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ขยายเวลาอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ต่อไปอีก 1 ปี 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิดอ้อกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่92/2557 ใหเ้กบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ใน
อตัรา 7% ต่อไปจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2558 ทัง้นี้ตามประมวลรษัฎากรอตัราภาษมีลูค่าเพิม่เท่ากบั 10% แต่ไดม้พีระ
ราชกฤษฎกีาฯ ลดอตัราภาษีมลูค่าเพิม่เหลอื 7% ซึ่งจะสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 ประกาศคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาตมิผีลใชบ้งัคบัเช่นเดยีวกบัพระราชกฤษฎกีาฯ 
 
หลกัเกณฑ์การยกเวน้ภาษีส าหรบัการป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิไดฉ้บบัที ่248 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดท้ี่
ไดร้บัจากรฐับาล เพือ่น าไปใชใ้นการป้องกนัอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั หรอืภยัธรรมชาตอิื่น ทีอ่าจเกดิขึน้ในประเทศไทย
อนัมลีกัษณะถาวร ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป สรปุไดด้งันี้ 

˗ ต้องเป็นเงนิทีจ่่ายตามมตคิณะรฐัมนตร ีซึ่งก าหนดใหส้่วนราชการจ่ายใหแ้ก่บุคคลธรรมดา หรอืบรษิัทหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคล เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินการเพื่อป้องกนัอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั หรอืภยัธรรมชาตอิื่น ทีอ่าจ
เกดิขึน้ในประเทศไทย 

˗ ผูม้เีงนิได้ตอ้งน าเงนิทีไ่ดร้บัจากรฐับาลไปใชใ้นการด าเนินการเพือ่การป้องกนัอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั หรอืภยั
ธรรมชาตอิื่น ทีอ่าจเกดิขึน้ในประเทศไทย ซึ่งก่อใหเ้กดิทรพัย์สนิอนัมลีกัษณะถาวร โดยทรพัย์สนิดงักล่าวตอ้งมี
อายกุารใชง้านเกนิกว่าหนึ่งปีหรอืหนึ่งรอบระยะเวลาบญัช ี

  
ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 

รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

บรษิทั ก ถอืหุน้ในบรษิทั ข จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมด โดยบรษิทั ข เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนฯ 
ต่อมาเปลีย่นเป็นวทิยาลยัฯ ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน บรษิทั ก ไดจ้่ายเงนิเพือ่สนับสนุนการศกึษาใหแ้ก่ใหแ้ก่
วทิยาลยัฯ รายจา่ยดงักลา่วจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่420 และพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่515
หรอืไม ่
 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าวทิยาลยัเป็นนิตบิุคคลตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชนแยกต่างหากจากบรษิทั ข ดงันัน้กรณี
บรษิทั ก เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ข รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมด บรษิัท ก กไ็ม่เขา้ลกัษณะเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลในเครอืเดยีวกนักบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลทีป่ระกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีน
เอกชน กรณีบรษิทั ก มรีายจา่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษาตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่420 และรายจ่ายเพื่อส่งเสรมิการ
อ่านตามพระราชกฤษฎกีาฯฉบบัที ่515 ทีจ่่ายใหแ้ก่วิทยาลยั หากบรษิทั ก ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากรครบถว้น บรษิทั ก จะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษา และ
เพื่อส่งเสรมิการอ่าน แต่ต้องไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธกิ่อนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรอืเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ และเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การกฬีา ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แหง่ประมวลรษัฎากร 

๖ 
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การออกหนังสือรบัรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแทนผูจ้า่ยเงิน 
บรษิทั ค ประกอบธรุกจิศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ บรษิทัฯ มคีวามประสงค์ขออนุมตัเิป็นผูด้ าเนินการหกัภาษ ีณ 
ทีจ่า่ยแทนผูเ้ชา่พืน้ทีห่รอืผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจากในการประกอบกจิการของบรษิทัฯ มผีูเ้ช่าพืน้ทีศู่นยก์ารคา้เป็นจ านวนมาก
เพื่อใหก้ารหกัภาษี ณ ทีจ่่ายส าหรับค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจากธุรกจิใหเ้ช่าพื้นทีศู่นย์การค้าถูกหกัภาษีในอตัราที่
ถูกตอ้งและครบถว้น โดยแต่งตัง้ใหบ้รษิทัฯ เป็นตวัแทนของผูเ้ชา่พื้นทีห่รอืผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ด าเนินการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
และออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย และน าสง่เงนิภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยแทนผูเ้ชา่พืน้ทีห่รอืผูใ้ชบ้รกิาร 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าเนื่องจากผูจ้า่ยเงนิซึง่มหีน้าทีห่กัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยมเีป็นจ านวนมาก ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งใชเ้วลา
ในการตดิตามและรวบรวมหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ในแต่ละเดอืนค่อนขา้งมาก จงึเหน็ควรใหผู้้จ่ายเงนิแต่งตัง้
ใหบ้รษิทัฯ เป็นตวัแทนด าเนินการดงักลา่วไดแ้ละมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน โดยใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการดงันี้ 

˗ บรษิทัฯ มหีนงัสอืแจง้ไปยงัผูจ้า่ยเงนิซึง่มหีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยว่า บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ าเนินการหกัภาษ ี
ณ ทีจ่า่ย ส าหรบัคา่เชา่ และค่าบรกิาร ออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายแทน และยื่นรายการภาษหีกั ณ ที่
จา่ยแทน โดยก าหนดระยะเวลาใหผู้จ้า่ยเงนินัน้ตอบรบั เมือ่ผูจ้่ายเงนิตอบรบัแลว้ ใหถ้อืว่าหนังสอืแจง้เป็นขอ้ตกลง
แต่งตัง้ใหบ้รษิทัฯ เป็นตวัแทนได ้

˗ เมื่อบรษิัทฯ หกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย ส าหรบัเงนิค่าเช่า และค่าบรกิาร แทนผู้จ่ายเงนิแล้ว ผูจ้่ายเงนิไม่ตอ้งออก
หนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย ส าหรบัการจ่ายเงนิค่าเช่า และค่าบรกิารใหก้บับรษิัท ใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัท า
รายละเอยีดรายการภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย เพือ่เป็นหนงัสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายดว้ย และบรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าที่
ตอ้งหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยทกุครัง้ทีม่กีารจา่ยเงนิไดพ้งึประเมนิดงักลา่ว 

˗ เพือ่เป็นการรบัรองว่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยแทนผูจ้า่ยเงนิแลว้ใหบ้รษิทัฯ ระบุขอ้ความเพิม่เตมิใน
ใบเสรจ็รบัเงนิหรอืใบก ากบัภาษขีองเงนิค่าเช่า และค่าบรกิาร โดยมขีอ้ความว่า “บรษิทัฯ ไดห้กัภาษี ณ ทีจ่่ายใน
อตัราร้อยละ ๕ หรอืร้อยละ ๓ เป็นจ านวน….บาท แทนผู้จ่ายเงนิแล้วและจะด าเนินการน าส่งภาษีดงักล่าวต่อ
กรมสรรพากรภายในวนัที ่๗ ของเดอืนถดัไป” 

˗ ใหบ้รษิทัฯ ยื่นรายการภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่ายตามแบบ ภ.ง.ด.๕๓ โดยระบุในช่องผู้มหีน้าทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่ายว่า 
บรษิทัฯ ในฐานะผูก้ระท าการแทนผูจ้่ายเงนิในใบแนบ ภ.ง.ด.๕๓ พรอ้มทัง้แนบรายละเอยีดรายการภาษเีงนิไดห้กั 
ณ ทีจ่่าย ซึง่ระบุชือ่ผูจ้่ายเงนิ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากรของผูจ้่ายเงนิ จ านวนเงนิทีจ่่าย และจ านวนภาษทีีห่กั 
และใหถ้อืว่าเอกสารรายละเอยีดดงักล่าว เป็นใบตอ่แนบ ภ.ง.ด.๕๓ ดว้ยดว้ย  

˗ ใหบ้รษิทัฯ ใชส้ าเนาแบบ ภ.ง.ด.๕๓ และหลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิของกรมสรรพากรทีร่บัช าระภาษหีกั ณ ทีจ่่าย เป็น
หลกัฐานในการเครดติภาษตีามมาตรา ๖๐ แหง่ประมวลรษัฎากร 
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