
1 
 

สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
การประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลทางบัญชี และ Update กฎหมายใหม่ 

 
Update กฎหมายภาษีรอบปี 2558 ทีส่ าคัญ 
 

พระราชบัญญตัิภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป  (มีผลบงัคบัใช ้1 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นตน้ไป) 

1. พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่  
(1) มรดกท่ีเจา้มรดกตายก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
(2) มรดกท่ีคู่สมรสของเจา้มรดกไดรั้บจากเจา้มรดก 

 2. ผูไ้ดรั้บมรดกจากเจา้มรดกแต่ละราย ไม่วา่จะไดรั้บมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถา้มรดกท่ีไดรั้บมา
จากเจา้มรดกแต่ละรายรวมกนัมีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงร้อยลา้นบาท  

    มูลค่ามรดกตามวรรคหน่ึง หมายถึงมูลค่าของทรัพยสิ์นทั้งส้ินท่ีไดรั้บเป็นมรดกหกัดว้ยภาระหน้ีสินอนัตก
ทอดมาจากการรับมรดกนั้น 

3. มรดกท่ีตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี  

     (1) อสังหาริมทรัพย ์ 
     (2) หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     (3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัท่ีเจา้มรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจาก

สถาบนัการเงินหรือบุคคลท่ีไดรั้บเงินนั้นไว ้ 

    (4) ยานพาหนะท่ีมีหลกัฐานทางทะเบียน  

    (5) ทรัพยสิ์นทางการเงินท่ีกาํหนดเพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา 
4. ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีคาํนวณและเสียภาษีในอตัราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกในส่วนท่ีตอ้งเสียภาษี แต่ถา้ผู ้

ไดรั้บมรดกเป็นบุพการี หรือผูสื้บสันดาน ใหเ้สียภาษีในอตัราร้อยละหา้  
 
พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่40) พ.ศ. 2558 
 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป  (มีผลบงัคบัใช ้1 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นตน้ไป) 

1. ใหย้กเลิกความใน (10) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
     “(10) เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการรับมรดก”  



2 
 

2. ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (26) (27) (28) และ (29) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร 
“(26) เงินไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทน 

ใหแ้ก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินยี่สิบลา้นบาทตลอดปี
ภาษีนั้น  

(27) เงินไดท่ี้ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่
สมรส เฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทตลอดปีภาษีนั้น 

(28) เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะโดยหน้าท่ีธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี 
หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ี จากบุคคลซ่ึงมิใช่บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส 
เฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินสิบลา้นบาทตลอดปีภาษีนั้น  

(29) เงินได้ท่ีไดรั้บจากการให้โดยเสน่หาท่ีผูใ้ห้แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช ้
เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง”  
3. ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4/1) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร  

“(4/1) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 5 ของเงินไดส่้วนท่ีเกินยี่สิบลา้นบาท โดยไม่ตอ้ง
นาํไปรวมคาํนวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้ สําหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ท่ีเป็นเงินได้จากการโอน 
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 42 (26)”  
4. ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6) และ (7) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร  

“(6) ผูมี้เงินได้จะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนท่ีเกินยี่สิบล้านบาท โดยไม่ตอ้ง
นาํไปรวมคาํนวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได ้สําหรับเงินไดต้ามมาตรา 40 (8) ท่ีไดรั้บจากการอุปการะ หรือ
จากการใหโ้ดยเสน่หาจากบุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 42 (27)  

(7) ผูมี้เงินไดจ้ะเลือกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 5 ของเงินไดส่้วนท่ีเกินสิบลา้นบาท โดยไม่ตอ้งนาํไป
รวมคาํนวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได ้สําหรับเงินไดต้ามมาตรา 40 (8) ท่ีไดรั้บจากการอุปการะโดยหนา้ท่ี
ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ี จาก
บุคคลซ่ึงมิใช่บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 42 (28)”  
5. ใหย้กเลิกความใน (6) ของมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

“(6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทน ให้
ถือวา่ผูโ้อนเป็นผูจ่้ายเงินได ้โดยให้ผูโ้อนหกัภาษีตามเกณฑ์ใน (5) เวน้แต่กรณีการโอนให้แก่บุตรชอบดว้ย
กฎหมายซ่ึงไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผูโ้อนหักภาษีไวร้้อยละ 5 ของเงินไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเกินยี่สิบลา้น
บาท 
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พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่39) พ.ศ. 2557 
 พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ของปีภาษีถดัจากปีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป (มีผลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป) 
 ให้ยกเลิก (14) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาํหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2529 
 
 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่583) พ.ศ. 2558 

 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดต้าม (ก) ของ (2) สําหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบญัชีอตัราภาษีเงินได้
ทา้ยหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจดัเก็บในอตัราดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี เฉพาะบริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนท่ีชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ไม่เกินห้าลา้นบาทและมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการใหบ้ริการในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกินสามสิบลา้นบาท 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป ใหค้งจดัเก็บในอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
              (ก) ร้อยละสิบหา้ของกาํไรสุทธิ สาํหรับกาํไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินสามแสนบาท แต่ไม่เกินสามลา้นบาท 
              (ข) ร้อยละยีสิ่บของกาํไรสุทธิ    สาํหรับกาํไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินสามลา้นบาท” 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่584) พ.ศ. 2558 
1. ผูมี้เงินไดท่ี้ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงมีสถานประกอบ

กิจการตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ เม่ือถึงกาํหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดจ้ะเลือกเสียภาษี
เงินไดใ้นอตัราร้อยละศูนยจุ์ดหน่ึงของเงินไดพ้ึงประเมินโดยไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีตาม
มาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได ้ทั้งน้ี สําหรับเงินไดท่ี้เกิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2560 เฉพาะท่ีได้จากการผลิตสินค้าหรือการขายสินคา้ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ หรือการ
ให้บริการในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีประกาศ
กาํหนด 

2. ให้ลดอตัราภาษีเงินไดต้าม (ก) ของ (2) สําหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบญัชีอตัราภาษี
เงินไดท้า้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจดัเก็บในอตัราร้อยละสามของกาํไรสุทธิ 
ให้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
และมีรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ หรือการ
ใหบ้ริการในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงรอบระยะเวลาบญัชี ท่ีส้ินสุดภายในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

3. ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากรและคงจดัเก็บใน
อตัราร้อยละศูนยจุ์ดหน่ึงของเงินได ้สําหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์
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ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ซ่ึงเม่ือคาํนวณภาษี ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร แลว้อยู่
ในบงัคบัตอ้งหกัเป็นเงินภาษีสูงกวา่ร้อยละศูนยจุ์ดหน่ึงของเงินไดพ้ึงประเมินนั้น ทั้งน้ี สําหรับเงินไดท่ี้
เกิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

4. ให้ลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6 (3) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจดัเก็บในอตัราร้อยละ
ศูนยจุ์ดหน่ึงสาํหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ท่ีไดก้ระทาํ
ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที ่585) พ.ศ. 2558 

         ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (16) ของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ย
การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ. 2534                  

“(16) การให้บริการหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน ท่ีอยู่ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต” 

เหตุผลเน่ืองจากปัจจุบนัการขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน ท่ีอยูใ่นรูปของกระดาษ ไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่การให้บริการหนังสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต อนัเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะทาํนองเดียวกนัไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทาํให้ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั จึงสมควรยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการให้บริการหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือตาํราเรียน ท่ีอยู่
ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่588) พ.ศ. 2558 
 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดข้องบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

(1) กาํไรสุทธิท่ีได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงกาํไรสุทธิท่ีได้จาก
กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  

(2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาํไรท่ีไดจ้ากกาํไรสุทธิของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม (1) 
 
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่589) พ.ศ. 2558 

ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม 
เฉพาะเงินไดท่ี้ไดรั้บจากกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้ท่ี
ไดรั้บจากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
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กฎกระทรวง ฉบับที ่307 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
 1. ให้ยกเลิกความใน (1) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 132 (พ.ศ. 2513) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

(1) เงินไดจ้ากกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึง เงินไดจ้าก
กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน ทั้งน้ี สําหรับเงินได้
พึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป  

2. ให้ยกเลิกความใน (37) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 197 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

(37) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกาํไรจากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้จากกิจการโรงเรียน
เอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรียนเอกชน ทั้งน้ี สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี กฎกระทรวงน้ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
กฎกระทรวง ฉบับที ่305 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
   กาํหนดใหเ้งินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าบริการใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกิจนาํเท่ียว
และมคัคุเทศก์ หรือท่ีได้จ่ายเป็นค่าท่ีพกัในโรงแรมให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
สําหรับการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกนัทั้งหมดแลว้ไม่เกินหน่ึงหม่ืนห้าพนั
บาท เป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวม คาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ี เฉพาะ
ค่าบริการหรือค่าท่ีพกัท่ีไดจ่้ายไปตั้งแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบ้งัคบัถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ที่ได้รับเงินกินเปล่า เงิน
แป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธ์ิหรือเงินได้อื่นใน
ลกัษณะท านองเดียวกนั 

โดยท่ีกระทรวงการคลงัพิจารณาเห็นวา่ ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ผูมี้เงินไดจ้ากการ ให้เช่าทรัพยสิ์น
ไม่ยื่นรายการเงินไดใ้ห้ครบถว้น ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์พ.ศ. 2528 ไดใ้ชบ้งัคบั เป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงเสีย
ใหม่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดว้ยปรากฏวา่ มีบุคคลผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาํนวน
มากท่ีมีเงินไดห้รือไดรั้บประโยชน์อย่างอ่ืนเน่ืองจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพยเ์ช่น นอกจากจะเรียกเก็บเงินค่าเช่า
แลว้ ยงัเรียกเก็บเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือไดรั้บกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือ 
โรงเรือน หรือเงินไดอ่ื้นในลกัษณะทาํนองเดียวกนั โดยยอมให้ผูเ้ช่าไดเ้ช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นระยะเวลานาน 
เช่น 3 ปี 10 ปี หรือ 30 ปี ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํเงินไดด้งักล่าวไปยื่นรายการและ ชาํระภาษีเงินได ้แต่เน่ืองจากผูใ้ห้เช่า
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ตอ้งยอมให้ผูเ้ช่าไดเ้ช่าอาคารหรือโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน ถ้าผูใ้ห้เช่าจะตอ้งรับภาระการเสียภาษีเงินไดจ้าก
จาํนวนเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีได้รับ
กรรมสิทธ์ินั้นทั้งหมดในปีเดียวกบัท่ีไดรั้บเงินหรือประโยชน์ดงักล่าวแลว้ ก็ย่อมจะเป็นภาระหนกัแก่ผูใ้ห้เช่ามิใช่
นอ้ย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีของผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และเพื่อเปิดโอกาสให้  ผูมี้เงินไดซ่ึ้งมีหนา้ท่ี
ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดงักล่าวเสียภาษีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงัน้ี  

1. ผูใ้ห้เช่าซ่ึงเป็นผูมี้เงินได้ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถเฉล่ีย เงินกินเปล่า เงิน
แป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม และค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรั้บ กรรมสิทธ์ินั้น ตามส่วนแห่ง
จาํนวนปีของอายุการเช่าไดเ้ช่น ผูใ้ห้เช่าไดรั้บเงินกินเปล่าในการให้เช่าอาคาร เป็นเงิน 30,000,000 บาท แต่ผูใ้ห้เช่า
ตอ้งผูกพนัให้เช่าเป็นเวลา 30 ปี ดงัน้ีให้เฉล่ียเงินกินเปล่าจาํนวน 30,000,000 บาท นั้นออกเป็นรายปีจาํนวน 30 ปี 
โดยผูมี้เงินไดด้งักล่าวจะมีเงินไดปี้ละ 1,000,000 บาท และผูมี้เงินไดใ้นกรณีน้ีจะตอ้งยื่นรายการเงินไดแ้ละชาํระภาษี
เงินไดจ้าก เงินกินเปล่าท่ีเฉล่ียเป็นรายปีตามจาํนวนปีของอายุการเช่าของทุกปีท่ีเฉล่ียให้เสร็จส้ินไปภายในเดือน
มีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินนั้น 

2. กรณีผูใ้หเ้ช่าซ่ึงไดรั้บเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม และ ค่าแห่งอาคาร หรือ
โรงเรือนท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิแต่ไดย้ื่นรายการเงินไดแ้ละชาํระภาษีเงินไดจ้าก เงินกินเปล่าท่ีเฉล่ียเป็นรายปีตามจาํนวน
ปีของอายุการเช่าเม่ือพน้กาํหนดเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีท่ีไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินแลว้ ผูมี้เงินไดย้งัคงสามารถ
เฉล่ียเงินกินเปล่าเป็นรายปีตามจาํนวนปีของอายุการเช่า แลว้ยื่นรายการเงินไดแ้ละชาํระภาษีเงินไดจ้ากเงินกินเปล่าท่ี
เฉล่ียไดแ้ต่ตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  

3. กรณีผูใ้หเ้ช่าซ่ึงไดรั้บเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจ๊ียะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม และ ค่าแห่งอาคาร หรือ
โรงเรือนท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิซ่ึงไดย้ืน่ขอใชสิ้ทธิชาํระภาษีเงินไดจ้ากเงินกินเปล่า ตามประกาศน้ีมิไดย้ื่นรายการเงินได้
และชําระภาษีเงินได้จากเงินกินเปล่าท่ีเฉล่ียเป็นรายปีตามปีภาษีของอายุการเช่า ให้เจา้พนักงานประเมินทาํการ
ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได ้ตามมาตรา 60 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากรต่อไป  

4. ประกาศน้ีให้ใชส้ําหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่ปีภาษี 2557 ซ่ึงตอ้งยื่นรายการในปี 2558 เป็นตน้
ไป  
  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที ่257) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงื่อนไขเพือ่การ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
  ผูมี้เงินไดต้อ้งซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั้น 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 
 การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี หรือมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
 การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับเงินได้เท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บซ่ึงตอ้งเสีย
ภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนั้น ทั้งน้ี เฉพาะส่วนท่ีไมเ่กิน 500,000 บาท สาํหรับปีภาษีนั้น 
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบับที ่54) เร่ือง ก าหนดวธีิการช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการ
ปิดแสตมป์อากรส าหรับตราสารบางลกัษณะ  
 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือพน้หกสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (มี
ผลบงัคบัใช ้3 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป) 

1. สัญญาเช่าท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน หรือแพ สาํหรับค่าเช่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 
2. สัญญารับจา้งทาํของท่ีมีสินจา้งตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 

 
ค าส่ังกรมสรรพากรที ่ป.149/2558  เร่ือง การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 39) พ.ศ. 2557 ไดป้รับปรุงการจดัเก็บภาษี
เงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล โดยมีสาระสําคญัให้ยกเลิกการยกเวน้ภาษีเงินได้
สาํหรับส่วนแบ่งของกาํไรหรือส่วนแบ่งเงินไดจ้ากห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 42 
(14) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีผลใช้บงัคบัสําหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ประกอบกบัไดมี้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 249) เร่ือง กาํหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามญั
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล จดัทาํบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
กาํหนดให้ ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตอ้งจดัทาํรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย และยื่น
พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้โดยมีผลใชบ้งัคบัสําหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ประจาํปีภาษี พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดต้าม มาตรา 56 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยตอ้งคาํนวณภาษีตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร และหากห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะ
บุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลแบ่งส่วนแบ่งของกาํไรหรือส่วนแบ่งเงินได ้ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือบุคคลใน
คณะบุคคลในปีภาษีใด ให้หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้นตอ้งนาํส่วนแบ่งของกาํไรหรือส่วนแบ่งเงินไดซ่ึ้งถือเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคาํนวณเสียภาษีเงินไดก้บัเงินไดพ้ึงประเมินประเภทอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บ โดยไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่อไป ทั้งน้ีสําหรับส่วนแบ่งของ
กาํไรหรือส่วนแบ่งเงินได ้ ท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป กรณีห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะ
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บุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตาม มาตรา 40 (4) (ก) (ข) หรือ (ช) แห่งประมวลรัษฎากร และ มาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีไดรั้บจากการขายอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้า
โดยมิไดมุ้่งในทางการคา้หรือหากาํไร และไดถู้กหักภาษีเงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ ซ่ึงมี
สิทธิเลือก เสียภาษีตามมาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยงัคงมีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ตอ้งนาํไป
รวมคาํนวณภาษีตามมาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรก็ได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวล
รัษฎากร และหากเม่ือหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลแบ่ง ส่วนแบ่งของกาํไรหรือส่วนแบ่งเงินได้
ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือบุคคลในคณะบุคคลในปีภาษีใด หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้นตอ้งนาํส่วนแบ่ง
ของกาํไรหรือส่วนแบ่งเงินไดซ่ึ้งเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรมารวมคาํนวณเสีย
ภาษีเงินไดก้บัเงินไดพ้ึงประเมินประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้นดว้ย ทั้งน้ีสําหรับส่วนแบ่งของกาํไรหรือส่วนแบ่ง
เงินไดท่ี้ไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  
 
ค าช้ีแจงกรมสรรพากร เร่ือง การระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการซ่ึงเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ในใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป 

 ตามท่ีกรมสรรพากรไดอ้อกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 199) เร่ือง กาํหนด
ขอ้ความอ่ืนในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยกาํหนดให้ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ
ต้องระบุเลขประจาํตัวผูเ้สียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผูซ้ื้อสินค้าหรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนรายการสถานประกอบการของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการไว ้ใน
ใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป สาํหรับการจดัทาํใบกาํกบัภาษีดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไปนั้น 

        เน่ืองจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการบางรายยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในทางปฏิบติั กรมสรรพากรขอช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะตอ้งระบุเลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการไวใ้นใบกาํกบัภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะกรณีผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ถา้ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการไม่ไดเ้ป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการก็ไม่จาํตอ้งระบุเลขประจาํตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้นไวใ้นใบกาํกบัภาษีแต่อยา่งใด          

2. กรณีผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดแ้จง้ให้ลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคา้
หรือผูรั้บบริการแจง้รายการเก่ียวกบัเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ หรือแจง้ให้
ลูกคา้ทราบเป็นการทัว่ไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจง้โดยวิธีการอ่ืนใดแลว้ เช่น ขอ้ความท่ีปิดประกาศ
ในสถานประกอบการ หนงัสือแจง้ลูกคา้รายบุคคล หรือขอ้ความประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซตห์รือบนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด หากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่ไดแ้จง้รายการเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรให้ทราบ หรือแจง้วา่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม และผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการไดอ้อกใบกาํกบัภาษีโดยไม่ระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี
อากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการไวใ้นใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป ถือไดว้า่ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ
มิไดมี้เจตนาท่ีจะออกใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูปท่ีมีรายการไม่ครบถว้นตามกฎหมายแต่อยา่งใด 

3. ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตอ้งแจง้เลขประจาํตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรและรายการสถานประกอบการท่ีซ้ือสินคา้หรือรับบริการของตนเอง เม่ือมีการซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการ เพื่อผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการจะไดร้ะบุรายการดงักล่าวให้ครบถว้นในใบกาํกบัภาษีแบบ
เตม็รูป ถา้ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้นมิไดแ้จง้รายการดงักล่าวและไดรั้บ ใบกาํกบัภาษีแบบเต็มรูปซ่ึง
ไม่มีรายการดังกล่าวนั้ น ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีนั้ นก็จะเป็นภาษีซ้ือต้องห้าม ผู ้ซ้ือสินค้าหรือ
ผูรั้บบริการไม่สามารถนาํไปใช้ในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/5 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร และถา้การท่ีไม่ไดแ้จง้รายการดงักล่าวนั้นมีเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรก็จะตอ้งรับ
ผดิตามกฎหมายต่อไป 

4. กรณีผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จาํตอ้งแจง้เลข
ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของตนเองใหแ้ก่ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการแต่อยา่งใด 

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการยืน่งบการเงิน พ.ศ. 2558 
 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป (ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2558) 

ให้ผูมี้หน้าท่ีจัดทาํบัญชีซ่ึงเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ี
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั ยื่นงบ
การเงินและรายงานการสอบบญัชีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ผูมี้หน้าท่ีจดัทาํบญัชีใช้ Username และ 
Password ท่ีไดรั้บจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ แทนการลงลายมือช่ือในงบการเงิน สําเนารายงานประจาํปี งบดุลและ
งบกาํไรขาดทุน สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ แบบ ส.บช.3 และ แบบ ส.บช.3/1 

ใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชี ยืน่งบการเงิน รายงานการสอบบญัชี รายงานประจาํปี สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อ
หุน้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด กรณีผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีท่ียงัไม่พร้อมยื่นงบการเงินผา่น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นด้วยตนเองหรือนาํส่งทางไปรษณียภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งยื่นงบ
การเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์อีกคร้ังหน่ึง ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือ
วา่เป็นการยืน่งบการเงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
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มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 
 วตัถุประสงคข์องผูส้อบบญัชี คือ เพื่อระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 

- ในระดบัของงบการเงิน 
- ในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไวข้องประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี และ

การเปิดเผยขอ้มูล 
ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการออกแบบและการน าไปใชป้ฏิบติังานตรวจสอบต่อไป 

 วธีิการประเมินความเส่ียง 
- การสอบถาม 
- การวเิคราะห์เปรียบเทียบ 
- การสังเกตการณ์ และการตรวจทาน 
ผูส้อบบญัชีตอ้งไดม้าซ่ึงความเขา้ใจวา่กิจการมีกระบวนการดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 
- การระบุความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน 
- การประมาณความมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
- การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
- การก าหนดวธีิการท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง 
 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
- ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
- การรักษาความลบั 
- ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 
- ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติั 

หนา้ท่ีให้ 
- ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 
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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้  

เร่ือง การประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลทางบัญชี และ Update กฎหมายใหม่ 
ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

 
 
สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ดังต่อไปนี้ 

131-101  การบญัชีขั้นตน้ 1 
 131-201  การบญัชีขั้นตน้ 2 
 131-202  การบญัชีเพื่อการจดัการ 
 131-203  การบญัชีขั้นกลาง 1 
 131-301  การบญัชีขั้นกลาง 2 
 131-302  การบญัชีตน้ทุน 
 131-303  การบญัชีตน้ทุนเพื่อการบริหาร 
 131-306  การสอบบญัชี 
 131-307  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
 131-405  การบญัชีชั้นสูง 2 
 131-408  รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 
 131-413  สัมมนาการบญัชีการเงิน 
 131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
 131-451  การบญัชีภาษีอากร 
 130-303  การภาษีอากร , การภาษีอากร 1 
 
 
 

อาจารยว์ินยั  พิบูลยป์รีชา 
ผูส้รุป 

1 ตุลาคม 2558 
 


