


พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร 

(ฉบบัที ่41) พ.ศ. 2559 

• มาตรา 3 ใหย้กเลกิความในมาตรา 35 แหง่ประมวลรษัฎากร 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิประมวล

รษัฎากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2521 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 

– “มาตรา 35 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 17 มาตรา 50 ทว ิมาตรา 51 

หรือมาตรา 69 เวน้แตจ่ะแสดงวา่ไดม้ีเหตสุดุวสิยั ตอ้งระวางโทษปรบั

ไมเ่กนิสองพนับาท” 

 



พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร 

(ฉบบัที ่42) พ.ศ. 2559 

• มาตรา 3 ใหย้กเลกิความใน (ก) ของ (2) ส าหรบับรษิทัหรือหา้ง

หุน้สว่นนิตบิคุคลของบญัชีอตัราภาษีเงนิไดท้า้ยหมวด 3 ใน

ลกัษณะ 2 แหง่ประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราช

ก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่16) พ.ศ. 

2534 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 

  “(ก) ภาษีจากก าไรสทุธขิองบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล รอ้ยละ 20” 

• มาตรา 4 บทบญัญตัมิาตรา 3 ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรบัเงนิไดข้อง

บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล ซึง่รอบระยะเวลาบญัชีเริม่ใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 



ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีอากร 

ที ่40/2560 



ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีอากร 

ที ่40/2560 



ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 

เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่271) 

เรือ่ง ก าหนดนิตบิุคคลตามมาตรา 39 แหง่

ประมวลรษัฎากร 

• ขอ้ 1 ใหนิ้ตบิคุคลดงัตอ่ไปน้ีเป็นบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิติ

บคุคลตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร 

        (1) ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

• ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราช

กจิจานุเษกษา (9 สงิหาคม พ.ศ. 2559) เป็นตน้ไป  



การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได 

สเุทพ พงษ์พิทกัษ์ 7 



การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได 

• เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี (ทกุกรณี) 
กรณีรายจา่ยของกจิการทีจ่า่ยจรงิแตผู่ร้บัเงนิไมม่ีหลกัฐานการรบัเงนิที่
เพียงพอตอ่การบนัทกึบญัชี กจิการสามารถจดัท าาเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีได ้โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 
(1) เอกสารแสดงการรบัเงนิของผูร้บัเงนิ อาท ิ
   ใบรบั ตามมาตรา 105 ทวหิรือ 
   ใบส าคญัรบัเงนิ หรือ 
   ใบรบัรองแทนใบส าคญัรบัเงนิ 
(2) ใบก ากบัภาษีหรือใบเสร็จรบัเงนิปรากฏเป็นชือ่ผูอ้ืน่เชน่ คา่ไฟฟ้าหรือ

คา่น ้าประปา เป็นตน้ แตก่จิการมีหลกัฐานทีพ่สิจูน์ไดว้า่ กจิการเป็นผู้
จา่ยเงนิตาม (1) และหลกัฐานอืน่ๆ ประกอบ เชน่ สญัญาเชา่ เป็นตน้ 

(3) จดัท าใบส าคญัจา่ย (Payment Voucher) ใชส้ าหรบักรณีไมม่ี
หลกัฐานตาม (1) 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได 

• เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี (ทกุกรณี) (ตอ่) 
(3) จดัท าใบส าคญัจา่ย (Payment Voucher) - ตอ่ 
   1) ใบส าคญัจา่ย ตอ้งระบุ 
     ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร ของผูร้บัเงนิ 
     วนัทีจ่า่ยเงนิ 
     ระบุประเภทรายการทีจ่า่ยและจ านวนเงนิทีจ่า่ย 
     ลงลายมือชือ่ผูร้บัเงนิไวเ้ป็นหลกัฐาน 
     มีการลงนามอนุมตัจิา่ยโดยผูม้ีอ านาจเทา่นัน้ 
  2) พรอ้มแนบหลกัฐานการจา่ยเงนิ อาท ิ
     (ก) ส าเนาเช็คระบุชือ่ผูร้บัเงนิ ซึง่ขดีฆา่ผูถ้อืและขดีครอ่ม A/C Payee 

only ทีม่ีหลกัฐานวา่ไดต้ดับญัชี Bank statement ของผูจ้า่ยเงนิแลว้ 
หรือ 

     (ข) ส าเนาใบโอนเงนิผา่นธนาคารหรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์อืน่ 
  3) แนบบตัรประจ าตวัประชาชนผูร้บัเงนิ (เฉพาะกรณีช าระเป็นเงนิสด) 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได 

• เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี (ทกุกรณี) (ตอ่) 
(4) เอกสารการพจิารณาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แตก่รณี) 

   1) รายงานการประชุมทีม่ีมตอินุมตัใิหถ้อืเป็นรายจา่ยได ้

   2) จดหมายผูบ้รหิาร 

   3) ค ารบัรองอนุมตัริายจา่ย 

   4) รายการเบกิจา่ยทีผ่า่นการอนุมตัแิละมีลายมือชือ่ผูอ้นุมตัจิา่ย 

   5) สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) หลกัฐานการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

ท ัง้น้ี ผูร้บัเงนิจากกจิการตามเอกสารหลกัฐานทีป่รากฏตอ้งมีพฤตกิรรม

ประกอบอาชีพนัน้อยา่งแทจ้รงิ 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ เชน่ 

– กจิการภตัตาคารรา้นอาหาร อาท ิการซ้ือวตัถดุบิปรุงอาหารเอกสาร 

– กจิการผูค้า้สนิคา้เกษตรอาท ิการซ้ือสนิคา้จากเกษตรกร 

– หลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่ 

  - จดัท ารายการซื้อในแตล่ะคราว โดยมีขอ้ความระบุดงัน้ี 

    (1) รายละเอยีดชือ่สนิคา้แตล่ะรายการ  

    (2) มูลคา่และปรมิาณสนิคา้แตล่ะรายการ 

    (3) ราคารวมสทุธ ิ

  - สญัญาซ้ือขาย (ถา้มี)  
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ (ตอ่) 

– การกูเ้งนิจากธนาคารในนามกรรมการ เน่ืองจากตดิเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ไมส่ามารถใหส้นิเชือ่ตอ่กจิการไดโ้ดยตรง และกรรมการมีภาระ

ดอกเบี้ยจา่ย เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

  (1) มตทิีป่ระชุมแจง้ความจ าเป็นใหก้รรมการไปกูธ้นาคารแทนกจิการ 

  (2) สญัญากูเ้งนิ 

     (ก) คูส่ญัญาระหวา่งธนาคารกบักรรมการ 

     (ข) คูส่ญัญาระหวา่งกรรมการกบักจิการ 

  (3) หลกัฐานการรบัเงนิกูย้มืและการบนัทกึบญัชีเจา้หน้ี 

  (4) หลกัฐานทีก่จิการจา่ยดอกเบี้ยใหแ้กธ่นาคาร  
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ (ตอ่) 

– คา่ใชจ้า่ยทีผู่ร้บัเงนิไมส่ามารถออกหลกัฐานการรบัเงนิได ้เชน่ คา่ใชจ้า่ย

เดนิทาง คา่ Taxi คา่จา้งคนสง่เอกสาร เป็นตน้ เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี 

ไดแ้ก ่

  (1) มตทิีป่ระชุม หรือเอกสารหลกัฐานการอนุมตัจิากผูม้ีอ านาจ ใหถ้อืเป็น

รายจา่ย 

  (2) จดัท าใบรบัรองแทนใบส าคญัรบัเงนิ 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิใหห้ลกัฐานการรบัเงนิทีไ่มส่มบรูณ์  

– การจา่ยคา่ซ้ือสนิคา้หรือบรกิารเบ็ดเตล็ดทีผู่ร้บัเงนิใหห้ลกัฐานเพียงใบ

สง่ของหรือใบเสร็จรบัเงนิทีม่ีรายการไมส่มบูรณ์ (อาท ิไมร่ะบุชือ่กจิการ

ทีร่บัเงนิ) เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

     - จดัท าใบรบัรองแทนใบส าคญัรบัเงนิ 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ และไมย่อมใหห้กัภาษี 
ณ ทีจ่า่ย  
1. คา่เชา่อาคาร/เงนิกนิเปลา่ เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

     - จดัท าใบรบัรองแทนใบส าคญัรบัเงนิ 

2. คา่ไฟฟ้า/คา่น ้าประปาทีไ่มใ่ชช่ือ่กจิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก่ 

  1)  สญัญาเชา่อาคาร ซึง่ระบุใหผู้เ้ชา่เป็นผูช้ าระคา่ไฟฟ้า คา่น ้าประปา 

    2) ควรตดิตอ่กบัการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ เพือ่ขอเพิม่ชือ่ของ
บรษิทัฯ ลงในใบก ากบัภาษี โดยเพิม่เตมิขอ้ความวา่ "จา่ยช าระ
คา่บรกิารโดย บรษิทั...“ ลงไปดว้ย บรษิทัฯ มีสทิธนิ าภาษีซ้ือตาม
ใบก ากบัภาษี ดงักลา่ว ไปถอืเป็นภาษีซ้ือในการค านวณภาษีมูลคา่ 
เพิม่ตามมาตรา 82/3 ได ้(หนงัสอืที ่กค 0702/พ./1319 ลงวนัที ่
19 กมุภาพนัธ์ 2552) 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ และไมย่อมใหห้กัภาษี 

ณ ทีจ่า่ย (ตอ่)  

3. ดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีม่ไิดกู้จ้ากสถาบนัการเงนิ เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี 

ไดแ้ก ่

     1) สญัญากูย้มืเงนิ 

     2) หลกัฐานการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

4. เงนิเดอืนของเจา้ของกจิการ (รวมถงึ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของเจา้ของ

กจิการทีเ่บกิจา่ยจากกจิการ เชน่ คา่การศกึษาบุตร เป็นตน้ ซึง่ก าหนด

รวมอยูใ่นเงนิเดอืนของเจา้ของกจิการ) เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

     1) สญัญาจา้งแรงงาน 

     2) หลกัฐานการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ และไมย่อมใหห้กัภาษี 

ณ ทีจ่า่ย (ตอ่)  

5. เจา้ของกจิการใหใ้ชส้ถานทีท่ีอ่ยูอ่าศยัเป็นสถานประกอบการของกจิการ

หรือใหใ้ชท้รพัย์สนิโดยไมค่ดิคา่ตอบแทน เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี 

ไดแ้ก ่

     - หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานประกอบการ/ทรพัย์สนิ (ท ัง้น้ี ผูย้นิยอมให้

ใชส้ถานที/่ทรพัย์สนิ มีภาระภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากการใหใ้ช้

สถานที/่ทรพัย์สนิโดยไมค่ดิคา่ตอบแทน) 

6. กรณีเชา่สถานประกอบการโดยผูร้บัเงนิไมย่อมใหห้กัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

     - สญัญาเชา่อาคาร (หากสญัญาเกนิ 3 ปี ตอ้งท าเป็นหนงัสอืและจด

ทะเบียนตอ่พนกังานเจา้หน้าทีข่องกรมทีด่นิ) 
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การจดัท าเอกสารประกอบการลงบญัชี 

ทีส่ามารถเป็นรายจา่ยทางภาษีได ้

• กรณีผูร้บัเงนิไมอ่อกหลกัฐานการรบัเงนิ และไมย่อมใหห้กัภาษี 

ณ ทีจ่า่ย (ตอ่)  

7. รายจา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกรณีเชา่สถานประกอบการซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ

กรรมการดว้ย หรือกรณีใชท้รพัย์สนิรว่มกนักบักจิการหรือบุคคลอืน่

เอกสารหลกัฐานทีค่วรมี ไดแ้ก ่

    - สญัญาเชา่ 

    หมายเหต ุ 

    - ใหเ้ฉลีย่เป็นคา่ใชจ้า่ยของกจิการไดต้ามเกณฑ์ทีเ่หมาะสม 

    - ถา้ใบก ากบัภาษีซ้ือไมไ่ดเ้ป็นชือ่ของผูเ้ชา่ ภาษีซ้ือขอคนืไมไ่ด ้

18 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้    

1. รายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี หกัเป็นรายจา่ยไดเ้พิม่ขึน้จ านวน 100% ของ

รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปนัน้ (พรฎ. (ฉ. 437) ใชบ้งัคบั 19 ต.ค.2548    

  (1) รายจา่ยในการสง่ลูกจา้งเขา้รบัการศกึษาหรือฝึกอบรมใน

สถานศกึษาหรือสถาบนัฝึกอบรมทีว่ชิาชีพทีร่าชการจดัต ัง้ขึน้ (Public 

Training)  

  (2) รายจา่ยในการฝึกอบรมลูกจา้งของตน (In house Training) ตาม

หลกัสตูรทีไ่ดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัคิา่ใชจ้า่ยโดยกรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน 

  (3) รายจา่ยในการฝึกอบรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการฝึกอบรมวชิาชีพ    

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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Training Exp 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือนไขใน 
 พรฎ. (ฉ. 437) 

Y N 

• In-house Training ทีไ่ดร้บั 

อนุมตัจิากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

• Public Training กบันิตบิุคคล 

• การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

(ต ัง้แต ่19 ต.ค. 48 เป็นตน้ไป 

หกัเป็นรายจา่ยทางภาษีอากรได ้
200% ของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิ  

หกัเป็นรายจา่ยทางภาษี
อากรไดต้ามทีจ่า่ยจรงิ  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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In house Training 

• ตอ้งเป็นหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพือ่พฒันาฝีมือแรงงานของลูกจา้ง และไดร้บัการ

รบัรองจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมลูกจา้งแตล่ะคนนัน้ตอ้งเป็นไปตามอตัราทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

กระทรวงแรงงาน 

• การฝึกอบรมตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกจิการของนายจา้งนัน้ 

• ลูกจา้งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเป็นลูกจา้งของตน โดยนายจา้งตอ้งจดัท า

ทะเบียนลูกจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานเพือ่เป็นหลกัฐาน

การท างานของลูกจา้ง 

• ตอ้งมีการก าหนดเงือ่นไขใหลู้กจา้งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมนัน้กลบัเขา้ท างาน

หลงัจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้ 

• ตอ้งก าหนดลกัษณะ ขนาด และคณุสมบตัขิองวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการ

ฝึกอบรม เพือ่มใิหป้ะปนกบัวสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

ตามปกตขิองบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลนัน้ 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้    

2. รายจา่ยในการบรจิาคเงนิหรือทรพัย์สนิเพือ่การกศุลสาธารณะ 

เพือ่การศกึษาหรือการกฬีา ดงัตอ่ไปน้ี จ านวน 100% ของราย 

จา่ยดงักลา่ว แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 10% ของก าไรสทุธ ิ 

– รายจา่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษา ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่420) พ.ศ. 2547 

– รายจา่ยเพือ่การสนบัสนุนดา้นการเรียนรูแ้ละนนัทนาการ ตาม พรฎ. 
(ฉบบัที ่428) พ.ศ. 2548 

– รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กส่ถานศกึษาของทางราชการ หรือขององคก์ารของ

รฐับาล โรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพือ่ใชใ้นการ

จดัหาหนงัสอืหรือสือ่อเิล็กทรอนิกส์เพือ่สง่เสรมิการอา่น ไมว่า่จะไดจ้า่ย

เป็นเงนิหรือทรพัย์สนิตาม พรฎ. (ฉบบัที ่515) พ.ศ. 2554  

– รายจา่ยในการบรจิาคเงนิใหแ้กก่องทนุพฒันาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารจดัต ัง้ขึน้ ตาม พรฎ. (ฉบบั

ที ่520) พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้    

2. รายจา่ยในการบรจิาคเงนิหรือทรพัย์สนิ จ านวน 100% ของราย 
จา่ยดงักลา่ว แตเ่มือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 10% ของก าไรสทุธ ิ
(ตอ่)  
– รายจา่ยทีจ่า่ยใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัต ัง้ศนูย์พฒันา
เด็กเล็กหรือสนบัสนุนการด าเนินงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไมว่า่จะไดจ้า่ยเป็นเงนิหรือทรพัย์สนิ ตาม 
พรฎ. (ฉบบัที ่526) พ.ศ. 2554  

– รายจา่ยส าหรบัการบรจิาคใหแ้กส่ถานศกึษา ทีไ่ดก้ระท าต ัง้แตว่นัที ่1 
มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่558) 
พ.ศ. 2556 

– การบรจิาคใหแ้กก่ารกีฬาแหง่ประเทศไทย คณะกรรมการกฬีาจงัหวดัฯ 
สมาคมกฬีาจงัหวดัหรือสมาคมกฬีาแหง่ประเทศไทย กรมพลศกึษา หรือ
กองทนุพฒันาการกฬีาฯ ทีไ่ดก้ระท าต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่559) พ.ศ. 2556 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้    

3. คา่จา้งเพือ่ท าการวจิยัและพฒันา (R&D) เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม ใหแ้กห่น่วยงานของรฐัหรือเอกชนหรือของตนเอง 

(พรฎ. (ฉบบัที ่598) พ.ศ. 2559)  

– ยกเลกิ พรฎ. (ฉบบัที ่297) พ.ศ. 2539 

– โดยท ั่วไปจ านวน 100% ของรายจา่ยดงักลา่ว  

– กรณีทีจ่า่ยระหวา่ง 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2562 ใหห้กัไดเ้พิม่อกี 

100% ของรายจา่ยดงักลา่ว  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

4. คา่เชา่พื้นที ่คา่กอ่สรา้งสถานทีจ่ดัแสดง คา่ประกนัภยั คา่ระวาง 
หรือคา่ขนสง่สนิคา้และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้รว่มงานออกรา้น 
งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสนิคา้ท ัง้ในและตา่งประเทศ เป็น
จ านวนรอ้ยละ100 ของรายจา่ยดงักลา่ว ท ัง้น้ี เฉพาะกรณีที่
บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลมหีนงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน
ของรฐัวา่ไดเ้ขา้รว่มงานจรงิ 
– ส าหรบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปต ัง้แต ่13 ต.ค. 2553 ถงึ 31 ธ.ค. 2554 
ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่503) พ.ศ. 2553  

– ส าหรบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปต ัง้แต ่1 ม.ค. 2556 ถงึ 31 ธ.ค. 2557 
ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่569) พ.ศ. 2556  

 

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

5.  คา่หอ้งสมัมนา คา่หอ้งพกั คา่ขนสง่หรือรายจา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการอบรมสมัมนาภายในประเทศ เป็นจ านวนรอ้ยละ 100 
ของรายจา่ย ทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ เพือ่การอบรม
สมัมนาดงักลา่วท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่
อธบิดปีระกาศก าหนด  

– เป็นเวลาสองรอบระยะเวลาบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2553 ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่506) พ.ศ. 2553  

– ทีจ่า่ยต ัง้แต ่31 ธ.ค. 2557 ถงึ 31 ธ.ค. 2558 ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่580) 

พ.ศ. 2557  

– ทีจ่า่ยต ัง้แต ่31 ธ.ค. 2559 ถงึ 31 ธ.ค. 2559 ตาม พรฎ. (ฉบบัที ่611) 

พ.ศ. 2559 

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

6. รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาหนงัสอืหรือสือ่
อเิล็กทรอนิกส์เพือ่สง่เสรมิการอา่น ส าหรบัหอสมดุหรือหอ้งสมดุ
ของบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลนัน้ เฉพาะในสว่นทีไ่มเ่กนิ 
50,000 บาทในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี เป็นจ านวนรอ้ยละ 
100 ของรายจา่ยดงักลา่ว  
– ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่201) ลว. 6 ม.ีค. 2554  

– “สือ่อเิล็กทรอนิกส์เพือ่สง่เสรมิการอา่น” หมายความถงึ สือ่ทีบ่นัทกึ
สารสนเทศดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ ซึง่บนัทกึขอ้มูลดว้ยสือ่ประเภท
สารแมเ่หล็กซึง่เป็นแผน่จานแมเ่หล็กชนิดออ่น (Floppy disk) หรือ
บนัทกึขอ้มูลดว้ยสือ่ประเภทจานแสง (Optical disk) ท ัง้น้ี เฉพาะทีม่ีการ
บนัทกึขอ้ความลกัษณะเดยีวกนักบัหนงัสอืและเพือ่สง่เสรมิการอา่น 

– มาตรา 4 แหง่ พรฎ. (ฉบบัที ่515) พ.ศ. 2554 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

7. พรบ. สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร (พ.ศ. 2550) 
มาตรา 37 ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ั่นคงของมนุษย์รฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม และรฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพือ่ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้
มีอปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก หรือบรกิารในอาคาร สถานที ่
ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรือบรกิารสาธารณะอืน่ ใหค้นพกิารสามารถ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้

         เจา้ของอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรือผู้
ใหบ้รกิารสาธารณะอืน่ ซึง่ไดจ้ดัอปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก หรือ
บรกิารตามวรรคหน่ึง มีสทิธไิดร้บัการลดหยอ่นภาษี หรือยกเวน้ภาษีเป็น
รอ้ยละของจ านวนเงนิคา่ใชจ้า่ยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

    มาตรา 38 นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการทีจ่า้งคนพกิารเขา้
ท างานมากกวา่รอ้ยละหกสบิของลูกจา้งในสถานประกอบการนัน้ โดยมี
ระยะเวลาจา้งเกนิกวา่หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัในปีภาษีใดมีสทิธไิดร้บัยกเวน้
ภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้ ท ัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 
7.  พรบ. สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร (พ.ศ. 2550)  

และ พรฎ. (ฉบบัที ่499) พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั 10 ม.ิย. 2553 

– ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ใหแ้กน่ายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการซึง่รบัคนพกิารทีม่ีบตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่
ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารเขา้ท างานส าหรบัเงนิ
ได ้เป็นจ านวนรอ้ยละ 100 ของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จา้งคนพกิารดงักลา่ว (มาตรา 3) 

– ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ใหแ้ก่
เจา้ของอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรือผูใ้หบ้รกิาร
สาธารณะอืน่ ซึง่ไดจ้ดัอปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก หรือบรกิารใน
อาคาร สถานที ่ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรือบรกิารสาธารณะอืน่ 
ใหแ้กค่นพกิารในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร ส าหรบัเงนิไดเ้ป็นจ านวน
รอ้ยละ 100 ของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้ีอปุกรณ์ 
สิง่อ านวยความสะดวก หรือบรกิารดงักลา่ว (มาตรา 4) 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

8. รายจา่ยในการจดัใหค้นพกิารไดร้บัสทิธปิระโยชน์   

– ใหย้กเวน้ส าหรบัเงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเทา่ของรายจา่ยดงักลา่ว แตเ่มือ่

รวมกบัรายจา่ยทีจ่า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษาส าหรบั

โครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเห็นชอบและรายจา่ยทีจ่า่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการจดัสรา้งและการบ ารุงรกัษาสนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะ 

หรือสนามกฬีาของเอกชนทีเ่ปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการท ั่วไปโดยไมเ่ก็บ

คา่บรกิารใด ๆ หรือสนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะหรือสนามกฬีาของทาง

ราชการแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสทุธกิอ่นหกัรายจา่ยเพือ่การ

กศุลสาธารณะหรือเพือ่การสาธารณประโยชน์ และรายจา่ยเพือ่การศกึษา

หรือเพือ่การกฬีาตามมาตรา 65 ตรี (3) ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

– มาตรา 3 (2) แหง่ พรฎ. (ฉบบัที ่519) พ.ศ. 2554  

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

9. รายจา่ยในการจา้งคนพกิาร 300%  

– ใหย้กเวน้ภาษีเงนิได ้ใหแ้กน่ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการซึง่รบั

คนพกิารทีม่ีบตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและ

พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร เขา้ท างานเกนิกวา่รอ้ยละ 60 ของลูกจา้งใน

สถานประกอบการนัน้ โดยมีระยะเวลาจา้งเกนิกวา่ 180 วนัในปีภาษีหรือ

รอบระยะเวลาบญัชีทีม่ีเงนิได ้ส าหรบัเงนิไดเ้ป็นจ านวนรอ้ยละหน่ึงรอ้ย

ของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งคนพกิารดงักลา่ว เพิม่ขึน้

จากสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดต้ามมาตรา 3 แหง่พระราชกฤษฎกีาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่499) พ.ศ. 

2553 ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

– มาตรา 4 แหง่ พรฎ. (ฉบบัที ่519) พ.ศ. 2554  

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

10. รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่จา้งใหป้ฏบิตังิานเกีย่วกบับญัชีแก่

นกัเรียนหรือนกัศกึษาทีอ่ยูร่ะหวา่งศกึษาในแผนกหรือสาขา 

วชิาบญัชี  

       - แกบ่รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทีม่ี
สนิทรพัย์ถาวรซึง่ไมร่วมทีด่นิไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท และมีการจา้ง

แรงงานไมเ่กนิ 200 คน ส าหรบัเงนิไดเ้ป็นจ านวนรอ้ยละหน่ึงรอ้ยของ

รายจา่ยดงักลา่ว ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที ่1 

มกราคม 2559 แตไ่มเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ท ัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. ใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคล ใหแ้กบ่รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิติ
บุคคลซึง่รบัผูส้งูอายุทีม่อีายหุกสบิปีขึน้ไปเขา้ท างาน ส าหรบัเงนิได้
เป็นจ านวนรอ้ยละหน่ึงรอ้ยของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จา้งผูส้งูอายุ เฉพาะรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุ
ในสว่นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละสบิของจานวนลูกจา้งในบรษิทัหรือหา้ง
หุน้สว่นนิตบิคุคลนัน้ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือหลงั
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  

             ในกรณีทีผู่ส้งูอายุท างานในบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล
หลายแหง่ในเวลาเดยีวกนั ใหบ้รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลทีร่บั
ผูส้งูอายุเขา้ท างานกอ่นไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดต้ามวรรคหน่ึง 

             การจา้งผูส้งูอายุตามวรรคหน่ึงไมร่วมถงึกรณีการจา้งผูส้งูอายทุี่
มีรายจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งในแตล่ะเดอืนเกนิกวา่หน่ึงหมืน่
หา้พนับาท (มาตรา 3 แหง่ พรฎ. (ฉบบัที ่639) พ.ศ. 2560) 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. (ตอ่)  

 ผูส้งูอายตุอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปน้ี 

       (1) เป็นผูม้ีสญัชาตไิทย 

       (2) เป็นลูกจา้งของบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีจ่า้งอยูก่อ่นแลว้ หรือ

เป็นผูส้งูอายทุีไ่ดข้ึน้ทะเบียนหางานไวก้บักรมการจดัหางาน กระทรวง

แรงงาน 

       (3) ไมเ่ป็นและไมเ่คยเป็นกรรมการหรือผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรือหา้ง

หุน้สว่นนิตบิุคคลทีจ่า้งผูส้งูอายดุงักลา่วหรือบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิติ

บุคคลในเครือเดยีวกนั 

      (มาตรา 4 แหง่ พรฎ. (ฉบบัที ่639) พ.ศ. 2560) 

 

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร: หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข 

      “ผูสู้งอายุ” หมายความวา่ ลูกจา้งผูส้งูอายุทีม่ีอายุ 60 ปีบรบิูรณ์
ขึน้ไป และมีคณุสมบตัติามมาตรา 4 แหง่พระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่639) 
พ.ศ. 2560  

      “รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุ” หมายความ
วา่ เงนิ ทรพัย์สนิ ประโยชน์ ทีค่ านวณไดเ้ป็นเงนิ ภาษีอากรทีผู่จ้า่ย
ออกแทนให ้บรรดาทีไ่ดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึ
ประเมนิตามมาตรา 40 (1) แหง่ประมวลรษัฎากร เงนิทีจ่า่ยสมทบ
เขา้กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ แตไ่มร่วมถงึ รายจา่ยทีต่อ้งจา่ยตามที่
กฎหมายก าหนดขึน้โดยเฉพาะ เชน่ เงนิทีจ่า่ยเขา้กองทนุ
ประกนัสงัคม กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร เป็น
ตน้ 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร: หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข 
 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข ดงัตอ่ไปน้ี  

     (1) จ านวนรายจา่ยทีจ่ะไดส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดจ้ะตอ้งเกดิจากการจา้ง

ผูส้งูอายุเขา้ท างานเป็นลูกจา้งของบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล โดยจ านวน

รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุ และจ านวนผูส้งูอายุนัน้ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี  

      (ก) เป็นรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุในรายทีม่ใีนราย

ทีม่จี านวนไมเ่กนิ 15,000 บาท ในแตล่ะเดอืน  

      (ข) จ านวนผูส้งูอายุทีจ่ะน ามาเป็นฐานในการค านวณหารายจา่ยทีไ่ดจ้า่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุทีบ่รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลสามารถ

น ามาใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดน้ ัน้ ไดแ้ก ่จ านวนผูส้งูอายุทีบ่รษิทัหรือหา้ง

หุน้สว่นนิตบิคุคลมรีายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุตาม (ก) ทีท่ างานเต็ม

เดอืนในแตล่ะเดอืนในบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลนัน้ โดยใหค้ านวณหา

จ านวนผูส้งูอายุทีบ่รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลมสีทิธนิ ามายกเวน้ภาษีเงนิได้

เป็นรายเดอืน  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร: หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข ดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่) 

        การค านวณหาจ านวนผูส้งูอายุตามวรรคหน่ึง หากปรากฏวา่ การ

ค านวณหาจ านวนผูส้งูอายุทีจ่ะใชส้ทิธยิกเวน้ภาเงนิไดไ้ดผ้ลลพัธ์ไมล่งตวั ปรากฏ

เป็นเศษในการค านวณ และเศษของผลลพัธ์มจี านวนต ัง้แต ่0.5 ใหป้ดัเศษขึน้ไป

ใหไ้ดจ้ านวนเต็ม และใหถ้ือเป็นจ านวนผูส้งูอายุทีจ่ะเป็นฐานในการค านวณหา

รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุทีจ่ะไดส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได ้ 

          (2) ตอ้งจดัท ารายงานเกีย่วกบัการจา้งผูส้งูอายุทีจ่ะน ามาใชส้ทิธยิกเวน้ภาษี

เงนิไดส้ าหรบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุ ซึง่มรีายการและ

ขอ้ความอยา่งน้อยตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศน้ี และใหเ้ก็บรกัษารายงาน

ดงักลา่ว รวมท ัง้เอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว ้ณ สถาน

ประกอบการ พรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได ้ 

  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

11. ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร: หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข ดงัตอ่ไปน้ี (ตอ่) 

        (3) ตอ้งแจง้ขอ้มลูผูส้งูอายุ ซึง่บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลจะ

น ามาใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้ง

ผูส้งูอายุในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีตอ่อธบิดกีรมสรรพากรภายในหน่ึงรอ้ยหา้

สบิวนันบัแตว่นัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีผา่นระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต

ทางเว็บไซต์ขอกรมสรรพากร http//www.rd.go./th โดยตอ้งแจง้ขอ้มลูของ

ผูส้งูอายุอยา่งน้อยตามทีก่ าหนดในเว็บไซต์ดงักลา่ว  

       การแจง้ขอ้มลูของผูส้งูอายุตามวรรคหน่ึง ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีม่ี

วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุกอ่นหรือในวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 

2560 ใหแ้จง้ขอ้มลูของผูส้งูอายุภายในวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2560  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 



จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร  

เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่290) 

1. จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่

290) เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดข้อง

บรษิทั หรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล ส าหรบัเงนิไดเ้ทา่ทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่จา้ง

ผูส้งูอายุทีม่อีายุหกสบิปีขึน้ไป  มขีอ้สงสยัทีจ่ะขอเรียนถามอาจารย์ ดงัน้ี 

• จ านวนผูส้งูอายุทีจ่ะน ามาเป็นฐานในการค านวณหารายจา่ยทีจ่ะน ามาใช้

สทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 10% ของจ านวนลูกจา้ง

ท ัง้หมดทีท่ างานเต็มเดอืนในประเทศไทย ขอเรียนถามดงัน้ี  

• จ านวนลูกจา้งท ัง้หมดทีท่ างานเต็มเดอืน หมายรวมถงึ ลูกจา้งรายวนัที่

ท างานเต็มเดอืนโดยมวีนัหยุดประจ าสปัดาห์ละ 1 วนั ดว้ยใชห่รือไม ่

• ลูกจา้งท ัง้หมดหมายรวมถงึลูกจา้งทีเ่ป็นแรงงานตา่งดา้ว ดว้ยใชห่รือไม่ 

• การค านวณหาจ านวนลูกจา้งเพือ่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณหารายจา่ย

ตอ้งปฏบิตัเิป็นประจ าทกุเดอืน ใชห่รือไม ่

 



จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร  

เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่290) 

1. จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่

290)  ตอ่ 

2) จ านวนรายจา่ยทีไ่ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได ้ขอเรียนถามดงัน้ี 

 • จ านวนรายจา่ยทีม่สีทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได ้= 15,000 x จ านวนลูกจา้ง

ทีไ่ดจ้ากการค านวณตามเงือ่นไขในขอ้ 1  ใชห่รือไม ่ 

• จ านวนรายจา่ยทีไ่ดจ้ากการค านวณในขอ้ 2.1 ใหน้ าไปใชใ้นการ

กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ประจ าปี ใชห่รือไม ่ 

• ในการจา้งผูส้งูอายุท างานตามความเป็นจรงิหากมจี านวนลูกจา้งน้อย

กวา่รอ้ยละสบิตามขอ้ 1)  บรษิทัสามารถน ารายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็น

คา่จา้งขอรบัสทิธยิกเวน้เต็มตามจ านวนทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิ ไดห้รือไม่ 



จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร  

เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่290) 

1. จากเงือ่นไขในประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่

290)  ตอ่ 

3) รายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูส้งูอายุ เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ

ตามมาตรา 40 (1) โดยไมร่วมเงนิสวสัดกิารอยา่งอืน่ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา

จา้งรายปี เชน่ คา่รกัษาพยาบาล ใชห่รือไม ่

4) การจดัท ารายงานเกีย่วกบัการจา้งผูส้งูอายุทีจ่ะน ามาใชส้ทิธยิกเวน้ภาษี

เงนิได ้บรษิทัตอ้งจดัท าเป็นประจ าทกุเดอืน และใหร้วบรวมแจง้ตอ่อธบิดี

กรมสรรพากรภายใน 150 วนันบัแตว่นัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี

ผา่นระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตทาง website ของกรมสรรพากร ใช่

หรือไม ่

5) ในกรณีทีบ่รษิทัขอใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบัคา่ใชจ้า่ยในการจา้ง

ผูส้งูอายุ จ าเป็นหรือไมท่ีบ่รษิทันัน้จะตอ้งยืน่แบบ ภ.ง.ด. 50 ผา่นระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เน็ททาง website ของกรมสรรพกรเทา่นัน้ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ 

12. ผลขาดทนุสุทธยิกมาไมเ่กนิ 5 รอบระยะเวลาบญัชี ตามม. 65 

ตรี (12)  

13. รายจา่ยคา่ขนสง่ภายในประเทศ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา

จ านวน 100% ของรายจา่ยดงักลา่ว ส าหรบัผูไ้ดร้บัสง่เสรมิ

การลงทนุในเขต 3 ตามเงือ่นไข วธิกีาร และระยะเวลาที่

คณะกรรมการ BOI ก าหนด   

13. รายจา่ยในการตดิต ัง้หรือกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก เชน่ 

ระบบไฟฟ้า ถนน ระบบสาธารณูปโภคอืน่ จ านวน 25% ของ

รายจา่ยดงักลา่ว ส าหรบัผูไ้ดร้บัสง่เสรมิการลงทนุในเขต 3 

ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ BOI ก าหนด  

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ตาม พรฎ. (ฉ. 604) 

ส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดจ้า่ยเพือ่การลงทนุหรือการตอ่เตมิเปลีย่นแปลง 

ขยายออก หรือท าใหด้ขีึน้ซึง่ทรพัย์สนิ แตไ่มใ่ชเ่ป็นการซอ่มแซมใหค้ง

สภาพเดมิ ตามมาตรา 65 ตรี (5) เป็นจ านวนรอ้ยละ100 ของรายจา่ย

ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ  

1. ตอ้งเป็นทรพัย์สนิดงัตอ่ไปน้ี (มาตรา 1)  

 (1) เครือ่งจกัร สว่นประกอบ อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้เครือ่งตกแตง่ และ

เฟอร์นิเจอร์  

 (2) โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

 (3) ยานพาหนะทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยยานพาหนะ

นัน้ ๆ แตไ่มร่วมถงึรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารทีม่ทีีน่ ั่งไมเ่กนิ 10 คน ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราภาษีสรรพสามติทีม่ใิชไ่ดม้าเพือ่น าออกใหเ้ชา่  

 (4) อาคารถาวร แตไ่มร่วมถงึทีด่นิและอาคารถาวรทีใ่ชเ้พือ่การอยูอ่าศยั 

 

สเุทพ  พงษ์พทิกัษ์ 
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2. ตอ้งเป็นทรพัย์สนิทีไ่ดจ้า่ยไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขตามประกาศอธบิดฯี เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่266)  

 ส าหรบัทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (1)(2) และ (3) ตอ้งเกดิจากการลงทนุ หรือ
การตอ่เตมิ เปลีย่นแปลง ขยายออก หรือท าใหด้ขีึน้ซึง่ทรพัย์สนิทีเ่กดิขึน้จาก
สญัญา ใบส ั่งซ้ือ ใบส ั่งจา้ง หรือขอ้ตกลงในลกัษณะท านองเดยีวกนัท ัง้สิน้ 
แลว้แตก่รณี ทีไ่ดก้ระท าต ัง้แต ่3 พฤศจกิายน 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 

 ทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (4) ตอ้งเกดิจากการลงทนุ หรือการตอ่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ขยายออก หรือท าใหด้ขีึน้ซึง่ทรพัย์สนิดงัน้ี  

 (1) ตอ้งขออนุญาตกอ่สรา้งหรือดดัแปลงอาคารตามพระราชบญัญตัิ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 โดยยืน่ค าขอตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ต ัง้แตว่นัที ่3 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หรือ  

 (2) ตอ้งแจง้กอ่สรา้งหรือดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิแหง่
พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ต ัง้แตว่นัที ่3 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หรือ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ตาม พรฎ. (ฉ. 604)  

พ.ศ. 2559 

2. ตอ้งเป็นทรพัย์สนิทีไ่ดจ้า่ยไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงือ่นไขตามประกาศอธบิดฯี เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่266) (ตอ่) 
 (3) กรณีทีไ่มถ่อืเป็นการดดัแปลงอาคารตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  จะตอ้งเกดิจากสญัญาจา้ง ใบส ั่ง

จา้ง หรือขอ้ตกลงในลกัษณะท านองเดยีวกนัท ัง้สิน้ แลว้แตก่รณี ทีไ่ดก้ระท า

ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 การลงทนุในทรพัย์ตามขอ้ 1 (4) ไมร่วมถงึการลงทนุในทรพัย์สนิโดย

การซ้ือหรือเชา่ซ้ือทรพัย์สนินัน้มา  
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3. ทรพัย์สนิดงักลา่ว ตอ้งมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี (มาตรา 4)  
 (1) ไมเ่คยผา่นการใชง้านมากอ่น  

 (2) ตอ้งสามารถหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(2) และ

ตอ้งไดท้รพัย์สนินัน้มาและอยูใ่นสภาพพรอ้มใชก้ารไดต้ามประสงคภ์ายในวนัที ่31 

ธนัวาคม 2559  

 (3) ตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร เวน้แตย่านพาหนะตามขอ้ 1 (3)  

 (4) ไมเ่ป็นทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนินัน้

ตามพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามความในประมวลรษัฎากร ไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่น  

 (5) ไมเ่ป็นทรพัย์สนิทีน่ าไปใชใ้นกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ ไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่น เวน้แตเ่ป็นการ

น าไปใชใ้นโครงการตามมาตรการเรง่รดัการลงทนุของคณะ กรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุทีย่งัไมม่กีาร

ลงทนุจรงิและเลือกทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธปิระโยชน์นัน้ 
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4. ใหไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัเงนิไดเ้ทา่ 
กบัรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปเพือ่การลงทนุ หรือการตอ่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ขยายออก หรือท าใหด้ขีึน้ซึง่ทรพัย์สนิดงักลา่ว  

 เป็นจ านวนรอ้ยละ100 ของรายจา่ยตามจ านวนทีไ่ดจ้า่ยไป
จรงิต ัง้แต ่3 พ.ย. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2559 โดยใหย้กเวน้ภาษีเงนิ
ไดนิ้ตบิคุคลตามประเภทของทรพัย์สนิตามสว่นเฉลีย่เป็นจ านวน
เทา่กนัของจ านวนเงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามจ านวนรอบระยะเวลา
บญัชีตอ่เน่ืองกนัดงัน้ี  

 (1) ทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (1) ส าหรบัระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี 
 (2) ทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (2) ส าหรบัระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชี  
 (3) ทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (3) ส าหรบัระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี 
 (4) ทรพัย์สนิตามขอ้ 1 (4) ส าหรบัระยะเวลา 20 รอบระยะเวลาบญัชี  
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5. ก าหนดเวลาเริม่ใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลเป็นดงัน้ี  
 (1) กรณีนอกจาก (2) ใหเ้ริม่ใชส้ทิธยิกเวน้ต ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีที่

เริม่ตน้หกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาของทรพัย์สนิตามมาตรา 65 ทว ิ(2)  

 (2) กรณีทีน่ าทรพัย์สนิตามขอ้ 1 ไปใชใ้นโครงการทีม่ีสทิธไิดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ตามมาตรการเรง่รดัการลงทนุของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที่

ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุทีย่งัไมม่ีการ

ลงทนุจรงิและเลือกทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธปิระโยชน์นัน้ ใหเ้ริม่ใชส้ทิธยิกเวน้ต ัง้แตร่อบ

ระยะเวลาบญัชีถดัจากรอบระยะเวลาบญัชีทีส่ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุสิน้สดุลง โดยถอืเสมือนเป็นการใชส้ทิธิ

ยกเวน้เชน่เดยีวกบักรณี (1) และใหถ้อืวา่การเริม่ใชส้ทิธยิกเวน้ต ัง้แตร่อบ

ระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว เป็นการเริม่ใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลแทนการ

เริม่ตน้ใชส้ทิธยิกเวน้ต ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ตน้หกัคา่สกึหรอและคา่

เสือ่มราคาของทรพัย์สนิตามมาตรา 65 ทว ิ(2) 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ตาม พรฎ. (ฉ. 604) 

6. ใหบ้รษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลทีใ่ชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิ

ไดนิ้ตบิคุคลตามขอ้ 4 และขอ้ 5  
 จดัท ารายงานแสดงรายละเอยีดของทรพัย์สนิทีใ่ชส้ทิธยิกเวน้นัน้ โดย

ตอ้งมีรายการและขอ้ความอยา่งน้อย ตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศน้ี และเก็บ

รกัษารายงานดงักลา่ว รวมท ัง้เอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว ้ณ 

สถานประกอบการ พรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได ้ 

 ทรพัย์สนิตามดงักลา่วจะตอ้งมีอยูใ่นทะเบียนทรพัย์สนิของบรษิทัหรือ

หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล หรือเอกสารอืน่ใดในท านองเดยีวกนัทีบ่รษิทัหรือหา้ง

หุน้สว่นนิตบิุคคลไดจ้ดัท าขึน้ 
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รายจา่ยทีห่กัไดเ้พิม่ขึน้ตาม พรฎ. (ฉ. 604) 

7. กรณีบรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลไดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษี

เงนิไดแ้ลว้ ตอ่มาไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดขา้งตน้ ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีใด  

 ใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดด้งักลา่วสิน้สดุลง และบรษิทัหรือหา้ง

หุน้สว่นนิตบิุคคลนัน้จะตอ้งน าเงนิไดท้ีไ่ดใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดไ้ปแลว้ไป

รวมเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสทุธเิพือ่เสยีภาษีเงนิไดใ้นรอบระยะเวลา

บญัชีทีไ่ดใ้ชส้ทิธนิ ัน้ เวน้แตก่รณีทีม่ีการขายทรพัย์สนิหรือทรพัย์สนิถกูท าลาย

หรือสญูหายหรือสิน้สภาพ ใหส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดน้ัน้สิน้สดุลงนบัแตร่อบ

ระยะเวลาบญัชีทีไ่ดข้ายทรพัย์สนิหรือทรพัย์สนินัน้ถกูท าลายหรือสญูหายหรือ

สิน้สภาพ แลว้แตก่รณี โดยไมต่อ้งน าเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษี

เงนิไดท้ีไ่ดร้บัแลว้ไปรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสทุธอิกี (มาตรา 6) 
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ขยายเวลามาตรการภาษีเพือ่การลงทนุในประเทศ 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมือ่วนัที ่24 มกราคม 2560 เห็นชอบ

ขยายเวลามาตรการภาษี เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในประเทศตามที่

กระทรวงการคลงัเสนอออกไปอกี 1 ปี ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2560 โดยมีการปรบัเงือ่นไขบางสว่นในเรือ่งของจ านวนการ

หกัรายจา่ยจากเดมิ 2 เทา่ เหลือ 1.5 เทา่ นัน้ 
“มาตรการภาษีดงักลา่วเป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีท านองเดยีวกบั

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดต้ามพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่604) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็น

มาตรการภาษีของเดมิทีส่ิน้สดุไปแลว้ มาตรการภาษีน้ีเป็นการยกเวน้ภาษีเงนิ

ไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัรายจา่ยทีจ่า่ยไปเพือ่การลงทนุในทรพัย์สนิ โดยใหห้กั

รายจา่ยได ้1.5 เทา่ ใหแ้กบ่รษิทัทีม่ีการจา่ยเงนิลงทนุในทรพัย์สนิประเภท 

- เครือ่งจกัร สว่นประกอบ อปุกรณ์ เครือ่งมือ เครือ่งใช ้เครือ่งตกแตง่ และ

เฟอร์นิเจอร์ 

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

- ยานพาหนะทีม่ใิชร่ถยนตน์ั่งไมเ่กนิ 10 ทีน่ ั่ง 

- อาคารถาวรแตไ่มร่วมทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยั 
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ขยายเวลามาตรการภาษีเพือ่การลงทนุในประเทศ 

ทรพัย์สนิทีจ่ะน ามาหกัรายจา่ย 1.5 เทา่ตามมาตรการภาษีน้ี จะตอ้งเป็น 
- ทรพัย์สนิใหมท่ีม่ีการจา่ยเงนิลงทนุในปี 2560 และพรอ้มใชง้านภายใน

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
เวน้แตเ่ครือ่งจกัรและอาคารถาวรจะพรอ้มใชง้านหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 ก็ได ้
- กรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิทีไ่ดใ้ชส้ทิธหิกัรายจา่ย 2 เทา่ตามมาตรการภาษี

ของเดมิทีส่ิน้สดุไปแลว้แตย่งัจา่ยเงนิลงทนุไมค่รบถว้นและมาจา่ยตอ่ในปี 
2560 ก็ไดร้บัสทิธหิกัรายจา่ย 1.5 เทา่ตามมาตรการภาษีน้ีได ้

ท ัง้น้ี ตอ้งมีการจดัท าโครงการลงทนุและแผนการจา่ยเงนิใหก้รมสรรพากร
ทราบดว้ย” 

 
ทีม่า: ขา่งกรมสรรพากร เลขที ่ปชส. 10/2560 25 มกราคม 2560 

 



• มาตรา 123 ทว ิเพือ่ใหก้ารเสยีอากรในหมวดน้ีเป็นไปโดยรดักุม 
   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 103 (3) และมาตรา 
123 ทว ิอธบิดกีรมสรรพากรโดยอนุมตัริฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
ก าหนดวธิกีารช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดอากรแสตมป์ (ตอ่) 

– ส าหรบัตราสารลกัษณะ 28. (ค) ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่29)  

– ส าหรบัตราสารใบหุน้หรือใบหุน้กู ้เฉพาะทีต่ลาดหลกัทรพัย์เป็นนาย
ทะเบียนหุน้ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 11. (1) ตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่32)  

–  ส าหรบัตราสารต ั๋วสญัญาใชเ้งนิเฉพาะทีบ่รษิทัเงนิทนุหรือบรษิทั
เครดติฟองซเิอร์เป็นผูอ้อกต ั๋ว ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 9. (2) ตาม
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่33)  

– ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37)   
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• มาตรา 123 ทว ิเพือ่ใหก้ารเสยีอากรในหมวดน้ีเป็นไปโดยรดักุม 
   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 103 (3) และมาตรา 123 ทว ิ
อธบิดกีรมสรรพากรโดยอนุมตัริฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดวธิีการ
ช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดอากรแสตมป์ ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 
เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37) ดงัน้ี  

     “(1) เชา่ทีด่นิ โรงเรือน สิง่ปลูกสรา้งอยา่งอืน่ หรือแพ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 
1. ดงัตอ่ไปน้ี  

            (ก) มคีา่เชา่ต ัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป  

            (ข) รฐับาล องคก์ารของรฐับาล เทศบาล สขุาภบิาล หรือองคก์ารบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูเ้ชา่ หรือ  

            (ค) ตอ้งจดทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ” 

(แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่54) ใชบ้งัคบั 5 
เมษายน 2558 เป็นตน้ไป)  
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• วธิกีารช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดอากรแสตมป์ ตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37) ดงัน้ี (ตอ่) 

     (2) เชา่ซ้ือทรพัย์สนิ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 3 เฉพาะทีนิ่ตบิุคคลหรือ
สถาบนัการเงนิหรือผูป้ระกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบุคคลภายใตก้ารก ากบัเป็น
ผูใ้หเ้ชา่ซ้ือทรพัย์สนินัน้  

    “(3) จา้งท าของ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 4. ดงัตอ่ไปน้ี  

          (ก) มีสนิจา้งต ัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป หรือ  

          (ข) รฐับาล องคก์ารของรฐับาล เทศบาล สขุาภบิาล หรือองคก์าร
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูว้า่จา้งและมีสนิจา้งต ัง้แต ่200,000 บาท
ขึน้ไป” 
(แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่54) ใช้
บงัคบั 5 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป)  

    (4) กูย้มืเงนิ หรือการตกลงใหเ้บกิเงนิเกนิบญัชีจากธนาคาร ตาม ลกัษณะ
แหง่ตราสาร 5.  

การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ  

สเุทพ พงษ์พิทกัษ์ 58 



• วธิกีารช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดอากรแสตมป์ ตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37) ดงัน้ี (ตอ่) 

    (5) กรมธรรม์ประกนัภยั ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 6.   

    (6) ต ั๋วสญัญาใชเ้งนิหรือตราสารท านองเดยีวกนัทีใ่ชอ้ยา่งต ั๋วสญัญา ใช้
เงนิ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 9.(2) 

    (7) เลตเตอร์ออฟเครดติ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 14.   

    (8) ใบรบัของ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 16. เฉพาะกจิการรบัขนสง่ทาง
อากาศทีก่ระท าโดยผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัต ัง้ขึน้ตาม กม. ไทย  

    (9) ค า้ประกนั ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 17. เฉพาะทีส่ถาบนัการเงนิ แต่
ไมร่วมถงึบรษิทัประกนัภยัเป็นคูส่ญัญา  

    (10) คูฉ่บบัหรือคูฉี่กแหง่ตราสาร ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 23. 
เฉพาะทีต่น้ฉบบัแหง่ตราสารนัน้ ตอ้งช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิแทนการ
ปิดแสตมป์อากร  
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• วธิกีารช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดอากรแสตมป์ ตามประกาศอธบิดี

กรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37) ดงัน้ี (ตอ่) 

    (11) ใบรบัส าหรบัการขาย ขายฝาก ใหเ้ชา่ซ้ือ หรือโอนกรรมสทิธิ ์

ยานพาหนะ ท ัง้น้ี เฉพาะยานพาหนะซึง่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายวา่

ดว้ยยานพาหนะนัน้ ๆ ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 28.(ค) เฉพาะทีนิ่ตบิุคคล

เป็นผูข้าย และผูใ้หเ้ชา่ซ้ือยานพาหนะนัน้ ท ัง้น้ี ไมร่วมถงึยานพาหนะทีใ่ช้

แลว้  

    (12) ใบรบัส าหรบัการขายเรือก าปั่น เรือทีม่ีระวางต ัง้แตห่กตนัขึน้ไป เรือ

กลไฟ หรือเรือยนตท์ีม่ีระวางต ัง้แตห่า้ตนัขึน้ไป ตามลกัษณะแหง่ตราสาร 

28.(ค) 
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การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ  

• การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ  

– ตราสารตามขอ้ 2 (1) เฉพาะอสงัหารมิทรพัย์ทีต่อ้งจดทะเบียนตอ่

พนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ ถอืวา่ปิดแสตมป์บรบิูรณ์ตอ่เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีอ่ากรแสตมป์ได้

บนัทกึขอ้ความไวใ้นตราสารนัน้วา่ “ไดช้ าระคา่อากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ

.................บาท แลว้ ตามใบเสร็จรบัเงนิเลม่ที.่...............เลขที่

...................ลงวนัที.่...........................” แลว้ลงลายมือชือ่พนกังาน

เจา้หน้าทีอ่ากรแสตมป์ และวนัเดอืนปีทีบ่นัทกึขอ้ความดงักลา่ว (ขอ้ 4)  

– ใหผู้ท้ีต่อ้งเสยีอากรตามขอ้ 2(2)(4)(5)(6)(7)(8)(10) และ (11) ระบุ

ขอ้ความในตราสารตามขอ้ 2 วา่ “ช าระอากรแลว้” 

        ใหส้ถาบนัการเงนิ แตไ่มร่วมถงึบรษิทัประกนัภยัเป็นผูร้บัช าระเงนิ 

คา่อากรจากผูท้ีต่อ้งเสยีอากรตามขอ้ 2(9) ระบุขอ้ความในตราสารนัน้วา่ 

“ช าระอากรแลว้” (ขอ้ 5)  
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– ใหผู้ม้ีหน้าทีเ่สยีอากรแสตมป์น าเงนิคา่อากรทีต่อ้งไปยืน่ขอช าระตอ่
พนกังานเจา้หน้าทีอ่ากรแสตมป์ ณ ทีส่ านกังานสรรพากรพื้นทีส่าขา โดย
ใชแ้บบขอเสยีอากรเป็นตวัเงนิตามทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด และให้
ช าระเดอืนละ 2 งวด คอื 

         (1) งวดแรก คา่อากรทีต่อ้งช าระหรือไดร้บัเป็นตวัเงนิ ต ัง้แตว่นัที ่1 
ถงึวนัที ่15 ของเดอืน ใหน้ าไปยืน่ช าระภายในวนัที ่22 ของเดอืนเดยีวกนั  

         (2) งวดทีส่อง คา่อากรทีต่อ้งช าระหรือไดร้บัเป็นตวัเงนิต ัง้แตว่นัที ่16 
ถงึวนัสดุทา้ยของเดอืน ใหน้ าไปยืน่ช าระภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป 
(ขอ้ 6)  

– เมือ่ผูต้อ้งเสยีอากรน าเงนิคา่อากรทีต่อ้งช าระหรือไดร้บัเป็นตวัเงนิไว ้จาก
ผูท้ีต่อ้งเสยีอากรไปช าระ ณ สถานทีแ่ละภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 6 
เรียบรอ้ยแลว้ ก็ใหถ้อืวา่ตราสารตามรายการในแบบขอเสยีอากรเป็นตวั
เงนิ ไดปิ้ดแสตมป์บรบิูรณ์แลว้ (ขอ้ 7)  
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– ใหผู้ท้ีต่อ้งเสยีอากรท าทะเบียนคมุตราสารตามขอ้ 2 (2)(4)(5)(6) 

(7)(8)(9)(10) และ (11) ทีม่ีอยู ่และจา่ยไป สว่นตราสารตามขอ้ 2 (5) 

ใหใ้ชแ้บบ ทะเบียนรบัเบี้ยประกนัวนิาศภยั การประกนัประเภทอคัคภียั ที่

นายทะเบียนตามกฎหมาย ดงักลา่วเป็นผูก้ าหนดเป็นทะเบียนคมุตราสาร

(ขอ้ 8)  

– ส าหรบัตราสารลกัษณะ 28. (ค) ใหผู้อ้อกใบรบัช าระอากรเป็นตวัเงนิตอ่

พนกังานเจา้หน้าทีห่รือนายทะเบียน ผูร้บัจดทะเบียนกอ่นหรือในวนัทีม่ี

การรบัจดทะเบียนดงักลา่ว (ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบั

อากรแสตมป์ (ฉบบัที ่29))  
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แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเสยีอากรส าหรบัตราสารเชา่ทีด่นิ โรงเรือน สิง่ปลูก

สรา้งอยา่งอืน่ หรือแพ และตราสารจา้งท าของ ตามมาตรา 103 (1) และ (3) ประกอบ

กบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่37) เรือ่ง ก าหนด

วธิีการช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากรส าหรบัตราสารบางลกัษณะ ลง

วนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 

ขอ้ 2 ตราสารดงัตอ่ไปน้ีตอ้งช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากร  

 (1) เชา่ทีด่นิ โรงเรือน สิง่ปลูกสรา้งอยา่งอืน่ หรือแพ   

  (ก) ตราสารทีม่ีคา่เชา่ต ัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัตราสารทีก่ระท าต ัง้แต่

วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  

  (ข) ตราสารทีร่ฐับาล องค์การของรฐับาล เทศบาล สุขาภบิาล หรือองค์การ บรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูเ้ชา่ หรือ  

  (ค) ตราสารทีต่อ้งจดทะเบียนตอ่พนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบียนสทิธแิละนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ  
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ขอ้ 2 (ตอ่)  

 (2) จา้งท าของ  

  (ก) ตราสารทีม่ีสนิจา้งต ัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัตราสารทีก่ระท า

ต ัง้แตว่นัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป หรือ   

  (ข) ตราสารทีร่ฐับาล องคก์ารของรฐับาล เทศบาล สขุาภบิาล หรือองคก์าร

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูว้า่จา้งและมสีนิจา้งต ัง้แต ่200,000 บาทขึน้ไป   

  ตราสารตามวรรคหน่ึง หากมไิดม้กีารช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ ถอืวา่ตรา

สารนัน้ไมไ่ดปิ้ดแสตมป์บรบิรูณ์ ตอ้งช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิและเสยีเงนิเพิม่อากร ตาม

มาตรา 113 และ114   

ขอ้ 3  ตราสารเชา่ทีต่อ้งเสยีอากร  หมายถงึ เอกสารการเชา่ทีด่นิ โรงเรือน สิง่ปลูก
สรา้งอยา่งอืน่ หรือแพ ซึง่ผูใ้หเ้ชา่ไดส้ง่มอบการครอบครองทรพัย์สนิอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหแ้กผู่้

เชา่ เพือ่ใหไ้ดใ้ชห้รือไดร้บัประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ภายในก าหนดระยะเวลาทีต่กลงกนั และผู้

เชา่ไดต้กลงทีจ่ะช าระคา่เชา่เป็นการตอบแทน โดยคูส่ญัญาไดล้งลายมือชือ่ท ัง้สองฝ่าย  
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ขอ้ 3 (ตอ่)  

 ตวัอยา่ง  

 (1) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่ทีด่นิ  ก าหนดเวลาเชา่ 1 ปี โดยไดท้ า
สญัญาและลงลายมอืชือ่คูส่ญัญาท ัง้สองฝ่ายในวนัที ่1 มีนาคม 2559 โดยสญัญาเชา่มีผลต ัง้แต่
วนัที ่1 เมษายน 2559  ถงึ วนัที ่31 มีนาคม 2560 บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยี
อากร ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารเชา่  

 (2) บรษิทั ก จ ากดัใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่อาคารส านกังานเพือ่ใชเ้ป็นสถาน
ประกอบการก าหนดเวลาเชา่ 1 ปี โดยสญัญาเชา่มีผลต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึวนัที ่
31 มกราคม 2560 และบรษิทั ข จ ากดั ผูเ้ชา่ ไดเ้ขา้ใชอ้าคารส านกังานต ัง้แตว่นัที ่1 
กมุภาพนัธ์ 2559 แตบ่รษิทั ก จ ากดั และบรษิทั ข จ ากดั ไดท้ าสญัญาและลงลายมอืชือ่ท ัง้สอง
ฝ่ายในวนัที ่1 มีนาคม 2559 บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากร ในวนัที ่1 มีนาคม 
2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารเชา่  

 (3) บรษิทั ก จ ากดัใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่โกดงัเก็บสนิคา้ ก าหนดเวลาเชา่ 1 ปี โดย
สญัญาเชา่มีผลต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2560 และบรษิทั ข จ ากดั 
ผูเ้ชา่ไดเ้ขา้ใชโ้กดงัเก็บสนิคา้ต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ตอ่มาบรษิทั ก จ ากดั ไดม้ีหนงัสอื 
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ขอ้ 3 (ตอ่)  

 ตวัอยา่ง  

แจง้บรษิทั ข จ ากดั ใหม้าลงนามในสญัญาเชา่ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 และบรษิทั ข จ ากดั ได้
ลงนามในสญัญาเชา่ดงักลา่วในวนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยี
อากร ในวนัที ่1 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารเชา่  

 (4) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่หอ้งในศนูย์การคา้เพือ่ประกอบกจิการ
ขายเฟอร์นิเจอร์ ก าหนดเวลาเชา่ 1 ปี ต ัง้แตว่นัที ่1 มีนาคม 2559 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 
2560 แตบ่รษิทั ข จ ากดั ผูเ้ชา่ไดเ้ขา้ปรบัปรงุพื้นทีเ่พือ่ใชป้ระกอบกจิการในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 
2559 กอ่นสญัญาเชา่มีผลใชบ้งัคบั ตอ่มาบรษิทั ก จ ากดั และบรษิทั ข จ ากดั ลงนามในหนงัสอื
เจตนาจองพื้นที ่(Reservation Information Sheet) ซึง่เป็นขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเชา่ในวนัที ่
1 มีนาคม 2559 บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่ มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากร ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 ซึง่
เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารเชา่  

 (5) บรษิทั ก จ ากดัใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่โรงงานเพือ่ใชผ้ลติสนิคา้ ก าหนดเวลาเชา่ 
5 ปี บรษิทั ก จ ากดัและบรษิทั ข จ ากดั ไดท้ าสญัญาและลงลายมอืชือ่คูส่ญัญาท ัง้สองฝ่าย ใน
วนัที ่1 มีนาคม 2559 และจดทะเบียนการเชา่ตอ่พนกังานเจา้หน้าที ่ในวนัที ่1 เมษายน 2559 
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บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสียอากรเป็นตวัเงนิตอ่พนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บัจดทะเบียน ใน

วนัที ่1 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัทีน่ าตราสารไปจดทะเบียนการเชา่  

 (6) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่หอ้งชุด โดยบรษิทั ข จ ากดั มีหนงัสือขอเชา่

หอ้งชุดดงักลา่วไปยงับรษิทั ก จ ากดั ในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2559 และบรษิทั ก จ ากดั มีหนงัสือตอบ

รบัยนิยอมใหเ้ชา่ไปยงับรษิทั ข จ ากดั ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 หนงัสือตอบรบัตามหนงัสือขอเชา่

เป็นหนงัสือโตต้อบระหวา่งกนัและกอ่ใหเ้กดิตราสารเชา่ บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่ มีหน้าทีต่อ้งเสีย

อากรในวนัที ่1 มีนาคม 2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารเชา่ 

ขอ้ 4 ผูใ้หเ้ชา่ตามขอ้ 3 มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากร 1 บาท ตอ่ทกุจ านวนเงนิ 1,000 

บาท หรือเศษของ1,000 บาท แหง่คา่เชา่หรือเงนิกนิเปลา่ หรือท ัง้สองอยา่งรวมกนัตลอดอายุการ
เชา่  

 กรณีสญัญาเชา่ทีไ่มไ่ดก้ าหนดอายุการเชา่ไว ้ใหถ้ือวา่ สญัญาเชา่นัน้มีก าหนด 3 ปี  

 กรณีสญัญาเชา่ใดครบก าหนดเวลาเชา่แลว้ แตผู่เ้ชา่ยงัคงครอบครองทรพัย์สนิทีเ่ชา่อยูโ่ดย

ผูใ้หเ้ชา่ไมไ่ดท้กัทว้ง และคูส่ญัญาไมไ่ดท้ าสญัญาขึน้ใหม ่ถือวา่ สญัญาเชา่เดมินัน้ไดเ้ริม่ท ากนัใหม ่

โดยไมม่ีก าหนดอายุการเชา่และตอ้งเสียอากรภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีถ่ือวา่เริม่สญัญาใหมน่ัน้  
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ขอ้ 4 (ตอ่)  

 ตวัอยา่ง 

 (1) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่อาคารส านกังานเพือ่ใชเ้ป็นสถานประกอบการ 
ตกลงคา่เชา่ปีละ 300,000 บาท โดยไมก่ าหนดระยะเวลาการเชา่ ใหถ้ือวา่สญัญาเชา่ดงักลา่วมี
ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี ดงันัน้ สญัญาเชา่จงึมีมูลคา่ท ัง้สิน้จ านวน 900,000 บาท บรษิทั ก 
จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสียอากรจากมูลคา่ 900,000 บาท  

 (2) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่อาคารส านกังานเพือ่ใชส้ถานประกอบการ ตก
ลงคา่เชา่ปีละ 300,000 บาท ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 1 ปี บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสีย
อากรจากมูลคา่ 300,000 บาท  

  ตอ่มาเมือ่ครบก าหนดเวลาเชา่ บรษิทั ข จ ากดั ผูเ้ชา่ยงัคงครอบครองทรพัย์สนิทีเ่ชา่อยู่
โดยบรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่ไมท่กัทว้ง และคูส่ญัญาก็ไมไ่ดท้ าสญัญาขึน้ใหม ่ถือวา่ สญัญาเชา่เดมินัน้
ไดเ้ริม่ท ากนัใหมโ่ดยไมมี่ก าหนดอายุการเชา่ เน่ืองจากสญัญาเชา่ทีถื่อวา่เริม่ขึน้ใหมน่ ัน้เป็นสญัญา
เชา่ทีไ่มก่ าหนดเวลาจงึตอ้งถือวา่ มีก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี และสญัญาเชา่ใหมม่ีมูลคา่ท ัง้สิน้
จ านวน 900,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่จงึมีหน้าทีต่อ้งเสียอากรภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่
ถือวา่เริม่สญัญาใหม ่โดยตอ้งเสียอากรจากมูลคา่ 900,000 บาท  
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ขอ้ 4 (ตอ่) 
 ตวัอยา่ง – ตอ่   
 (3) บรษิทั ก จ ากดัใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่อาคารโรงงานเพือ่ใชผ้ลติสนิคา้ ตกลงคา่เชา่

ปีละ 500,000 บาท ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 5 ปี แตม่ไิดน้ าสญัญาเชา่ไปจดทะเบยีนตอ่
พนกังานเจา้หน้าที ่แมโ้ดยผลกฎหมายจะท าใหส้ญัญาเชา่ดงักลา่วใชบ้งัคบัไดเ้พยีง 3 ปี แต่
สญัญาเชา่มีมูลคา่ท ัง้สิน้จ านวน 2,500,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่จงึมีหน้าทีต่อ้งเสยี
อากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 2,500,000 บาท  

 (4) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่โกดงัเพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ตกลงคา่เชา่ปี
ละ 500,000 บาท ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากร
เป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 1,500,000 บาท  

  ตอ่มาเมือ่ครบก าหนดเวลาเชา่ บรษิทั ข จ ากดั ผูเ้ชา่ยงัคงครอบครองทรพัย์สนิที่
เชา่อยูโ่ดยบรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่ไมท่กัทว้ง และคูส่ญัญาก็ไมไ่ดท้ าสญัญาขึน้ใหม ่กรณีเชน่น้ี
ใหถ้อืวา่ สญัญาเชา่เดมินัน้ ไดเ้ริม่ท ากนัใหมโ่ดยไมม่กี าหนดอายุการเชา่ เน่ืองจากสญัญาเชา่ที่
ถอืวา่เริม่ขึน้ใหมน่ัน้เป็นสญัญาเชา่ทีไ่มก่ าหนดเวลาจงึตอ้งถอืวา่มกี าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
และสญัญาเชา่ใหมม่มีลูคา่ท ัง้สิน้จ านวน 1,500,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่จงึมีหน้าที่
ตอ้งเสยีอากรภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีถ่อืวา่เริม่สญัญาใหม ่โดยตอ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจาก
มูลคา่ 1,500,000 บาท   
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ขอ้ 4 (ตอ่) 
 ตวัอยา่ง – ตอ่   

 (5) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่โกดงัเพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ตกลงคา่เชา่ปี
ละ 500,000 บาท ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี โดยขอ้ตกลงตามสญัญาเชา่ก าหนดวา่เมือ่ครบ
ก าหนดเวลาเชา่ใหส้ญัญาเชา่เดมิมผีลใชบ้งัคบัตอ่ไปตามเงือ่นไขของสญัญาเพือ่ไมต่อ้งจด
ทะเบียนการเชา่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ขอ้ตกลงการตอ่อายุสญัญาเชา่จงึใช้
บงัคบัไมไ่ด ้บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 1,500,000 
บาท  

  แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากครบก าหนดเวลาเชา่ บรษิทั ข จ ากดั ผูเ้ชา่ยงัคงครอบครอง
ทรพัย์สนิทีเ่ชา่อยู ่โดยบรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่ไมท่กัทว้ง และคูส่ญัญาก็ไมไ่ดท้ าสญัญาขึน้ใหม ่
ถอืวา่สญัญาเชา่เดมินัน้ไดเ้ริม่ท ากนัใหมโ่ดยไมม่กี าหนดอายุการเชา่ เน่ืองจากสญัญาเชา่ทีถ่อืวา่
เริม่ขึน้ใหมน่ัน้เป็นสญัญาเชา่ทีไ่มก่ าหนดเวลาจงึตอ้งถอืวา่มกี าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี และ
สญัญาเชา่ใหมม่ีมลูคา่ท ัง้สิน้จ านวน 1,500,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่จงึมีหน้าทีต่อ้ง
เสยีอากรภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีถ่อืวา่เริม่สญัญาใหม ่โดยตอ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 
1,500,000 บาท  
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ขอ้ 4 (ตอ่)  
 ตวัอยา่ง – ตอ่   

 (6) บรษิทั ก จ ากดั  ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่หอ้งในศนูย์การคา้เพือ่ประกอบกจิการขาย
สนิคา้ ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี ตกลงคา่เชา่เดอืนละ 25,000 บาท และมีขอ้ตกลงให้
บรษิทั ข จ ากดั ตอ้งจา่ยคา่เชา่อกีสว่นหน่ึงตามสว่นแบง่รายได ้สญัญาเชา่มีมูลคา่ทีป่รากฏ
จ านวน 900,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 900,000 บาท   

       หากบรษิทั ก จ ากดั ไดร้บัสว่นแบง่รายไดใ้นเดอืนแรกแหง่สญัญาเชา่อกีจ านวน 
200,000 บาท ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั ก จ ากดั ไดร้บัคา่เชา่เกนิ 1,000,000 บาท บรษิทั ก จ ากดั 
ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 200,000 บาท  

 (7) บรษิทั ก จ ากดั ใหบ้รษิทั ข จ ากดั เชา่หอ้งในศนูย์การคา้เพือ่ประกอบกจิการขาย
สนิคา้ ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี บรษิทั ข จ ากดั ตกลงจา่ยคา่เชา่ใหบ้รษิทั ก จ ากดั ตาม
สว่นแบง่รายได ้โดยประมาณคา่เชา่ตลอดสญัญาเชา่มมีลูคา่ จ านวน 900,000 บาท บรษิทั ก 
จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 900,000 บาท   

       ตอ่มาบรษิทั ก จ ากดั ไดร้บัคา่เชา่ตามสว่นแบง่รายไดจ้รงิมากกวา่มลูคา่ที่
ประมาณไวจ้ านวน 200,000 บาท ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั ก จ ากดั ไดร้บัคา่เชา่เกนิ 1,000,000 
บาท บรษิทั ก จ ากดั ผูใ้หเ้ชา่มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 200,000 บาท  
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ขอ้ 5 ตราสารจา้งท าของทีต่อ้งเสยีอากร หมายถงึ เอกสารการจา้งท าของซึง่ผู้
รบัจา้งตกลงท าการงานสิง่ใดสิง่หน่ึงจนส าเร็จใหแ้กผู่ว้า่จา้ง และผูว้า่จา้งตกลงจะใหส้นิจา้งเป็น

การตอบแทน โดยคูส่ญัญาไดล้งลายมือชือ่ท ัง้สองฝ่าย 
 ตวัอยา่ง  

 (1) บรษิทั ก จ ากดั วา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ซึง่ประกอบกจิการรบัเหมากอ่สรา้ง ใหส้รา้ง
อาคารส านกังานโดยบรษิทั ก จ ากดั แจง้ใหบ้รษิทั ข จ ากดั ประเมนิราคางานเบือ้งตน้ในวนัที ่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2559 และบรษิทั ข จ ากดั ท าใบเสนอราคา (Quotation) ใหแ้กบ่รษิทั ก จ ากดั ใน
วนัที ่1 มีนาคม 2559 ตอ่มาบรษิทั ก จ ากดั และบรษิทั  ข จ ากดั ไดท้ าสญัญาจา้งและลงลายชือ่
ท ัง้สองฝ่ายในวนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งจงึมหีน้าทีต่อ้งเสยีอากรในวนัที ่1  
เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารจา้งท าของ  

 (2) บรษิทั ก จ ากดั วา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ซอ่มเครือ่งจกัร โดยบรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้ง
ออกใบเสนอราคา (Quotation) ใหบ้รษิทั ก จ ากดั ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 และบรษิทั ก 
จ ากดัไดล้งนามในใบเสนอราคาฉบบัดงักลา่วในวนัที ่1 มีนาคม  2559 บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้ง 
จงึมีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรในวนัที ่1 มีนาคม 2559 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดจ้ดัท าตราสารจา้งท าของ  
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ขอ้ 5 (ตอ่) 

 ตวัอยา่ง - ตอ่ 

 (3) บรษิทั ก จ ากดั วา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ซอ่มเครือ่งถา่ยเอกสาร โดยบรษิทั ข จ ากดั 

ผูร้บัจา้ง ออกใบเสนอราคา (Quotation) ใหบ้รษิทั ก จ ากดั ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 แต่

บรษิทั ก จ ากดั ไมไ่ดล้งนามในใบเสนอราคาดงักลา่ว ตอ่มาบรษิทั ก จ ากดั ออกใบส ั่งจา้ง 

(Purchase Order) แจง้ใหบ้รษิทั ข จ ากดั ทราบในวนัที ่1 มีนาคม 2559 ใบส ั่งจา้งตามใบ

เสนอราคาเป็นหนงัสอืโตต้อบระหวา่งกนัและกอ่ใหเ้กดิตราสารจา้งท าของ บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บั

จา้ง จงึมีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรในวนัที ่1 มีนาคม 2559  

 (4) บรษิทั ก จ ากดั วา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ซอ่มหลงัคาอาคารโรงงาน บรษิทั ข จ ากดั 

ไดซ้อ่มหลงัคาอาคารโรงงานตามทีต่กลงแลว้เสร็จในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ตอ่มาบรษิทั ก 

จ ากดั ออกใบส ั่งจา้ง (Purchase Order) ใหแ้กบ่รษิทั ข จ ากดั ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 และ

บรษิทั ข จ ากดัออกใบแจง้หน้ี (Invoice) พรอ้มแนบใบส ั่งจา้งเรยีกเกบ็เงนิจากบรษิทั ก จ ากดั 

ในวนัที ่1 เมษายน 2559 ใบแจง้หน้ีตามใบส ั่งจา้งเป็นหนงัสอืโตต้อบระหวา่งกนัและกอ่ใหเ้กดิ

ตราสารจา้งท าของ บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้ง จงึมีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรในวนัที ่1 เมษายน 2559  
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 ขอ้ 6 ผูร้บัจา้งตามขอ้ 5 มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากร 1 บาท ตอ่ทกุจ านวนเงนิ 
1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 บาท แหง่สนิจา้งซึง่ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่  

 กรณีไมท่ราบจ านวนสนิจา้งในขณะท าสญัญาจา้งท าของวา่เป็นจ านวนเทา่ใด ให้
ประมาณจ านวนสนิจา้งตามสมควร แลว้เสยีอากรตามจ านวนสนิจา้งทีป่ระมาณนัน้  

 กรณีมีการรบัเงนิสนิจา้งเป็นคราวๆ และอากรทีเ่สยีไวเ้ดมิยงัไมค่รบ ใหเ้สยีอากร
เพิม่เตมิใหค้รบตามจ านวนทตีอ้งเสยีทกุคร ัง้ในทนัททีีม่กีารรบัเงนิ  

 ตวัอยา่ง  

 (1) นาย ก ไดท้ าสญัญาวา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ใหท้ าการกอ่สรา้งโรงจอดรถยนต์ ราคา
คา่กอ่สรา้ง 900,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 900,000 บ. 

 (2) บรษิทั ก จ ากดั ไดท้ าสญัญาวา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ซึง่ประกอบกจิการรบัเหมา
กอ่สรา้งใหท้ าการกอ่สรา้งอาคารส านกังานราคาคา่กอ่สรา้ง 1,100,000 บาท  

 (3) ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 นาย ก ไดท้ าสญัญาวา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ใหท้ าการ
กอ่สรา้งโรงจอดรถยนต์ ราคาคา่กอ่สรา้ง 900,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยี
อากรจากมูลคา่ 900,000 บาท ตอ่มาวนัที ่1 เมษายน 2559 นาย ก และบรษิทั ข จ ากดั ไดท้ า
บนัทกึขอ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาจา้งฉบบัดงักลา่วแกไ้ขขอ้สญัญาโดยเพิม่คา่กอ่สรา้งอกีจ านวน 
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ขอ้ 6 (ตอ่)  
 ตวัอยา่ง - ตอ่ 

200,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งช าระอากรเพิม่เตมิใหค้รบเป็นตวัเงนิจาก
มูลคา่ 200,000 บาท ในวนัที ่1 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัจดัท าตราสารบนัทกึขอ้ตกลงตอ่ทา้ย
สญัญาจา้งท าของ  

 (4) ในวนัที ่1 มีนาคม 2559 นาย ก ไดท้ าสญัญาวา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ใหท้ าการ
กอ่สรา้งบา้น ราคาคา่กอ่สรา้ง 900,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยีอากรจาก
มูลคา่ 900,000 บาท  

  ตอ่มาวนัที ่1 เมษายน 2559 นาย ก และบรษิทั ข จ ากดั ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลง
ตอ่ทา้ยสญัญาจา้งฉบบัดงักลา่วใหบ้รษิทั ข จ ากดั ท าการกอ่สรา้งโรงจอดรถยนต์ ราคาคา่กอ่สรา้ง 
200,000 บาท โดยบนัทกึขอ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาถอืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาวา่จา้ง บรษิทั ข 
จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 200,000 บาท ในวนัที ่1 เมษายน 
2559 ซึง่เป็นวนัจดัท าตราสารบนัทกึขอ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาจา้งท าของ  

 (5) บรษิทั ก จ ากดั ไดท้ าสญัญาจา้งนาย ข เป็นนายหน้าจดัหาลูกคา้ โดยคดิสนิจา้งจาก
จ านวนลูกคา้ทีห่าได ้ในอตัราคนละ 10,000 บาท ท าใหไ้มอ่าจทราบจ านวนสนิจา้งในขณะท า
สญัญา จงึประมาณสนิจา้งตามสมควรไวจ้ านวน 500,000 บาท นาย ข ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยี
อากรจากมูลคา่ 500,000 บาท  

76 



การช าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ 

ค าส ั่งกรมสรรพากรที ่ป. 153/2559  

ขอ้ 6 (ตอ่) 
 ตวัอยา่ง - ตอ่ 
  ตอ่มาเมือ่สญัญาจา้งสิน้สดุลง บรษิทั ก จ ากดั จา่ยสนิจา้งตามผลงานทีน่าย ข ท าได้

จ านวนรวมท ัง้สิน้ 700,000 บาท นาย ข ผูร้บัจา้ง มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 200,000 
บาท ทีเ่พิม่ขึน้ในทนัททีีม่กีารรบัเงนิ  

 (6) บรษิทั ก จ ากดั ไดท้ าสญัญาจา้งนาย ข เป็นทีป่รกึษาทางการตลาดและแนะน าลกูคา้ 
โดยคดิสนิจา้งในอตัรารอ้ยละ 2 ของยอดขายของบรษิทั ก จ ากดั ในแตล่ะปี ท าใหไ้มอ่าจทราบ 

จ านวนสนิจา้งในขณะท าสญัญา จงึประมาณสนิจา้งตามสมควรไวจ้ านวน 800,000 บาท นาย ข 
ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 800,000 บาท  

  ตอ่มา เมือ่สญัญาจา้งสิน้สดุลง บรษิทั ก จ ากดั จา่ยสนิจา้งตามผลงานทีน่าย ข ท าได้
จ านวนรวมท ัง้สิน้ 1,000,000 บาท นาย ข ผูร้บัจา้ง มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่ 
200,000 บาททีเ่พิม่ขึน้ ในทนัททีีม่กีารรบัเงนิ  

 (7) บรษิทั ก จ ากดั ไดท้ าสญัญาวา่จา้งบรษิทั ข จ ากดั ใหซ้อ่มเครือ่งถา่ยเอกสารที่
ส านกังานของบรษิทั ก จ ากดั ก าหนดระยะเวลาการจา้ง 3 ปี ตกลงจา่ยสนิจา้งรายปีๆ ละ 
300,000 บาท รวมสนิจา้งท ัง้สิน้ 900,000 บาท โดยขอ้ตกลงการจา้งตามสญัญาก าหนดให ้
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ขอ้ 6 (ตอ่) 
 ตวัอยา่ง - ตอ่ 

บรษิทั ข จ ากดั ปฏบิตังิาน เฉพาะชว่งเวลา 08.00 น. ถงึ 16.00 น. และหากบรษิทั ข จ ากดั ได้
ปฏบิตังิานนอกเวลาดงักลา่ว จะเรยีกเกบ็สนิจา้งเพิม่อกีคร ัง้ละ 5,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บั
จา้งมีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรจากมลูคา่ 900,000 บาท ในขณะท าสญัญา  

  หากบรษิทั ข จ ากดั ไดป้ฏบิตังิานนอกเวลา บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้งมหีน้าทีต่อ้งเสยี
อากรเพิม่เตมิใหค้รบ 1 บาท ตอ่ทกุจ านวน 1,000 บาท แหง่สนิจา้งทีไ่ดร้บัเป็นคราวๆ ในทนัททีี ่

มีการรบัเงนิและหากบรษิทั ก จ ากดั ไดจ้า่ยสนิจา้งใหบ้รษิทั ข จ ากดั โดยมีจ านวนรวมท ัง้สิน้
ต ัง้แต ่1,000,000 บาท บรษิทั ข จ ากดั ผูร้บัจา้ง มีหน้าทีต่อ้งเสยีอากรเป็นตวัเงนิจากมลูคา่
สนิจา้งทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว  

ขอ้ 7 ผูม้ีหน้าทีเ่สยีอากรใดเพกิเฉยหรือปฏเิสธไมเ่สยีอากรหรือกระท าการใดๆ 
เพือ่ไมใ่หเ้สยีอากร ผูน้ ัน้มีความผดิอาญาตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลรษัฎากร  

 

ส ั่ง ณ วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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