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 ประวัติความเปนมาของกรมสรรพากร 
 

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษี
อากร เพ่ือใหไดภาษีตามเปาหมายอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง 
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม  หรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 
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สัญลักษณ 

 
 
. 

 

          

ตราพระอุเทนธิราชดีดพิณ เคร่ือง หมายประจํากรมสรรพากร มีประวัติอยูในหนังสือธรรมบท
แปล ภาค 5 เปนบทตอนหนึ่งซ่ึงรวมอยูในเรื่องพระนางสามาวดี  

         เหตุท่ีกรมสรรพากรไดนําพระรูปพระอุเทนธิราชดีดพิณ มาเปนเคร่ืองหมายประจํากรม ก็
เพราะไดพิจารณาเห็นวาพระองคทรงพระปรีชาสามารถใชพิณและมนตเรียกชาง ได จึงใชเปน
สัญลักษณของกรมเพื่อเรียกรองใหประชาชน นําภาษีอากรบํารุงใหรัฐ 

 
ประวัติการจัดต้ังและแบงสวนราชการกรมสรรพากร 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง แลว ก็ได
ทรงวางระเบียบกิจการคลังใหมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนในป 
พ.ศ. 2416 เพ่ือเก็บรายไดภาษีอากรของแผนดินมารวมไว ณ ท่ีแหงเดียว ตอมาจึงยกเปน

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําตางหากในปพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ไดทรง
ปรับปรุงใหม โดยแตงต้ังขาหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหนาท่ีเก็บภาษี 
อากรจากราษฎรโดยตรงแลวรวบรวมรายไดท้ังหมดสงมารวมไว ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ราษฎรไมตองเสียภาษีอากรมากนอยลักลั่นกันเหมือนแตกอน ท้ังน้ียอมเปนการปรับปรุงระบบการ
คลังอยางยิ่งใหญ ทําใหผลประโยชนรายไดของแผนดิน เพ่ิมข้ึนกวาแตกอนมาก ในดานรายจายก็
ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนใหแกขาราชการตามตําแหนงเปนท่ี แนนอนแทนเงินเบี้ยหวัดท่ีจายแต
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เดิม และยังพระราชทานเบี้ยบํานาญแกขาราชการเพ่ือเปนเคร่ืองเลี้ยงชีพเม่ือรับ ราชการไมไดแลว 
อน่ึง ในป พ.ศ. 2439 พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดินข้ึน
เปนคร้ัง แรก อันเปนแบบฉบับท่ีจะตองทํางบประมาณแผนดินสืบมาทุกป 
 
 
 
 

ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
      
      ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บ
เปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงคร่ึงปแรก 
เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ี
หักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดข้ึนอีก
ดวย 
 

 ใครมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ?  
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมาโดยมี

สถานะอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 
        1)   บุคคลธรรมดา  
        2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
        3)   ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
        4)   กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 

 เมื่อมีเงินไดเกิดข้ึนแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองทําอะไรบาง?  

1. ขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 
กรณีเปนผูมีเงินได ท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก เปนคนตางดาว หรือกองมรดกท่ียังไมได
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แบง  เวนแต ผูมีเงินได ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถใช เลขประจําตัวประชาชน แทนเลข
ประจําตัว ผูเสียภาษีอากรได โดยไมตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรอีก  

ผูมีเงินไดท่ีมีภูมิลําเนา อยูในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคํารอง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 30 แหง หรือ สํานักสรรพากรพื้นท่ี สาขา(อําเภอ)ทุกแหง 
สําหรับในตางจังหวัด ยื่นคําขอไดท่ีสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ี (จังหวัด) และสํานักงาน

สรรพากร พ้ืนท่ีสาขา (อําเภอ) ทุกแหง แลวแตกรณี 
2. ย่ืนแบบแสดงรายการ ปกติปละ 1 ครั้ง เงินได ของปใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันท่ี 31 

มีนาคม ของปถัดไป เวนแต เงินได บางลักษณะ เชน การใหเชา ทรัพยสิน เงินไดจาก วิชาชีพ
อิสระ เงินไดจาก การรับเหมา เงินได  จากธุรกิจ การพาณิชย เปนตน จะตอง ยื่นแบบฯ ตอนกลาง

ป สําหรับเงินได ท่ีเกิดข้ึนใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกป 
 เงินไดอะไรบางที่ตองเสียภาษี? 

ตามกฎหมาย เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา "เงินไดพึงประเมิน" 
หมายถึง เงินไดของบุคคลใดๆ หรือหนวยภาษีใดขางตนท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม ของปใดๆ หรือเงินได ท่ีเกิดข้ึนในปภาษี ไดแก 

1. เงิน 

 

  

2. ทรัพยสินซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน ท่ีไดรับจริง ท่ีไดรับจริง 

3. ประโยชนซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน (เกณฑเงินสด) 

4. เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให     

5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด     

  
ผูที่มีเงินไดเกิดข้ึนในระหวางปภาษีมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุก
กรณีหรือไม? 
            ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปภาษีจะมีหนาท่ีตองยื่นแบบฯ ก็ตอเม่ือมีเงินไดถึงเกณฑข้ัน
ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาเม่ือคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระเพิ่มเติมหรือไมก็ตาม ดังน้ี 
               1. ผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเงินเดือน คาจางท่ีไดรับในปภาษีน้ัน (ต้ังแต 

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 
2. ผูมีเงินไดจากการทําธุรกิจการคาทั่วไปท่ีมิใชเกิดจากการจางแรงงานท่ีไดรับในป

ภาษีน้ัน (ต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 
- กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
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- กรณีมีคูสมรสไมวาฝายเดียวหรือท้ังสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000  
บาท 

3. กองมรดกของผูตายที่ยังไมแบงเกิน 30,000 บาท 
4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลเกิน 30,000 บาท 
 

 เงินไดอันเปนเหตุใหตองนําไปรวมคํานวณภาษีมาจากแหลงใดบาง? 

 
แหลงท่ีมาของเงินได ซ่ึงแบงเปนเงินไดจากแหลงในประเทศและนอกประเทศ เงินไดจาก

แหลงตางๆ น้ีจะตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือไม ใหพิจารณา ดังน้ี  
              1. เงินไดเกิดจากแหลงในประเทศ หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึน หรือเปนผลสืบเน่ืองจากมี 
                  1.1  หนาท่ีงานท่ีทําในประเทศไทย หรือ 
                  1.2  กิจการท่ีทําในประเทศไทย หรือ 
                  1.3  กิจการของนายจางในประเทศไทย หรือ 
                  1.4 ทรัพยสินท่ีอยูในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา ฯลฯ) 

* เง่ือนไข ผูมีเงินไดเกิดจากแหลงในประเทศนี้มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามที่ประมวล
รัษฏากร กําหนดไวเสมอเวนแตจะมีขอยกเวนตามกฎหมาย ท้ังน้ี ไมวาเงินไดพึงประเมินในปภาษี
ท่ีลวงมาแลวน้ัน จะจายในหรือนอกประเทศ และไมวาผูมีเงินไดน้ันจะเปนผูอยูในประเทศไทย
หรือไมก็ตาม) 

2. เงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลสืบเน่ือง
จากมี 
                 2.1 หนาท่ีงานท่ีทําในตางประเทศ หรือ 
                 2.2 กิจการท่ีทําในตางประเทศ หรือ 
                 2.3 ทรัพยสินท่ีอยูในตางประเทศ 

* เง่ือนไข ผูมีเงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศในปภาษีท่ีลวงมาแลวจะตองเสียภาษีเงิน
ได ในประเทศไทยก็ตอเม่ือเขาองคประกอบท้ัง 2 ประการ ดังตอไปนี้ 
              (1) ผูมีเงินไดเปน ผูอยูในประเทศไทย ในปภาษีน้ันช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือหลาย
ระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ 
             (2) ผูมีเงินได นําเงินไดน้ันเขามาในประเทศไทยในปภาษีน้ันดวย  
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ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบางกรณี ถาเกี่ยวของกับบุคคลของบางประเทศที่มี 
อนุสัญญาภาษีซอน* หรือความตกลงเพื่อปองกันการเก็บภาษีซํ้าซอนกับประเทศไทย
จําเปนตองพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยไดทําความตกลงไวดวย 
 

 ในการเสียภาษีจะตองคํานวณภาษีอยางไร? 
               เน่ืองจากผูมีเงินไดประกอบอาชีพแตกตางกัน มีความยากงายหรือตนทุนท่ีแตกตางกัน 
เพ่ือความ เปนธรรม ในกฎหมายจึงไดแบงลักษณะเงินได(พึงประเมิน) ออกเปนกลุมๆ ตามความ
เหมาะสมเพื่อกําหนด วิธีคํานวณภาษีใหเกิดความเปนธรรมมากท่ีสุด ดังน้ี  
 
1. เงินไดประเภทที ่1 ไดแก เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปน  
- เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
- เงินคาเชาบานท่ีไดรับจากนายจาง 
- เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ซ่ึงนายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
- เงินท่ีนายจางจายชําระหน้ีใด ๆ ซ่ึงลูกจางมีหนาท่ีตองชําระ 
- เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาท่ีไดเน่ืองจากการจางแรงงาน เชน มูลคาของการไดรับ
ประทานอาหาร เปนตน  
 
2. เงินไดประเภทที่ 2 ไดแก เงินไดเน่ืองจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางาน
ให ไมวาจะเปน 
- คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด 
- เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
- เงินคาเชาบานท่ีไดรับเน่ืองจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให 
- เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ท่ีผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
- เงินท่ีผูจายเงินไดจายชําระหน้ีใด ๆ ซ่ึงผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองชําระ 
- เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาท่ีไดเน่ืองจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานที่ทําหรือ จากการ
รับทํางานใหน้ัน ไมวาหนาท่ีหรือตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหน้ันจะเปนการประจําหรือช่ัวคราว  
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3. เงินไดประเภทที ่3 ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดท่ี
มีลักษณะ เปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล 
 
4. เงินไดประเภทที่ 4 ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร   เงินลดทุน เงินเพ่ิมทุน 
ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน ฯลฯ เปนตน 
      (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืม ไมวา
จะมี หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว 
หรือผลตางระหวางราคาไถถอน กับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษัท หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคาต่ํากวาราคาไถ
ถอน รวมทั้งเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่น ๆ ท่ี
ไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหน้ีทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 
      (ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอื่นใดท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายไทยใหจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะสําหรับใหกูยืมเงิน 
ฯลฯ  
  ผูมีเงินไดมีสิทธิหักลดหยอนอะไรไดบาง? 

การหักลดหยอน หมายถึง รายการตางๆ ท่ีกฎหมายไดกําหนดใหหักไดเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ไดหักคาใชจายแลว เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูเสียภาษีกอนนําเงินไดท่ีเหลือซ่ึงเรียกวา
เงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  รายการหักลดหยอนกรณี
ตางๆ มีดังตอไปนี้  

 
1. การหักลดหยอนในกรณีทั่วไป 
       1.1 ผูมีเงินได 30,000 บาท (ไมวาจะอยูในประเทศไทยถึง 180 วัน หรือไมก็ตาม) 
        1.2 สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท  
       (1) สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดท่ีมีสิทธิหักลดหยอน จะตองเปนสามีหรือภริยาชอบดวย
กฎหมาย การสมรส ไมครบปภาษีก็มีสิทธิหักลดหยอนได เชน จดทะเบียนสมรสระหวางปภาษี 

หรือตายในระหวางปภาษี ก็มีสิทธิหักลดหยอนได 30,000 บาท  
       (2) สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดท่ีจะนํามาหักลดหยอนจะตองไมมีเงินไดพึงประเมินหรือมี
แตไมไดแยกคํานวณภาษี ตัวอยาง สามีภริยาแตงงานครบปภาษีและตางฝายตางมีเงินไดประเภท
ท่ี 1 กรณีดังกลาว ภริยาสามารถแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามีไดโดยชอบ ท้ังสามีภริยาจึงไม
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มีสิทธินําคูสมรสมาหักลดหยอนได แตหากภริยามีเงินไดประเภทอื่น (2-8) ใหสามีนําเงินไดของ
ภริยามารวมคํานวณและมีสิทธินําคูสมรสมาหัก ลดหยอนได 

1.3 การหักลดหยอนบุตร ใหหักสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของ
ผูมี เงินได รวมท้ังบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
       โดยมีเง่ือนไขวาบุตรท่ีเกิด กอนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือท่ีไดรับเปนบุตรบุญธรรม กอน 

พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บุตรท่ีเกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือท่ีไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือ
หลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แตรวมกันตองไมเกิน 3 คน 
       การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะ บุตรท่ีมีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยใหนับ
รวมท้ังบุตร ท่ีไมอยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 
       การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหักไดเฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไมเกิน 25 ป และยังศึกษาอยู 
ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศใหลดหยอนเพ่ือการศึกษาไดอีก

คนละ 2,000 บาท หรือเปน ผูเยาว หรือศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถอันอยูในความอุปการะเลี้ยงดู แตมิให หักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวท่ีมีเงินไดพึง
ประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลวต้ังแต 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได ดังกลาวตองไมใชเงินไดท่ีไดรับ

ยกเวนตามมาตรา 42 ใหไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 
       การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักได ตลอดปภาษี ไมวากรณีจะหักไดน้ันจะมีอยู
ตลอดปภาษีหรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดในฐานะ
เดียว 
     1.4 เบี้ยประกันภัย  ท่ีผูมีเงินไดจายไปในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตาม
จํานวนที่จายจริง โดยสวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท หักไดไมเกินเงินได
หลังจากหักคาใชจาย แตไมเกิน 90,000 บาท ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรมประกันชีวิตมี

กําหนดเวลาต้ังแต 10 ปข้ึนไป และการประกันชีวิตน้ันไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยท่ี
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร 
        ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอด
ปภาษีใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเบี้ยประกันท่ีจายสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยาน้ัน
ตามเกณฑขางตน  
         การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะหชีวิตและครอบครัว ก็อยูในขายท่ีจะขอหักลดหยอน
ตามเกณฑน้ีไดดวย 
     1.5  เงินสะสม ท่ีจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หักลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจริง แต
ไมเกิน 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท เปนเงินท่ีไดรับยกเวนภาษี 
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โดยนําจํานวนเงินสวนท่ีเกินดังกลาวหักจากเงินไดพึงประเมิน กอนหักคาใชจายตามจํานวนที่จาย
จริงแตไมเกิน 490,000 บาท  
       คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หักไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และ
เม่ือรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุน กบข. (ถามี) แลวไมเกิน 500,000 บาท 
โดยตองจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ีจะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท้ังน้ี 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
      คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดเฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 500,000 บาท  
     1.6 ดอกเบี้ยเงินกูยืม จากการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดย
จํานองอาคารที่ซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมน้ัน ตามจํานวนเงินท่ีไดจายไปจริงแตไมเกิน 

100,000 บาท ท้ังน้ี เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจายต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตนไป โดย
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการดังน้ี 
       (1) เปนดอกเบี้ยเงินกูยืม สําหรับการกูยืมจากผูประกอบกิจการในราชอาณาจักรเฉพาะท่ี
กําหนดไว ไดแก ธนาคาร บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต สหกรณ นายจางซ่ึงมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนท่ี
จัดสรรไวเพ่ือสวัสดิการแกลูกจาง บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

 ฐานภาษีของภาษีเงินไดนิติบุคคล 

         ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณจากเงินไดท่ีใชเปนหลักฐานในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตรา
ภาษีท่ีกําหนด ดังน้ัน เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 
โดยท่ัวไปไดแกกําไรสุทธิท่ีคํานวณตาม เง่ือนไขที่กําหนด แตเพ่ือความเปนธรรมและอุดชองวางใน
การจัดเก็บภาษีเงินได จึงไดมี การบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได นิติบุคคล จากเงินไดหรือฐานภาษี ท่ี
แตกตางกัน ดังน้ี  
                (1)   กําไรสุทธิ  
                (2)   ยอดรายไดกอนหักรายจาย  
                (3)   เงินไดท่ีจายจากหรือในประเทศไทย  
                (4)   การจําหนายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย 
 

 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ  



~ 13 ~ 
 

(1)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  
           ก.   บริษัท จํากัด  
           ข.   บริษัทมหาชน จํากัด  
           ค.   หางหุนสวน จํากัด  
           ง.   หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
         ในกรณีท่ีบริษัทหางหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยมีสาขาไมวาจะอยูในหรือ
นอก ประเทศไทย จะตองนํากําไรสุทธิของสาขามารวมกําไรสุทธิของสํานักงานใหญเพ่ือเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลใน ประเทศไทย  
         (2)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  
         บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมีหนาท่ีเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ไดแก  
         (ก)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํา
กิจการในที่อื่นๆ รวมท้ังในประเทศไทย ไดแก  
                 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาว จะตอง
นํากําไรสุทธิเฉพาะ ท่ีไดจากการกระทํากิจการในประเทศไทยมาเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  
         (ข)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมีลูกจางหรือ
ผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเปนเหตุใหไดรับเงินได
หรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวาบุคคลผูจางเปนลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอ
เชนวาน้ันไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและใหบุคคลน้ันมีหนาท่ีและ ความรับผิดชอบในการ
ยื่นรายการและเสียภาษีเงินไดเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลกําไรดังกลาว  
        (3)   กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศองคการของ
รัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  
        (4)   กิจการรวมคา 
 

รอบระยะเวลาบัญชี  
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองคํานวณกําไรสุทธิ จากรายไดจากกิจการ หรือ

เน่ืองจาก กิจการท่ีกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยรายจายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในมาตรา65 
ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซ่ึงประมวลรัษฎากรไดกําหนดรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึงๆ ไวดังน้ี  
           (1)   รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร รอบ
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ระยะเวลาบัญชี สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จะตองเทากับ 12 เดือน โดยจะเร่ิมตนและ
ส้ินสุดลงเม่ือใดก็ได  
            (2)   รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงนอยกวา 12 เดือน กรณีท่ีกฎหมายยอมใหรอบระยะเวลา

บัญชีนอยกวา 12 เดือน ได มีเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี คือ  
          ก.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเริ่มต้ังใหม จะถือวันเร่ิมต้ังถึงวันหน่ึงวันใดเปนรอบ
ระยะ เวลาบัญชีแรกก็ได แตรอบระยะเวลาบัญชีตอไปตองเทากับ 12 เดือน  
          ข.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองขอเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชีก็ได ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสั่งอนุญาตซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ี
ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนจะนอยกวา 12 เดือน  
          ค.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเลิกกันใหถือเอาวันท่ีเจาพนักงานจดทะเบียนเลิก
เปน วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  
          ง.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
น้ันเลิกกัน รอบระยะเวลาบัญชีท่ีควบเขากันจึงเปนไปตาม (ค) ซ่ึงอาจนอยกวา 12 เดือน  
         ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการและยังชําระบัญชี ไมเสร็จ หากมีกําไรสทุธิเกิดข้ึน จะตองนํามาเสีย
ภาษีเงินได นิติบุคคลเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยถือวาบริษัทยังมีสภาพเปนนิติ
บุคคลอยูตราบเทาท่ียังชําระบัญชีไมเสร็จส้ิน  
         (3)   รอบระยะเวลาบัญชีมากกวา 12 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีอาจขยายออกไปมากกวา 
12 เดือนก็ได ในกรณีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ บุคคลเลิกกิจการ หากผูชําระบัญชี และผูจัดการ
ไมสามารถยื่นรายการและเสีย ภาษีไดภายใน 150 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
แลว ถาไดยื่นคํารองตออธิบดีภายใน 30 วันนับแตวัน ท่ีเจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดี
กรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปได ซ่ึงรอบระยะ เวลาบัญชี
รอบน้ีอาจเกิน 12 เดือนก็ได) 

 
 กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากกําไรสุทธิโดย คํานวณจากรายไดซ่ึงไดจากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการที่กระทําในรอบ

ระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเง่ือนไข ท่ีระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  
          การคํานวณรายไดและรายจายดังกลาว ใหใชเกณฑสิทธิ์ โดยใหนํารายไดท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันมารวมคํานวณเปนรายไดใน
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รอบระยะเวลาบัญชีน้ันและ ใหนํารายจายท้ังส้ินท่ีเกี่ยวกับรายไดน้ันแมจะยังมิไดจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ัน มารวมคํานวณเปนรายจายของ รอบระยะ เวลาบัญชีน้ัน  

 ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนุมัติตออธิบดี เพ่ือเปลี่ยนแปลงเกณฑสิทธิ์ และวิธีการ
ทางบัญชี เพ่ือคํานวณราย ไดและรายจายตามเกณฑอื่นก็ไดและเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลวให
ถือปฏิบัติต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีอธิบดี กําหนดเปนตนไป 
 
  เงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ   
การคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติตามมาตรา 
65 ทวิ ซ่ึงมีราย ละเอียดดังน้ี  
          (1)   รายการที่ระบุไวในมาตรา 65 ตรีไมใหถือเปนรายจาย(รายจายตองหามตามมาตรา 

65 ตรี ดูรายละเอียดในลําดับถัดไป)  
          (2)   คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินใหหักไดตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข
และอัตราท่ีกําหนดโดย พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 145 ) ดังน้ี  
          ขอ   1   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาจะตองไมเกินอัตรารอยละของมูลคาตนทุน ตาม
ประเภทของทรัพยสินดังตอไปนี้  
 
 

ประเภททรัพยสิน รอยละ  

อาคาร     

      -   อาคารถาวร  5 

      -   อาคารชั่วคราว  100 

ตนทุนเพ่ือการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
สูญส้ินไปได   5 

ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา     

      -   กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชา หรือมีหนังสือสัญญาเชา
ท่ีมีขอกําหนดใหตอ อายุการเชาไดโดยเง่ือนไขในการตอ
อายุน้ันเปดโอกาสใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป  10 
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      -   กรณีมีหนังสือสัญญาเชาท่ีไมมีขอกําหนดใหตออายุ
การเชาไดหรือมีขอกําหนดใหตอ อายุ การเชาไดเพียง 
ระยะเวลาอันจํากัด  

100 หารดวยจํานวนปอายุการ
เชาและอายุท่ีตอไดรวมกัน  

ตนทุนเพ่ือการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิลล 
เครื่ อ งหมายการค าสิท ธิประกอบกิ จการตาม 
ใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น   

      -   กรณีไมจํากัดอายุการใช  10 

      -   กรณีจํากัดอายุการใช  100 หารดวยจํานวนปอายุการใช  

ทรัพยสินอยางอื่น ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสินน้ันสึก
หรอหรือเส่ือมราคาได นอกจากที่ดินและสินคา  20 

 
          ขอ   2   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะตองหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาโดยเลือกใช
วิธีการทางบัญชีท่ีรับรอง ท่ัวไปโดยเมื่อไดเลือกใชวิธีการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและอัตราท่ีจะหัก
อยางใดแลวใหใชวิธีการทางบัญชีและอัตราน้ัน ตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ีอธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายในกรณีได รับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงได
และใหถือปฏิบัติต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับอนุมัติน้ัน  
          ขอ   3   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา ใหคํานวณตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาท่ีได
ทรัพยสินน้ันมาในแตละรอบ ระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาบัญชีใดไมเต็มสิบสองเดือน
ใหเฉลี่ยหักตามสวนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ท้ังน้ี ไมเกินอัตรารอยละของมูลคาตนทุนตาม
ประเภทของทรัพยสินดังกลาวขางตน โดยใหเฉลี่ยเปนวัน เชน บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีปกติ
ตามปปฏิทินไดซ้ือเคร่ืองจักรเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2545 การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของ
เคร่ืองจักร หักไดรอยละ 20 x 31/365 (ปกติทรัพยสินอยางอื่นหักไดรอยละ 20 ของมูลคาน้ัน 
หมายถึง ไดทรัพยสินน้ัน มาเต็มรอบระยะเวลาบัญชี)  
          การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินอยางอื่นตามความดังกลาวขางตน ซ่ึงมิใช
รถยนตโดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม เกินสิบคนหรือรถยนตน่ังบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะใชวิธีการ
ทางบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซ่ึงมีอัตรา การหักคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคาในปแรกเปนสองเทาของ
อัตราท่ีกําหนดและสําหรับปถัดไปใหหักตามอัตราสองเทาดังกลาว โดยคํานวณจากมูลคาตนทุน

สวนท่ีเหลือราคาตองไมนอยกวา 100 หารดวยจํานวน รอยละที่กําหนดขางตนท้ังน้ี ในรอบ
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ระยะเวลาบัญชี สุดทายของอายุการใชของทรัพยสินดังกลาวบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล จะ
หักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาโดยรวมจํานวนมูลคาตนทุนสวนที่เหลืออยูท้ังหมดดวยก็ได  
          ขอ   4   ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีน่ังไมเกินสิบคนหรือรถยนตน่ัง ใหหักคาสึก
หรอและคาเส่ือมราคาจาก มูลคาตนทุนเฉพาะสวนที่ไมเกิน 1 ลานบาท  
          ขอ   5   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาสําหรับทรัพยสินไมวาในกรณีใดจะหักจนหมด

มูลคาตนทุน ของทรัพยสิน น้ันไมได โดยใหคงเหลือมูลคาของทรัพยสินน้ันเปนจํานวนอยางนอย 1 
บาท เวนแตทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารท่ีมี ท่ีน่ังไมเกิน 10 คนหรือรถยนตน่ังท่ีมีมูลคา

ตนทุนเกิน 1 ลานบาทใหคงเหลือมูลคาตนทุนของทรัพยสินเทากับมูลคาตน ทุนสวนท่ีเกิน 1 ลาน
บาท  
          ขอ   6   กรณีทรัพยสินท่ีไดมาโดยการเชาซ้ือหรือซ้ือขายเงินผอนใหหักคาสึกหรอและคา
เส่ือมราคาของทรัพยสินตาม ราคามูลคาตนทุน คือ ราคาท่ีพึงตองชําระทั้งหมดตามสัญญาเชาซ้ือ
หรือสัญญาซ้ือขายเงินผอนแตคาสึกหรอและคาเส่ือม ราคาท่ีจะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี
จะตองไมเกินคาเชาซ้ือหรือราคาท่ีตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  
          ขอ   7   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองจักร และอุปกรณ
เคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับ การวิจัยและพัฒนาใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนในวันท่ีได

ทรัพยสินน้ันมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนท่ีเหลือใหหักตาม
เง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดไวในตาราง ขอ 1  
          ทรัพยสินดังกลาวจะตองมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด  
          ขอ   8   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาทรัพยสินประเภทเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินอาจ
เลือกหักคาสึกหรอและ คาเส่ือมราคาในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาตนทุนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว
ในขอ 1 ก็ไดหรือเลือกหักคาสึกหรอและ คาเส่ือมราคาเบื้องตนในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน 

สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราท่ี กําหนดไวในขอ 1 ก็ได  
          ทรัพยสินดังกลาวจะตองมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่กําหนด  
          ขอ   9   การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบื้องตนในวันท่ีไดทรัพยสินประเภทอาคารถาวร
ท่ีบริษัทท่ีเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคซ้ือหรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์ เพ่ือมีไวในการประกอบ

กิจการของกิจการของตนเอง ใหหักไดอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนท่ี

เหลือ ใหหักตามเง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 1 ท้ังน้ีเฉพาะทรัพยสินท่ีไดมาต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2545 
 

(3)   การตีราคาทรัพยสิน 
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          ราคาทรัพยสินอื่นนอกจากราคาสินคาคงเหลือ ใหถือตามราคาท่ีพึงซ้ือทรัพยสินน้ันได
ตามปกติ และในกรณีท่ีมีการ ตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึนหามมิใหนําราคาที่ตีราคาเพิ่มข้ึนมารวม
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสวนทรัพยสินรายการใด มีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา
ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลัก เกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราเดิมท่ีใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึนโดยใหหักเพียงเทาท่ีระยะเวลา และ
มูลคาตนทุน ท่ีเหลืออยูสําหรับทรัพยสินน้ันเทาน้ัน  
 

(4)   การโอนทรัพยสินโดยไมมีคาตอบแทน  
          ในกรณีโอนทรัพยสินใหบริการหรือใหกูยืมเงินโดยไมมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ย 
หรือมีคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ยตํ่ากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจประเมิน คาตอบแทนคาบริการ หรือดอกเบี้ยน้ัน ตามราคาตลาดในวันท่ีโอน 
ใหบริการหรือใหกูยืมเงิน  
 

(5)   การคํานวณมูลคาของทรัพยสินและหน้ีสิน เมื่อมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ  
          เงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสิน ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวัน
สุดทายของ รอบระยะเวลาบัญชีใหคํานวณหรือราคาเปน เงินตราไทย ดังน้ี  
 
          ก. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก ข. ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตราหรือ 
ทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
ไดคํานวณไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคาร
พาณิชยขายซ่ึง ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  
          ข. กรณีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซ้ือและ
อัตราขายของธนาคารพาณิชย ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ไดคํานวณไว  
          เงินตราทรัพยสิน หรือหน้ีสิน ซ่ึงมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจายไปใน
ระหวางรอบระยะ เวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันท่ีรับมา
หรือจายไปนั้น  
          เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลง
ในวันท่ี 31 ธันวาคม ซ่ึงเปนผูประกอบการสวนใหญกรมสรรพากรจะออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในกรณีดังกลาวให ทราบท่ัวกันสวนผูมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงในวันอื่น
กรมสรรพากรไมอาจประกาศใหทราบไดจึงเปนหนาท่ี ของผูประกอบการตอง สอบถามจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงานสาขาสวนภูมิภาคของ ธนาคารแหงประเทศไทย โดยตรง  
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(6)   การตีราคาสินคา  
         ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณตามราคาทุนหรือราคา
ตลาดแลวแตอยางใดจะ นอยกวา และใหถือราคาน้ีเปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีใหมดวย  
(7)   การคํานวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศ  
         เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิด
เดียวกับท่ีสงเขาไป ในประเทศอื่นได  
 

(8)   การคํานวณราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ  
         ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทย ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนใน ทองตลาดของวัน ท่ีไดสินคาน้ันมา เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอัตรา
ทางราชการก็ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทาง ราชการน้ัน  
 

(9)   การจําหนายหน้ีสูญ  
         การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ี จะกระทําไดตอเม่ือเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนด โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 186 (พ.ศ.2534) แตถาไดรับชําระหน้ีในรอบระยะเวลา
บัญชีใดใหนํามาคํานวณ เปนรายได ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน หน้ีสูญรายใดไดนํามาคํานวณเปน
รายไดแลวหากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามา คํานวณเปนรายไดอีก  
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจํานายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี มีดังน้ี  
          ขอ   1   หน้ีสูญท่ีจะจําหนายจากบัญชีลูกน้ีตองเปนหน้ีท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  
               (1)   ตองเปนหน้ีจากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการประกอบกิจการ หรือหน้ีท่ีได
รวมเปนเงินไดใน การคํานวณ กําไรสุทธิ ท้ังน้ี ไมรวมถึงหน้ีท่ีผูเปน หรือเคยเปนกรรมการหรือ
หุนสวน ผูจัดการเปนลูกหน้ีไมวา หน้ีน้ันจะเกิดข้ึนกอน หรือในขณะที่ผูน้ันเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการ  
               (2)   ตองเปนหน้ีท่ียังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหน้ีได  
          ขอ   2   การจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแตละรายมีจํานวนเกิน 
500,000 บาทขึ้นไป ตองดําเนินการดังตอไปนี้  
               (1)   ไดติดตามทวงถามใหชําระหน้ีตามสมควรแกกรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวง
ถามอยางชัดแจงและไมได รับชําระหน้ี โดยปรากฎวา  
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                          ก.   ลูกหน้ีถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและ
ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระ หน้ีได  
                          ข.   ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมีหน้ีของเจาหน้ีรายอื่นทีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ท้ังหมดของลูกน้ีอยูในลําดับ กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหน้ี  
               (2)   ไดดําเนินการฟองลูกหน้ีในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจาหน้ี
รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณีน้ันๆ ไดมีคําบังคับหรือคําส่ังของศาลแลว แตลูกน้ีไมมีทรัพยสิน
ใดๆ จะชําระหน้ีได หรือ  
               (3)   ไดดําเนินการฟองลูกน้ีในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลูกน้ีถูก
เจาหน้ีรายอื่นฟองในคดี ลมละลาย และในกรณีน้ันๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหน้ีโดยมีคําส่ัง
เห็นชอบดวยกับการประนอมหน้ี หรือลูกหน้ีถูก ศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการ
แบงทรัพยสินของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว  
          ขอ   3   การจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแตละรายมีจํานวนไมเกิน 
500,000 บาท ตอง ดําเนินการดังตอไปนี้  

  (1)   ไดดําเนินการตามขอ 2 (1) แลว  
  (2)   ไดดําเนินการฟองลูกหน้ีในคดีแพงและศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองน้ันแลว หรือไดยื่นคํา

ขอเฉลี่ยหน้ีในคดี ลูกหน้ีถูกเจาหน้ีรายอื่นฟองในคดีแพงและศาลไดมีคําส่ังรับคําขอน้ันแลว หรือ  
 (3)   ไดดําเนินการฟองลูกหน้ีในคดีลมละลายและศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองน้ันแลวหรือได

ยื่นคําขอรับชําระหน้ี ในคดีท่ีถูกเจาหน้ีรายอื่นฟองในคดีลมละลาย และศาลไดมีคําส่ังรับคําขอรับ
ชําระหน้ีน้ันแลว  

 ในกรณีตาม (2) หรือ (3) กรรมการหรือหุนสวนผุจัดการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลผูเปนเจาหน้ีมี คําส่ังอนุมัติใหจําหนายหน้ีน้ันเปนหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีภายใน 30 วัน นับ
แตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  
          ขอ   4   การจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมาย วาดวย
การประกอบธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ในกรณีหน้ีของลูกหน้ีแตละ

รายมีจํานวนไมเกิน 200,000 บาท ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 2 หรือ 

ขอ 3 ถาปรากฎวาไดมีหลักฐานการติดตาม ทวงถาม ใหชําระหน้ีตาม  
 

ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ASEAN (อาเซียน) ยอมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ 
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           1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
           2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย) 
           3. บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) 
           4. พมา (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 
           5. ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส) 
           6. มาเลเซีย  
           7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
           8. สงิคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร) 
           9. เวยีดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม) 
           10. อินโดนเีซีย (สาธารณรัฐอินโดนเีซีย) 
 

เปาหมายและวัตถุประสงคของอาเซียน  
        1) เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบรหิาร 
        2) เพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมภิาค 
        3) เพื่อเสริมสรางความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 
        4) เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวติที่ดี 
        5) เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวจิัยและ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
        6) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจน
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
        7) เพื่อสงเสริมความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมอืแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ 

อาเซียน +3 คือ กลุมประเทศสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอก
อาเซียน ไดแก  
            1) จีน 
            2) ญี่ปุน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 
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มีเปาหมายในการขับเคล่ือนความรวมมือระหวางอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจมีองคประกอบสําคัญคือการเปนตลาดและเปนฐาน
การผลิตรวมกัน โดยมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และ
เงินลงทุนที่เสรีมากข้ึน มีความสามารถในการแขงขันสูง มุงสรางความเทาเทียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศอาเซียน และสงเสริมการรวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก 
ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญข้ึน มีอํานาจซื้อสูงข้ึน ความสามารถในการแขงขันกับภูมิภาค
อื่นที่เพิ่มข้ึน ชวยใหชาติสมาชิกสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
อาเซียนมีการรวมตัวกันเปนกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และยังมีการรวมกลุมกับประเทศคูเจรจาที่
สําคัญ เชน ญี่ปุน จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯความเหนียวแนนใกลชิด
ระหวางกันจะเสริมสรางความเขมแข็งใหอาเซียนสามารถสรางประโยชนสูงสุดจากการ
รวมตัวกับประเทศคูคาตาง ๆ  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-
ASCC) มีจุดมุงหมายที่จะทาใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยูรวมกันในสังคมที่เอื้อ
อาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคงทาง
สังคม (Social security) โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ เชน  

(1)การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยใน
ถิ่นทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม  

(2) การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม  

(3) การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางย่ิง การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ เชน โรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  

(4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม  
(5) การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค 
ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนสเมื่อเดือนมกราคม 

2550 ผูนาอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการเปนประชาคมอาเซียนเร็วข้ึนกวาเดิม 5 ป คือให
แลวเสร็จ ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)โดยใหมีการจัดทําพิมพเขียว (Blueprint) ทั้ง 3 
เสาหลัก คําขวัญของประชาคมอาเซียนคือ “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่ง
ประชาคม” หรือ “One Vision, OneIdentity, OneCommunity”  
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 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  
กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิกท่ีกาหนดกรอบโครงสราง

องคกรเปาหมาย หลักการและกลไกที่สําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิติบุคคลแก
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

(1) เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

(2) สรางกลไกที่จะสงเสริมใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ของอาเซียน  
(3) ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่ใกลชิดและกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง

แทจริงมากข้ึน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน สปป.ลาว ป พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) ผูนําไดเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action 
Programme –VAP) ซึ่งกําหนดมาตรการในการขับเคล่ือนการสรางประชาคมอาเซียน 
รวมถึงการจัดทํากฎบัตรอาเซียนดวย ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ปถัดมา 
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหจัดทํากฎบัตรอาเซียน และผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎบัตร
อาเซียนระหวางการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปรป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
และกฎบัตรฯ มีผลบังคับใชแลว ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551(ค.ศ. 2008) เปนตนมา 
กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคลเปนการ
วางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสรางองคกรใหกับอาเซียนโดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือ
เปนคานิยม หลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเปนขอปฏิบัติอยาง
เปนทางการสําหรับประเทศสมาชิกแลว ยังมีการปรับปรุงแกไขและสรางกลไกใหมข้ึนพรอม
กับกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรสําคัญในอาเซียน ตลอดจน
ความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงใน
โลกปจจุบัน โดยมีเปาหมายใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎบัตรอาเซียน
ครอบคลุมเปาหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสรางองคกรของอาเซียนองคกรที่มี
ความสัมพันธกับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุมกัน กระบวนการตัดสินใจการระงับขอพิพาท 
งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการเอกลักษณและสัญลักษณของอาเซียน และ
ความสัมพันธกับภายนอก  
 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
การดําเนินงานเขาสูประชาคมอาเซียน ไดกําหนดแผนงานการจัดตั้งประชาคม 

แบงเปน 3 ประชาคมหลัก ไดแก  
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ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
 
คํานาม (Noun) คือ คาํที่เปนชื่อของคน สัตว ส่ิงของ สถานที่หรือคุณสมบัต ิ
 ประเภทของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 
 1. สามานยนาม (Common Noun) 

คือ คํานามที่เปนชื่อเรียกคน สัตว ส่ิงของ หรือสถานที่ ซึ่งไมใชชือ่เฉพาะ เชน 
book, snake, pencil  ฯลฯ 

 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) 
คือคํานามทีเ่ปนชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว  ส่ิงของหรือสถานที่  ซึ่งจะตอง

เขียนขึ้นตนดวยตัวพมิพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ 
คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เมื่อใชเปน

คําคุณศัพทจะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ โดยการเติม
ปจจัยตาง ๆ ทายคํานาม หรือบางคําก็มีการเปล่ียนแปลงรูป ซึ่งจะเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพ
เล็กดังนี้” 

1. เติมปจจัย –n. 
Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian 
Alaska → Alaskan Australia → Australian Indonesia → Indonesian 
Algeria → Algerian Bolivia → Bolivian Nigeria → Nigerian 
Cuba → Cuban Persia → Persian Venezuela → Venezuelan 
India → Indian Russia → Russian Panama → Panaman / Panamanian 

2. เติมปจจัย –ian 

Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian 
Belgium → Belgian Egypt → Egyptian Peru → Peruvian 
Canada → Canadian Iran → Iranian Ukraine → Ukrainian 

3. เติมปจจัย –ish 

Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish 
Denmark → Danish Ireland → Irish Sweden → Swedish 
England → English Scotland → Scottish Turkey → Turkish 

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese 
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Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese 
Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese 
China → Chinese Java → Javanese Siam → Siamese 
Vietnam → Vietnamese     

5. เติมปจจัย –i 
Bengal → Bengali Israel → Israeli Punjab → Punjabi 

Iraq → Iraqi Pakistan → Pakistani Yemen → Yemeni 
6. เติมปจจัย –o 

The Philippines → Filipino 

7. เติมปจจัย –ic 
Iceland → Icelandic 

8. เปล่ียนรูปเปนอยางอ่ืน 
Afghanistan → Afghan Germany → German Switzerland         → Swiss 
Argentina → Argentin Greece → Greek The Netherlands/Holland → Dutch 
Denmark → Dane/Danish Thailand → Thai   

แตคําที่เปนชื่อเฉพาะเหลานี้อาจใชในความหมายที่ไมชี้
เฉพาะเจาะจง (สามานยคุณศัพท) โดยจะข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็ก เชน 

Rome → roman type (ตัวพิมพธรรมดา) China → chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา) 
Italy → italic type (ตัวพิมพท่ีเปนตัวเอน) Japan → japan tray (ถาดเคร่ืองเขิน) 
Congo → congo snake (งูชนิดหนึ่ง) Titan → titanic person (ผูทรงพลัง, คนรางใหญ) 

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําที่เขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ไดแก 
Manila → Manila paper (กระดาษสีน้ําตาล) India → India / Indian ink (หมึกชนิดหนึ่ง) 

 3. สมุหนาม (Collective Noun) 
  คือ คํานามที่มีความหมายแสดงกลุม หมู หรือพวก สมุหนาม

บางคําจะตองเลือกใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับความหมายแสดงความเฉพาะเจาะจงวาเปน
กลุมของคนหรือสัตวหรอืส่ิงของประเภทใด เชน 

army bundle clump flock hive school string bunch 
band brood cluster galaxy horde set swarm cloud 
basket catch company gang pack sheaf team fleet 
battalion chain constellation group pair shower tribe herd 
bench range crowd grove regiment species troop staff 
bevy class division heap stack squad tuft 
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