใบกาํกบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้ง/สมบูรณ์

3. ภาษีซ้ือไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการ

4. ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากค่ารบัรอง

5. ภาษีซ้ือท่ีออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออกใบกาํกบัภาษี

6. ประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบั VAT (ฉบบัที่ 42)



1. ซ้ือ/เช่าซ้ือ/โอน หรือบริการท่ีเก่ียวกบัรถยนตน์ัง่ และรถยนตโ์ดยสาร

ท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 ท่ีนัง่

2. ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่

3. กิจการท่ีไม่ตอ้งเสีย VAT

4. ภาษีซ้ือจากการก่อสรา้งอาคาร/อสงัหาริมทรพัย ์ท่ีตอ่มาไดข้าย/ให้

เช่า/ใชใ้นกิจการท่ีไม่ตอ้งเสีย VAT (ภายใน 3 ปี)



5. คาํว่า “ใบกาํกบัภาษี” “ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัภาษีของผูอ้อกใบกาํกบัภาษี” 

       และเอกสารออกเป็นชุด” ไม่ไดถู้กตพิีมพข้ึ์นหรือจดัทาํดว้ยคอมพิวเตอรฯ์

6.    ใบกาํกบัภาษีเป็นสาํเนา เวน้แต่...

7. ภาษีซ้ือส่วนท่ีเฉล่ียจากกิจการท่ีไม่ตอ้งเสีย VAT หรือภาษีซ้ือทั้งหมด 

      กรณีรายไดข้องกิจการท่ีไม่ตอ้งเสีย VAT ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90



1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูร้บับริการ และออกใบกาํกบั

ภาษี ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งเรียกเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรารอ้ยละ 7ของราคาสินคา้และบริการ และตอ้งออก

ใบกากบัภาษีไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้:กรณีส่งออก ใชอ้ตัราภาษี รอ้ยละ 0

2. จดัทาํรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด รายงานท่ีผูป้ระกอบการ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ้งทาํเพ่ิมเติมจากรายงานปกต ิไดแ้ก่

3. รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย

4. รายงานสินคา้และวตัถุดิบ





ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
Specific Business Tax

(SBT)



 

           ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

 

 

              ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

 

 

     ภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา

 

 

           

                    ภาษีมูลค่าเพิ่ม

PIT + SBT CIT + SBT 

PIT + VAT CIT + VAT 



 เป็นภาษีทางออ้มใชจ้ดัเก็บแทนภาษีการคา้ท่ียกเลิกไป

 นาํมาใชจ้ดัเก็บเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2535 พรอ้มกบั VAT

 จดัเก็บเป็นเดือนภาษี

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตอ้งเสียภาษีทอ้งถ่ินอีก10% ของภาษีธุรกิจ

เฉพาะ



เรื่องท่ีควรรูเ้ก่ียวกบั SBT

ผูมี้หนา้ที่เสีย SBT01

02

04

03

05

กิจการที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งเสีย SBT

กิจการที่ไม่ตอ้งเสีย SBT

การจดทะเบียน SBT

การคาํนวณและการยืน่แบบชาํระ SBT



เป็นบุคคล

 บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคล กองมรดก หา้งหุน้สว่นสามญั

หรือ

 นิติบุคคล กองทุน หน่วยงานหรือ

กิจการของเอกชนที่กระทาํโดยบุคคล

ธรรมดาตั้งแตส่องคนข้ึนไปอนัมิใช่นิ

นิติบุคคล

 องคก์รของรฐับาล สหกรณ ์และ

องคก์รอ่ืนที่กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็น

นิติบุคคล

ประกอบกิจการท่ีกาํหนด

 การธนาคาร

 เงินทุน  หลกัทรพัย ์

เครดิตฟองซิเอร ์

 การรบัประกนัชีวิต

 โรงรบัจาํนาํ

 การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร

พาณิชย ์

 การขายอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นทางคา้

หรือหากาํไร

 การขายหลกัทรพัย์

 กิจการอ่ืนที่กฎหมายกาํหนด

ประกอบกิจการใน

ราชอาณาจกัร



1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร  

    สงเคราะห ์  และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

2. กิจการของสหกรณอ์อมทรพัยเ์ฉพาะการใหกู้ย้มืแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์

    ออมทรพัยอ่ื์น 

3. กิจการของการเคหะแห่งชาตเิฉพาะการขาย หรือใหเ้ช่าซ้ืออสงัหาริมทรพัย ์

4. กิจการรบัจาํนาํของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนทอ้งถ่ิน

5. กิจการขายหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ  

    ไทยในตลาดหลกัทรพัย ์

6. กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม เป็นตน้



1. รายรบัจากการประกอบกิจการที่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม

2. รายรบัจากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์

3. รายรบัจากการประกอบกิจการโดยปกตเิยี่ยงธนาคารพาณิชย์

      - ดอกเบ้ียจากการใหกู้ย้มืกนัเองของบริษัทในเครือเดียวกนั

      - ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการนาํเงินทุน เงินกูย้มื เงินเพ่ิมทุน หรือเงินอ่ืนของ 

        บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล ไปฝากธนาคาร หรือซ้ือตัว๋เงินของ 

        สถาบนัการเงินอ่ืน เป็นตน้



ผูป้ระกอบกิจการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะตอ้งยื่นคาํขอจดทะเบียน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัเริ่มประกอบกิจการ

1. การขายอสงัหาริมทรพัย ์ท่ีนิตบุิคคลมีไวใ้นการประกอบกิจการ 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยภ์ายใน 5 ปี นบัแตว่นัที่ไดม้าฯ

3. การใหกู้ย้มืเงินของบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล ท่ีไม่ใช่ธนาคาร หรือ

สถาบนัการเงิน

ผูป้ระกอบการที่ไดย้กเวน้การจดทะเบียน SBT



คาํนวณภาษีจากฐานภาษี คูณดว้ยอตัราภาษีที่กาํหนดไว ้และ

จะตอ้งเสียภาษีทอ้งถิ่นอีกรอ้ยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ



กิจการ

ธนาคาร,สถาบนัการเงิน และกิจการ

เยีย่งธนาคาร

ฐานภาษี

ดอกเบ้ีย สว่นลด ค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการกาํไรก่อนหกัรายจา่ยใดๆ 

อตัรา

รอ้ยละ 3 

กิจการ

รบัประกนัชีวิต

โรงรบัจาํนาํ 

ฐานภาษี

ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

รายไดจ้ากการขายของหลดุจาํนาํ

อตัรา

รอ้ยละ 2.5 

กิจการ

คา้อสงัหารมิทรพัย ์

ฐานภาษี

รายรบัก่อนหกัรายจา่ยใดๆ

อตัรา

รอ้ยละ 3 



 ใชแ้บบ ภ.ธ.40 (แสดงจาํนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

ภาษีทอ้งถ่ิน อีกรอ้ยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ)

 ภาษีในเดือนใดมีจาํนวนไม่ถึง 100 บาท ไม่ตอ้งเสียภาษี

สาํหรบัเดือนนั้น แตต่อ้งยืน่แบบฯตามปกต ิ

 ยืน่แบบฯเป็นรายเดือนภาษี ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

ไม่ว่าจะมีรายรบัหรือไม่

 ยืน่แบบฯ ณ สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา (เขต/อาํเภอ) 

ในทอ้งท่ี ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่หรือท่ี www.rd.go.th



ย่ืนแบบช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีทอ้งถิ่น ในวันท่ี

ไดท้ าการโอนสิทธ์ิ ณ ส านกังานท่ีดิน ท่ีไดท้ าการโอนสิทธ์ิ



1. เฉพาะการใหกู้ย้มืแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณอ่ื์น

- สหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นสถาบนัการเงิน ไดร้บัยกเวน้ SBT 

ตามมาตรา 91/3(3) แห่ง ปรก. 

- สหกรณป์ระเภทอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.2542 ซ่ึงปัจจุบนั 

พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2562  ไดร้บัยกเวน้ SBT ตามมาตรา 91/3(3) แห่ง 

ปรก. เช่นเดียวกบัสหกรณอ์อมทรพัย์



2. การประกอบกิจการของสหกรณป์ระเภทสหกรณบ์ริการ ซ่ึงดาํเนินการ

เก่ียวกบัการจดัหาที่อยูอ่าศยัใหแ้ก่สมาชิก เฉพาะการขายอสงัหาริมทรพัยเ์ป็น

ทางการคา้หรือหากาํไร ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ี 

- ตอ้งเป็นสหกรณท่ี์เป็นสมาชิกโครงการพฒันาคนจนในเมืองของการเคหะ

แห่งชาต ิและไดร้บัเงินกูต้ามโครงการดงักล่าว

- ตอ้งนาํเงินท่ีไดร้บั ไปจดัซ้ืออสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขายตอ่ใหแ้ก่สมาชิกของ

สหกรณน์ั้น



อากรแสตมป์ 
Stamp Duty



1เป็นภาษีทางออ้ม 

(Indirect Tax)

อากรแสตมป์เป็นภาษี

ทางออ้มชนิดหน่ึง

2เก็บจากการทาํตราสาร

จดัเก็บจากการท าตราสาร

ตามประเภทท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว(้28 ลกัษณะ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นบญัชี

อากรแสตมป์)

3วิธีการเสียอากร แยก

ออกไดเ้ป็น 3 วิธี 

1 ปิดแสตมป์อากรบนตราสาร

2 ประทบัแสตมป์ดุนและช าระ

เป็นตวัเงินแทนการปิดแสตมป์

อากร

3 ช าระเป็นตวัเงิน



ลกัษณะท่ี1  เช่าทรพัยส์ินใชใ้นการทาํนา ไร ่สวน

ลกัษณะที่2  โอนใบหุน้ ใบหุน้กู ้พนัธบตัร และใบรบัรองหน้ี ซ่ึงสหกรณห์รือ 

                  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรเป็นผูอ้อก

ลกัษณะที่3 เช่าซ้ือทรพัยสิ์นใชใ้นการทาํนา ไร ่สวน

ลกัษณะที่4 จา้งทาํของ สาํหรบัสญัญาท่ีทาํข้ึนนอกประเทศไทยและการปฏิบตัิ

                ตามขอ้สญัญานั้นมิไดท้าํในประเทศไทย

ลกัษณะที่5 กูย้ืมเงิน สาํหรบัการกูย้นืเงินซ่ึงสมาชิกกูย้มืจากสหกรณ ์หรือ  

                สหกรณกู์ย้มืจากสหกรณ ์หรือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ    

                สหกรณก์ารเกษตร



ลกัษณะท่ี7    ใบมอบอาํนาจ ซ่ึงสหกรณเ์ป็นผูม้อบและใบมอบ

                   อาํนาจตั้งสหกรณเ์ป็นตวัแทนจดัการใหส้หกรณไ์ดร้บัสิทธิใน

                   อสงัหาริมทรพัย์

ลกัษณะที่9    ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ถา้ตัว๋ออกเป็นสาํหรบัและฉบบั 

                   แรกในสาํรบันั้นปิดแสตมป์บริบูรณแ์ลว้ ฉบบัอ่ืนๆไม่ตอ้งปิดอีก  

                   แตต่อ้งสลกัหลงัฉบบันั้นๆไวว่้าไดเ้สียอากรแลว้

ลกัษณะที่11  ใบหุน้ ใบหุน้กู ้หรือใบรบัรองหน้ีของสหกรณ์



ลกัษณะท่ี17(8)   คํ้าประกนัหน้ีเน่ืองแตก่ารท่ีสหกรณใ์หส้มาชิกกูย้มืหรือยมื

ลกัษณะที่18       จาํนาํเก่ียวกบัการกูย้มื ซ่ึงสหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

                        เสียอากรเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน ซ่ึงสมาชิกกูย้มืจากสหกรณ ์

                        หรือสหกรณกู์ย้มืจากสหกรณ ์(ตามท่ีกาํหนดในลกัษณะแห่ง 

                       ตราสาร 5)

ลกัษณะที่21      ตวัแทน การตั้งตวัแทนในกรณีสหกรณเ์ป็นตวัการ

ลกัษณะที่23     คู่ฉบบัหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร ถา้ฝ่ายท่ีตอ้งเสียอากรเป็น 

                     สหกรณ์



THANKS!
Any questions?


