
 

สงวนลขิสทิธ์ิ  โดย อ.พฒันา  PC Center   โทร. 094-498-9259  เรียน 6 วนัเต็ม และเป็นห้อง KING   แชร์ได้ครับ 

 

อตันัยกฎหมาย 2 2/2560 

ขอ้ 2 บริษทั รวมใจ จาํกดั เป็นนิติบุคคลตั้งตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ทาํธุรกิจขนส่งเป็นปกติธุระ  โดยไม่มี

บริการใดเพ่ิมเติม ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ  แต่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจา้งขนส่งสาธารณะ  

ต่อมารับงานขนส่ง จาก ข จึงตอ้งจา้งช่วงขนส่งกบัหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ค  เพ่ือใหข้นส่งแทน  โดยไดรั้บเงิน จาก ข  จาํนวน 

1,000,000 บาท เเละจ่ายใหห้า้งหุน้ส่วนจาํกดั ค จาํนวน  800,000 บาท ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เเตพ่นกังานบญัชี บนัทึกบญัชี

วนัท่ี 1 เมษายน 2559  บริษทั มีรายไดจ้ากการขนคนในประเทศ และต่างประเทศ จาํนวน 2,000,000 บาท  และ 3,000,000 บาท  

วนัท่ี 2 พ.ย.2559 ซ้ือรถบรรทุก 2,400,000  บาท (ไม่รวมVat) เพ่ือใชใ้นกิจการ   ต่อมาวนัท่ี 26 พ.ย.2559  เช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ 

1,200,000 บาท (รวมVAT)  โดยทาํสญัญาเช่าซ้ือแบบผอ่นชาํระเป็นรายเดือน  เร่ิมชาํระวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559 และในปี2559  

ชาํระไป 1 งวด จาํนวนเงิน 17,000  บาท 

คาํถาม 

1.ช่วงรายได ้จาํนวน 1,000,000 บาท เเรก เเละ ช่วง รายได ้จาํนวน 2,000,000 บาท  เเละ 3,000,000 บาท  เป็นรายไดป้ระเภท

อะไร 

2. จ่ายค่าจา้งช่วง ใหห้า้งหุน้ส่วนจาํกดั ค  800,000 บาท จะตอ้งนาํส่ง หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายเม่ือไหร่ 

3. เสียภาษีฐานอะไร 

4.คิดค่าเส่ือมราคาอยา่งไร ทั้งรถบรรทุกและรถยนตน์ัง่  1 ปีมี 360 วนั 

....................................................................................................................................................................................................  

แนวคาํตอบ 

1 )   

ข้อกฎหมาย เก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่ง พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

บริษทัฯ รับจา้งขนส่งสินคา้หรือส่ิงของโดยรับขนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงโดยไม่ไดมี้การให ้บริการอ่ืนใดอีกในการรับขน

ดงักล่าว ถือเป็นการใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามมาตรา 81(1)(ณ) 

ตามกรณีดงักล่าว  บริษทั รวมใจ จาํกดั  ทาํธุรกิจขนส่งเป็นปกติธุระ  โดยไม่มีบริการใดเพ่ิมเติม แมว้า่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับจา้งขนส่งสาธารณะ  ถือเป็นการใหบ้ริการขนส่ง ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลคา่เพ่ิม  
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ดงันั้น  ช่วงรายได ้จาํนวน 1,000,000 บาทแรก เงิน ถือเป็นเงินไดจ้ากการธุรกิจจากธุรกิจขนส่ง  เป็นเงินไดป้ระเภท 40 (8  ) ส่วน

ช่วงรายไดท่ี้ไดรั้บจากการขนคนในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 2,000,000 บาท  เเละ 3,000,000 บาท  ถือเป็นเงินไดจ้าก

การธุรกิจบริการ   เป็นเงินไดป้ระเภท 40 (8  )  

2)  

ข้อกฎหมายเก่ียวกบัการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใชเ้กณฑเ์งินสด หมายถึง การจ่ายเงินวนัใด ใหห้กั ณ ท่ีจ่ายในวนันั้น  

ตามกรณีดงักล่าว  บริษทั รวมใจ จาํกดั จ่ายเงินค่าขนส่งใหห้า้งหุน้ส่วนจาํกดั ค จาํนวนเงิน 800,000 บาท เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 

2559  บริษทั รวมใจ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย จะตอ้ง หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในวนันั้น 1% ของมูลค่าขนส่ง จาํนวน 

800,000 บาทเท่ากบั 8,000 บาท โดยตอ้งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.53 ต่อสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีภายใน  7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของ

เดือนท่ีมีการจ่ายเงิน 

ดงันั้น บริษทั รวมใจ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย จะตอ้งนาํส่งภาษี ณ ท่ีจ่ายภายใน  7 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีมี

การจ่ายเงิน ( มีนาคม 2559  ) 

3)  

ข้อกฎหมายเก่ียวกบัการเสียภาษีฐานกาํไรสุทธิ  พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกาํไรสุทธิ ไดแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่วา่มีสาขา

อยูใ่นหรือนอกประเทศ จะตอ้งนาํกาํไรสุทธิของสาขามารวมกาํไรสุทธิของสาํนกังานใหญ่เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ตามกรณีดังกล่าว  บริษทั รวมใจ จาํกดั เป็นนิติบุคคลตั้งตามกฎหมายไทย ตอ้งเสียภาษีฐานกาํไรสุทธิ ตอ้งนํารายไดท้ั้ งใน

ประเทศ และต่างประเทศ  มารวมเป็นกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  และบริษทัเป็นผูป้ระกอบการ SMEs  เน่ืองจากมี

ทุนท่ีชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 5,000,000 บาทและมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการในรอบ

ระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 30,000,000 บาท ดงันั้นกาํไรสุทธิ 300,000 บาทแรกยกเวน้ภาษี และกาํไรสุทธิส่วนท่ีเกินกวา่ 300,000 

บาท เสีย 10 %  โดยตอ้งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  และยืน่แบบ ภ.ง.ด. 51  ภายใน 2 

เดือน นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา  6  เดือน  

 

ดงันั้น บริษทั รวมใจ จาํกดั เป็นนิติบุคคลตั้งตามกฎหมายไทย ตอ้งเสียภาษีฐานกาํไรสุทธิ (ไม่ใช่ฐานรายไดก้ารหกัรายจ่าย )  
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4) 

ข้อกฎหมายเก่ียวกบัการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น พอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

พระราชกฤษฎีกา(ฉบบัท่ี 145) พ.ศ. 2527 มาตรา 4  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นใหค้าํนวณหกัตาม

ระยะเวลาท่ีไดท้รัพยสิ์นนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี   ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาใดไม่เตม็สิบสองเดือนใหเ้ฉล่ียตามส่วน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสิ์นนั้นสึกหรอหรือ  เส่ือมราคาไดน้อกจากท่ีดินและ

สินคา้ร้อยละ 20  

ตามกรณีดงักล่าว  บริษทั รวมใจ จาํกดั เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม การคิดค่าเส่ือมราคาของรถบรรทุกและรถยนตน์ัง่

จะตอ้งนาํภาษีมูลค่าเพ่ิมมารวมเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์น และจะหกัจนหมดมูลค่าตน้ทุนทรัพยสิ์นไม่ได ้ตอ้งเหลืออยา่งนอ้ย  1 

บาท (ตามมาตรา 8)   ดงัน้ี 

- กรณีคิดค่าเส่ือมราคารถบรรทุก    ดงัน้ี       

=  (2,400,000 X1.07) -1 X 20% X 60/360   

      =   85,599.96 บาท 

- กรณีคิดค่าเส่ือมราคารถยนตน์ัง่ เน่ืองจากเช่าซ้ือมาตอ้งนาํภาษีมูลค่าเพ่ิมมารวมเป็นตน้ทุนของมูลคา่รถยนตน์ัง่ดว้ย 

หกัไดจ้ากมูลค่าตน้ทุนเฉพาะในส่วนท่ีไม่เกิน 1,000,000 บาท ( ตามมาตรา 5)  และเม่ือคิดค่าเส่ือมราคาแลว้ตอ้งไม่เกิน

กวา่ค่างวดท่ีผอ่นชาํระ17,000 บาท( ตามมาตรา 7)     ดงัน้ี          

      = (1,000,000-1) x 20 % x 36/360 

     = 19,999.98 บาท 

  คิดค่าเส่ือมราคาไดเ้กินกวา่ค่างวดท่ีผอ่นชาํระ คือ  17,000 บาท  

ดงันั้น ค่าเส่ือมราคารถบรรทุก =   85,599.96 บาท และค่าเส่ือมราคารถยนตน์ัง่ = 17,000 บาท 

…………………………………………..   จบ    ............................................................................... 


