
**ค ำชีแ้จง**

1. รหสัหลักสูตร อยู่ระหว่ำงรออนุมัตจิำกสภำฯ 

กรมฯ จะแจ้งใหท้รำบทำง www.dbd.go.th หวัข้ออบรม/สัมมนำ ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2565)

2. ผู้เข้ำอบรมตอ้งดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรอบรมด้วยตนเอง (ไม่มีแจกในวันอบรม)

3. ส ำหรับผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรอบรมแล้ว หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งใหก้รมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันที่ 

14 พฤศจิกำยน 2565 (หำกไม่แจ้งใหท้รำบกรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ข้ำรับกำรอบรมในโอกำสต่อไป)

มีบริกำร  อำหำรว่ำง และ อำหำรกลำงวัน

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

“ส่ิงที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกำยน 2565

ณ  ห้องทับทิมสยำม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  

จังหวัดอุบลรำชธำนี

แบบแสดง

ควำมคดิเหน็

เอกสำร

ประกอบกำรอบรม
ก ำหนดกำร  

อบรม

รำยช่ือผูม้สีทิธ์ิ

เข้ำรับกำรอบรม



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

1 นำงสำว กมลกำนต์ คู่สกุลนิรันดร์ 26 นำง ชนิสรำ พลไชย

2 นำงสำว กรรณิกำ แสนสุข 27 นำง ชลธำ  ทำวะรัตน์

3 นำงสำว กรรณิกำ  จันทร์แก้ว 28 นำงสำว ชลธิชำ อินศวร

4 นำง กรรธิมำ โต่นวุฒิ 29 นำง ชัญญำภัค ศรีทอง

5 นำย กฤติเดช ฉำยจรุง 30 นำงสำว ญำณิศำ มุทำพร

6 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ 31 นำย ฐเดช พชรสุตำธนกร

7 นำงสำว กัลยรัตน์ เงำใสย์ 32 นำง ฐำนิตำ หมำยเก้ิอ

8 นำงสำว กุลธิดำ บุญช่วย 33 นำง ฐำนิสร์สุภำงค์ บวรวงศ์พิทักษ์

9 นำย เกริกเกียรติ พรปทุมชัยกิจ 34 นำงสำว ฐิตินันทำ ศรีโกศล

10 นำงสำว ขนิษฐำ ทิพย์ประพันธ์ 35 นำงสำว ณัฐพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง

11 นำย จตุรวิทย์ สิมำฉำยำ 36 นำงสำว ณัฐมล สีงำม

12 นำงสำว จันทนำ ถวิลเช้ือ 37 นำง ณัฐวดี จันทร์ทรง

13 นำงสำว จำรุณี สุวรรณเจริญ 38 นำงสำว ณัฐวดี ปุยฝ้ำย

14 นำงสำว จิรำภรณ์ ปำนอิน 39 นำงสำว ณัธิยำ จริบูลย์นริญญำ

15 นำงสำว จีระปภำภรณ์ หล้ำแหล่งง 40 นำย ดนัยณัฏฐ์ จันดำสิทธิกุล

16 นำงสำว จุฑำมำศ อ้วนล้ ำ 41 นำงสำว ดนุดำ ณ กำฬสินธ์ุ

17 นำงสำว จุไรวรรณ พุทธรักษำ 42 นำงสำว ดอกรัก บุญจอง

18 นำง เจตน์สุดำ ทรัพยำนนท์ 43 นำย ทักษิณ ครองยุทธ

19 นำงสำว เจนจิรำ มณีวรรณ 44 นำงสำว ธณัฐธิชำ คุณแสน

20 นำงสำว ชณิดำ บัวทอง 45 นำย ธนโชติ ธรรมำนุสำร

21 นำงสำว ชนนิกำนต์ ศรีบัว 46 นำงสำว ธนพร เกิดแสง

22 นำง ชนันรัตน์ พิกุลทอง 47 นำย ธรรมรัตน์ มีธรรม

23 นำงสำว ชนิณัฐ อ่ิมเอิบสิน 48 นำย ธีรยุทธ ตำมวัน

24 นำงสำว ชนิดำ ทองแสง 49 นำง นงลักษณ์ ทิพรัตน์

25 นำงสำว ชนิดำ ปิดตำนัง 50 นำง นภำพร หงษ์ภักดี

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพุธท่ี 16 พฤศจิกำยน 2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องทับทิมสยำม 4  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลรำชธำนี

ค ำช้ีแจง *** ส ำหรับผู้ท่ีสมัครเข้ำรับกำรอบรมแล้ว หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ีช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพุธท่ี 16 พฤศจิกำยน 2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องทับทิมสยำม 4  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลรำชธำนี

ค ำช้ีแจง *** ส ำหรับผู้ท่ีสมัครเข้ำรับกำรอบรมแล้ว หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน

51 นำงสำว นรวรรณ อมำตยกุล 76 นำง พิมพิกำ ลำค ำเสน

52 นำย นฤบดินทร์ บุญลำ 77 นำงสำว เพลินจิต พรมเสน

53 นำง นวรัตน์ สนธิปัญญำกุล 78 นำงสำว ภนิดำ พยัคฆ์

54 นำงสำว นิตยำ เภำสุ 79 นำงสำว ภัทรำวดี แหมไธสง

55 นำงสำว นุชนำถ ภูสีเงิน 80 นำย มงคล บุญอุ้ม

56 นำง นุชนำถ วงศ์หม้ัน 81 นำงสำว มณิกำร์ แท่นแก้ว

57 นำงสำว เนตรนภิส คำดหมำย 82 นำงสำว เยำวลักษณ์ ปล้ืมใจ

58 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ 83 นำงสำว เยำวลักษณ์ ล้ิมโยธิน

59 นำงสำว ปฐมำวดี จ ำปำชำติ 84 นำง รสกร โสบุญ

60 นำงสำว ประทุมทิพย์ ทิพย์สูงเนิน 85 นำย รังสิมันต์ พิมพ์บุญมำ

61 นำงสำว ประไพจิต พลถำวร 86 นำงสำว รัชนี ชูบุญ

62 นำง ประภัสรำ ธรรมำนุสำร 87 นำง รัชนี รุ่งแสงทอง

63 นำง ประยงค์ ธำนี 88 นำงสำว รัชรินทร์ หอมสมบัติ

64 นำย ประเสริฐ บุญศรี 89 นำงสำว รัตติยำ ไชยสุข

65 นำย ปรีชำ รุ่งแสงทอง 90 นำงสำว รัตน์รวี สำยเช้ือ

66 นำงสำว ปวีณำ ค ำพุกกะ 91 นำง รัตนำ ข ำสกล

67 นำงสำว ปำนจันทร์ ประทีปทอง 92 นำงสำว ลลิตำ ประเสริฐ

68 นำง ปำลิดำ อมรสวัสด์ิวัฒนำ 93 นำงสำว ละมัย ศรีวรขำน

69 นำง ปุญญำวีร์ พงศธันยภูมิ 94 นำงสำว ลักขณำ ทีอุทิศ

70 นำย ผำสุข เรืองสวัสด์ิ 95 นำย เลียง ธำนี

71 นำงสำว พรหมพร พลธำนี 96 นำงสำว วรญำ กุลกนกพัฒนำ

72 นำงสำว พลอย วริพันธ์ 97 นำงสำว วรรณวิไล พิมพะบุตร

73 นำงสำว พัชรี ใช่จุ้ย 98 นำงสำว วรำภรณ์ พลค ำ

74 นำงสำว พันธิพำ สุจริตธรรม 99 นำงสำว วรำภรณ์ อยู่ดี

75 นำงสำว พิชญ์สินี จงจีน 100 นำงสำว วรำสินี อรัญมิตร



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ีช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพุธท่ี 16 พฤศจิกำยน 2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องทับทิมสยำม 4  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลรำชธำนี

ค ำช้ีแจง *** ส ำหรับผู้ท่ีสมัครเข้ำรับกำรอบรมแล้ว หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน

101 นำงสำว วรินทร เอิบแจ้ง 126 นำย อภิชำติ กองรอด

102 นำงสำว วัชรำภรณ์ อมรสิน 127 นำย อภิวัฒน์ ศำสนนันทน์

103 นำงสำว วำสนำ ประเสริฐศรี 128 นำง อมรำพร ปวะบุตร

104 นำย วิชัย ศักด์ิศิริโสภณ 129 นำงสำว อรณิชชำ แสวงศรี

105 นำงสำว วิภำพร ศรีสุธรรม 130 นำง อรพิน แสนทวีสุข

106 นำงสำว วิภำวดี สิงหะโท 131 นำง อรวรรณ ปักป่ิน

107 นำงสำว วิมำตรำ ชิตกระโทก 132 นำง อลิศรำ ศำสนนันทน์

108 นำงสำว วิไลวรรณ ศรีรัตน์ 133 นำงสำว อำจำรี วัชรำภรณ์

109 นำงสำว ศรีสุดำ หอมจันทร์ 134 นำง อำชิรญำณ์ จินะกัน

110 นำง ศิริกร บุญพิรินทร์ 135 นำง อำรีจิตร จันทวิเศษ

111 นำง ศิริรักษ์ ขำวไชยมหำ 136 นำงสำว อิงกมล บุญธณภัทรสกุล

112 นำงสำว ศิริวรรณ เจริญชัย 137 นำงสำว อินธิรำ บุญจอง

113 นำงสำว สมจิต โสมเกษตริทร์ 138 นำงสำว อุบล ทองสุมำตย์

114 นำย สังคม อุ่นธง 139 นำงสำว อุไรวรรณ ขันเงิน

115 นำงสำว สิรีญำ รัตนวรรณ 140 นำย เอก วรเจ่ง

116 นำงสำว สุกัญญำ ใจเย็น 141 ผศ. กฤติมำ มุ่งหมำย

117 นำงสำว สุกัญญำ มีรัตน์ 142 นำงสำว ภัทรำพร ตัณฑ์พูนเกียรติ

118 นำงสำว สุดำพร ป้องกัน 143 นำงสำว พิไลลักษณ์ ล ำพำย

119 นำงสำว สุทธินี สมพงษ์ 144 นำงสำว สำคร สุมำลี

120 นำงสำว สุพรรณี กูฏโสม

121 นำงสำว สุพัตรำ พันธ์ุสอำด

122 นำงสำว สุภำภรณ์ คันธพฤกษ์

123 นำงสำว สุภำภรณ์ ไพโรจน์

124 นำงสำว โสภำ ผำสุข

125 นำย อนุชำ แสงทอง



 

 

 
กำหนดการอบรม 

โครงการอบรม เรื่อง “สิ่งทีธ่รุกจิตอ้งรู ้มุ่งสู่ความสำเรจ็” 
วนัพุธที ่16 พฤศจิกายน 2565 

ณ  หอ้งทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนียแ์กรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

วนั/เวลา รายการ วทิยากร 

08.00-9.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-10.00 น.  การใช้ป ระโยชน์ จาก  Data Warehouse 
คลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นายวสวัตต์ิ  เถื่อนคำ 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 
กองข้อมูลธุรกิจ  

10.15-12.15 น. 
  

 

 กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า และ
ประกาศที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
โดยทั่วไป 

สำนกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้า 
นายนินนาท  เกิดลาภผล 
หัวหน้ากลุ่มประเมินงานสืบสวนสอบสวน     

พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. 
  
 

 Update ภาษีน่ารู้สำหรับนิติบุคคล สำนกังานสรรพากรพืน้ทีอุ่บลราชธานี 
นายสมชาย วงชัยวรรณ ์
นิติกรชำนาญการพเิศษ 
นางสาวอัมพร บุ่งหวาย 
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 
นางสาวอ้อยทิพย์  กระสังข ์
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ 

 
หมายเหตุ:   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.00 – 10.15 น. และ  เวลา 14.15 น. – 14.30 น. 

                  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.00 น. 

                                                      

 



DBD DATAWAREHOUSE

Treasure for Thai Entrepreneurs

+



นิติบุคคลจดทะเบียนไปแล้วกว่า 
1,782,157 ราย

นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการอยู่ 
849,958 ราย

นิติบุคคลส่งงบการเงินปี 2564
619,615 ราย
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565



2550 2556 2561 2565
ก่อน
2550

วิวัฒนาการการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

DBD 

DataWarehouse+

โฉมใหม่ 2023

ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล

การรับรองส าเนาเอกสาร

การถ่ายเอกสาร

ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ คลังข้อมูลธุรกิจ DBD 

DataWarehouse+



Your Assistant for Creating Business Opportunity







ข้อมูลนิติบุคคล

ถูกต้อง ครบถ้วน

รอบด้าน

ข้อมูลสถิติ

ในมุมต่างๆ

ข้อมูลสถิติร่วมกับ
การวิเคราะห์
เพ่ิมเติม

Functions of 
DBD Datawarehouse+



CASE 
STUDY #1
ตรวจสอบนิติบุคคล

ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน
ก่อนท าธุรกรรมจริง



หน้าแรก: ค้นหาผ่านช่อง Smart search



พิมพ์เพ่ือค้นหาช่ือนิติบุคคล



กดเลือกช่ือนิติบุคคลท่ีต้องการ















CASE 
STUDY #2
ข้อมูลสถิติในมุมต่างๆ
สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง































SCAN ME!

https://tsic.dbd.go.th

OR FIND US ON

บริการค้นหาและแนะน าประเภทธุรกิจ



CASE 
STUDY #3
ข้อมูลสถิติร่วมกับ
การวิเคราะห์เพ่ิมเติม
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

















"Data technologies are giving business and 
society the power we need to understand 

the present and fuel the future."

- Bloomberg Live



SCAN ME!

https://datawarehouse.dbd.go.th

OR FIND US ON

DBD DATAWAREHOUSE+



Q&A
feel free to ask us!



การแข่งขันทางการค้า
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560



1

การแข่งขันทางการค้า
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

นโยบายการแข่งขัน vs กฎหมายการแข่งขัน
การแข่งขันทางการค้าคืออะไร
จุดประสงค์ในการก ากับดูแล
ความแตกต่างระหว่างนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขัน

2

การก ากับดูแล
การก ากับพฤติกรรม และการก ากับโครงสร้าง

3

บทลงโทษ

โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง



การแข่งขันทางการค้า? กิจกรรมทีผู่้ประกอบธุรกิจกระท ำเพื่อเอำชนะคู่แข่งทำงกำรค้ำ
• รำคำ
• คุณภำพ
เพื่อ ก ำไร ที่มำกกว่ำ



ประโยชน์ของการแข่งขัน

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ผู้ประกอบธุรกิจจะเสนอสนิคำ้/บริกำร ที่รำคำถูก คุณภำพดี 

มีควำมหลำกหลำย ให้กับผู้บริโภค

เกิดกำรเข้ำสู่ตลำด
มีผู้ประกอบธุรกิจรำยใหม่

ที่เห็นช่องทำงในกำรประกอบธุรกิจ

นวัตกรรม
ผู้ประกอบธุรกิจมีแรงจูงใจพัฒนำให้ตัวเองมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

สินค้ำ/บริกำร และ ระบบจัดกำรของตัวเอง

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
เกิดกำรลงทุนเพื่อพัฒนำธุรกิจ

ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจและประเทศมเีศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ใช้ทรัพยำกรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำงไมม่ีประสิทธิภำพจะมี

ต้นทุนสูงกว่ำผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่น
ท ำให้ต้องเลิกธุรกิจ

ลดควำมยำกจน
ผู้ประกอบธุรกิจจะเสนอสนิคำ้/บริกำร ที่รำคำถูก 

ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถซื้อสินค้ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตได้



ความแตกต่าง นโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขัน

นโยบายการแข่งขัน กฎหมายการแข่งขัน

นโยบำยของรัฐบำล (ชุดของกฎหมำย รวมถึงกฎหมำยกำรแข่งขัน) 
ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้มีกำรแข่งขันเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

มีข้อยกเว้น
บำงกรณีจะไม่ให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรีเพื่อประโยชนส์ังคม

เช่น กำรให้สัมปทำน กำรก ำหนดใบอนุญำตในกำรประกอบอำชีพ

กฎหมำยที่มีจุดประสงค์ที่จะปอ้งกันไม่ใหเ้กิดกำรบิดเบือนทำงกำรค้ำ 
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติทำงกำรค้ำที่ลด/จ ำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

ไม่ใช้กับ
หน่วยงำนรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ เฉพำะกำรด ำเนินกำรท่ีท ำเพื่อควำมม่ันคง/ประโยชน์สำธำรณะ
สหกรณ์ของเกษตรกร

ธุรกิจที่มีหน่วยงำนก ำกับกำรแข่งขันเฉพำะ



จุดประสงค์ของกฎหมายการแข่งขัน

คุ้มครองการแข่งขัน
ไม่ใช่ผู้แข่งขัน

แข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

เสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน

ให้ตลาดท าหน้าที่ตามที่ควร
(ไม่มีการบิดเบือน)



เรื่องที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าไม่มีอ านาจดูแล

เรื่องที่เป็นนโยบายการแข่งขันของรัฐ เรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติทางการค้า/พฤตกิรรม
ตามธรรมชาติ

ตัวอย่ำง
กำรให้สัมปทำน

กำรให้ใบอนุญำตในกำรประกอบอำชีพ
กำรก ำหนด รำคำสินค้ำขั้นต ่ำ/ขั้นสูง

ฯลฯ

ตัวอย่ำง
กำรบังคับตำมสัญญำ 

กำรเปิดสำขำของร้ำนสะดวกซื้อใกล้ร้ำนโชห่วย
กำรเลิกกิจกำรที่เกิดจำกประสิทธิภำพที่น้อยกว่ำ

ฯลฯ

* คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมีอ ำนำจในกำรให้ค ำแนะน ำหน่วยงำนรัฐให้มีนโยบำยเอื้อต่อกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำได้

* คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำจะพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณี



การก ากบัดูแล
การก ากับพฤติกรรม / การก ากับโครงสร้างตลาด

การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ

การรวมธุรกิจ – ผูกขาด ลด/จ ากัด การแขง่ขัน

การร่วมกันผูกขาด ลด/จ ากัด การแข่งขัน

การก ากับด้านการแข่งขันทางการค้า การก ากับความเป็นธรรมทางการค้า

พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

การท าสัญญากับผู้ประกอบการต่างประเทศ

การก ากับโครงสร้างตลาด

การก ากับพฤติกรรม



การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ

ก าหนดขอบเขตตลาด
(ตลาดที่เกี่ยวข้อง) >

>
> 1,000 ล้านบาท

• ก าหนดราคา
• ก าหนดเงื่อนไขคู่ค้า
• ก าหนดปริมาณ
• แทรกแซงการประกอบธุรกิจ

50%

75%



การร่วมกันผูกขาด ลด/จ ากัด การแข่งขัน

การร่วมกันของผู้แข่งขันในตลาดเดียวกัน

• ก าหนดราคา
• จ ากัดปริมาณ
• ก าหนดผู้ที่จะชนะการประมูล
• แบ่งตลาด

การร่วมกันของผู้แข่งขันในตลาดเดียวกัน/ต่างตลาด

ก าหนดราคา
จ ากัดปริมาณ
แบ่งตลาด
ลดคุณภาพ
ก าหนดเงื่อนไขทางการค้า
แต่งตั้งตัวแทนรายเดียวกัน

ข้อยกเว้น Non-hardcore cartel

Hardcore cartel Non-hardcore cartel

เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทาง
นโยบายหรืออ านาจสั่งการ
การวิจัยและพัฒนา
แฟรนไชส์/ตัวแทน

ข้อยกเว้น Hardcore cartel

เป็นผู้ประกอบธุรกจิทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัทางนโยบาย



พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ความไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นตามปกติทางการค้า
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ

• กีดกันการประกอบธุรกิจ
• ใช้อ านาจตลาด/อ านาจต่อรอง

ที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
• ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม



การท าสัญญากับผู้ประกอบการต่างประเทศ

ก่อให้เกิดอ านาจผูกขาด
จ ากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ/ผู้บริโภค



การรวมธุรกิจ

เกิดการผูกขาด /
อ านาจเหนือตลาด

ขออนุญาต
Ex ante

ลดการแข่งขัน
อย่างมีนัยส าคัญ

แจ้งผลการรวม
Ex pose



โทษ
อาญา

การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ

การร่วมกันของผู้แข่งขันในตลาดเดียวกัน

> 2 ปี > 10% 
รายได้ปีกระท าผิด

ปกครอง

พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

การร่วมกันของผู้แข่งขันในตลาดเดียวกัน/ต่างตลาด

> 10% 
รายได้ปีกระท าผิด

ไม่ขออนุญาตรวมธุรกิจ ไม่แจ้งรวมธุรกิจ

> 2 แสนบาท
+

1 หมื่นบาท/วัน

> 0.5% 
มูลค่ารวมธุรกิจ





Update...!ภาษน่ีารู้ส าหรับนิตบุิคคล 

                                          โดย * 
  นายสมชาย วงชัยวรรณ์ 
      น.ส.อมัพร บุ่งหวาย 
          น.ส.อ้อยทพิย์ กะสังข์ 

 
* ส่วนกฎหมายฯ/ ส่วนตรวจสอบฯ/ส่วนกรรมวธีิและคนืภาษี 

ส านักงานสรรพากรพืน้ที่อุบลราชธานี 
 โทร. 0 4547 4162-8 



ประเดน็ที่น าเสนอ 

1.สิทธิประโยชน์ทางภาษสี าหรับนิตบุิคคล 

2.ข้อพงึระวงัในการปฏิบัติหน้าทีท่างภาษีอากร 

3.ช่องทางการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและการขอคนืภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ 



 

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 

  

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

 

 

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 

  

ภาษมูีลค่าเพิม่ 

 

แผนภาพภาษีที่จัดเกบ็ตามประมวลรัษฎากร 
 

อากรแสตมป์ 

พ.ร.บ.ภาษกีารรับมรดกฯ 2558 
พ.ร.บ.ภาษเีงนิได้ปิโตเลยีม 
2514 แก้ไข 2562 
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อากรแสตมป์ 



ฐานภาษเีงนิได้นิตบุิคคล (CIT) 

ฐานภาษเีงนิได้นิตบุิคคลของบริษทั/ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไป  
คอื  

 “ก าไรสุทธิ” 
 
รายได้จากการขายและให้บริการ   00 บาท 
 หัก ต้นทุนขายและบริการ  00 บาท 
ก าไรขั้นต้น    00 บาท 
 หัก ค่าใช้จ่าย   00 บาท 
ก าไรสุทธิทางบญัชี    00 บาท 
 บวก  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม  00 บาท 
 หัก  ค่าใช้จ่ายพเิศษ (2 เท่า/3เท่า)  00 บาท 
ก าไรสุทธิทางภาษ ี    00 บาท 



ฐานภาษเีงนิได้นิตบุิคคลของบริษทั/ห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไป  
คอื  

 “ก าไรสุทธิ” 

ก าไรสุทธิ  =  รายได้   -  รายจ่าย 

ก าไรสุทธิ  x อตัราภาษ ี = ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

สรุป : ฐานภาษีและการค านวณภาษี CIT 



 Slide 7 

อตัราภาษเีงนิได้นิตบุิคคล  
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 
นิตบุิคคล ทีค่วรทราบ 



สิทธิประโยชน์ส าหรับ นายจ้าง-ผู้ประกอบการ 

 (1) ผู้ประกอบการ (คนธรรมดา+นิตบุิคคล) จ้างแรงงาน        
คนพกิารท างาน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าของรายจ่าย   
ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพกิาร  

(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่499) 

 (2) ผู้ประกอบการ(คนธรรมดา+นิติบุคคล) เจ้าของอาคาร สถานที ่
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอืน่สามารถหัก
รายจ่ายได้ สองเท่า ของรายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ หรือ  ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ให้แก่คนพกิารเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

 



สิทธิประโยชน์ส าหรับ นายจ้าง-ผู้ประกอบการ 

เช่น   บริษัทฯ จ้างแรงงาน นาย ก. คนพกิารท างานจ่าย
ค่าจ้างเดอืนละ 20,000 บาท หรือ 240,000 ต่อปี บริษัทฯ    
มสิีทธิน าค่าใช้จ่ายค่าจ้างนาย ก. มาลงเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคลส าหรับรอบ
บัญชีทีม่กีารจ้างได้ทั้งส้ินจ านวน 480,000 บาท 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่499) 



 (1) ยกเว้นรายจ่ายให้ผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดา+นิตบุิคคล)                  
ที่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ โครงการของหน่วยงานรัฐ ที่จัดให้คนพกิารมีสิทธิ
เข้าถึงใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยสะดวกอนัเป็นสาธารณะ  สวัสดิการ 
ความช่วยเหลอือืน่จากรัฐฯ เป็นจ านวนสองเท่า (ร้อยละหน่ึงร้อยไม่เกนิ
ร้อยละสิบของเงินได้สุทธิหรือก าไรสุทธิแล้วแต่กรณ ีและจ่ายไปใน
ระหว่างด าเนินโครงการของรัฐ) (มาตรา 3) 

 (2) จ้างแรงงานคนพกิาร  เกนิกว่าร้อยละ 60  ของลูกจ้างทั้งหมด
และ จ้างเกนิ 180 วนัในรอบบัญชี ลงรายจ่ายได้สามเท่า ( เพิม่ขึน้ร้อยละหน่ึง
ร้อยเพิม่จาก พ.ร.ฎ.ฉบับที่ 499) (มาตรา 4) 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่519) 



หลกัฐานการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
กรณสีนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการของรัฐ 

(1) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐน้ัน ทีด่ าเนิน
โครงการของรัฐ  หรือ 

(2) กรณบีริจาคผ่านระบบ  e-Donation ไม่ต้องแสดง
หลกัฐานการบริจาค 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 519) 





(พ.ร.ฎ.498-2553) 
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สิทธิประโยชน์ : นายจ้าง-ผู้ประกอบการ 

ค าส่ังกรมสรรพากร ป.156/2561 
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายจ่ายจากการด าเนินการตาม  

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ.2550 

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเน่ืองจากจ้างคนพกิารท างาน   เช่น... 
 1.เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพนัในสัญญาจ้างแรงงาน 
 2.เงินเดอืน 
 3.ค่าล่วงเวลา โบนัส 
 4.ค่ารักษาพยาบาล 
 5.เงินประกนัสังคม 



สิทธิประโยชน์ส าหรับ “นายจ้าง-ผู้ประกอบการ” 
ค าส่ังกรมสรรพากร ป.156/2561 

การเสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคลส าหรับรายจ่ายจากการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ.2550 

สิทธิของนายจ้างกรณี 
 1.นายจ้างมิได้จ้างคนพกิารเข้าท างาน ตามมาตรา  33  
 2.ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน
พกิารฯ  
 นายจ้างอาจปฏิบัตติาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารฯ ได้ ดงัต่อไปนี ้
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 เช่น การให้ใช้ประโยชน์อาคาร การให้สิทธิในลขิสิทธ์ิจ าหน่ายสินค้า  การจดัสรรเวลาออกอากาศ 
หรือให้พืน้ที่ท าการเกษตรโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลคนพกิาร 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 
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เช่น จดัสถานที่ให้คนพกิารหรือผู้ดูแลคนพกิาร ให้ใช้พืน้ที่โรงอาหารขายอาหารโดยไม่มีค่าตอบแทน 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 
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เช่น จ้างเหมาคนพกิารท าของทีร่ะลกึของบริษทัตนเอง หรือให้ท างานเพือ่การกศุลสาธารณหรือสาธารณประโยชน์ 
(ส่วนราชการตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฯ สภากาชาดไทย วดัวาอาราม สถานพยาบาลราชการ สถานศึกษา
ราชการ เอกชนตามกฎหมายฯ องค์การสาธารณกศุลที ่รมต.ประกาศฯ (แก้ไขตาม ป.157/2561) 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 

เช่น บริษทัฯจ้างท าของทีร่ะลกึแจกปีใหม่บริษทัฯตนเอง  หรือบริษทัฯจ้างเหมาคนพกิารให้ไปท างานในสภากาชาด
ไทย  เหล่านีเ้ป็นต้น  บริษทัฯสามารถน าค่าจ้างเหมาคนพกิารมาลงเป็นรายจ่ายได้ 
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เช่น บริษทัฯจัดให้มกีารฝึกอบรมอาชีพพนักงานคนพกิารเพือ่เป็น call center 
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เช่น จดัท าทางลาดส าหรับคนพกิาร จดัท าลฟิท์  จดัท าห้องน า้ ฯ 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 
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เช่น จ่ายค่าจ้างล่ามภาษามือเพือ่อ านวยสะดวกส่ือสารในบริษทัฯตนเอง   (ล่ามต้องจดแจ้งต่อ     
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร) 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 
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เช่น สนับสนุนเคร่ืองดนตรีแก่คนพกิาร ซ่ึงต้องสนับสนุนการสร้างอาชีพ (มิใช่เงนิให้เปล่า) 

ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป.156/2561 ฯ 
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 สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
ของบริษัทฯ/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณี จ้างแรงงานผู้สูงอายุ 



ยกเว้นภาษี บริษัทฯ/หสน.ส าหรับนายจ้างในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
ทีม่อีายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึน้ไปเข้าท างาน (พ.ร.ฎ.639) 

เงือ่นไขด้านนายจ้าง   (หลกัเกณฑ์ ม.3+ม.4+ป.อธิบดฯี ฉบบั290) 

“รายจ่ายทีไ่ด้จ่ายจ้างผู้สูงอายุ” ได้แก่ เงนิ ทรัพย์สิน ประโยชน์ค านวณเป็นเงนิได้ ภาษอีากรที่
ออกแทน  เงนิได้ตาม ม.40 (1)  เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ไม่รวมถึง เงนิทีจ่่ายเข้า
กองทุนประกนัสังคม กองทุนส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร เป็นต้น  

จ้างไม่เกนิ 15,000 บาท ในแต่ละเดอืนต่อลูกจ้างผู้สูงอายุหน่ึงคน  

บริษทัฯ /หสน. จ้างรายเดยีวกนั ให้บริษทัฯ/หสน.ทีจ้่างก่อนมสิีทธิได้รับประโยชน์ 

จ านวนผู้สูงอายุทีจ้่างไม่เกนิร้อยละสิบของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดทีท่ างานเต็มเดอืนในไทยใน
แต่ละเดอืนโดยค านวณจ านวนเป็นรายเดอืน หากเศษตั้งแต่ร้อยละ 0.5ให้ปัดขึน้เป็นจ านวนเต็ม 

สิทธิประโยชน์ : ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า  (ร้อยละร้อยของรายจ่ายทีจ้่างผู้สูงอายุ) 

รอบทีเ่ร่ิมใน หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
ต้องแจ้งข้อมูลผู้สูงอายุทีน่ ามาใช้สิทธิภายใน 150 วนันับแต่วนัสุดท้ายของรอบ บ/ช ในแต่ละรอบ 

ต้องจัดท ารายงานเกีย่วกบัการจ้างผู้สูงอายุเกบ็ไว้ ณ สถานประกอบการ 



ยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุท างาน (พ.ร.ฎ.639) 

หลกัเกณฑ์ (ต่อ) 

คุณสมบัตด้ิานผู้สูงอายุ  ( อายุ 60 ปีบริบูรณ์) (ม.4) 

มีสัญชาติไทย 
 เป็นลูกจ้างของ บริษัทฯ/หสน.ทีจ้่างอยู่ก่อนแล้ว  
หรือเป็นผู้สูงอายุทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนหางานไว้กบักรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน 

ไม่เป็น และไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ/หสน.ทีจ้่าง
ผู้สูงอายุดงักล่าวหรือบริษัทฯ/หสน.ในเครือเดยีวกนั 



แบบรายงานแสดงรายละเอยีดผู้สูงอายุทีเ่ข้าท างานทีไ่ด้รับสิทธิทางภาษี 



ยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม 
พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 740-2564   (STEM) 

ให้ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลส าหรับเงนิได้เป็นจ านวนร้อยละ 
หนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้าง    
ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
หรือในการจดัฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วน        
นิตบุิคคล ในหลกัสูตรทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ  
ที่อธิบดปีระกาศก าหนด ตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวนัที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   (มาตรา 3) 
ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขที่อธิบดปีระกาศก าหนด 



ยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม 
พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 740-2564 (ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 423) 

   ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ส าหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม
หรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง เพือ่พฒันาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ มีเงื่อนไขดงันี ้
 ( 1) ต้องเป็นการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือในการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ในหลกัสูตรทีไ่ด้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม หรือส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก หรือส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิิทลั 
 (2) ต้องเร่ิมการศึกษาหรือฝึกอบรมหลกัสูตรตาม (1)  ภายในวันที ่31 
ธันวาคม  พ.ศ. 2565  
 (3) การศึกษาหรือการฝึกอบรมในหลกัสูตรข้างต้น ต้องเป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของกจิการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทีเ่ป็นนายจ้างน้ัน  
 



สิทธิประโยชน์ทางภาษกีารบริจาคแก่สถานพยาบาลของรัฐ 
( พ.ร.ฎ. 663-2561 ป.อธิบดฯี ฉบบั 10)  ( ตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป ) 

หลกัเกณฑ์ 

(1) เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ บริการเป็นการทั่วไป และได้รับรหัส
หน่วยงานบริการสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 

(2) บุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็นเงินเท่าน้ันจึงจะน ามาใช้สิทธิลดหย่อนได้ 

(3) บริษัทฯ/นิติบุคคลบริจาคเป็น เงิน  ทรัพย์สิน หรือสินค้ากไ็ด้ 

 3.1 กรณ ีซ้ือทรัพย์สินมาบริจาคถือตามราคาถือตามจ านวนมูลค่าทีซ้ื่อมา 
 3.2 กรณ ีทรัพย์สินทีไ่ด้บนัทกึบญัชีทรัพย์สินถือตามมูลค่าต้นทุนส่วนทีเ่หลอืจากการค านวณ
หักค่าเส่ือมหรือค่าสึกหรอแล้ว 
 3.3 กรณ ีสินค้าทีน่ ามาบริจาคไม่ว่าจะผลติเองหรือซ้ือมาถือตามราคาต้นทุนสินค้าทีพ่สูิจน์ได้ 

สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นเงินได้ 2 เท่าของรายจ่ายทีบ่ริจาค 



สิทธิประโยชน์ทางภาษกีารบริจาคแก่สถานพยาบาลของรัฐ 
( พ.ร.ฎ. 663-2561 ป.อธิบดฯี ฉบบั 10) 

หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิเพือ่ลดหย่อนภาษี 

1.กรณีบริจาคเป็นเงินได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หนังสืออืน่ทีอ่อกโดยสถานพยาบาล
ผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกยีรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร     
ซ่ึงระบุจ านวนเงินพสูิจน์ผู้รับบริจาคได้ 

2.กรณีบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสินค้า ได้แก่ หลกัฐานที่ออกโดยสถานพยาบาล
ราชการ พสูิจน์ได้ว่า ได้รับบริจาคทรัพย์สิน หรือสินค้าจากผู้บริจาค เช่น 
หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกยีรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ซ่ึงระบุจ านวนเงิน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  3.1-3.3  ( เว้นแต่ บริจาคผ่านระบบ e-Donation   
ให้ใช้ข้อมูลตามระบบบริจาคได้เลย ไม่ต้องแสดงหลกัฐานต่อเจ้าพนักงาน 



ยกเว้นภาษค่ีาซ้ือชุดตรวจ Covid-19 ส าหรับพนักงาน 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่752) 

ให้ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน     
นิตบุิคคล ส าหรับเงนิได้เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้
จ่ายไปเป็นค่าซ้ือชุดตรวจและน า้ยาที่เกีย่วข้องกบัการวนิิจฉัยการ
ติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19)    แบบตรวจ 
หาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
เพือ่ใช้ส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง  ตั้งแต่วนัที ่ 
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  



ยกเว้นภาษกีารน าเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วนิิจฉัย ป้องกนัโรค  
Covid-19  เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล  หน่วยงานรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 755 ขยายอายุ พ.ร.ฎ.ฉบับที่ 720) 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรับการน าเข้าสินค้าที่ใช้รักษา 
วนิิจฉัยหรือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เพือ่บริจาคให้แก่ 
 (๑) สถานพยาบาลของทางราชการ 
 (๒) หน่วยงานของรัฐนอกจากที่กล่าวใน (๑) 
 (๓) องค์การหรือสถานสาธารณกศุล หรือสถานพยาบาล ตาม
มาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ทีมี่คุณสมบัติตามทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด 
 ทั้งนี ้ส าหรับการน าเข้าและการบริจาคที่ได้กระท า ตั้งแต่วนัที ่ 
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วนัที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วนิิจฉัย ป้องกนัโรค  
Covid-19  เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล  หน่วยงานรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบบัที ่755 ขยายอายุ พ.ร.ฎ.ฉบบัที ่720) 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลซ่ึงเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ และให้หมายความรวมถึง 
 (๑) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ 
 (๒) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาหรือวจิัยทีเ่ป็นหน่วยงานในก ากบั
ของรัฐ 
 (๓) สถานพยาบาลขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
 (๔) สถานพยาบาลของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ธุรกจิทีรั่ฐบาลเป็นเจ้าของ 
 (๕) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๖) สถานพยาบาลของหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
 (๗) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย 
  



ยกเว้นภาษกีารน าเข้าสินค้าทีใ่ช้รักษา วนิิจฉัย ป้องกนัโรค  
Covid-19 เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล   หน่วยงานของรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่755) 

 มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ทีไ่ด้รับจากการโอน
ทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า อนัเน่ืองมาจากการบริจาค ตามมาตรา ๔  
โดยผู้โอนจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า ซ่ึงได้รับยกเว้น 

ภาษีดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี ้ส าหรับการบริจาคทีไ่ด้กระท าตั้งแต่วนัที ่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าทีใ่ช้รักษา วนิิจฉัย ป้องกนัโรค  
Covid-19 เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล   หน่วยงานของรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที ่755 (เทยีบประกาศอธิบดฯี ฉบับที ่33 ออกตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที ่720) 

  1.สินค้าที่น าเข้าต้องเป็นสินค้าทีใ่ช้รักษา วนิิจฉัย หรือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ตามรายการในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  
 2. ผู้น าเข้าต้องระบุข้อความ “บริจาค COVID-19” ในใบขนสินค้าขาเข้า  
ส าหรับการน าเข้าทีไ่ด้กระท าตั้งแต่วนัถัดจากวนัทีล่งในประกาศนี ้โดยการส่งข้อมูลใบขน
สินค้าให้เป็นไปตามทีก่รมศุลกากรประกาศก าหนด  
 3. สถานพยาบาลของทางราชการ ทีรั่บบริจาคต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงาน ทีส่ถานพยาบาลน้ันสังกดั ว่าเป็นสถานพยาบาลของทางราชการทีใ่ห้บริการ
รักษาพยาบาลแก่บุคคลภายนอกเป็นการทั่วไป และได้รับรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
จากกระทรวงสาธารณสุข  



ยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าทีใ่ช้รักษา วนิิจฉัย  ป้องกนัโรค  
Covid-19 เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล   หน่วยงานของรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 755 (เทยีบประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 33 ออกตามพ.ร.ฎ. ฉบับที่ 720) 

 4. องค์การหรือสถานสาธารณกศุล หรือ สถานพยาบาล ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากรที่รับบริจาคต้องเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี ้ 
 (๑) สภากาชาดไทย  หรือ  
 (๒) องค์การหรือสถานสาธารณกศุล หรือสถานพยาบาล  ตามข้อ 3 ของประกาศ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยภาษีเงนิได้และภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ ๒) ฯ 
5.  ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้และภาษีมูลค่าเพิม่ต้องมีเอกสารหลกัฐานดังต่อไปนี ้พร้อมให้         
เจ้าพนักงานประเมนิตรวจสอบได้  
 (๑) ใบขนสินค้าขาเข้า  
 (๒) เอกสารหลกัฐานเป็นหนังสือจากผู้รับบริจาค ซ่ึงสามารถพสูิจน์การรับบริจาคสินค้า
น าเข้าจากผู้บริจาคได้ เว้นแต่ ผู้รับบริจาคได้ท าการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอเิลก็ทรอนิกส์         
(e-Donation)ให้ใช้ข้อมูลการบริจาคท่ีปรากฏในระบบบริจาคอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Donation)            
เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร  

มูลนิธิ สมาคม ท่ีไดรั้บการ
ประกาศจากกระทรวงการคลงั 



ยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วนิิจฉัย ป้องกนัโรค  
Covid-19 เพือ่บริจาคแก่สถานพยาบาล   หน่วยงานของรัฐ 

(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 755 (เทยีบประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 33 ออกตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 720) 

 
  ทั้งนี ้เอกสารหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรไม่ว่าเป็น
หนังสือหรือเป็นข้อมูลทีป่รากฏในระบบบริจาคอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Donation) 
ต้องระบุจ านวนและมูลค่าของสินค้าน าเข้าทีบ่ริจาคด้วย  
 
6. ผู้ทีใ่ช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ต้องไม่น าต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรือสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิตบุิคคล  



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

**** สรุป **** 
     1. ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลให้แก่ “วสิาหกจิเพือ่สังคมประเภทไม่แบ่งก าไร” 
     2. สิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนลงทุนในหุ้นหรือการเพิม่ทุนของวสิาหกจิ 
เพือ่สังคม (SE) 
      2.1 สิทธิประโยชน์ของบุคคลธรรมดา 
      2.2 สิทธิประโยชน์ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
     3. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีบ่ริจาคเงนิหรือทรัพย์สินให้แก่วสิาหกจิ 
เพือ่สังคม (SE) 
     4. ลดหย่อน/หักรายจ่ายการบริจาคให้แก่ “กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่สังคม” (บุคคลธรรมดา
บริจาคเป็นเงนิ  /บริษทั/หสน.บริจาคเป็นเงนิหรือทรัพย์สิน) 
     5. ยกเว้นภาษ ีPIT  CIT  VAT  SBT  และ SD ส าหรับการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจ
เพือ่สังคม 
  



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

     1. ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลให้แก่ “วสิาหกจิเพือ่สังคมประเภทไม่แบ่งก าไร” 
 สิทธิประโยชน์ : SE ประเภทไม่ประสงค์แบ่งปันก าไร ได้รับยกเว้น CIT โดยมีผล
ย้อนหลงัตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่มีวตัถุประสงค์เป็น SE 
 หลักเกณฑ์ : 
 1.ได้รับการจดทะเบียนเป็น SE ประเภทไม่ประสงค์แบ่งปันก าไร 
 2. มีวตัถุประสงค์เพือ่สังคมเป็นเป้าหมายหลกัของกจิการ 
 3. จดแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษี CIT ต่ออธิบดกีรมสรรพากร 
 4. ต้องใช้ทรัพย์สินในกิจการหรือเพือ่กิจการของ SE เท่าน้ัน 
 5. ไม่มีการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ใช้ในกจิการ เว้นแต่โอนตามประกาศอธิบดี
ก าหนด 
 6. ไม่เป็นคู่สัญญากบัผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน 
 7. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ (ไม่ต้องช าระภาษี) และจัดท ารายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี  



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

2. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนในหุ้นหรือการเพิม่ทุนของวสิาหกจิเพือ่สังคม (SE) 
      2.1 สิทธิประโยชน์ของบุคคลธรรมดา ท่ีลงทุนในหุ้นหรือเพิม่ทุนของ SE 
หักค่าลดหย่อนได้กรณีละไม่เกนิ 100,000 บาท (ลงหุ้น,เพิม่ทุน) 
      2.2 สิทธิประโยชน์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล น าไปลงเป็น
รายจ่ายได้ 
หลกัเกณฑ์: 
 1. ต้องถือหุ้นจนกว่า SE จะเลกิกจิการ เว้นแต่กรณีอธิบดีประกาศก าหนด 
 2. บริษัทท่ีลงทุนต้องได้รับการจดทะเบียนเป็น SE 
 3. บริษัทท่ีลงทุนต้องมีวตัถุประสงค์เพือ่สังคมเป็นเป้าหมายหลกัของกจิการ 
 4. SE ท่ีลงทุนต้องจดแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้  
  



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงนิหรือทรัพย์สินให้แก่วสิาหกจิ 
เพือ่สังคม (SE) 
สิทธิประโยชน์ : บริษัท/หสน. มีสิทธิหักรายจ่ายตามที่จ่ายจริง ส าหรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ SE (หักรายจ่ายในรอบบัญชีที่บริจาค) 
หลกัเกณฑ์ :  1. เป็นการบริจาคให้แก่ SE    
        2. บริจาคผ่าน e-Donation เท่าน้ัน 
        3. บริจาคในช่วงเวลาตั้งแต่วนัที่ พ.ร.ฎ.ใช้บังคบั ถึง 31 ธันวาคม 2566 
        4. รวมกบัการบริจาคตาม ม.65 ตรี (3) แล้วต้องไม่เกนิ 2% ของก าไร
สุทธิก่อนหักรายจ่ายการกศุลสาธารณะ 
        5. SE ที่รับบริจาคต้องจดแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้ 
  



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

4. ลดหย่อน/หักรายจ่ายการบริจาคให้แก่ “กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่สังคม”        
(บุคคลธรรมดาบริจาคเป็นเงนิ /บริษัท/หสน.บริจาคเป็นเงนิหรือทรัพย์สิน) 
สิทธิประโยชน์: บุคคลธรรมดา หรือบริษัท/หสน. มีสิทธิหักลดหย่อน/หักรายจ่าย ตามที่
จ่ายจริง ส าหรับเงนิหรือทรัพย์สินทีบ่ริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่สังคม  

หลกัเกณฑ์ : บุคคลธรรมดา 
1.บริจาคเป็นเงนิ และ ผ่าน e-Donation เท่าน้ัน 
2.บริจาคตั้งแต่วนัที่ พ.ร.ฎ.ใช้บังคบั ถึง 31       
ธันวาคม 2566 
3. ลดหย่อนได้ไม่เกนิ 10 % ของเงินได้ 
พงึประเมินหลงัหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

หลักเกณฑ์ : นิติบุคคล 
1.บริจาคเป็นเงนิหรือทรัพย์สินกไ็ด้ และ
ผ่านระบบ e-Donation เท่าน้ัน 
2.บริจาคตั้งแต่วนัที่ พ.ร.ฎ.ใช้บังคบั ถึง 31       
ธันวาคม 2566 
3.รวมกบัการบริจาคตาม ม.65 ตรี(3) แล้ว
ต้องไม่เกนิ 2% ของก าไรสุทธิก่อนหัก
รายจ่ายการกศุลสาธารณะ 



สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน “วสิาหกจิเพือ่สังคม” (SE) 
(พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 735 +ประกาศอธิบดฯี ฉบับที่ 38) 

5. ยกเว้นภาษ ีPIT  CIT  VAT  SBT  และ SD ส าหรับการบริจาค
ให้แก่กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่สังคม 
 สิทธิประโยชน์ : ยกเว้น PIT  CIT VAT  SBT และ SD 
ส าหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่กองทุน SE 
 หลกัเกณฑ์ : 
 1. ต้องไม่น าต้นทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษเีงนิได้ 
 2. บริจาคผ่าน e-Donation เท่าน้ัน 
 3. บริจาคตั้งแต่วนั พ.ร.ฎ. ใช้บังคบั ถึง 31 ธันวาคม 2566 



การจดทะเบียนวสิาหกจิเพือ่สังคม 
(อ้างองิ : เอกสารประกอบการบรรยายของ สวส.) 



การขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการภาษี 
การช าระภาษี การน าส่งภาษี หรือการยืน่รายการ บัญชีหรือรายงานตาม 

ประมวลรัษฎากรผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 1.มีเหตุขดัขอ้งหรือผดิพลาดของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท าใหก้ารยืน่ แบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษี การ
น าส่งภาษี หรือการยืน่รายการ บญัชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากร      
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์นั้นเกินก าหนดเวลา โดยมิใช่ความผดิของผูเ้สียภาษี 

 2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอนุมติัใหข้ยายก าหนดเวลาการ
ยืน่รายการหรือช าระภาษีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ออกไปอีก เจ็ดวนัท าการ
นับแต่วนัสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ตามประกาศกระทรวงการคลงั ลว 20 ม.ิย.65) 



หากมเีหตุการณ์ลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดงันี ้
 (1) กรณผู้ีเสียภาษยีืน่รายการภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
ได้รับการขยายก าหนดเวลาและส่ังโอนเงนิเพือ่ช าระภาษ ีแต่ระบบการโอนเงนิของหน่วยรับ
ช าระภาษขีดัข้องโดย ผู้เสียภาษเีข้าใจว่า ได้โอนเงนิช าระภาษแีล้ว 
 (2) กรณผู้ีเสียภาษยีืน่รายการภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
ได้รับการขยายก าหนดเวลา แต่การส่ังโอนเงนิ เพือ่ช าระภาษสี าเร็จเมื่อพ้นก าหนดเวลา
ดงักล่าวแล้ว เน่ืองจากหน่วยรับช าระภาษไีม่ปิดระบบการโอนเงนิ เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษเีข้าใจ
ว่า ได้ยืน่รายการหรือช าระภาษผ่ีานระบบอเิลก็ทรอนิกส์แล้ว 
 (3) กรณรีะบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมสรรพากรขดัข้องในระหว่างที่ผู้เสียภาษยีืน่
รายการ หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับการขยาย
ก าหนดเวลา 
  (4) กรณมีเีหตุขดัข้องหรือผดิพลาดอืน่ที่เกดิขึน้จากระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์
หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์ซ่ึงท าให้ผู้เสียภาษไีม่สามารถยืน่รายการหรือช าระภาษภีายใน
ก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับการขยายก าหนดเวลาโดยมใิช่ความผดิ
ของผู้เสียภาษ ี

ลกัษณะเหตุขัดข้องทีข่อขยายได้ 



ช่องทางการยืน่ขอขยายเวลากรณเีกดิเหตุขดัข้อง 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยผู้เสียภาษีทีป่ระสงค์จะ
ขอขยายก าหนดเวลา ให้ยืน่ค าร้องขอขยายก าหนดเวลาต่ออธิบดี
กรมสรรพากร ณ ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สาขา หรือผ่านเว็บไซต์  

(Web Site)ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th   โดยใช้ช่ือผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการ      
เข้าใช้ระบบการยื่นรายการหรือช าระภาษีของกรมสรรพากร 





ข้อพงึระวงั!! 
ในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษอีากร 
 

อัมพร  บุ่งหวาย 
ส่วนแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร 

ส านักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี 
16 พฤศจิกายน 2565 

09/11/65 



ขอ้พึงระวงั! 

ภาษมูีลค่าเพิม่ 
(Value Added Tax : 

VAT) 

ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 
(Corporate Income Tax : CIT) 

ภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย 
(Wihtholding Tax : WT) 

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 
(Specific Business Tax : 

SBT) 

อากรแสตมป์ 
(Stamp Duty : SD) 

การปฏบิตัหิน้าทีท่างภาษีอากร 

09/11/65 



ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล : CIT 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าที่ 
ทางภาษอีากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

1. เกณฑ์สิทธิ 
(เกณฑ์การรับรู้
รายได้หรือรายจ่าย  
ที่เกดิขึน้หรือเป็น
ของรอบระยะเวลา
บัญชีใด กใ็ห้ถือเป็น
รายได้และรายจ่าย
ของรอบระยะเวลา
บัญชีน้ัน ทั้งนี ้โดย
ไม่ค านึงว่าจะได้รับ
เงนิสดหรือจ่ายเงนิ
สดออกไปแล้ว
หรือไม่) 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ  
     - ออกเอกสารใบยมืสินค้า (ไม่รับรู้
ยอดขาย/รายงานสินค้าไม่ตรงข้อเท็จจริง)  
เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ (บันทึกบัญชีขายเงนิสด     
ณ วนัที่รับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ  
    - ออกเอกสารใบแจง้หน้ี  เม่ือไดรั้บ
เงินจึงออกใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว            
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ  
       - เม่ือขายสินคา้และส่งมอบสินคา้ (บนัทึกบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งตามขอ้เทจ็จริง  โดยตดัรายงานสินคา้, 
บนัทึกบญัชีขาย : ขายสดหรือขายเช่ือ) 
 
 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่ยงัไม่ได้ 
รับเงนิ  
      - ออกเอกสารใบแจง้หน้ี, สิทธิเรียกร้องเกิด  
ณ เม่ือออกเอกสารใบแจง้หน้ี /  ตน้ทุนในการรับจา้ง
ฯ เกิดข้ึนแลว้ รับรู้รายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิ) 
 

09/11/65 



ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล : CIT   (ต่อ) 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าทีท่างภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

2. การจดัท า
ประมาณการก าไร
สุทธิ ตามมาตรา 
67 ทว ิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 
(การจดัท า
ประมาณการ ก าไร
สุทธิดว้ยแบบ 
ภ.ง.ด.51) 

      การจัดท าประมาณการก าไรสุทธิฯ ขาด
ไปเกนิร้อยละ 25 โดยไม่มีเหตุ   อนัสมควร  
ต้องรับผดิเงนิเพิม่ร้อยละ 20 ของจ านวน
เงนิภาษีที่ต้องช าระ 
     1. ไม่มีหลกัในการประมาณการ     
ก าไรสุทธิ 
     2. ไม่ตรวจสอบขอ้มูลการยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.50 (ปีก่อนและปีปัจจุบนั), ภ.ง.ด.51 
 
หลกั ในการประมาณการก าไรสุทธิ             
- รายไดจ้ริง 8 เดือน + รายไดป้ระมาณการ 
4 เดือน  - รายจ่าย/ประมาณการรายจ่าย = 
ประมาณการก าไรสุทธิ        
* พิจารณาอตัราก าไรสุทธิจากการประกอบการ   
ในรอบบญัชีปัจจุบนัและรอบบญัชีท่ีผา่นมา 
 

2.1 ก่อนยืน่แบบ ภ.ง.ด.51 (ภายใน 2 เดือน          
นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบ 6 เดือน)               
     - พิจารณาเหตุอนัสมควร (ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี 
ป.152/2558)                             
       * ภาษีค านวณตาม ภ.ง.ด.51  ไม่นอ้ยกวา่        
ก่ึงหน่ึงของภาษีค านวณตาม ภ.ง.ด.50 ของรอบบญัชี 
ท่ีแลว้ 
       ** จดัท าประมาณการก าไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.51  
ไม่นอ้ยกวา่ ก าไรสุทธิท่ีไดย้ืน่แบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีแลว้  แต่เสียภาษีคร่ึงปี ไวน้อ้ยกวา่ 
ก่ึงหน่ึง ของภาษีนิติบุคคลท่ีไดย้ืน่แบบในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีแลว้    เน่ืองจากไดรั้บยกเวน้หรือ   
ลดอตัราภาษี 
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ข้อพงึระวัง !  ด้านภาษเีงนิได้นิตบุิคคล : CIT   (ต่อ) 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าที 
ทางภาษอีากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

2. การจัดท า
ประมาณการ
ก าไรสุทธิ    
ตามมาตรา     
67 ทว ิแห่ง
ประมวล
รัษฎากร 
(การจดัท า
ประมาณการ  
ก าไรสุทธิดว้ย
แบบ ภ.ง.ด.51) 

      การจัดท าประมาณการ
ก าไรสุทธิฯ ขาดไปเกนิ   
ร้อยละ 25 โดยไม่มเีหตุ           
อนัสมควร  ต้องรับผดิ     
เงนิเพิม่ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงนิภาษีที่ต้องช าระ 
ตามมาตรา 67 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร (ต่อ) 
      

2.2 ก่อนยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 (ภายใน 150 วนั           
นับแต่ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี)               
     * ตรวจการจัดท าประมาณการก าไรสุทธิตามแบบ 
ภ.ง.ด. 51 ว่าจัดท าประมาณการก าไรสุทธิ   ขาดไป
เกนิร้อยละ 25 หรือไม่, เข้าเหตุอนัสมควรหรือไม่      
       แก้ไขโดย 
       ยืน่แบบ ภ.ง.ด. 51 (ฉบับยืน่เพิม่เติม) ปรับปรุง
การจัดท าประมาณการก าไรสุทธิ (ไม่ให้ขาดหรือขาด
ไม่เกนิร้อยละ 25)  พร้อมช าระภาษีพร้อมเงนิเพิม่ 
เพิม่เติม (ถ้ามี) 
   * เงนิเพิม่ ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ตามค าส่ัง
กรมสรรพากร ท.ป. 81/2542ฯ (นับถึงเดือนที่ยืน่ 
ภ.ง.ด.50 ฉบับปกติ)  จะเสียไม่เกนิเงนิเพิม่ร้อยละ 20 
ตามมาตรา 67 ตรี (กรณียืน่ ภ.ง.ด.50 เกนิ
ก าหนดเวลา) 
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ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : WT 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าทีท่างภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

1. รายจ่าย         
อนัเป็นเท็จ 
 
 
 
 
 
2. แสดงมูลค่าตาม
หนังสือรับรองการ
หักภาษ ีณ ที่จ่าย 
ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง 

1. ลกัษณะรายจ่ายอนัเป็นเท็จ               
     * รายจ่ายค่าจา้งหรือค่าบริการ           
หรือค่าตอบแทน ซ่ึงก าหนดข้ึนโดยไม่มี  
การจ่ายจริง  ไม่สามารถพิสูจน์รายจ่ายได้
อยา่งน่าเช่ือถือ   แต่บนัทึกรายจ่ายและ
น าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
 
 
2. แสดงมูลค่าค่าจ้างหรือค่าบริการ    ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริง 
     * โดยมูลค่าการจา้งฯ หลงัหกัรายจ่าย 
หรือค่าปรับ (แสดงมูลค่าการจา้งหรือ
บริการตามยอดเงินสุทธิท่ีไดรั้บ) 

* รายจ่ายอนัเป็นเท็จ หรือรายจ่ายที่ก าหนดขึน้โดย  
ไม่มีการจ่ายจริง  ต้องห้ามถือเป็นรายจ่าย ในการ
ค านวณก าไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(9) แห่งประมวล
รัษฎากร               
 
 
 
 
2. แสดงมูลค่าค่าจ้างหรือค่าบริการ                       
ตามข้อเท็จจริง 
    * มูลค่าตามงวดสัญญา หรือตามมูลค่าในใบก ากบั
ภาษีท่ีถูกตอ้ง โดยไม่หกักลบหน้ีระหวา่งกนั 
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ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีมูลค่าเพิม่ : VAT 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าทีท่างภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

1. ความรับผดิใน
การเสีย
ภาษมูีลค่าเพิม่ 
(Tax Point) 
คือ จุดท่ีก่อใหเ้กิด
สิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูป้ระกอบการ      
จดทะเบียน และเป็น
จุดท่ีความรับผดิ     
ในการเสียภาษี 
มูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน 

1.1 กจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
(ณ วนัส่งมอบออกใบยมืสินค้า)  
     - เม่ือไดรั้บเงินจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน (น าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
เดือนท่ีออกใบก ากบัภาษีขาย) 
 
 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ออกใบก ากบัภาษีด้วยมูลค่า    หลงัหัก
ค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับ 

1.1 กจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว 
       - ออกใบก ากบัภาษี และส่งมอบใหลู้กคา้ (น าส่ง
ภาษีในเดือนท่ีจุดความรับผดิในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึน) 
 * ข้อหารือ ท่ี กค 0706/8210 ลว.21/8/2550 
              ท่ี กค 0811/พ.ก.588  ลว.18/9/2543   
 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ออกใบก ากบัภาษีโดยแสดงมูลค่าตามสัญญา
ก่อนหักกลบค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับ (ถ้ามี) 
* ข้อหารือ ท่ี กค 0706/3072  ลว. 12/4/2549 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5706/2555 
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Tax Point 

ขายสินค้า 
 

* เมือ่ส่งมอบ 
 

 
เว้นแต่  กรณีต่อไปน้ี
เกิดข้ึนก่อน 
 
- โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
- ไดรั้บช าระราคา 
- ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

ให้บริการ 
 
* เมือ่ได้รับช าระค่าบริการ 
 
เว้นแต่  กรณีต่อไปน้ี
เกิดข้ึนก่อน 
 
- ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

ส่งออก 
 

* เมือ่ได้ช าระ 
อากรขาออก 

 
เว้นแต่  กรณีต่อไปน้ี
เกิดข้ึนก่อน 
 
- ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

เช่าซ้ือ/ขายผ่อนช าระที่
กรรมสิทธ์ิ   ยงัไม่โอน

ไปยงัผู้ซ้ือ 
 
* ตามงวดทีถ่ึง    ก าหนด

ช าระ  
 
เว้นแต่  กรณีต่อไปน้ี
เกิดข้ึนก่อน 
 

- ไดรั้บช าระราคา 
- ไดอ้อกใบก ากบัภาษี
ก่อนถึงก าหนดช าระราคา
ในแต่ละงวด 
 

อ้างองิ มาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร, ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ป.36/2536, ป.39/2537, ป.73/2541 09/11/65 



ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีมูลค่าเพิม่ : VAT (ต่อ) 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าที ่      ทางภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

2. ใบก ากบัภาษี    
    * ออกโดย
ผูป้ระกอบการ         
จดทะเบียน (ออกโดย
ผู้มีสิทธิออก) 
    ** ไม่เป็นใบก ากบั
ภาษีท่ีออกโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
   -ผูซ้ื้อและช าระ     
ค่าสินคา้ตรงตาม
ใบก ากบัภาษี 
   -รายการในใบก ากบั
ภาษี (ชนิด ปริมาณ 
มูลค่า) ถูกตอ้ง ตรง
ตามขอ้เทจ็จริง 

2.1 ด้านผู้ออกใบก ากบัภาษี 
ออกใบก ากบัภาษีโดยผู้ไม่มีสิทธิออก   
(มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน)               
     * ออกใบก ากบัภาษีโดยมิชอบ  ถือเป็น
ใบก ากบัภาษีปลอม 
      1) รับผดิทางแพง่  ตามจ านวนภาษี
เสหมือนผูป้ระกอบการจดทะเบียน +     
เบ้ียปรับ 2 เท่า + เงินเพ่ิม 
      2) รับผดิทางอาญา  จ าคุกตั้งแต่         
3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-
200,000 บาท  

2.1 ด้านผู้ออกใบก ากบัภาษี 
ออกใบก ากบัภาษีโดยผู้ไม่มีสิทธิออก            
(มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน)                       
     * ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่   
ห้ามออก!!  ใบก ากบัภาษีให้กบัผู้ซ้ือสินค้า  หรือรับ
บริการ 
    * ไม่ออกใบก ากบัภาษีที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  
ไดแ้ก่  ขายสินคา้และออกใบก ากบัภาษีใหบ้ริษทัหน่ึง  
แต่รับเงินจากอีกบริษทัหน่ึง,   แสดงรายละเอียดใน
ใบก ากบัภาษี ชนิด ปริมาณ และมูลค่าไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริง เช่น ขายปูนส าเร็จรูป  แต่ออกใบกบักบั
เป็นกระเบ้ืองปูพ้ืน เป็นตน้      
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ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษมูีลค่าเพิม่ : VAT (ต่อ) 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าทีท่างภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

2. ใบก ากบัภาษี    
     

2.2 ด้านผู้ใช้ใบก ากบัภาษี      
* น าใบก ากบัภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก  
หรือน าใบก ากบัภาษีที่ออกโดย  มิชอบด้วย
กฎหมาย มาใช้เครดิต      ในการยืน่แบบ 
ภ.พ.30 (อาจถือเป็นผู้ใช้ใบก ากบัภาษีที่ออก
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นใบก ากบั
ภาษีปลอม) 
      1) รับผดิทางแพง่  ตามจ านวนภาษี
เสหมือนผูป้ระกอบการจดทะเบียน +     
เบ้ียปรับ 2 เท่า + เงินเพ่ิม 
      2) รับผดิทางอาญา  จ าคุกตั้งแต่         
3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่  
2,000-200,000 บาท 
  

2.2 ด้านผู้ใช้ใบก ากบัภาษี 
      * ตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการ             
จดทะเบียนฯ จากเวบ็ไซด์ของกรมสรรพากร 
      * มีหลกัฐานการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ     
ที่น่าเช่ือถือ บันทึกรายการบัญชีที่เกีย่วข้องให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง 
 

        * ไม่ร้องขอ!!  ไม่ใช้!!   
ใบก ากบัภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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: กองบรหิารภาษีธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก 09/11/65 



: กองบรหิารภาษีธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก 
09/11/65 



ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีมูลค่าเพิม่ : VAT (ต่อ) 
ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าที ่      ทางภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

2. ใบก ากบัภาษี    
     กรณีประกอบ
กิจการท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(กิจการ Vat)   และ
กิจการท่ีไม่ตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(กิจการ Non 
Vat) 
 

2.3 การน าใบก ากบัภาษีซ้ือมาหักออกจาก
ภาษีขาย ในการค านวณภาษี      
    * น าใบก ากบัภาษีซ้ือของทั้ง            
2 กจิการ (Vat + Non Vat)  มาหัก
ออกจากภาษีขายในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

2.3 การเฉลีย่ภาษีซ้ือ  
     (ม. 82/6, ประกาศอธิบดี Vat # 29) 
       1) แยกภาษีซ้ือไดอ้ยา่งชดัเจน  ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือ
ของกิจการนั้น ๆ 
       2) แยกภาษีซ้ือไม่ไดอ้ยา่งชดัเจน  ใหเ้ฉล่ียภาษี
ซ้ือตามส่วนของรายไดข้องแต่ละกิจการ 
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ข้อพงึระวงั !  ด้านภาษีธุรกจิเฉพาะ : SBT 

ประเดน็ 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบัตหิน้าทีท่างภาษี
อากร  ข้อพงึปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข  

ดอกเบีย้รับ 
  * การพิจารณาอตัรา
ดอกเบ้ียรับจากการให้
กูย้มืบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

      กรณีกิจการมีรายการเงินกูย้มื         
จากสถาบนัการเงิน บุคคลและกิจการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และมีการใหกู้ย้มืเงินแก่บุคคลหรือกิจการ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      แต่มิไดบ้นัทึกรายได้
ดอกเบ้ียรับ  หรือบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียรับ
ในอตัราต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียจ่าย โดยไม่มี
เหตุอนัสมควร  และไม่น าส่งภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
 

       การรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย จากการใหกู้ย้มืบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรณีกิจการมีรายการ   
เงินกูย้มืหรือภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายในรอบระยะเวลา
บญัชี       
     ใหพ้ิจารณา  “เหตุอนัสมควร” 
        - ตน้ทุนดา้นดอกเบ้ียจ่าย  
        - ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียรับ          
จากการใหกู้ย้มืเงิน 
        - การน าส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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ข้อพงึระวงั !  ด้านอากรแสตมป์ : SD 
ประเด็น 

1.1 กรณีกจิการซ้ือมาขายไป               
     * ขายสินค้าและส่งมอบสินค้าแล้ว           
แต่ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสารใบยมื
สินค้า  เมื่อได้รับเงนิจึงออก ใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 
1.2 กจิการรับจ้างเหมาหรือให้บริการ 
     * ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว แต่
ยงัไม่ได้รับเงนิ (ออกเอกสาร        ใบแจ้ง
หนี ้ เมื่อได้รับเงนิจึงออกใบก ากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงนิ) 
 

ส่ิงทีพ่บจากการปฏิบตัิหน้าที ่      
ทางภาษอีากร       ข้อพงึปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข  

อากรแสตมป์ 
 
ม ี28 ลกัษณะ        
ตราสาร       
(ตามบญัชีอากร
แสตมป์) 
   

  
1.  ไม่เสียอากรจากการท าตราสาร  
ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน   
โดยมีความเขา้ใจวา่การท า 
ตราสาร (สญัญาจา้งท าของ  
สญัญากูย้มืเงิน สญัญาเช่า เป็นตน้)  
ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน           
ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์ 
 
2. เสียอากรผดิวธีิ    
      

 

   * ตรวจสอบการท าตราสารประเภท 
ต่าง ๆตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ และ
เสียอากรใหถู้กตอ้งตามวธีิการท่ีตอ้งเสีย 
 
 
 
 
  
 ** วธีิแกไ้ขกรณีเสียอากรผดิวธีิ 
        ท าค  าร้องเป็นหนงัสือยืน่ต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีพร้อมค าช้ีแจงและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 09/11/65 



การยืน่แบบผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
การคืนภาษเีงนิได้นิตบิุคคลผ่านพร้อมเพย์ 

ส่วนกรรมวธิแีละคนืภาษี  
สนง.สรรพากรพืน้ทีอุ่บลราชธานี 



การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 



การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 



การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 









สถานที่ยืน่แบบแสดงรายการภาษ ี



ช่องทางการช าระภาษี 



 















































































การคนืภาษีเงนิได้นิตบุิคคลผ่าน PromptPay 

• การคนืภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบพร้อมเพย์ (PromptPay)         
ใช้ส าหรับนิติบุคคลทีมี่คุณสมบัต ิดังนี ้

1. เงินคนืภาษีไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

2. ไม่มีหนีภ้าษีอากรกบักรมสรรพากร 

3. ไม่เปลีย่นแปลงสถานะนิติบุคคล เช่น ควบกจิการ โอนกจิการ เป็นต้น 

4. ไม่อยู่ในการด าเนินคดีภายใต้กฎหมายของกรมบังคบัคด ีเช่น ถูกพทิกัษ์
ทรัพย์ช่ัวคราว ถูกพทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นต้น 



การคนืภาษีเงนิได้นิตบุิคคลผ่าน PromptPay 

หมายเหตุ  การสมัครพร้อมเพย์ภายใน 45 วนั นับแต่วนัที่ได้รับหนังสือแจ้ง
คนืเงินภาษีอากร (ค.20) 



การคนืภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน PromptPay 



ช่องทางการติดต่อ/ให้บริการข้อมูลสรรพากร  

RD Call Center  :  1161 
        ใหบ้ริการขอ้มูลสรรพากร ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 18.00 น. ทุวนัท าการ (เวน้วนัหยดุราชการ) 
สามารถรับฟังขอ้มูลอตันโนมติั รับเอกสารทางโทรสาร และข่าวประชาสัมพนัธ์ไดทุ้กวนั  ตลอด 24 ชัว่โมง                 
โดยใหบ้ริการ 120 คู่สาย หรือ ศึกษาวธีิการใชบ้ริการต่าง ๆ จากคู่มือบริการทางเวบ็ไซต ์
www.rd.go.th=> สรรพากร call center => คู่มือการใชบ้ริการ 

          บริการข้อมูลและตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์                      
ส านักงานสรรพากรพืน้ที่อุบลราชธานี  เวลา 08.30 น. -16.30 น.  ทุกวนัท าการ 
โทร. 0-457-4162 ถึง 8 
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http://www.rd.go.th/


กรุณำกรอกแบบแสดงควำมคิดเหน็ เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรอบรม


