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เรื่อง  การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตัิการเกี่ยวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตัิการเกี่ยวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 
 

 ตามที่มีพระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ได้รับยกเว้นจากการ
ตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร นั้น 
 เนื่องจากพระราชก าหนดฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรในบางกรณี และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชก าหนดฉบับดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน 
หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการ
กระท าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ 
เข้าลักษณะและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ ได้แก่ 
   (ก) บริษัทจ ากัด 
   (ข) บริษัทมหาชน จ ากัด 
   (ค) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   (ง) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
   (จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่ง 
ประกอบกิจการในประเทศไทย ที่ไม่ใช่กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ 
   (ฉ) กิจการร่วมค้า 
  (2) มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งค านวณตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมาและมีก าหนดครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  รายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งค านวณตามหลักเกณฑ์ 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ การค านวณรายได้นั้น ตามเกณฑ์สิทธิที่แสดงไว้ตาม
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 
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 รอบระยะเวลาบัญชีที่เป็นฐานในการค านวณรายได้จ านวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและมีก าหนดครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ตัวอย่าง 
 (ก) บริษัท ก จ ากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
รายได้ที่เป็นฐานในการค านวณรายได้จ านวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ท่ีแสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 (ข) บริษัท ข จ ากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
แต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป็นวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
รายได้ที่เป็นฐานในการค านวณรายได้จ านวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ที่แสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
ไม่ครบสิบสองเดือน 
 (ค) บริษัท ค จ ากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 
รายได้ที่เป็นฐานในการค านวณรายได้จ านวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ที่แสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 (3) ได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรตามแบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 2. ประเภทภาษีอากรและช่วงระยะเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น
ตาม 1. ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญา
ตามประมวลรัษฎากร มีดังนี้ 
  (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรท่ี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว 
  (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับมูลค่าของฐานภาษีที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
และเดือนก่อนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรท่ีเกี่ยวกับ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว 
  (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับรายรับที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และเดือน
ก่อนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว 
  (4) อากรแสตมป์ ส าหรับการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ดังกล่าว 
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 ทั้งนี้ ส าหรับภาษีอากรที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรไปแล้ว หรือได้
ด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรนั้น ๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แล้ว คงมีผลตามกฎหมาย 
เช่นเดิม การได้รับยกเว้นตาม (1) ถึง (4) ไม่มีผลส าหรับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด 
 3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้รับยกเว้นและมีการจดแจ้งตาม 1. จะไม่ได้รับยกเว้น
กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยมีหมายเรียก 
ท่ีออกก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมินสามารถด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน 
ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีที่ออกหมายเรียกเท่านั้น รวมทั้ง
การด าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิดส าหรับภาษีอากรที่ตรวจสอบดังกล่าว 
  (2) กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ที่ด าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมินสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรส าหรับเดือนภาษีที่ด าเนินการตรวจสอบ
เท่านั้น รวมทั้งการด าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิดส าหรับภาษีอากรที่ตรวจสอบ
ดังกล่าว 
  (3) กรณีเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีปลอมหรือเป็นผู้ใช้ใบก ากับภาษีปลอม หรือกระท าการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร เจ้าพนักงานประเมินสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ รวมทั้งการ
ด าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิดส าหรับกรณีนั้น ๆ 
  (4) กรณีอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือ
ชั้นศาล ยังคงด าเนินการต่อไปได้ 
  ตัวอย่าง 
  (ก) บริษัท ง จ ากัด ถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัท ง จ ากัด ได้รับยกเว้นและได้มีการจดแจ้งตามพระราชก าหนด
ฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินสามารถด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวต่อไปได้ แต่ไม่มีอ านาจออกหมายเรียกตรวจสอบส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีอื่น ๆ ที่มีวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมิได้มี
การออกหมายเรียกไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
  (ข) บริษัท จ จ ากัด ถูกเจ้าพนักงานประเมินเข้าตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพ่ิมของ  
ปี 2557 (เดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนภาษีธันวาคม พ.ศ. 2557) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 และการตรวจยังไม่เสร็จสิ ้น  โดยบริษัท จ จ ากัด ได้รับยกเว้นและได้มีการจดแจ้งตาม      
พระราชก าหนดฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินสามารถด าเนินการตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือสั่ง
ให้เสียภาษีอากร ส าหรับเดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนภาษีธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังกล่าว
ต่อไปได้ แต่ไม่มีอ านาจเข้าตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีอื่นซึ่งเป็นเดือนภาษีก่อนเดือนภาษี
มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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 4. ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตาม 1. ยื่นค าร้องขอคืนภาษี 
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการ
กระท าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้พิจารณา ดังนี้  
  (1) กรณีได้ยื่นค าร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
และเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีหรือด าเนินการตรวจสอบตามมาตรา 88/3 
แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าพนักงานประเมินสามารถตรวจสอบ ไต่สวน 
รวมทั้งการประเมินภาษีอากรดงักล่าวได้ และคืนภาษีอากรดังกล่าวตามผลการตรวจตามทีถู่กตอ้งแท้จรงิได้ 
โดยหากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้วปรากฏว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีภาษีอากรที่
จะต้องช าระเพิ่มเติม (พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย) เนื่องจากเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินก็มีอ านาจประเมินออกใบแจ้งการประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้น ช าระภาษีอากรที่ต้องช าระเพ่ิมเติม (พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย) ได้ 
  (2) กรณีได้ยื่นค าร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ 
เจ้าพนักงานประเมิน ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือด าเนินการตรวจสอบตามมาตรา 88/3 แห่งประมวล
รัษฎากร หรือกรณีได้ยื่นค ารอ้งขอคืนภาษีอากรดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กรณีดังกล่าว 
เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจท าการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนหรือออกหมายเรียกเพ่ือตรวจสอบ 
ภาษีอากรที่ขอคืน ไต่สวน และประเมินภาษีอากรได้ ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้  และคืนภาษีอากร
ดังกล่าวตามผลการตรวจตามที่ถูกต้องแท้จริงได้ โดยหากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้วปรากฏว่า 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีภาษีอากรที่จะต้องช าระเพิ่มเติม (พร้อมเบี ้ยปรับและเงินเพ่ิมตาม
กฎหมาย) เนื่องจากเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินก็มีอ านาจประเมินออก
ใบแจ้งการประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขอคืนช าระภาษีอากรที่ต้องช าระเพ่ิมเติม 
(พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย) ได้  
 5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีที่ได้รับยกเว้นตาม 1. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมช าระภาษี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาในการยื่นรายการ ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  ตัวอย่าง 
  บริษัท ฉ จ ากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยรอบ 
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ฉ จ ากัด 
มีหน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และต้องยื่นรายการภาษีเงินได้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปทุกรอบระยะเวลาบัญชี และถ้ามีภาษีที่ต้องช าระ ต้องช าระภาษีพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว แต่ถ้ามีผลการค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้  
นิติบุคคลแล้วปรากฏว่ามีผลขาดทุน ก็ไม่ต้องช าระภาษพีร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าวแต่อย่างใด 
  (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วแต่กรณี ในกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ พร้อมช าระภาษี ถ้ามี  
ทั้งนี้ ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องกระท าในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

/ (3)... 
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  (3) ยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ส าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้ 
ช าระอากรเป็นตวัเงินแทนการปิดแสตมปอ์ากร และต้องช าระเงินต่อพนกังานเจ้าหนา้ที่อากรแสตมป์ ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  (4) มีการจัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชี
เล่มเดียว) ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  (5) ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 6. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม 5. 
อธิบดีกรมสรรพากรจะมีค าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้นตาม 1. ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 
เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรมีค าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้นแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ไม่เคยได้รับยกเว้นการใด ๆ ตาม 1. โดยเจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่ง
ให้เสียภาษีอากร และด าเนินคดีในความผิดอาญาเกี่ยวกับรายได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท า
ตราสารตามที่ได้รับยกเว้นตาม 1. ได้ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
 ตัวอย่าง 
 บริษัท ช จ ากัด ซึ่งได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด แต่ต่อมาปรากฏว่า บริษัท ช 
จ ากัด ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และอธิบดีกรมสรรพากรมีค าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้น
ดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอ านาจตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และ
ด าเนินคดีความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวัน
เริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ การกระท าตราสาร หรือ
ความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้  
 7. บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล ซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และมีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท โดยได้ยื่นแบบแจ้งขอเป็น
ผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรต่อกรมสรรพากรตาม 1. (3) นอกจากจะได้รับการยกเว้นตาม 1. แล้ว ยังได้รับยกเว้นและลด
อัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร 
(ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  (1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (ข) ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทแรก ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (2) ได้รับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบของก าไรสุทธิ
เฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

/ ตัวอยา่ง... 
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  ตัวอย่าง 
  บริษัท ซ จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการ
ขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท และได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
จะได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 
  (ก) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ข)  รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับยกเว้นส าหรับก าไรสุทธิทั้งจ านวน 
  (ค) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับยกเว้นส าหรับก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทแรก และส าหรับ 
ก าไรสุทธิส่วนที่เกินสามแสนบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบ 
 8. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีตาม 7. ต้องไม่มีทุนที่
ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินห้าล้านบาทและต้องไม่มีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินสามสิบล้านบาท และจะต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับยกเว้น
จากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
ตาม 6. 
 9. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้สถาบันการเงินที่อยู่ในการก ากับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงนิได ้เป็นหลักฐานในการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ประมวลรัษฎากร 

 จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
      กรมสรรพากร 
      4 มกราคม 2559   
 
 
 
 

ส านักกฎหมาย  
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