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เลขท่ี................. 
 

แบบสอบถาม 
 
เร่ือง     ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงนิไดนติิบุคคล 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาแบบอิสระตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม 
 ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาจากทานไดชวยตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง และ
ขอไดโปรดตอบใหครบทุกขอ โดยขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้นผูศึกษา
ขอรับรองวาขอมูลท้ังหมดจะถือเปนความลับและจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ 
 

(ผูตอบแบบสอบถามไดแกผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ จังหวัดเชียงใหมเทานั้น

และกรุณาตอบแบบสอบถามโดยไมตองเปดตํารา หนังสือ หรือสอบถามผูอ่ืน)

สวนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน        หากเปนคําตอบอ่ืนๆ โปรดเขียนคําตอบลงในชองวาง

1.   เพศ                 ชาย                 หญิง

2.   อายุ                 20 - 30 ป                 31 - 40 ป

                41 - 50 ป                 มากกวา 50 ป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด                 ตํ่ากวาปริญญาตรี                 ปริญญาตรี

                ปริญญาโท                 ปริญญาเอก
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4 ประสบการณดานการทําบัญชี นอยกวา 5 ป

11 – 15 ป

5 จํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี นอยกวา 5 แหง

26 – 50 แหง

6 ประเภทของผูทําบัญชีท่ีทานข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ตอบเพียงขอเดียว)

ผูทําบัญชีท่ีมฐีานะเปนพนักงานบัญชีของกิจการ

ผูรับจางทําบัญชีอิสระ

ผูท่ีปฏิบัติงานกับสํานักงานใหบริการดานการทําบัญชี
 

สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบวา ใช หรือ ไมใช  หากไมแนใจหรือไมทราบ

ใหทําเคร่ืองหมาย  ในชอง ไมแนใจ

ใช ไมใช ไมแนใจ

1. การคํานวนกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน

1.1 รายไดจากการขายสินคา ใหถือเปนรายไดในรอบบัญชีท่ีมี

การสงมอบสินคา

1.2 รายไดจากการใหบริการท่ัวๆ ไป ใหถือเปนรายไดในรอบบัญชี

ท่ีมกีารใหบริการเสร็จส้ินแมจะยังไมไดรับชําระเงิน

1.3 กิจการสามารถรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑอ่ืน

ไดเมือ่ไดรับอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร

1.4 กิจการรับฝากขายสินคา นํารายไดจากการขายสินคามารวม

คํานวณเปนรายไดเมือ่ขายสินคาได

1.5 กิจการคาอสังหาริมทรัพย รับรูรายไดเมือ่ไดรับชําระเงิน

1.6 เงินท่ีกิจการใหเชาอาคารไดรับจากผูเชากอนลวงหนา 2 เดือน

ตามเงื่อนไขในสัญญาไมถือเปนรายได

ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ใช ไมใช ไมแนใจ

1. การคํานวนกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน (ตอ)

1.7 กิจการขายผอนชําระท่ีกรรมสิทธิ์โอนไปยังผูซ้ือทันที

รับรูรายไดจากการขายท้ังจํานวน

1.8 กิจการกอสราง คํานวณรายไดและรายจายท่ีเก่ียวของตาม

อัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ

2. หลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ 

2.1 คาเส่ือมราคาทางบัญชีท่ีสูงกวาทางภาษี ถือเปนรายจายตองหาม

2.2 คาเส่ือมราคาของทรัพยสินประเภทเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับ

การวิจัยและพัฒนาสามารถหักคาเส่ือมราคาไดรอยละ 40 ของ

ตนทุนนับแตวันไดมา

2.3 คาเส่ือมราคาของรถยนตนั่งท่ีมท่ีีนั่งไมเกิน 10 ท่ีนั่ง คํานวณ

จากราคาทุนสวนท่ีไมเกิน 1 ลานบาท 

2.4 การนําเงินของกิจการไปใหกรรมการกูยืมโดยไมคิดดอกเบ้ีย

ตองถือเปนรายไดทางภาษีตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา

ธนาคาร

2.5 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ถือเปนรายไดทางภาษี

2.6 การตีราคาสินคาคงเหลือ ใหคํานวณราคาทุนหรือราคาตลาด

แลวแตอยางใดจะตํ่ากวา

2.7 การตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน500,000บาทท่ีไดดําเนินการฟอง

ลูกหนี้และศาลไดมคํีาส่ังรับฟองไมถือเปนรายจายตองหาม

2.8 รายไดจากการขายท่ีดิน ใหคํานวณตามราคาประเมนิของ

ท่ีดินนั้นทุกกรณี

2.9 ภาษีขายท่ีไดรับจากลูกคา ถือเปนรายได

2.10ภาษีมลูคาเพิ่มท่ีไดรับคืนจากกรมสรรพากร ถือเปนรายได

ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ใช ไมใช ไมแนใจ

3. หลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี

3.1 รายจายคาสมาชิกสนามกอลฟสําหรับพนักงานของบริษัท

เปนรายจายตองหาม

3.2 การใหส่ิงของแกลูกคามลูคาเกินกวา 2,000 บาท ถือเปน

รายจายตองหาม

3.3 คารับรองสวนท่ีเกินรอยละ 0.3 ของรายไดรวม ถือเปน

รายจายตองหาม

3.4 ภาษีซ้ือของคารับรองลูกคา เปนรายจายตองหาม

3.5 คาเบ้ียปรับ เงินเพิ่ม เปนรายจายตองหาม

3.6 คาหองสัมมนาและคาหองพักในการอบรมสัมมนาภายใน

ประเทศท่ีจัดใหแกลูกจาง ไมถือเปนรายจายตองหาม

3.7 ผลขาดทุนเนื่องจากทรัพยสินสูญหาย ท่ียังไมไดรับการชดเชย

จากบริษัทประกันภัยในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

ถือปนรายจายตองหาม

3.8 ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไมเกิน 5 ป กอนรอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบันถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี

3.9 การบริจาคใหแกสถาบันศึกษาของรัฐเทานั้น ถือเปนรายจาย

เพื่อการศึกษา

3.10 เงินโบนัสท่ีจายจากกําไรสุทธ ิเปนรายจายตองหาม

ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ใช ไมใช ไมแนใจ

4. เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

4.1 เงินปนผลท่ีไดรับ จากบริษัทท่ีถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลก่ึงหนึ่ง

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูยืมเพื่อสรางอาคาร ท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแตวันท่ีอาคาร

พรอมใชงานตามวัตถุประสงคไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

4.3 ซ้ือคอมพิวเตอรบริจาคใหสถานศึกษาของรัฐ สามารถหักเปน

รายจายไดอีก 1 เทา

4.4 คาใชจายในการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สามารถหักเปน

รายจายไดอีก 1 เทา

4.5 การบริจาคใหกับองคการสาธารณะกุศล สามารถหักเปน

รายจายไดตามจริงไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิทางภาษี 
4.6 กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดรับสิทธิหัก คาไฟฟา

คาน้ําประปา และคาขนสงในประเทศได 2 เทา

4.7 ดอกเบ้ียรับของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

4.8 เงินปนผลท่ีไดรับจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แมจะไมไดอยูใน

ระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

4.9 กิจการท่ีพนกําหนดเวลาท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถ

นําผลขาดทุนท่ีเกิดระหวางเวลาท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

ไปหักออกจากกําไรสุทธิภายหลังไดแตไมเกิน 8 ป

4.10 ซ้ือผาหมใหแกสภากาชาดไทยเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล

 
 
 



87 

 

ใช ไมใช ไมแนใจ

5. การยื่นแบบและชําระภาษี

5.1 บริษัทตองย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล

ปละ 2 คร้ัง

5.2 แมกิจการจะมรีอบระยะเวลาบัญชีแรกนอยกวา 12 เดือน 

ก็ตองย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป

5.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปคํานวณจากประมาณการกําไรสุทธิ

คร่ึงปแรก

5.4 กิจการท่ีประมาณการกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

คร่ึงปตํ่าไปเกินกวารอยละ25 ของกําไรสุทธิท้ังปตองเสียเงิน

เพิ่มรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ

5.5 หากกิจการย่ืนภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปขาดไปรอยละ 25 

แตไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกําไรสุทธิปท่ีผานมากิจการไมตองย่ืน

เพิ่มเติม

5.6 ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระไวคร่ึงป สามารถนํามาใชเปน

เครดิตภาษีเมือ่ส้ินรอบบัญชี

5.7 ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไว ถือเปนเครดิตภาษี

ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปและภาษีเงินได

นิติบุคคลประจําป

5.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไว หากไมนํามาใชเปน

เครดิตภาษีในรอบบัญชี ไมสามารถขอคืนได

5.9 การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป ตองย่ืนแบบแสดงรายการ

และชําระภายในระยะเวลา 60 วัน ของคร่ึงรอบบัญชี

ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
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สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

1.  ในการปฏิบัติงานทานมีปญหาเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับใด

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1 ปญหาความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล

1.1 การคิดคาเส่ือมราคา

1.2 การรับรูรายไดและรายจายของแตละ

ประเภทธุรกิจ

1.3 การตีราคาสินคาคงเหลือ

1.4 การจําหนายหนี้สูญ

1.5 การนําผลขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5 

รอบระยะเวลาบัญชีมาถือเปนรายจายในการ

คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร

1.6 รายจายตองหามทางภาษี

1.7 รายจายท่ีมสิีทธิหักไดเพิ่มเติมทางภาษี

1.8 สิทธิประโยชนของกิจการท่ีไดรับการ

สงเสริมการลงทุน

1.9 การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระ

1.10 การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี

เงินไดนิติบุคคล

1.11 การหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย

1.12 การประมาณการและการคํานวณภาษี

เงินไดนิติบุคคลคร่ึงป

1.13 อ่ืนๆระบุ...............................................................

ระดับปญหา
รายการ
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

2 ปญหาอ่ืนๆ ในการปฎิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล

2.1 ผูประกอบการไมเห็นความสําคัญของ

การจัดทําบัญชี

2.2 ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีไมมคีวามรู

ทางบัญชี

2.3 ผูทําบัญชีไดรับเอกสารไมครบถวน

2.4 กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเขาใจยาก

2.5 ผูทําบัญชีมคีวามรูความเขาใจในเฉพาะ

สวนท่ีรับผิดชอบ

2.6 หลักเกณฑทางบัญชีและภาษีมคีวามแตกตางกัน

2.7 ผูทําบัญชีตองปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ีเจาของ

กิจการกําหนด

2.8 ผูทําบัญชีตองปฎิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร

2.9 ผูทําบัญชีไมไดติดตามกฎหมายท่ีออกใหม

2.10 อ่ืนๆระบุ...............................................................

รายการ
ระดับปญหา
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2.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาของผูทําบัญชีใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี

เงินไดนิติบุคคล

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาปริญญาโท :  นางสาวชนกานต   จุลาสัย  รหัสนักศึกษา 501532254

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ - สกุล   นางสาวชนกานต  จุลาสัย 
 
วัน เดือน ป เกิด   23 พฤศจิกายน 2527 
 
ประวัติการศึกษา     
 ป 2550   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 
ประสบการณ   
 ป 2550 – ปจจุบัน    ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
    สํานักงานตรวจสอบบัญชีไทยออดิเตอรกรุป 
 


