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กิจการโรงเลื่อยไมย้างพารา 
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ค าน า 
 

กรมสรรพากรได๎มีนโยบายสํงเสริมองค์ความรู๎ด๎านภาษีอากรโดยจัดท าคูํมือแนะน าการช าระภาษีอากร 
และเผยแพรํสูํผู๎ประกอบธุรกิจเพ่ือให๎ผู๎ประกอบธุรกิจเกิดความรู๎ความเข๎าใจ  และสามารถปฏิบัติ ทางด๎านภาษีอากรได๎
อยํางถูกต๎อง เหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  

คูํมือแนะน าการช าระภาษีอากรกิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา ฉบับนี้ กรมสรรพากรได๎รวบรวมความรู๎ทั่วไป 
เกี่ยวกับกิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา ด๎านรายได๎ ด๎านรายจําย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ส าหรับกิจการ
โรงเลื่อยไม๎ยางพารา พร๎อมทั้งสรุปประเด็นความผิดที่ตรวจพบ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ใช๎เป็นแนวทางในการแนะน า และ
ก ากับดูแล รวมทั้ง เพ่ือให๎ผู๎เสียภาษีทราบถึงสิทธิหน๎าที่ในการเสียภาษี ได๎อยํางถูกต๎อง กํอให๎เกิดผลดีตํอผู๎เสียภาษีและ 
ประเทศชาติตํอไป  

 
กรมสรรพากร  

มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 

หน๎า  
บทที่ ๑ ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา        ๑  
บทที่ ๒ รายได๎ รายจําย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                ๔  

รายได๎ของกิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา        ๔  
รายจํายของกิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา         ๔  
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร          ๕  

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา         ๕  
ภาษีเงินได๎นิติบุคคล           ๖  
ภาษีมูลคําเพ่ิม           ๙  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ           ๑๒  
อากรแสตมป์           ๑๒  
ภาษีหัก ณ ที่จําย           ๑๓  

บทที่ ๓ ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ          ๑๘  
ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping)        ๑๙ 
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๑ 

 
 

บทที่ ๑ 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

 
  ๑. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคใต๎ มีพ้ืนที่ปลูกทุกจังหวัด เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเนินเขาเหมาะกับการปลูกยางพารา ยางพาราเป็นพืชที่ปลูกงํายไมํต๎องเสียคําดูแลมาก           
ในขณะเดียวกันผลผลิตไมํวําอยูํในรูปแบบใด สามารถจ าหนํายได๎หมด 

ไม๎ยางพารา เป็นผลพลอยได๎หลักของการท าสวนยาง ที่มีความทนทานต่ า ซึ่งแมลงและรา
สามารถท าลายเนื้อไม๎ได๎รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อตัดต๎นยางพาราแล๎วต๎องน าไปเลื่อยภายใน ๓-๕ วัน และเมื่อ
แปรรูปแล๎วให๎น าไปอบ โดยใช๎สารเคมีอาบและอบความร๎อนภายใน ๒๔ ชั่วโมง และอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม๎ยางพารายังเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนๆ เชํน สวนยาง ผู๎ผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด ผู๎ผลิตไม๎อัด ผู๎ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต๎น 

 
 ๒. การประกอบกิจการและลักษณะเฉพาะของกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

การก่อตั้งกิจการ จะต้องเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ ดังนี้             
(1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อาจจะอยู่ในรูปแบบ 
- บุคคลธรรมดา 
- นิติบุคคล 

(2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เป็นการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน กรณีมีเครื่องจักร ๕ แรงม้าขึ้นไป ต้องมีรายละเอียดแสดง ดังนี้ 
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาล อบต. 
- แสดงรายละเอียด เครื่องจักร 
- จ านวนเครื่องจักร 
- ความสามารถในการผลิต/เครื่อง 

(3) ป่าไม้จังหวัด 
เป็นการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้และขนย้าย โดยต้องจัดท าบัญชีป่าไม้ ดังนี้ 
- บัญชีไม้ท่อน แสดงความเคลื่อนไหวการรับ-จ าหน่ายในแต่ละรายการ โดยต้อง

ลงบัญชีทันทีท่ีมีรายการเกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน 
- บัญชีไม้แปรรูป (บัญชีรับและจ าหน่ายไม้แปรรูป) แสดงความเคลื่อนไหว การรับ -

จ าหน่ายในแต่ละรายการ โดยต้องลงบัญชีทันทีท่ีมีรายการเกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน 
- บัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูป ให้สรุปแสดงรายการรับ – จ่ายไม้ท่อนและ     

ไม้แปรรูป เดือนละครั้งตอนสิ้นเดือน 
(4) ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 

ในการตั้งโรงงานต้องให้ผังเมืองตรวจก่อนว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตประกาศกฎกระทรวง 
บังคับใช้ผังเมืองรวมหรือไม่ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒ 

(5) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลหรือ องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขออนุมัติก่อสร้างอาคาร 

(6) สถานีต ารวจ 
ตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือ เพ่ือดูประวัติมีการถูกจับกุมหรือต้องโทษคดีอาญา   

มาก่อนหรือไม ่
(7) ส านักงานประกันสังคม 

 เพ่ือดูทะเบียนจ านวนแรงงาน 
(8) ส านักงานขนส่งจังหวัด 

เพ่ือดูทะเบียนรถบรรทุกท่ีใช้ประกอบการ 
        

๓. ลักษณะผู้ประกอบการและประเภทสินค้า 
ผู๎ประกอบการแปรรูปไม๎ยางพารา แบํงได๎  ๓  กลุมํ คือ 
(๑) โรงงานแปรรูปไม๎ยางพาราจ าหนําย 
(๒) โรงงานแปรรูปไม๎ยางพาราและอบแห๎งจ าหนําย 
(๓) บริการรับจ๎าง 

                        -  รับจ๎างเลื่อยไม๎ยางพารา 
                        -  รับจ๎างอบไม๎ยางพารา 
 

สินค๎าจากการแปรรูปไม๎ยางพารา มีดังนี้ 

ไม้แปรรูปเกรด AB  จะจ าหนํายให๎กับผู๎ประกอบการภายในประเทศและสํงออกตํางประเทศ  

ไม้แปรรูปเกรด C จะจ าหนํายเชํนเดียวกันกับไม๎แปรรูปเกรด AB แตํเป็นไม๎แปรรูปที่มีคุณภาพต่ ากวํา
เกรด AB เชํน มีไส๎ มีตาไม๎   มีล าต๎นไมํได๎มาตรฐาน ตกขนาดนิดหนํอย หรือมีสีคล้ ากวํา 

ไม้ลัง,ไม้พาเลท  จะจ าหนํายให๎กับผู๎ผลิตลังไม๎ เชํน ลังขิง ลังแมงกะพรุน ลังยางพารา หรือท าพาเลท
รองรับสิ่งของตํางๆ 
ผลพลอยได้  มีดังนี้  
ปีกไม้ ขายให๎บุคคลทั่วไป เชํน โรงงานขนมจีน โรงงานปลาป่น โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 
เพ่ือท าเชื้อเพลิงให๎กับหม๎อไอน้ าหรือขายให๎โรงงานปารต์ิเกิลบอร์ด 
ขี้เลื่อย จะขายให๎เกษตรกรผู๎เพาะเห็ด หรือสํงโรงงาน (ไม๎บอร์ดที่เอาขี้เลื่อยมาอัดแนํน) โรงงานท าธูป  
ยากันยุง ขายเป็นเชื้อเพลิง   
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๓ 

๔. กระบวนการผลิต ( Flow  Chart )            
กิจการโรงเลื่อยไม๎ยางพารา เป็นกิจการที่ใช๎วัตถุดิบหลักเพียงชนิดเดียว คือ ไม๎ทํอน สํวนใหญํ

ซื้อจากชาวสวน และพํอค๎าคนกลาง โดยน ามาแปรรูป การประกอบกิจการสํวนใหญํใช๎แรงงานคน   
 
 
 

๑. กระบวนการแปรรูปไม้ยางพารา 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. กระบวนการอบแห้งไม้ยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ๔ - 
 
 

Process การผลิต : แปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง 

เตรียมไม้ท่อน 

 

ช่ัง 

ล าเลยีงเข้าโต๊ะเลือ่ย 

เลือ่ยเปิดปีกไม้ , ซอยความหนา 
 

คดัแยกตามขนาด, คุณภาพ AB   C 

จัดเข้ากอง 

จัดไม้ใส่เลสอาบน า้ยา 
 

ใส่หลอดอาบน า้ยา 
 

 เรียงเป็นช้ันเตรียมเข้าเตาอบ 
 

 

 
ยกเข้าเตาอบ 

 

 

 

จ าหน่าย 

เรียงเป็นช้ันและคดัแยกประเภท 
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๔ 

บทที่ ๒ 
รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

รายได้ของกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 
 ๑. รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ 
 - แปรรูปไม้เพ่ือจ าหน่าย 
 - รับจ้างแปรรูปไม้ 
 ๒. รายได้อ่ืน 
  - ขายเศษซากวัสดุจากกระบวนการผลิต เช่น ปีกไม้ เศษไม้ ขี้เลื่อย เป็นต้น 
  - ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
  - ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  - ดอกเบี้ยรับ 
         
รายจ่ายของกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  
 ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
  - ค่าซื้อวัตถุดิบ (ไม้ท่อน) 
  - ค่าจ้างแรงงานในการผลิต 
  - ค่าซื้อสารเคมี 
  - ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าขนส่งวัตถุดิบ 
  - ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เช่น อาคารโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ 

- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ 
 ๒. รายจ่ายในการขายและบริหาร 
  - เงินเดือนพนักงาน 
  - ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 
  - ค่านายหน้า 
  - ค่าขนส่งสินค้า 
  - ค่าใช้จ่ายในการส่งออก  
  - ดอกเบี้ยจ่าย 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
 ๓. รายจ่ายฝ่ายทุน เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ  ซึ่งจะต้อง
ค านวณค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
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๕ 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 กิจการผลิตโรงเลื่อยไม้ยางพารา ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

๑. การค านวณภาษี  
ผู้มีเงนิได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เงินได้จากการประกอบกิจการถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถเลือกหักค่าใช้จ่าย  
เป็นการเหมาอัตราร้อยละ ๘๕ หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรตามมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากร 
และตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒ (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละกิจการ และจะต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์
ค่าใช้จ่ายได้ ถ้าพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้น้อยกว่าจ านวนที่จะต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ให้หักค่าใช้จ่ายเท่าที่พิสูจน์ได้เท่านั้น) 

การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัว คู่สมรส 
บุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เบี้ยประกันชีวิต 
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อ เช่าซื้อ 
หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ 

๒. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค านวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ 
 เงินได้สุทธิ                              ๑ -    ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับยกเว้น 
 เงินได้สุทธิ           ๑๕๐,๐๐๑  -      ๕๐๐,๐๐๐ บาท อัตราภาษีร้อยละ ๑๐ 
 เงินได้สุทธิ         ๕๐๐,๐๐๑  -  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราภาษีร้อยละ ๒๐ 
 เงินได้สุทธิ  ๑,๐๐๐,๐๐๑  -  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราภาษีร้อยละ ๓๐ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน             ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป   อัตราภาษีร้อยละ ๓๗ 
 ๓. การยื่นแบบแสดงรายการ 
 - ภ.ง.ด.๙๔ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี  

 ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) (๖) (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.๙๔ ภายในเดือนกันยายน  
ของปีภาษีนั้น และภาษีที่ช าระสามารถน าไปเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีได้ 
 - ภ.ง.ด.๙๐ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) ถึง(๘) แห่งประมวลรัษฎากร หลายประเภทหรือประเภทเดียว  
(แต่มิใช่เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว) ที่ได้รับแล้วในระหว่างปีภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 

 กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ
ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีเงินได้ 

o   ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
o   ธนาคารพาณิชย์ไทย  
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 
o ที่ท าการไปรษณีย์ (เฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 

http://www.rd.go.th/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๖ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา ที่ผู้ประกอบกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิติบุคคล    
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๑. การค านวณรายได้และรายจ่าย ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้น ารายได้ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะ
ยังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้น ารายจ่ายทั้งสิ้น
ที่เก่ียวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 

๒. ฐานภาษี ได้แก่ ก าไรสุทธิซึ่งค านวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ ที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยกฎหมาย
ก าหนดให้แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมีการช าระภาษี ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 ๒.๑ ภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เป็นการประมาณการก าไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิจากรายได้และรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
 (๒.๑.๑) ในกรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ให้จัดท าประมาณการก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระท า หรือจะได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล้วให้
ค านวณและช าระภาษีจากจ านวนกึ่งหนึ่งของประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 (๒.๑.๒) ในกรณีเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระท าในรอบระยะเวลาหกเดือน        
นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
 ๒.๒ ภาษีสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องน าก าไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จาก
กิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มาค านวณหาก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยการค านวณ
ก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  

๓. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการค านวณภาษีจากฐานก าไรสุทธิ 
 ๓.๑ กรณบีริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป อัตราร้อยละ ๓๐  
  มีการลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นระยะเวลา        
๓ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา    
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
  (๑) ร้อยละ ๒๓ ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ ๑ รอบระยะเวลาบัญชีแรก 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  
  (๒) ร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ ๒ รอบระยะเวลาบัญชี 
ถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  

๓.๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราภาษี ดังนี้ 
 ก าไรสุทธิ      ๐ -    ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับยกเว้น 
 ก าไรสุทธิ      ๑๕๐,๐๐๑ -    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๑๕ 
 ก าไรสุทธิ    ๑,๐๐๐,๐๐๑  -    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๒๕ 
 ก าไรสุทธิส่วนที่เกิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป                   อัตราร้อยละ ๓๐ 

มีการลดอัตราภาษีเงินได้เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้าย 
ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริ การในรอบระยะเวลาบัญชี    



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๗ 

ไม่เกินสามสิบล้านบาท ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

  (๑) ร้อยละ ๑๕ ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
                       (๒) ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 
                            (ก) ร้อยละ ๒๓ ของก าไรสุทธิ ส าหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
                            (ข) ร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ าย  
ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี     
ไม่เกินสามสิบล้านบาท ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสน    
ห้าหมื่นบาทแรกส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้ข้างต้นต้องไม่มีทุน     
ที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินห้าล้านบาท และต้องไม่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินสามสิบล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป  
 ๓.๓ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  ๓.๓.๑ บริษัทที่น าหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากกรณี “ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็มเอไอ” ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราร้อยละ ๒๕ ของก าไรสุทธิ 
ทั้งนี้ ที่ได้ยื่นจดทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
  หรืออัตราร้อยละ ๒๕ ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท ส าหรับรายที่ไม่ได้
รับการลดอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ.๒๕๔๙ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ.๒๕๕๑ 
   มีการลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 
๓ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา    
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
   (๑) ร้อยละ ๒๓ ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ ๑ รอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  
   (๒) ร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับ ๒ รอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  

๓.๓.๒ บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  “ตลาดหลักทรัพย์  เอ็มเอไอ”ส าหรับ             
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อัตราร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ที่ได้ยื่น      
จดทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ 
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๘ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๖๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 หรือร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาท ส าหรับรายที่ไม่ได้รับ   
การลดอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ.๒๕๔๙ 
รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ.๒๕๕๑   
 มีการลดอัตราภาษีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
อัตราร้อยละ ๒๕ ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑. จดทะเบียนหลักทรัพย์ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และหรือได้ใช้สิทธิลดอัตราภาษี 
ครบ ๓ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒. จดทะเบียนหลักทรัพย์ก่อน ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และไม่เคยได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษี 
 ๓. จดทะเบียนหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓.๔ การลดอัตราภาษีบางกรณี  
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตั้งแต่   

รอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๐ ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๕ อัตราร้อยละ 
๓ ของก าไรสุทธิ 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจมีการลดอัตราลง ทั้งนี้ให้ติดตามได้ทีเ่ว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
๔. การยื่นแบบแสดงรายการ 

     - ภ.ง.ด.๕๑ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
       เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ส าหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลต้องยื่นภายใน ๒ เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
               - ภ.ง.ด.๕๐ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
แห่งประมวลรัษฎากร 
  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต้องยื่นภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
 กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ
ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีเงินได้ 
o   ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 

 

 

 

 

http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/
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๙ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ๑. ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 
๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร 

มูลค่าของฐานภาษี ให้หมายความถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจ
คิดค านวณได้เป็นเงิน 

   การค านวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา ๗๙/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการการขายสินค้าหรือให้บริการ
ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือมูลค่าของฐานภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

   (๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ ากว่าราคาตลาด โดยไม่มี  
เหตุอันสมควร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของการให้บริการในวันที่ความรับผิดเกิดข้ึน 

   (๒) การขายสินค้าหรือการให้บริการ ในกรณีได้ใช้บริการหรือน าสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
โดยมิใช่เพ่ือการประกอบกิจการโดยตรง ตามมาตรา ๗๗/๑(๘)(ง) หรือ (๑๐) แห่งประมวลรัษฎากร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือ
ตามราคาตลาดของสินค้าหรือบริการ ในวันที่ความรับผิดเกิดข้ึน 

   (๓) การขายทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลค่าของฐานภาษี
ให้ถือตามราคาตลาดในวันเลิกประกอบกิจการ 

   ราคาตลาดตามมาตรานี้ ให้ถือราคาเฉลี ่ยของราคาตลาดที่ซื ้อขายกันตามความเป็นจริง โดยทั่วไป    
ในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น 

๒. ความรับผิดในการเสียภาษี 
๒.๑ การให้บริการ 

ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ  เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระท าดังต่อไปนี้
เกิดข้ึนก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(๒.๑.๑) ได้ออกใบก ากับภาษี หรือ 
(๒.๑.๒) ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้น  ๆแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๗๘/๑ แห่งประมวลรัษฎากร 

๒.๒ การขายสินค้า  

ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการกระท าดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบ
สินค้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย 

(๒.๒.๑) โอนกรรมสิทธิ์สินค้า 
(๒.๒.๒) ได้รับช าระราคาสินค้า หรือ 
(๒.๒.๓) ได้ออกใบก ากับภาษี 
ทั้งนี้ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท านั้นๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๗๘ แห่งประมวลรัษฎากร 

๓. การออกใบก ากับภาษี 
 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบก ากับภาษี
นั้นแกผู่้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนส าเนาใบก ากับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร 

ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป สาระส าคัญในใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร 
ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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๑๐ 

    (๑) ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด 
    (๒) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษีและในกรณี

ที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน  ตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๖/๒     
แห่งประมวลรัษฎากร หรือ ผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๖/๓ 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย 

    (๓) ชื่อ ที่อยู ่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
    (๔) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) 
    (๕) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
    (๖) จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า

และหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 
    (๗) วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
    (๘) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ใบก ากับภาษีอย่างย่อ สาระส าคัญในใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร   
ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (๑) ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด 
    (๒) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบก ากับภาษี 
    (๓) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) 
    (๔) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
    (๕) ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว 
    (๖) วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 
    (๗) ข้อความอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

๔. การเฉลี่ยภาษีซื้อ 
               กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้น าสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตน
ไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะน ามาหักออกจากภาษีขาย
ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

๕. เครดิตภาษี/การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                 เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี จากการค านวณภาษีตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร   
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าไปช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด   
โดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๒๔๒) พ.ศ.๒๕๓๔ หรือขอคืนภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้น 
ตามมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๓/๑ แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมจากการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา ๘๓/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขอคืนภาษีพร้อมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเพ่ิมเติมนั้น ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลรัษฎากร 

๖. การน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา ๘๓/๖ แห่งประมวลรัษฎากร 
เมื่อมีการช าระราคาค่าบริการหรือราคาสินค้าให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้  ให้ผู้จ่ายเงินค่าบริการหรือ   

ค่าซ้ือสินค้า มีหน้าที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษ ี



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๑ 

(๑) ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๘๕/๓ แห่งประมวลรัษฎากร 

(๒) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร        
๗. การค านวณ และช าระ หรือขอคืนภาษ ี

              ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.๓๐ ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักด้วย
ภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี หากมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ช าระภาษีส่วนต่างนั้น หากมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย    
จะขอคืนภาษีส่วนต่างเป็นเงินสด หรือยกไปใช้เป็นเครดิตภาษีในเดือนถัดไปตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร  

ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.๓๖ กรณีมีรายจ่ายที่เป็นยอดซื้อสินค้าหรือซื้อบริการ
จากผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร   
มาค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ๗ หรือรายจ่ายค่าโอนสิทธิในสินค้าหรือบริการมาค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ๗  

๘. การยื่นแบบแสดงรายการ 
              - ภ.พ.๓๐ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม  

        ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.๓๐ พร้อมกับช าระภาษีกรณีมีภาษีขาย
มากกว่าภาษีซื้อ หรือขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือเครดิตกรณีมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปไม่ว่าจะได้ให้บริการหรือขายสินค้า ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม  

   - ภ.พ.๓๖ แบบน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.๓๖ ภายในวันที่ ๗ นับแต่วันสิ้นเดือนของ

เดือนที่จ่ายเงิน เมื่อมีการช าระค่าบริการไปต่างประเทศให้กับผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการ
ให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชั่วคราว หรือผู้ประกอบการที่ได้
ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ 

กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ
ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗   

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 
o ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๒ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 กรณีกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา มีการให้กู้ยืมเงินถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องมีการ
ค านวณดอกเบี้ยรับ และต้องน าดอกเบี้ยรับดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๙๑/๒(๕) แห่งประมวลรัษฎากร 
และหากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ท าเป็นปกติธุระ ไมจ่ าเป็นต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ตามมาตรา ๙๑/๑๓ 
แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การก าหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  

ส าหรับอัตราดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินต้องเป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น โดยเจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ 
ตามมาตรา ๙๑/๑๖(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่การให้กู้ยืมเงินนั้น
ไม่มีการคิดดอกเบี้ย หรือมีการคิดดอกเบี้ยแต่คิดในอัตราต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

๑. การค านวณภาษี 
    น ารายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่ได้รับในเดือนภาษี มาค านวณภาษีตามอัตราที่ก าหนด ตามมาตรา ๙๑/๖ 

แห่งประมวลรัษฎากร ผลลัพธ์ที่ค านวณได้เป็นภาษีที่ต้องช าระ และต้องเสียภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมอีก
ร้อยละ ๑๐ ของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 

๒. การยื่นแบบแสดงรายการ 
     - ภ.ธ.๔๐ แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ  
       ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.๔๐) พร้อมช าระภาษีเป็นรายเดือนทุกเดือน 

ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ

ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ 
o ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
o ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 

อากรแสตมป์ 
 กรณกีิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา ได้ท าสัญญา หรือตราสารที่เข้าลักษณะต้องติดอากรแสตมป์ เช่น 

๑. กิจการเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือเช่าซื้อ
ทรัพย์สิน ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ช าระอากรแสตมป์อัตรา ๑ บาท ต่อจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท  
แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า ตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ และบัญชีอัตรา
อากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฎากร 

๒. กิจการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้มีหน้าที่ช าระอากรแสตมป์อัตรา ๑ บาท ต่อจ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ  
๒,๐๐๐ บาท แห่งยอดเงินกู้ยืม ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อมีค านวณตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แล้ว     
ถ้าจ านวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เสีย ๑๐,๐๐๐ บาท  

วิธีการเสียภาษีอากร 
๑. แสตมป์ปิดทับ ปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระท าหรือในทันทีที่ท าตราสาร 
๒. แสตมป์ดุน ใช้กระดาษมีแสตมป์ดุน หรือยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุนและช าระเงิน 
๓. ช าระเป็นตัวเงิน ใช้แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.๔) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ 

โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้วย และให้ยื่นต่อส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 

http://www.rd.go.th/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๓ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 การประกอบกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา มีการรับและจ่ายเงินจากการประกอบกิจการ ต้องพิจารณาว่า     
เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด อยู่ในบังคับต้องหักหรือถูกหักภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายอย่างไร ดังนี้ 
 กรณีกิจการเป็นผู้จ่ายเงินได้ 

๑. กรณจี่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร  

๒. กรณจี่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีในมาตรา ๓ เตรส และมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวงฉบับที่ 
๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒ และ
ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร         
มีหน้าที่หักภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ 

๓. กรณจี่ายเงินได้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้รับ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการ         
ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) วรรคท้าย  (๒)(ก)  (๓) หรือมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร 
แล้วแต่กรณี 

๔. กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ต้องมีการค านวณภาษเีงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย และน าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะที่มีการจดทะเบียน 
ตามมาตรา ๖๙ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณกีิจการเป็นผู้รับเงินได้  
๑. กรณผีู้จ่ายเงินได้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร ให้กับผู้รับ
รายหนึ่งๆ มีจ านวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องถูกค านวณ
ภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ตามมาตรา ๕๐(๔) แห่งประมวลรัษฎากร 

๒. กรณีรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นผู้จ่าย   
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้ค านวณหักภาษี 
เงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

การค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นอกจากพิจารณาได้จากเงินได้ที่รับหรือจ่าย ว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน  
ตามมาตรา ๔๐(๑) ถึง (๘) แห่งประมวลรัษฎากร และอัตราภาษีท่ีต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ละมาตราแล้ว ยังมีเงื่อนไขในแต่ละมาตรา  
ที่ต้องค านึงถึงสถานภาพของผู้รับและผู้จ่ายด้วย ว่าเข้าเงื่อนไขที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ โดยสามารถศึกษา
ได้จากตารางการค านวณภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร เช่น 

ด้านรายได้ 
- เมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ เช่น ค่าบริการจ้างท าของ เป็นต้น 
- เมื่อได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔) แห่งประมวลรัษฎากร  

ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ ๔ ของค าสั่งกรมสรรพากร     
ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ 

 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๔ 

ด้านรายจ่าย 
- เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ  

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร 

- ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการที่ปรึกษา  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาต้อง

ค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่
ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)ก แห่งประมวลรัษฎากร 

หากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนจ่ายเงินให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๑๒/๑ ของค าสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี เงินได้พึงประเมินประเภทนี้หากผู้รับเป็นบริษัท      
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้        
พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๒) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องค านวณหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 
๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร 

- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าซึ่งไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามค าสั่ง

กรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘  
ค่าโทรศัพท์ ประกอบด้วยลักษณะของรายได้ ๒ ส่วน ได้แก่  
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท าสัญญาใช้บริการโทรศัพท์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ และได้

จ่ายค่าธรรมเนียมการขอเลขหมายโทรศัพท์ ค่าลงทะเบียนการใช้บริการโทรศัพท์ ค่าบริการหมายเลขโทรศั พท ์        
ค่าประกันเลขหมายโทรศัพท์หรือค่าบริการที่มีลักษณะท านองเดียวกันให้กับผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๕) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๖(๒) ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ หรือ 
ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๒๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ แล้วแต่กรณ ี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท าสัญญาให้บริการโทรศัพท์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ และได้
จ่ายค่าบริการโทรศัพท์หรือค่าบริการที่มีลักษณะท านองเดียวกันให้แก่ผู้ ให้บริการโทรศัพท์  ซึ่งเป็นบริษัทหรือ          
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๓) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๑๒/๑ 
ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่าจ้างท าของ  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

หรือนิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องค านวณ
ภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๙) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ 
หรือข้อ ๘ ของค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่าส่งเสริมการขาย  
รางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ  

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องค านวณภาษี



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๕ 

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๔) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือ
ข้อ ๑๒/๒ ของค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่าเช่า  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือมูลนิธิหรือ
สมาคมที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล ต้องค านวณภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือ 
ข้อ ๒(๗) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๖ ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอ่ืน  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๓) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ 

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
๕๐(๒) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมที่มิ ใช่องค์การสาธารณกุศล ต้องค านวณ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๒) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ 
หรือข้อ ๓/๒ ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี และหากผู้รับ
เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับ
เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๓) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ต้องค านวณหักภาษีจากเงิน
ได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร 

- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าจ้างกรณีบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู ้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือ     
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๙)  ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๘ ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ 
แล้วแต่กรณี 

- ค่าอบรมและสัมมนาพนักงาน  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) หรือ(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าจ้างกรณีบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิและสมาคม และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศโดยมีส านักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๙) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๘ ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที ่ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่านายหน้า  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๒) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ 

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) 
แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 
๕๐(๒)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๖ 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๑)  
ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๓/๑ ของค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณีและหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 
มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๒) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจาก  
หรือในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร 

- ค่าโฆษณา  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินไดป้ระเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล ต้องค านวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๕) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๑๐ ของค าสั่งกรมสรรพากรที ่ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ 
แล้วแต่กรณี 

- ค่าตรวจสอบบัญชี  
เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา ๔๐(๖) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินได้ประเภทดังกล่าวให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล ต้องค านวณ
ภาษเีงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๘) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ 
หรือข้อ ๗ ของค าสั่งกรมสรรพากรที ่ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี 

- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย  
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอ่ืน จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการรับประกัน
วินาศภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส 
แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๑๖) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๑๒/๓ ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที ่ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๑๐๑/๒๕๔๔ฯ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี 

- ดอกเบี้ยจ่าย   
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องค านวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย  

ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อ ๒(๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒)ฯ หรือข้อ ๔ ของค าสั่ง
กรมสรรพากรที ่ท.ป.๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วแต่กรณี   

กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๒)(ก) 
แห่งประมวลรัษฎากร และหากผู้รับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  มิได้ 
ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๔) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือ        
ในประเทศไทย ต้องค านวณภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร 

ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้รับเงินภาษีแล้ว มีหน้าที่ต้องออกหนังสือ
รับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้จ่ายเงินภาษีหรือผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
เพ่ือน าไปใช้ในการเครดิตภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น หรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแล้วแตก่รณ ี

 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๗ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ผู้จ่ายเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมน าส่งเงินภาษีต่อเจ้าพนักงานภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน 

ของเดือนที่จ่ายเงินได้นั้น โดยใช้แบบแสดงรายการ ดังนี้ 
- ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ และ ภ.ง.ด.๓ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 
- ภ.ง.ด.๕๓ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.ง.ด.๕๔ แบบยื่นรายการน าส่งภาษีเงินได้

นิติบุคคล และการจ่ายเงินก าไรหักจากเงินที่จ่าย 
กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ

ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

o  แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. ๑  ภ.ง.ด.๒  ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓ ให้ยื่นและช าระภาษี ณ ส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาในท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได้ ซ่ึงมีหน้าทีห่ักภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย มีส านักงานตั้งอยู่ 

o  แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. ๕๔ ให้ยื่นและช าระภาษี ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได ้      
ซ่ึงมีหน้าที่หักภาษเีงินได้ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

o  ธนาคารพาณิชย์ไทย 
o  ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 

หมายเหต ุ  
๑. รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งกรมสรรพากร ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.rd.go.th 
๒. ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๑ แห่ง 

สามารถเลือกช าระภาษีทุกประเภท ผ่านช่องทางการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตร Tax Smart Card หรือ             
บัตรเครดิต 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๘ 

 
บทท่ี ๓ 

ประเด็นความผดิที่ตรวจพบ 
การตรวจสอบกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา มีประเด็นความผิดที่ตรวจพบบ่อย ดังนี้ 

๑. ประเด็นด้านรายได้ บันทึกไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 
๑.๑ ผู๎ประกอบการแสดงรายได๎ไว๎ไมํครบถ๎วน โดยแสดงยอดรายได๎ไว๎ต่ ากวําความเป็นจริงทั้งด๎านปริมาณและ   

ราคา กรณีขายให๎กับลูกค๎าทั่วไปและบริษัทในเครือ  
๑.๒ มิได๎แสดงยอดรายได๎ส าหรับผลพลอยได๎จากกระบวนการผลิต เชํน ปีกไม๎ ขี้เลื่อย หรือแสดงไว๎ต่ ากวํา

ความเป็นจริง 
๑๓. สินค๎าส าเร็จรูปขาดจากรายงานสินค๎าคงเหลือ 
๑.๔ มิได๎แสดงยอดรายได๎จากการให๎บริการลูกค๎าจากการรับจ๎าง เลื่อยไม๎ รับจ๎างอบไม๎ หรือรับจ๎างขนสํงไม๎ 
๑.๕ ขายทรัพย์สินต่ ากวําราคาตลาด หรือไมํแสดงยอดรายได๎จากการขายทรัพย์สิน    
๑.๖ มิได๎แสดงยอดรายได๎จากดอกเบี้ยรับ หรือค านวณอัตราดอกเบี้ยไมํถูกต๎อง หรือรายได๎จากก าไรจ ากอัตราแลกเปลี่ยน 
๑.๗ แสดงรายได๎ที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนกับรายได๎ที่มิได๎รับการสํงเสริมการลงทุนไว๎ไมํถูกต๎อง 

  ๒. ประเด็นด้านรายจ่าย บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง เช่น 
๒.๑ แสดงปริมาณวัตถุดิบ(ไม๎ทํอน) ที่สํงเข๎าผลิตไว๎ต่ ากวําความเป็นจริง 
๒.๒ แสดงราคาของวัตถุดิบ(ไม๎ทํอน) ไว๎สูงกวําความเป็นจริง 
๒.๓  แสดงคําใช๎จํายและต๎นทุนการผลิตไว๎สูงกวําความเป็นจริง เชํน คํานายหน๎า คําแรงงาน คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
๒.๔ แสดงรายการหักเสื่อมราคาทรัพย์สินไว๎ไมํถูกต๎อง เชํน ไมํมีทรัพย์สิน แตํหักคําเสื่อมราคา หักในอัตราที่ไมํถูกต๎อง 

ตามข๎อกฎหมาย มีการซื้อ/กํอสร๎างทรัพย์สินเพิ่มแตํบันทึกเป็นคําใช๎จํายทั้งจ านวน 
๒.๕ แสดงรายจํายที่ไมํเก่ียวข๎องกับกิจการ 
๒.๖ แสดงคําใช๎จํายการปันสํวนของกิจการที่รับการสํงเสริมกับกิจการที่ไมํได๎รับการสํง เสริมการลงทุนไว๎       

ไมํถูกต๎อง 
  ๓. ประเด็นอ่ืนๆ 

- ตรวจการน าสํงภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย เชํน คําเชํา คําจ๎างท าของ คําขนสํง คําแรงงานจ๎างเหมา คํานายหน๎า เป็นต๎น 
 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๑๙ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

รายได ้               

รายได้โดยตรงจากการประกอบกจิการ   
 

    
 

    

 - ในประเทศ   ม.65 ม. 69 ทว ิ   ม.77/2     

    ม.65 ทวิ (4)     ม.78/3     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)     ม.78     

    ป.113/2545     ม.81     

    
 

    ม.86/4     

          ม.86/6     

          ม.79     

          ม.79/3     

          ป. 86/2542     

          ประกาศอธิบด ีVAT ฉบับที่ 40     

 - ตํางประเทศ   ม.65      ม.80/1     



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๐ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ม.65 ทวิ (4)     ป.97/2543     

    ม.70ตรี     ม.79/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)     ประกาศกระทรวงฯ     

    ป.113/2545           

รับคืนสินค๎า         ม.82/10      

          ม.86/10      

สํวนลดจําย          ม.79     

          ม.82/10      

          ม.86/10      

รายได้จากการใหบ้ริการรบัจ้างผลติ   ม.65  ม.3 เตรส    ม.77/2     ม.104 

    ม.65 ทวิ (4)  ท.ป.4/2528    ม.78/3    บัญชีอากรแสตมป ์

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ม. 69 ทว ิ    ม.78/1      

    แบบแจ๎งข๎อความฯ     ม.81      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๑ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

          ม.86/4      

          ม.86/6      

          ป. 86/2542      

รายได้อ่ืน               

รายได-้ขายเศษซากวัสดุจากกระบวนการผลิต    ม.65      ม.77/2      

    ม.65 ทวิ (4)      ม.78/3      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.78      

    ป.58/2538      ม.86/4      

    แบบแจ๎งข๎อความฯ     ป. 86/2542      

ดอกเบี้ยรบั   ม.65  ม.3 เตรส      ม.91/2    

    ม.65 ทวิ (4)  ท.ป.4/2528      ป.26/2534    

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)        ม.91/6    

    แบบแจ๎งข๎อความฯ           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๒ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน   ม.65      ม.77/2  ม.91/2(6)    

    ม.65 ทวิ (2)      ม.78/3  พรฎ.342 [ม.4 (5)]   

    ม.65 ทวิ (3)      ม.78      

    ม.65 ทวิ (4)      ม.86/4      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ป. 86/2542      

    แบบแจ๎งข๎อความฯ           

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา   ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    ม.65 ทวิ (5)            

    ม.9           

    ประกาศกระทรวงฯ           

รายจ่าย               

ซื้อวัตถุดิบไม้ท่อน -ในประเทศ   ม.65       ม.86/4     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๓ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ม.65 ตรี (18)      ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    แบบแจ๎งข๎อความฯ           

ซ้ือสารเคมี -ในประเทศ   ม.65       ม.86/4     

    ม.65 ตรี (18)      ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    แบบแจ๎งข๎อความฯ           

ซื้อวัตถุดิบ -ต่างประเทศ   ม.65      ม.78/2      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

 - สํงคืนสินค๎า   ม.65      ม.82/10      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.86/10       

 - สํวนลดรับ   ม.65       ม.79     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.82/10      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๔ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

          ม.86/10       

ค่าจ้างท าของ   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4    ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87    บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าจ้างแรงงานในการผลิต   ม.65 ตรี(8)   ม.50(1)  ม.77/2      

    ม.65 ตรี(18)   ป. 96/2543  ภาษีขายจากประโยชน์เพิ่ม     

    ม.65    กฎกระทรวง ฉบับที ่126        

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)    ลย.01       

    กฎกระทรวง ฉบับที ่126    ลย.02       

    ป.7/2528    ลย.03       

    ป.16/2530    ลย.04       

    ป.23/2533            

    ป.56/2538            

ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทนฝ่ายโรงงาน   ม.65 ตรี(18)           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๕ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าชุดฟอร์มฝ่ายโรงงาน   ม.65 ตรี(18)   กฎกระทรวง ฉบับที ่126   ม.86/4     

    ม.65      ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 40      

          ป.47/2537      

ค่ารักษาพยาบาลฝ่ายโรงงาน   ม.65 ตรี(18)   กฎกระทรวง ฉบับที ่126        

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าสวัสดิการพนักงานฝ่ายโรงงาน   ม.65 ตรี(18)   ม.50(1)  ม.77/1 (8)      

    ม.65    กฎกระทรวง ฉบับที ่126  ม.79 (4)     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 40      

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน    ม.65       ม.86/4     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๖ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าไฟฟ้าโรงงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าน้ าประปาโรงงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าเชื้อเพลิงโรงงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝ่ายโรงงาน   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4     

    ม.65 ตรี (5) ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87      

    ป.61/2539            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน   ม.65  ม.3 เตรส          

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528 ข๎อ 12/3          
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๗ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

ค่าเสื่อมราคา-อาคารโรงงาน 
 ม.65      

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ ์  ม.65 ทวิ (2)      

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน   พรฎ.145           

    พรฎ. 315            

    พรฎ.385           

    พรฎ.473           

    ป.3/2527           

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็โรงงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าใช้จ่ายสูญเสยี   ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    ป.79/2541            
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๘ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร               

เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(8)   ม.50(1)  ม.77/2      

    ม.65 ตรี(18)   ป. 96/2543  ภาษีขายจากประโยชน์เพิ่ม     

    ม.65    กฎกระทรวง ฉบับที ่126        

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)    ลย.01       

    กฎกระทรวง ฉบับที ่126    ลย.02       

    ป.7/2528    ลย.03       

    ป.16/2530    ลย.04       

    ป.23/2533            

    ป.56/2538            

ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทนฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(18)           

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๒๙ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

ค่าชุดฟอร์มฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(18)   กฎกระทรวง ฉบับที ่126   ม.86/4     

    ม.65      ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 40      

          ป.47/2537      

ค่ารักษาพยาบาลฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(18)   กฎกระทรวง ฉบับที ่126        

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าอบรมพนักงานฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(13)           

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    พรฎ.284           

    พรฎ.437            

    ประกาศกระทรวง           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๐ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    
ประกาศอธิบดี เงินได๎ ฉบับที ่
148            

ค่าสวัสดิการพนักงานฝ่ายส านักงาน   ม.65 ตรี(18)   ม.50(1)  ม.77/1 (8)      

    ม.65      ม.79 (4)     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 40      

ค่าไฟฟ้าส านักงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าน้ าประปาส านักงาน    ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน   ม.65  ม.3 เตรส     ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528    ม.87      

      ป.125/2546    ป.125/2546      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส านักงาน   ม.65      ม.87      

    ม.65 ตรี(18)      ม.86/4     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๑ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 39      

          ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 42      

ค่าเดินทางต่างประเทศ   ม.65            

    ม.65 ตรี(14)และ(18)            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าทางด่วน   ม.65      ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      
ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 
154      

          ม.86/6      

ค่าจ้างท าของฝ่ายส านักงาน   ม.65    ม.3 เตรส       ม.104 

    ม.65 ตรี(18)   ท.ป.4/2528      บัญชีอากรแสตมป์ 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๒ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

      ป.118/2545  ป.118/2545  ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 40      

          ป.118/2545      

ค่านายหน้า   ม.65  ม.3 เตรส  ม.50(1)   ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528    ม.87      

ค่ารับรอง   ม.65 ตรี(4)     ม.82/5 (4)      

    ม.65 ตรี(13)     ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 17      

    ม.65 ตรี (6ทวิ)           

    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    กฎกระทรวง 143            

    ป.56/2538            

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการทางธุรกิจ   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๓ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

          ป.112/2545      

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก   ม.65  ม.3 เตรส    ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528          

      ป.110/2545          

ค่าของใช้สิ้นเปลืองส านักงาน    ม.65       ม.86/4     

    ม.65 ตรี(18)     ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ส านักงาน    ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าเช่าที่พัก   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส       ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ทป.4/2528  ทป.4/2528      บัญชีอากรแสตมป ์

        ม.50(1)        

        ป.23/2533        
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๔ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

ค่าเช่าส่วนส านักงาน   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส       ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528      บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงาน   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4    ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87    บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าเช่ารถยนต ์   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส  ม.87      

    ม.65 ตรี (20)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528   ม.86/4     

    พรฎ 315/2540      ประกาศอธิบดี VAT ฉบับที่ 42      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ส านักงาน   ม.65       ม.86/4     

    ม.65 ตรี(18)     ม.87      

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าบริจาคการกุศล    ม.65      ม.82/5 (3)      

    ม.65 ตรี (3)           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๕ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    พรฎ. 420/2548            

    พรฎ. 424/2548            

    พรฎ. 428/2548            

    พรฎ. 458/2548            

ค่าธรรมเนียมธนาคาร   ม.65  ม.3 เตรส     ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528    ม.87      

    ป.112/2545            

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   ม.65  ม.3 เตรส     ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528    ม.87      

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะส านักงาน   ม.65       ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)      ม.87      

ค่าซ่อมแซม   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๖ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ม.65 ตรี (5) ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87      

    ป.61/2539            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)           

ค่าปรึกษากฎหมายและบัญช ี   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4     

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87      

ค่าปรึกษาวิศวะ   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4    ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87    บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าสอบบัญช ี   ม.65    ม.3 เตรส       ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)    ท.ป.4/2528      บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าภาษีโรงเรือน   ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าภาษีปา้ย    ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๗ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

ค่าภาษีเงินได้นิตบิุคคล   ม.65            

    ม.65 ตรี (6)           

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ   ม.65        ม. 91/5    

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)        ม. 91/6    

ค่าภาษีรถยนตส์ านักงาน   ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าเบี้ยประกันภัย   ม.65  ม.3 เตรส          

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528          

ค่าปรับภาษีและเงินเพิ่ม   ม.65            

    ม.65 ตรี (6)           

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม   ม.65      ม.82/5      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๘ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ม. 65 ตรี (6ทวิ)           

    ม.65 ตรี (13)            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    พรฎ.315           

หนี้สูญ    ม.65            

    ม.65 ทวิ (9)            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

    กฎกระทรวง 186           

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง่และเครื่องใช้ส านักงาน 

 

ม.65            

ค่าเสื่อมราคา-ระบบคอมพิวเตอร์  ม.65 ทวิ (2)            

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ พรฎ.145           

  พรฎ. 315            

  พรฎ.385           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๓๙ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

  พรฎ.473           

  ป.3/2527           

  ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าดอกเบี้ยจา่ย ม.65            

    ม.65 ตรี (5)           

    ป.61/2539            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าขนส่ง   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส  ม.81     ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528      บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าบริการ   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4    ม.104 

    ม.65 ตรี(18) ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87    บัญชีอากรแสตมป ์

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

อากรแสตมป ์   ม.65           ม.104 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกจิการโรงเลื่อยไม้ยางพารา  กรมสรรพากร 

๔๐ 

กิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา 

   
       

ชื่อบัญช ี
ภาษีเงินได้

บุคคล
ธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

  
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ์

      นิติบุคคล บุคคลธรรมดา       

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)          บัญชีอากรแสตมป ์

ค่าไปรษณีย ์   ม.65            

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่าหนังสือพิมพ์   ม.65            

    ม.65 ตรี(18)           

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)            

ค่ารักษาความปลอดภัย   ม.65  ม.3 เตรส  ม.3 เตรส   ม.86/4    ม.104 

    ท.ป.1/2528 (ท.ป.155/2549)  ท.ป.4/2528  ท.ป.4/2528  ม.87    บัญชีอากรแสตมป ์
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