
**ค ำชีแ้จง**

1. ผู้เข้ำอบรมต้องดำวนโ์หลดเอกสำรประกอบกำรอบรมด้วยตนเอง (ไมม่แีจกในวันอบรม)

2. ส ำหรับผู้ทีส่มคัรเข้ำรับกำรอบรมแลว้ หำกไมส่ำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งใหก้รมฯ ทรำบลว่งหนำ้ภำยในวันที ่6 ธันวำคม 2565
(หำกไม่แจ้งใหท้รำบกรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ข้ำรับกำรอบรมในโอกำสตอ่ไป)

มีบริกำร  อำหำรว่ำง และ อำหำรกลำงวัน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

“ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ”

วันพฤหัสบดีที่  8 ธันวำคม  2565

ณ ห้องโชติกำ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสำคร

แบบแสดง

ควำมคดิเหน็

เอกสำร

ประกอบกำรอบรม

ก ำหนดกำรอบรมรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิ

เข้ำรับกำรอบรม



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

1 นำงสำว กนกวรรณ เพชรสง่ำ 26 นำงสำว ฌำนุกำ สุมะนังกุล

2 นำย กมลชัย แซ่ล้ี 27 นำย ณณฐ สอนสะอำด

3 นำงสำว กรรณิกำ เตียวมงคลชัย 28 นำงสำว ณภัสศรันย์ คงคำน้อย

4 นำงสำว กฤตยำ พินิจพงษ์ 29 นำงสำว ณัญญรัตน์ รัตนเสถียร

5 นำง กัญญำ โพธ์ิพันธ์ุ 30 นำย ณัฐกิจ รับสมบัติ

6 นำงสำว กัญญำรัตน์ ศรีนอก 31 นำงสำว ณัฐณิชำ บัวช่ืน

7 นำงสำว กำญจนำ จิระธนำกร 32 นำงสำว ณัฐธยำน์ นิธิอัครทวีโชค

8 นำงสำว แก้วเกษรำ วิริยะธรรมกุล 33 นำย ณัฐวธัญ บัวรุ่ง

9 นำงสำว ขนิษฐำ ต้ังธรรม 34 นำงสำว ณัทสรณ์ วงศ์มหำเศรษฐ์

10 นำงสำว จรัสรัชฎ์ จิวสิริวงส์ 35 นำงสำว ดำรณี น้อมจิตเจียม

11 นำย จักรกฤษณ์ ประวิเศษ 36 นำง ดำรณี อุ้ยสกุล

12 ผศ. จันทรำ ธนีเพียร 37 นำงสำว ดำวำตี  อำแว

13 นำงสำว จันทิรำ จรัสวัชรำกร 38 นำย เดชำ โพธิรักษ์

14 นำงสำว จำรุวรรณ ช่วยจันทร์ 39 นำย ทิฆัมพล มหำนทีวรกุล

15 นำงสำว จินตนำ ทวีเดช 40 นำย ธงไชย มหำตรีมูรติ

16 นำงสำว ฉวีวรรณ ค ำไพเรำะ 41 นำย ธนวรรษ บัวเจก

17 นำงสำว โฉมฉำย จุลไธสง 42 นำย ธนวัฒน์ สำยสอด

18 นำงสำว ชนันท์ภัสส์ นำคประเสริฐ 43 นำย ธนิท อมรรัตน์พิพัฒน์

19 นำงสำว ชนิณัฐ อ่ิมเอิบสิน 44 นำงสำว ธัญชนก สำเกทอง

20 นำง ชนิตำ จอมพงษ์ 45 นำย ธีระศักด์ิ ลีลำเมธำกุล

21 นำย ชัชชลัยย์ ทองประเสริฐ 46 นำง นงลักษณ์ โพธ์ิศรี

22 นำย ชัยสิทธ์ิ ศิลป์วุฒิ 47 นำงสำว นภศร อยู่ประจ ำ

23 นำย ช ำนำญ โพธ์ิสุวรรณ 48 นำงสำว นริสสำรำณี เกียรติบุญญำฤทธ์ิ

24 นำงสำว ชุดำพร สอนภักดี 49 นำงสำว นิฏฐำกำนต์ ทองอนันต์

25 นำง ชุติปภำ สังข์ศรี 50 นำง นิตยำ สีหมนตรี

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวำคม  2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องโชติกำ  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสำคร

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 6 ธันวำคม 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ีช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวำคม  2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องโชติกำ  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสำคร

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 6 ธันวำคม 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

51 นำย บวรสิทธ์ิ ศรศิลป 76 นำงสำว มำลีวรรณ นิลอร่ำม

52 นำงสำว บัวริม ปึกสันเทียะ 77 นำงสำว ยุพำ อำชวอำภรณ์

53 นำง บุญยืน แสงสกุล 78 นำงสำว ยุพิน  จันทร์เคำรพคุณ

54 นำย บุญฤทธ์ิ  กีรติอรัญกุล 79 นำงสำว ยุวดี เจียมพจน์

55 นำง บุศรินทร์ เจียมปัญญำ 80 นำง เยำวดี ครุฑวัฒนำ

56 นำงสำว บุหงำ ชำเคน 81 นำงสำว รัชนก สำมบุญรอด

57 นำงสำว บูรพำ แคล้วเครือ 82 นำง รัชนี รุ่งแสงทอง

58 นำย ปยุต ชลธิศสุนทร 83 นำง รัตนำ ข ำสกล

59 นำย ประกำร ประสมศรี 84 นำงสำว รุ่งนภำ แจ่มจันทรำ

60 นำงสำว ปริญญำ สวัสดิชัย 85 นำงสำว วงเดือน สุจันทรำ

61 นำย ปรีชำ รุ่งแสงทอง 86 นำงสำว วนิดำ คลองพบสุข

62 นำย ปรีชำ สินไชย 87 นำง วรรณวนัช ดีสมโชค

63 นำง ปำลิดำ อมรสวัสด์ิวัฒนำ 88 นำงสำว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์

64 นำย ปิลันธน์ คล่ีสกุล 89 นำย วิบูลย์ เด่นไพโรจน์

65 นำง เปรมยุดำ กุศลรอด 90 นำงสำว วิลำวัลย์ แก้วไทรนันท์

66 นำย พงศ์ธร พำโคกทม 91 นำง ศรัญญำ วิชำชัย

67 นำย พสิษฐ์ วิชำชัย 92 นำงสำว ศรีสุรำงค์ อธิวัฒน์ประชำกุล

68 นำงสำว พัชรินทร์ ฤทธิโชติ 93 นำย ศักดิพงศ์ รักษ์เจริญ

69 นำงสำว พัชรี กัลติวำณิชย์ 94 นำย ศุภชำติ รอดรักษำ

70 นำงสำว พัชรี แสงจันทร์ 95 นำย สรำวุธ ดวงจันทร์

71 นำย พิเชฐ แซ่ต้ัง 96 นำงสำว สำคร ทองอุดม

72 นำงสำว ภัทรภร รอดคลองตัน 97 นำย สำธิต สถิตธรรมจิตร

73 นำงสำว ภิยำพัชร์ ไชยศรีรณกุล 98 นำงสำว สำยทิพย์ พลับเกล้ียง

74 นำง มณฑำ สุขกำย 99 นำงสำว สิปำงพร เกตุสิน

75 นำงสำว มะยุลี นำมวงค์ 100 นำงสำว สิรีธร สุจิตศรี



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ีช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ส่ิงท่ีธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จ"

วันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวำคม  2565  เวลำ 9.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องโชติกำ  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  จังหวัดสมุทรสำคร

ค ำช้ีแจง *** หำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้ โปรดแจ้งให้กรมฯ ทรำบล่วงหน้ำภำยในวันท่ี 6 ธันวำคม 2565

โปรดจ ำล ำดับท่ี/พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน เพ่ือลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง CPD ณ จุดลงทะเบียน ***

101 นำง สุชำดำ เอ้ือพีระพัฒนำ 126 นำย เอกชัย ชัชวำลสกุล

102 นำง สุธำดำ ไซ 127 นำงสำว เอ้ือมพร  ไพศำลย์

103 นำงสำว สุนีย์ เตชประสพชัย 128 นำงสำว วิลำสินี บุญมีประเสริฐ

104 นำง สุภรัตน์ เลขะภักดีกุล 129 นำย พิพัฒน์ บุญทอง

105 นำงสำว สุรภำ คงกัณฑ์ 130 นำย พลำนุภำพ สุทิน

106 นำย สุรเมธ แสงเทวำภรณ์

107 นำงสำว สุรีรัตน์ กรีสกล

108 นำงสำว สุวรรณำ ตันบริภัณฑ์

109 นำงสำว สุวรรณำ ธุวธรำนิมิตกุล

110 นำงสำว เสำวรส ช่ืนศิริพงษ์

111 นำงสำว เสำวลักษณ์ พรหมเล็ก

112 นำงสำว หน่ึงฤทัย สุวะสำร

113 นำย อนุชำ วัชโรภำส

114 นำงสำว อรวรรณ  รัตนพิภพ

115 นำงสำว อริศรำ ก ำจัดภัย

116 นำง อรุณรัตน์ ควำมดี

117 นำงสำว อรุณี ซุ้มฉัตร

118 นำงสำว อ้อยทิพย์ จีระโร

119 นำงสำว อัชรำ จงมณีสุวรรณ

120 นำงสำว อัญญำณี บุญกูล

121 นำงสำว อำรยำ ธนไมตรีจิตต์

122 นำง อำรีวรรณ สิทธิชัยเกษม

123 นำงสำว อินธิรำ นพคุณ

124 นำงสำว อุไร จู๋ยืนยงค์

125 นำงสำว อุไรวรรณ อ้ิงทอง



 

 

 

กำหนดการอบรม 
โครงการอบรม เรื่อง “สิ่งทีธ่รุกจิตอ้งรู ้มุ่งสู่ความสำเรจ็” 

วนัพฤหสับดทีี ่ 8  ธนัวาคม  2565 
ณ หอ้งโชติกา โรงแรมเซ็นทรลัเพลส  จังหวัดสมทุรสาคร 

วนั/เวลา รายการ วทิยากร 

08.00-9.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-10.00 น.  การใช้ประโยชน์จาก Data Warehouse 
คลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นายวสวัตต์ิ  เถื่อนคำ 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 
นายวศิน  เจริญเกียรติ   
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
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 สำนกังานสรรพากรพืน้ที่สมทุรสาคร 1 
นายปริพล  แผนทัด  
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 

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

                  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.00 น. 

 

 

 

 

 
 

 



การใช้ประโยชน์จากData Warehouse
คลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวสวัตต์ิ  เถือ่นค า    นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
นายวศิน  เจริญเกียรติ  นักวิชาการพาณิชยป์ฏิบตัิการ
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

+



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

ข้อมูลสถิติรว่มกับ
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!



กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า 
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

นายนินนาท  เกิดลาภผล

หวัหน้ากลุ่มประเมินงานสืบสวนสอบสวน

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า



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





ภาษีนา่รู้ส าหรับนติบิุคคล

นายปริพล  แผนทัด

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1



ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

• ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
1. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน  หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน
2. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ (บางกรณี)
3. กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการคา้หรือหาก าไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือ องคก์รของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ
4. กิจการร่วมคา้
5. มูลนิธิหรือสมาคม แต่ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศใหเ้ป็น
องคก์รสาธารณกศุล
6. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
7. กองทุนรวมท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ระยะเวลาบัญชี

• (1) รอบระยะเวลาบัญชีปกติ 12 เดือน 

• (2) รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน (ตั้งใหม่ เปลี่ยนรอบฯ 
เลิก ควบ)

• (3) รอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 12 เดือน (เลิกโดยต้องขออนุมัติ)



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• เกณฑ์สิทธิ์ หมายถึง ให้น ารายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมค านวณ
เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้น ารายจ่ายทั้งสิ้นที่
เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมา
รวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

• (มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และค าสั่งกรมสรรพากรที่ 
ท.ป.1/2528)



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

• รายได้ทั้งหมด หัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ก าไรสุทธิทางบัญชี 

น าก าไรสุทธิทางบัญชีมาปรับปรุงรายการให้เป็นก าไรสุทธิทางภาษี

ก าไรสุทธิทางภาษี คูณ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล = ภาษีเงินได้นิติบุคคล



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข มาตรา 65ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่าง
• ค่าสึกหรอและคา่เสือ่มราคา 
• การตีราคาทรัพย์สิน และ การตีราคาสินค้าคงเหลือ 
• โอนทรัพย์สิน เป็นไปตามราคาตลาด
• เงินตราต่างประเทศ
• การจ าหน่ายหนี้สูญ
• รายได้เงินปันผล



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่
ไม่เกินอัตราร้อยละตามกฎหมาย

ทรัพย์สิน อัตราค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

อาคารถาวร
อาคารชั่วคราว

ร้อยละ 5
ร้อยละ 100

สิทธิการเช่า ค่าสิทธิ เครื่องหมายการค้า
- ไม่มีอายุสัญญา
- มีอายุสัญญา

ร้อยละ 10
ร้อยละ 100 หารด้วยอายุสัญญา

ทรัพย์สินอื่น ยกเว้นที่ดินกับสินค้า ร้อยละ 20



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง

เงื่อนไข มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้าง
แรงงานไม่เกินสองร้อยคน

ประเภททรัพย์สนิ ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหัก
ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
เครื่องจักร

เบื้องต้นอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหัก
ไม่เกินร้อยละ 20

อาคารโรงงาน เบื้องต้นอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหัก
ไม่เกินร้อยละ 5



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การตีราคาทรัพย์สิน  
ทรัพย์สิน การตีราคา ค่าเสื่อมราคา

สินค้าคงเหลือในวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี

ค านวณตามราคาทุนหรือ
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใด
จะน้อยกว่า

ไม่มี

ทรัพย์สินอื่น
- ราคาเพิ่ม
- ราคาลด

เพิ่มขึ้นไม่ถือเป็นรายได้
ลดลงไม่ถือเป็นรายจ่าย

ใช้ระยะเวลา และอัตราเดิม
มูลค่าเดิมของทรัพย์สิน



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• โอนทรัพย์สิน เป็นไปตามราคาตลาด 

รายการ ราคาตลาด

โอนทรัพย์สิน / ให้บริการ ราคาที่มีการตกลงกันซึ่งคู่สญัญาเป็น
อิสระต่อกัน

ดอกเบี้ย
- มีเงินกู้ยืม
- ไม่มีเงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้
ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย

รายการ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

เงินตรา/ทรัพย์สิน อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างซื้อกับขาย หรือ อัตราถัวเฉลี่ยซื้อ

หนี้สิน อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างซื้อกับขาย หรือ อัตราถัวเฉลี่ยขาย



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การจ าหน่ายหนี้สูญ แยกเป็นมูลหนี้ดังนี้
ล าดับ มูลหนี้ เงื่อนไข

1. ไม่เกิน 200,000 บาท มีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควร และ
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับช าระ

2. ไม่เกิน 2,000,000 บาท ติดตามทวงถามและมีหลักฐานชัดแจ้งและไม่ได้รับช าระหนี้
ฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง และศาลมีค าสั่งรับฟ้องแล้ว  และ
กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องอนุมัติจ าหน่ายหนี้
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

3. เกิน 2,000,000 บาท ติดตามทวงถามและมีหลักฐานชัดแจ้งและไม่ได้รับช าระหนี้
ฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง และได้มีหมายบังคับคดีและมีรายงาน
การบังคับคดีว่า ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ช าระหนี้ได้



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การรับเงินปันผล

ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเป็น
บริษัทไทยทั่วไป

ผู้รับเป็น
บริษัทในเครือ

ผู้รับเป็น
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทไทย ยกเว้น ร้อยละ 50 ยกเว้น ร้อยละ 100 ยกเว้น ร้อยละ 100

กิจการ BOI ยกเว้น ร้อยละ 100 ยกเว้น ร้อยละ 100 ยกเว้น ร้อยละ 100



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 

ตัวอย่าง

• รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล 

• ค่ารับรอง

• เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• รายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง

• ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกัน หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนๆ เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน 

• รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ 

• รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

• รายจ่ายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน 



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล
เว้นแต่ 
• (ก) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท
• (ข) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่

อธิบดี ประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อย
ละ 2 ของก าไรสุทธิ และรายจ่าย เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่
อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่วนที่ ไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• เงินบริจาคที่หักได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ

เช่น สถานศึกษาตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ กองทุน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สถานพยาบาลของ
ทางราชการ ค่าใช้จ่ายสร้างและบ ารุงรักษา สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ สนามกีฬาเอกชน เป็นต้น



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่ารับรองหรือค่าบริการ ต้อง 
• (1) เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่

จะอ านวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดู
มหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น หรือ 

• (2) เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกิน
คนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ

จ านวนเงินค่ารับรองรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจ านวนเงินยอด
รายได้หรือยอดขาย หรือของจ านวนเงินทุนที่ได้รับช าระแล้ว แล้วแต่
จ านวนใดจะมากกว่า โดยสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท 



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ตาม
กฎหมายภาษีอากรทุกประเภท (รวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต)

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช าระหรือพึงช าระ และภาษีซื้อ ยกเว้นภาษีซื้อ ค่า
รับรอง ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกัน หรือผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิ 
ยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชปีีปัจจุบัน

1. กรณีประกันและอาจได้รับเงินจากการประกัน จะลงเป็นรายจ่าย
ผลเสียหายได้เมื่อรู้แน่นอนว่าได้รับเงินจากการประกันเป็นจ านวน
เท่าใด และน าส่วนต่างมาลงเป็นรายจ่ายได้
2. ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี สามารถน ามาหักจากก าไรที่เกิดขึ้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• รายจ่ายซึ่งก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง

• รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ 

• รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 



ภาษีเงินได้นิติบุคคล



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• รถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 คน
รายการ ซื้อมาใช้ในกิจการ ซื้อมาขาย ซื้อมาให้เช่าต่อ

ลงบัญชี เป็นทรัพย์สิน เป็นสินค้า เป็นทรัพย์สิน

การหักค่าเสื่อมราคา หักได้ไม่เกิน 1 ล้าน
บาท 

หักค่าเส่ือมไม่ได้ หักค่าเส่ือมราคาได้
ตามมูลค่าที่ซื้อ 

ภาษีซื้อ ต้องห้าม ไม่ต้องห้าม ไม่ต้องห้าม

รายจ่ายต้องห้าม เฉพาะส่วนที่เกิน 1
ล้านบาท 

ไม่ต้องห้าม ไม่ต้องห้าม 

ค่าเช่ารถ เป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน 
36,000 บาทต่อเดือน 

- เป็นรายจ่ายได้ทั้ง
จ านวน



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนทั้งหมด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีก
นิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนทั้งหมด หรือ

(3) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการ
ควบคุมในลักษณะ ที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจด าเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่ง
ตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง (ยังไม่มีกฎกระทรวง)
- ก าหนดเวลาการยื่น Disclosure Form ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดยมีจ านวน
รายได้ต้องไม่น้อยกว่า 200ล้านบาท



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• อัตราภาษีที่เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิ

• อัตราร้อยละ 20 ของนิติบุคคลทั่วไป

• ถ้าSMEs มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน    
5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน30ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ อัตราภาษี

ไม่เกิน 300,000 ยกเว้น

เกิน300,000 – 3,000,000 ร้อยละ 15

เกิน 3,000,000 ร้อยละ 20



ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

• แบบ ภ.ง.ด. 50 ยื่นแบบสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

• แบบ ภ.ง.ด. 51 ยื่นแบบครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 2 เดือน
นับแต่วัน สุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชี





ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินภาษีที่ผู้จ่ายจะหักออกจากเงินที่จะจ่าย
ให้กับผู้รับ โดยผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ น าเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไว้ส่ง
กรมสรรพากร ส่วนผู้รับจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบกับกรมสรรพากร

• วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาภาระภาษี ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีครั้งเดียวจ านวนมาก

2. ลดและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นหลักฐานการมีเงินได้



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ประเภทเงินได้ ผู้รับ อัตราร้อยละ แบบ

เงินเดือน , 
ค่านายหน้า

บุคคลธรรมดา ค านวณตามภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1

ค่านายหน้า นิติบุคคล ร้อยละ 3 ภ.ง.ด.53

ดอกเบี้ย บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 15
ร้อยละ 1

ภ.ง.ด.2
ภ.ง.ด.53

เงินปันผล บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

ภ.ง.ด.2
ภ.ง.ด.53



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ประเภทเงินได้ ผู้รับ อัตราร้อยละ แบบ

เช่าทรัพย์สิน บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53

ค่าท าบัญชี บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 3
ร้อยละ 3

ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53

ค่าจ้างท าของ บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 3
ร้อยละ 3

ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53

ค่าขนส่ง บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

• การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
• กรณีน าส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย 

มาตรตาม 40(2),(3), (5)(ก),(7),(8) ที่เป็นอัตราแน่นอนเกิน    
ร้อยละ 2 ลดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหลือร้อยละ 2 ตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2565





สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายในการฝึกอบรม พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ได้ 2 เท่า ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• จ้างผู้สูงอายุหักรายจ่ายได้ 2 เท่า
• จ้างผู้สูงอายุ (ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป) สามารถใช้สิทธิในการหัก

รายจ่ายได้ถึง 2 เท่าของจ านวนที่ได้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุไปจริง 
แต่ไม่เกินจ านวน 15,000 บาท แต่จ านวนการจ้างงานนั้น ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด

• ผู้สูงอายุที่จะเข้าท างานต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่
จ้างอยู่ก่อนแล้ว และต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือ
หุ้นของสถานประกอบการ



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• หลักเกณฑ์การยกเว้นรายจ่าย 2 เท่า ส าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนใน
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน
พัฒนา และรายจ่ายเพื่อการบริการ ระบบใบก ากับภาษีและใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e -Receipt) และ ระบบหักภาษี ณ ที่
จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Withholding Tax) สามารถหักภาษีได้เป็น 2 เท่า
ของที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงรายจ่ายการลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บ
เงิน ส าหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• รายจ่ายลงทุนซื้อเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ
เครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ เป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เฉลี่ย 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เกิดขึ้นจากสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
ในลักษณะท านองเดียวกันที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.64 ถึง 31ธ.ค.65 

• ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellence : 
CoRE) และแจ้งผ่านทางเว็บไซด์ของกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th 
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าจ้างท า หรือค่าใช้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่จ่ายให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้างท า หรือผู้ให้บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อ ค่าจ้างท า หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ยกเว้นส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 แต่ไม่เกินวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2565



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ หักเพิ่มอีก ร้อยละ 25 ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

• ซื้อจากโรงงานเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มและ มีหนังสือ
รับรองการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ จาก ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี

• ค่าจ้างคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นรายจ่ายได้ 2 
เท่า แต่ถ้ามีเกินร้อยละ 60 ของลูกจ้าง ระยะเวลาจ้างเกินกว่า 
180 วัน เป็นรายจ่ายได้ 3 เท่า



ภาษีกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

• e-Filing ยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์

• e-Tax Invoice & e-Receipt ใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนิกส์ และใบ
รับอิเล็กทรอนิกส์

• e-Tax Invoice by Email ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ 

• e-Withholding Tax ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์







ถามตอบปัญหา สร้างความเข้าใจ



การติดต่อ

เบอร์ ศูนย์สารนิเทศกรมสรรพากร  1161

เบอร์ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1

0-3441-1162, 0-3442-3009, 0-3442-6096-7



https://forms.gle/rvKRMAcSm1wACMWGA 

กรุณากรอกแบบแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเป็นการยืนยันการเข้ารับการอบรม




