คู่มือภาษี
ส�ำหรับ

วิสาหกิจชุมชน

ค�ำน�ำ
วิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจชุมชนประเภทหนึง่ ทีป่ ระกอบการ
ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
บริษัทจ�ำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่เสียภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้จัดท�ำคู่มือภาษีส�ำหรับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ทราบถึงภาระหน้าที่ทางภาษีอากร และสามารถปฏิบัติ
ได้ถกู ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอย่างครบถ้วน
กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเผยแพร่คู่มือ
ภาษีส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจะเป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชน
และผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

		
		

กรมสรรพากร
ตุลาคม 2557

หน้าที่ทางภาษีของวิสาหกิจชุมชน

สารบัญ
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การขอ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร

วิสาหกิจชุมชน

24

ความหมายของ
วิสาหกิจชุมชน

8
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การจดทะเบียน
และต่ออายุ
การเป็นวิสาหกิจชุมชน

ลักษณะส�ำคัญ
ของวิสาหกิจชุมชน

รูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชน
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16
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การจัดท�ำรายงาน
เงินสดรับ-จ่าย

การยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษี

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชน

33 ภาษีของเงินส่วนแบ่งก�ำไร 34
การหักค่าใช้จ่าย

40

การค�ำนวณภาษี

การหักค่าลดหย่อน
ตัวอย่างการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

54

59 และเบีโทษทางอาญา
้ยปรับเงินเพิ่ม

31
47
47

วิสาหกิจชุมชน

ความหมายของ
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน

(Community Enterprise) คือ

“กิจการของชุมชนเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้
บริการ หรือการอื่นๆ ที่ด�ำเนินการโดยคณะบุคคลที่
มีความผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นนิตบิ คุ คลในรูปแบบใดหรือ
ไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน”
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ลักษณะส�ำคัญของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด�ำเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วตั ถุดบิ
ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีฐานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาสากล
5. มีการด�ำเนินการแบบบูรณาการ เชือ่ มโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน
เป็นเป้าหมาย
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การจดทะเบียนและ
ต่ออายุการเป็นวิสาหกิจชุมชน
การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
บุคคลไม่น้อยกว่า 7 คนและ
ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ยื่นค�ำขอ
จดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกั บ กรม
ส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
พ.ศ. 2548
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การต่ออายุการเป็นวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนใดประสงค์
จะด� ำ เนิ น การต่ อ ให้ แ จ้ ง
กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีปฏิทนิ
หากไม่แจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนให้วสิ าหกิจชุมชน
นัน้ แจ้งภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน ถ้าไม่มีการแจ้งตามค�ำเตือนดังกล่าว
ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรถอนชื่ อ
ออกจากทะเบียน
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2. นิติบุคคล
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน

1. บุคคลธรรมดา
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
• ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการท�ำกิจการร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันก�ำไรที่ได้จากกิจการที่ท�ำ
• คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการท�ำกิจการร่วมกัน โดยไม่มี
วัตถุประสงค์แบ่งปันก�ำไรที่ได้จากกิจการที่ท�ำ

12

ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด
บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด
• ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนนิติบุคคล หมายถึง
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ
ร่ ว มกั น โดยหุ ้ น ส่ ว นทุ ก คนไม่ จ� ำ กั ด ความรั บ ผิ ด และต้ อ ง
จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน หุ้นส่วนมีทั้งจ�ำกัด
ความรับผิดและไม่จ�ำกัดความรับผิดและต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• บริษัทจ�ำกัด หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้ต่าง ๆ
ไม่เกินจ�ำนวนเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละคนลงทุนและต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• บริษทั มหาชนจ�ำกัด หมายถึง บริษทั ประเภทซึง่ ตัง้ ขึน้
ด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้ผู้ถือหุ้น
มีความรับผิดจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนค่าหุ้นที่ต้องช�ำระ และบริษัท
ดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนัน้ ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
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ี
ต้องเสียภาษ
ยังไงน้อ

แล้วเราต้อ
ท�ำอะไรมั่ง ง
ล่ะ

ค�ำนวณภาษี
ยังไงเหรอ

ถ้าไม่เสียภ
..จะผิดมั้ย าษี
นะ..

หน้าที่ทางภาษี
ของวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่ทางภาษี
ของวิสาหกิจชุมชน

การขอเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

“

วิสาหกิจชุมชน
เป็นกิจการของชุมชนที่สร้างรายได้
และก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
วิสาหกิจชุมชนจึงมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร
ซึ่งจะเสียภาษีประเภทใดขึ้นอยูก่ ับรูปแบบ
และธุรกรรมของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ

”

เมื่ อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ ด� ำ เนิ น การขอจดทะเบี ย น
วิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยทั่วไป
วิสาหกิจชุมชนต้องมีหน้าที่ทางภาษี ดังนี้
1. ขอเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
2. จัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย
3. ยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษี
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วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้อง
ด�ำเนินการขอเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนทีป่ ระกอบการในรูปของ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล จะต้องขอมีเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี
อากรทีส่ �ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีห่ รือส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
ทีว่ สิ าหกิจชุมชนมีภมู ลิ ำ� เนาอยู่ หรือทีส่ ำ� นักงานสรรพากรพืน้ ทีห่ รือ
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
2. วิสาหกิจชุมชนทีป่ ระกอบการในรูปของ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ทีจ่ ดทะเบียนนิตบิ คุ คลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลนั้ น โดยไม่ ต ้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอมี เ ลขประจ� ำ ตั ว และ
บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
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การจัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล และมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8)
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ รายงานเงิ น สดรั บ -จ่ า ย
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 161 ลงวันที่
21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รูปแบบรายงานเงินสดรับ-จ่าย
รายงานเงินสดรับ-จ่าย
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ.........................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..........................................................
ชื่อสถานประกอบการ...............................เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร..............................................
วัน/เดือน/ปี
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รายการ

รายรับ
(บาท)

รายจ่าย (บาท)
ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ

คำ�อธิบาย รายงานเงินสดรับ-จ่าย
1. ช่อง “วัน/เดือน/ปี” ใช้บันทึกวันที่ เดือน และ ปี พ.ศ. ที่มี
รายการรับเงินและจ่ายเงิน
2. ช่อง “รายการ” ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และ
จ่ายเงิน เช่น ขายสินค้า ค่าซื้อสินค้า ค่าเช่าบ้าน ค่าน�้ำ ค่าไฟ เงินเดือน
เป็นต้น
3. ช่อง “รายรับ” ใช้บันทึก “จ�ำนวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามาตาม
รายละเอียดในช่องรายการ
4. ช่อง “รายจ่าย” เป็นการซื้อสินค้า ใช้บันทึก “จ�ำนวนเงิน”
ที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
5. ช่อง “รายจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บันทึก “จ�ำนวนเงิน”
เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
6. กรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึก
ในวันที่ได้รับช�ำระหรือวันที่จ่ายค่าสินค้านั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมใน
ช่องหมายเหตุ
หมายเหตุ : รายงานเงินสดรับ-จ่าย นี้ หมายถึง บัญชีหรือรายงานแสดง
รายได้และรายจ่าย
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วิธีการจัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย
1. การจัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย จะต้องมีรายการและ
ข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถเพิม่ ช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพของ
กิจการได้
2. ต้องจัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย เป็นภาษาไทย ถ้าท�ำเป็น
ภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก�ำกับ
3. ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ภายใน 3 วัน
ท�ำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
4. รายการที่น�ำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
4.1 ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จ
รับเงิน ใบก�ำกับภาษี ฯลฯ
4.2 การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวม
ของแต่ละวันท�ำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับและรายจ่าย
ดังกล่าว หรือลงรายการรายรับและรายจ่ายโดยลงรายละเอียด
รายการของรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน
4.3 รายจ่ายทีน่ ำ� มาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องเป็น
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
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4.4 ส�ำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถน�ำมา
ลงเป็ น ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ ทั้ ง จ� ำ นวน เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.5 หากมี ก ารขายสิ น ค้ า /ให้ บ ริ ก าร ซื้ อ สิ น ค้ า และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เป็นเงินเชือ่ ให้บนั ทึกรายการในวันทีไ่ ด้รบั ช�ำระหรือ
วั น ที่ จ ่ า ยช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า /บริ ก ารนั้ น โดยอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในช่ อ ง
หมายเหตุ
5. ให้สรุปยอดรายรับและรายจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การลงรายงานเงินสดรับ-จ่าย
ของวิสาหกิจชุมชน
วิส าหกิจ ชุ ม ชนสามารถลงรายการในรายงาน
เงินสดรับ-จ่าย ได้ 2 วิธี คือ
1. ลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย เป็น
ยอดรวมของแต่ละวันท�ำการ
2. ลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย โดย
ลงรายละเอียดของรายการรายรับและรายจ่าย
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ตัวอย่างการลงรายงานเงินสดรับ-จ่าย
ของวิสาหกิจชุมชน

กรณีลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่าย

กรณีลงรายการเป็นยอดรวมของแต่ละวันท�ำการ
วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่
ชื่อผู้ประกอบการ..............................................................เลขประจำ�ตั
วประชาชน...................................................................
วิ
ส
าหกิ
จ
ชุ
ม
ชน
ก.ไก่
ชื่อสถานประกอบการ......................................................เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร.........................................................

วัน/เดือน/ปี
1 ส.ค. 56
”
5 ส.ค. 56
”
”
15 ส.ค. 56
”
25 ส.ค. 56
”
31 ส.ค. 56
”

รายการ
ขายสินค้า
ค่าเช่าร้าน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ค่าน้ำ� ค่าไฟ
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ขายสินค้า
ค่าน้ำ�มันรถส่งของ
ขายสินค้า
ค่าแรงคนงาน
รวม

รายรับ
(บาท)
15,000
7,000
9,000
2,000
7,000
40,000

รายจ่าย (บาท)
ซื้อสินค้า
00
00
5,000
00
- 10,000
00
00
00 15,000

00
00
00

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
10,000
1,000
500
5,000
16,500

หมายเหตุ
00
00
00
00
00

สรุป รายรับ-รายจ่าย สำ�หรับเดือนสิงหาคม 2556
		
รายรับ
ขายสินค้า		
40,000.00
		
รายจ่าย
ซื้อสินค้า
15,000.00		
			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
16,500.00
31,500.00
		 กำ�ไร (ขาดทุน)			
8,500.00
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วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่
ชื่อผู้ประกอบการ..............................................................เลขประจำ�ตั
วประชาชน...................................................................
วิ
ส
าหกิ
จ
ชุ
ม
ชน
ก.ไก่
ชื่อสถานประกอบการ......................................................เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร.........................................................

วัน/เดือน/ปี
1 ส.ค. 56
”
”
5 ส.ค. 56
”
”
”
”
15 ส.ค. 56
”
”
”
25 ส.ค. 56
”
31 ส.ค. 56
”
”

รายการ
ขายปูนซีเมนต์
ขายท่อพีวีซี
ค่าเช่าร้าน
ขายแผ่นยิปซั่ม
ขายก๊อกน้ำ�
ซื้อปูนซีเมนต์
ซื้อสายยาง
ค่าน้ำ� ค่าไฟ
ขายประตูพีวีซี
ขายสังกะสี
ซื้อเหล็กเส้น
ซื้อกระเบื้อง
ขายกระเบื้อง
ค่าน้ำ�มันรถส่งของ
ขายปูนซีเมนต์
ขายกระเบื้อง
ค่าแรงคนงาน
รวม

รายรับ
(บาท)
10,000
5,000
5,000
2,000
5,000
4,000
2,000
5,000
2,000
40,000

รายจ่าย (บาท)
ซื้อสินค้า
00
00
00
00
4,000
1,000
00
00
8,000
2,000
00
00
00
00 15,000

00
00
00
00
00

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
10,000
1,000
500
5,000
16,500

หมายเหตุ
00
00
00
00
00

สรุป รายรับ-รายจ่าย สำ�หรับเดือนสิงหาคม 2556
		
รายรับ
ขายสินค้า		
40,000.00
		
รายจ่าย
ซื้อสินค้า
15,000.00		
			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
16,500.00
31,500.00
		 กำ�ไร (ขาดทุน)			
8,500.00
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax)

การยื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระภาษี
วิสาหกิจชุมชนจะเสียภาษีประเภทใดบ้างนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
รูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ โดยทั่วไป
แล้ววิสาหกิจชุมชนจะต้องเสียภาษี ดังนี้
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. อากรแสตมป์
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วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000
บาทต่อปี จะต้องยืน่ แบบเสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาภายในเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่ประกอบการในรูปของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้
ไม่เกิน 1,800,000 บาทส�ำหรับปีภาษีนนั้ และจัดท�ำบัญชีสำ� หรับ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร
จะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและไม่ตอ้ งยืน่ แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา แต่หาก วิสาหกิจชุมชน
มีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องยืน่ แบบและช�ำระภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดา โดยน�ำเงินได้พงึ ประเมินตัง้ แต่บาทแรกมา
ค�ำนวณภาษี และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด ดังนี้
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax)
แบบแสดง
รายการภาษี

เงินได้พึงประเมินที่นำ�มาคำ�นวณภาษี
ตาม
ประมวลรัษฎากร

เงินได้
ที่ได้รับตั้งแต่

ยื่นแบบ
ภายในเดือน

1

ภ.ง.ด. 94
(ครึ่งปี)

40
(5)(6)(7)(8)

มกราคม-มิถุนายน
(6 เดือน)

กรกฎาคม-กันยายน

2

ภ.ง.ด. 90
(ประจำ�ปีภาษี)

40 (2)(3)(4)
(5)(6)(7)(8)

มกราคม-ธันวาคม
(12 เดือน)

มกราคม-มีนาคม
ของปีถัดไป

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชน
มีภมู ลิ ำ� เนาอยู่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ทีท่ ำ� การไปรษณีย์ และ
ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) โดยวิสาหกิจชุมชนสามารถ
น�ำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ต้องช�ำระได้

วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด จะต้องน�ำรายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมาค�ำนวณหาก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล การค�ำนวณก�ำไรสุทธิต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ
และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลจะต้องยื่นแบบเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
แบบแสดงรายการภาษี กำ�ไรสุทธิที่นำ�มาคำ�นวณภาษี

ยื่นแบบภายในเดือน

1

ภ.ง.ด. 51
(ครึง่ แรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี)

ประมาณการกำ�ไรสุทธิทง้ั รอบ
ระยะเวลาบัญชี แล้วนำ�กึง่ หนึง่
ของประมาณการกำ�ไรสุทธิมา
คำ�นวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

ภายใน 2 เดือนนับแต่
สิน้ 6 เดือนแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชี

2

ภ.ง.ด. 50
(รอบระยะเวลา
บัญชี)

นำ�กำ�ไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จริง
ในรอบระยะเวลาบัญชีมา
คำ�นวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

ภายใน 150 วัน
นับแต่สิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนสามารถน�ำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจาก
ภาษีที่ต้องช�ำระได้
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(Withholding Tax)
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินได้บางประเภท เงินได้ดังกล่าว
อาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนสามารถน�ำเงินภาษี
ที่ถูกหักไว้มาหักออกจากภาษีที่ต้องช�ำระเมื่อยื่นแบบเสียภาษี
เงิ นได้ ค รึ่ งปีหรือประจ�ำปีภาษี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของ
ผูเ้ สียภาษีทจี่ ะต้องเสียภาษีจำ� นวนมากในตอนสิน้ ปี ในทางกลับกัน
เมือ่ วิสาหกิจชุมชนมีการจ่ายเงินได้บางประเภทก็อาจต้องท�ำหน้าที่
เป็นผูห้ กั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย และน�ำส่งเงินภาษีแก่กรมสรรพากร
ภายในวั น ที่ 1-7 ของเดื อ นถั ด ไปจากเดื อ นที่ จ ่ า ยเงิ น ได้
(รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้จากหน้า 54-58)
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Value Added Tax : VAT)
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ข ายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารที่ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะประกอบการในรูปของคณะบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด หากมี
รายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาท
ต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้าทีต่ อ้ งยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบก�ำกับภาษี เพื่อเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งมอบ
ใบก�ำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงต้องจัดท�ำ
รายงานต่าง ๆ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่วา่ จะมีรายรับ
หรือไม่ ทั้งนี้ การค�ำนวณภาษีที่ต้องเสีย ค�ำนวณจากภาษีขายหัก
ด้วยภาษีซื้อในเดือนภาษีนั้น ๆ
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การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(Specific Business Tax)
วิสาหกิจชุมชนทีป่ ระกอบกิจการทีอ่ ยูใ่ นบังคับภาษีธรุ กิจเฉพาะ
จะต้องน�ำรายรับมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่

อากรแสตมป์
(Stamp Duty)
วิสาหกิจชุมชนที่มีการท�ำสัญญาหรือตราสารอื่นใดที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามบัญชีอากรแสตมป์จะต้องเสียอากร
แสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน

30

กรมสรรพากรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชนให้มีการพัฒนาและเติบโต
อย่างยัง่ ยืน และช่วยบรรเทาภาระอย่างต่อเนือ่ งตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยที่ผ่านมาได้ออกกฎหมายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปีภาษี 2551-2559
ดังนี้

1.

เงินได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ส�ำหรับเงินได้
พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

2.

เงินได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส�ำหรับเงินได้
พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน
1. เป็น วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ต้องจดทะเบียนและได้รับใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 เฉพาะที่เป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
2. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)
แห่งประมวลรัษฎากร ต้องจัดท�ำรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ประจ�ำวัน หรือรายงานเงินสดรับ-จ่ายประจ�ำวัน เป็นภาษาไทย ภายใน
3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย โดยต้องมีรายการและ
ข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)

ภาษีของ
เงินส่วนแบ่งก�ำไร
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของ ห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล เมือ่ จ่ายเงินส่วนแบ่ง
ก�ำไรให้แก่สมาชิก ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ
สมาชิกไม่ต้องน�ำเงินส่วนแบ่งก�ำไรไปเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เพราะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3. วิสาหกิจชุมชนต้องเก็บรักษารายงานแสดงรายได้และ
รายจ่ายประจ�ำวัน หรือรายงานเงินสดรับ-จ่ายประจ�ำวัน และ
ใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ณ ที่ ตั้ ง ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พร้ อ มที่ จ ะให้ เ จ้ า พนั ก งานของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้ทันที
หมายเหตุ : กรณีวิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินเกินกว่า
1,800,000 บาทต่อปี จะต้องน�ำเงินได้พงึ ประเมินตัง้ แต่บาทแรก
มาค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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การค�ำนวณภาษี

การค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ถือเป็นหน่วยภาษีบคุ คลธรรมดาประเภทหนึง่
ซึ่งมีวิธีการค�ำนวณภาษี ดังนี้
วิธีที่ 1 ค�ำนวณจากเงินได้สุทธิ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยที่
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
วิธีที่ 2 ค�ำนวณจากเงินได้พึงประเมิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้พึงประเมิน x 0.50%
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ส�ำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
เกิน 1,000,000 บาทต่อปีขึ้นไป ให้ค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2
เปรียบเทียบกัน วิธใี ดมีจำ� นวนภาษีทตี่ อ้ งช�ำระสูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธนี นั้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้สุทธิ (บาท)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

1 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 4,000,000
ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป

ยกเว้นภาษี
5
10
15
20
25
30
35

หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

การค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบการในรู ป แบบของบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้า
และให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ด้วย โดยในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
ฐานก�ำไรสุทธิจะสามารถค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
การค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานก�ำไรสุทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องช�ำระ = ก�ำไรสุทธิ x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ก�ำไรสุทธิ (บาท)
1 – 300,000

อัตราภาษี (ร้อยละ)
ยกเว้นภาษี

300,001 – 1,000,000

15

ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป

20

หมายเหตุ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน
30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี เฉพาะก�ำไรสุทธิ
ที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
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การค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และ
การน�ำเข้า ปัจจุบนั จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีทจี่ ดั เก็บให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ) และอัตราร้อยละ 0 ส�ำหรับการส่งออก ภาษีมลู ค่าเพิม่
ในประเทศไทยมีวธิ กี ารค�ำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซอื้ ในแต่ละเดือนภาษี
ดังนี้
ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องช�ำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
“ภาษีขาย” (Output Tax) หมายถึง
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้เรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่
เสียภาษี
(1) จากการน�ำสินค้าไปใช้ ไม่ว่าประการใด ๆ เว้นแต่เพื่อการ
ประกอบกิจการของตนเอง
(2) สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
(3) สินค้าคงเหลือและทรัพย์สนิ ทีผ่ ปู้ ระกอบการมีไว้ในการประกอบ
กิจการจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ได้
รับแจ้งค�ำสั่งถอน หรือวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่
เสียภาษีจากการให้บริการหรือใช้บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพือ่ การประกอบ
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กิจการของตนเองโดยตรง และการน�ำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคาร
หรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์
“ภาษีซื้อ” (Input Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น
เรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของ
ตนเอง และให้หมายความรวมถึง
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อ
น�ำเข้าสินค้า
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อ
รับโอนสินค้าน�ำเข้า ทีจ่ ำ� แนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้น�ำส่งกรมสรรพากร
(1) จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) จากการช�ำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นการ
ชั่วคราว
(3) การช� ำ ระค่ า บริ ก ารให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
(4) จากการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้า
หรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
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40
41

1. การให้เช่าทรัพย์สิน
		 ก) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
		 ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
		 ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
		 ง) ยานพาหนะ
		 จ) ทรัพย์สินอย่างอื่น
กรณีให้เช่าช่วง ให้หกั ค่าใช้จา่ ยเฉพาะค่าเช่าทีเ่ สียให้แก่ผใู้ ห้เช่าเดิม หรือผูใ้ ห้เช่าช่วงแล้วแต่กรณี
2. การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (หักค่าใช้จ่ายเหมาได้วิธีเดียว)
3. การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนฯ ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน
หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางสรุปการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สามารถหักได้ตามตารางสรุป ดังนี้

20
20

30
20
15
30
10

ร้อยละ

การหักค่าใช้จ่ายจริงได้ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร

นิติบุคคล ในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาแทน

ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่

การหักค่าใช้จ่าย

42
43

13.
14.
15.
16.

75
80
80
80

70
70
70
70
70
70
75
75
75

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การท�ำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
การท�ำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
การท�ำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจ�ำหน่าย
การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
การท�ำสบู่ แชมพู หรือเครื่องส�ำอาง
การท�ำวรรณกรรม
การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
การท�ำกิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจ�ำหน่ายยา
การโม่หรือย่อยหิน
การท�ำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น
การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
การท�ำบล็อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

65
70
70

ร้อยละ

70

ร้อยละ

30
60

ร้อยละ

1. การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ
2. การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
3. การท�ำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�ำคัญ
นอกจากเครื่องมือ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ
1. กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม
2. การประกอบโรคศิลปะ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

44
45

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

การฟอกหนัง
การท�ำน�้ำตาล หรือน�้ำเหลืองของน�้ำตาล
การจับสัตว์น�้ำ	
การท�ำกิจการโรงเลื่อย
การกลั่นหรือหีบน�้ำมัน
การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร
การท�ำกิจการโรงสีข้าว
การท�ำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ
การอบหรือบ่มใบยาสูบ
การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
การฆ่าสัตว์จ�ำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
การท�ำนาเกลือ
การขายเรือก�ำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่
5 ตันขึ้นไป หรือแพ

80
80
80
80
85
85

80
80
80
80
80
80

ร้อยละ

การท�ำเหมืองแร่
การท�ำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม
การท�ำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา
การท�ำหรือจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
การท�ำน�้ำแข็ง
การท�ำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกัน และการท�ำแป้งชนิดต่าง ๆ
ที่มิใช่เครื่องส�ำอาง
23. การท�ำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางส�ำเร็จรูป
24. การซักรีด หรือย้อมสี
25. การขายของ นอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต
26. รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
27. การรับสินไถ่ทรัพย์สนิ ทีข่ ายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
28. การรมยาง การท�ำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางส�ำเร็จรูป

17.
18.
19.
20.
21.
22.

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงได้
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็นกิจการที่ไม่ได้ระบุ ให้หักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมา ต้องใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง)
หมายเหตุ : 1.
		
2.
		

หักค่าใช้จ่าย
ตามความจำ�เป็น
และสมควร

60
40

61

42. การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
43. การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ
หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ
(ก) ส�ำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
(ข) ส�ำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
44. เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ 1.-43.
				
				

ร้อยละ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
46

การหัก
ค่าลดหย่อน

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป็ นห้ า งหุ ้ น ส่ ว น
สามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
สามารถหั ก ค่ า ลดหย่ อ นในการค� ำ นวณ
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาได้คนละ 30,000
บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตั ว อย่ า ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ก.ไก่ ประกอบการในรู ป ของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล โดยประกอบกิจการเลี้ยงโคเนื้อ
เพื่ อ จ� ำ หน่ า ย ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น กิ จ การที่ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(การเลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ จ�ำหน่ายได้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามมาตรา
81 แห่งประมวลรัษฎากร) มีเงินได้พึงประเมินจากการขายโคเนื้อ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จ�ำนวน
1,900,000 บาท และมีเงินได้พึงประเมินจากการขายโคเนื้อ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จ�ำนวน 1,900,000
บาท วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาครึง่ ปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาประจ�ำปีภาษี
(ภ.ง.ด.90) โดยมีวิธีการค�ำนวณภาษี ดังนี้
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การค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 (1,900,000 x 85)
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อนครึ่งปี (60,000)
2
คงเหลือเงินได้สุทธิ

ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 2
= 1,900,000 บาท
= 1,615,000 บาท
=
=

285,000 บาท
30,000 บาท

=

255,000 บาท

เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)
= 1,900,000 บาท
ภาษีที่ต้องช�ำระ (1,900,000 x 0.5)
=
9,500 บาท
100
เปรียบเทียบภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2
วิธีใดมีจ�ำนวนภาษีมากกว่าให้ช�ำระภาษีตามวิธีนั้น
ภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 1 = 5,250 บาท
ภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 2 = 9,500 บาท

ค�ำนวณภาษี
เงินได้สุทธิทั้งสิ้น = 255,000 บาท
1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี =
0 บาท
2. เงินได้สุทธิ 105,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 5
		 จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ = 105,000 x 5 = 5,250 บาท
100
จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระตามวิธีที่ 1 คือ 5,250 บาท
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ดังนั้น ภาษีที่ต้องช�ำระตามแบบ ภ.ง.ด.94 คือ จ�ำนวนภาษีที่ค�ำนวณ
ได้ตามวิธีที่ 2 = 9,500 บาท
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การค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ�ำปีภาษี (ภ.ง.ด.90)
ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 2

ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 (3,800,000 x 85)
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อน
คงเหลือเงินได้สุทธิ

= 3,800,000 บาท
= 3,230,000 บาท
=
=
=

570,000 บาท
60,000 บาท
510,000 บาท

ค�ำนวณภาษี
เงินได้สุทธิทั้งสิ้น = 510,000 บาท
1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี =
0 บาท
2. เงินได้สุทธิ 150,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 5
		 จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ = 150,000 x 5 = 7,500 บาท
100
3. เงินได้สุทธิ 200,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 10
		 จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ = 200,000 x 10 = 20,000 บาท
100
4. เงินได้สุทธิ 10,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 15
		 จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ = 10,000 x 15
= 1,500 บาท
100
จ�ำนวนภาษีทตี่ อ้ งช�ำระตามวิธที ี่ 1 = 7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000 บาท
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เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)
ภาษีที่ต้องช�ำระ (3,800,000 x 0.5)
100

= 3,800,000 บาท
= 19,000 บาท

เปรียบเทียบภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2
วิธีใดมีจ�ำนวนภาษีมากกว่าให้ช�ำระภาษีตามวิธีนั้น
		 ภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 1 = 29,000 บาท
		 ภาษีที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 2 = 19,000 บาท
ดังนั้น ภาษีที่ต้องช�ำระตามแบบ ภ.ง.ด.90 คือ จ�ำนวนภาษีที่ค�ำนวณ
ได้ตามวิธีที่ 1 = 29,000 บาท แต่วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ ได้ช�ำระภาษี
เงินได้ครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94 แล้ว จ�ำนวน 9,500 บาท คงเหลือภาษี
ที่ต้องช�ำระจริงตามแบบ ภ.ง.ด.90 จ�ำนวน = 29,000 - 9,500 =
19,500 บาท
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ตัวอย่างการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของวิสาหกิจชุมชนแยกตามประเภทกิจการ
กรณีหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ตัวอย่าง
ที่

ประเภทกิจการ

เงินได้
พึงประเมิน
(บาท)

หักค่าใช้จา่ ย
ร้อยละ คิดเป็นเงิน
(%)
(บาท)

หักค่าลด เงินได้สทุ ธิ
หย่อน
(บาท)

(บาท)

1

ปลูกผัก เห็ด ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง ไม้ลม้ ลุก

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000 19,000

2

เลีย้ งสัตว์

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000 19,000

3

โรงสีขา้ ว

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000 19,000

4

การรมยาง ทำ�ยางแผ่น

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000 19,000

5

ร้านค้าชุมชน ขายของ

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

6

เครือ่ งแก้ว เครือ่ งพลาสติก เครือ่ งยาง

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

7

เครือ่ งกระเบือ้ ง เครือ่ งเคลือบ ดินเผา

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

8

ไม้ผล สวนยาง ไม้ยนื ต้น

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

9

สุรา ไวน์

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

10

การขนส่ง รับจ้างด้วยยานพาหนะ

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500 19,000

11

ทำ�รองเท้า เครือ่ งหนังแท้/เทียม

3,800,000

70

2,660,000

60,000 1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000 19,000

12

ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่ม

3,800,000

70

2,660,000

60,000 1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000 19,000

13

แปรรูปอาหาร เครือ่ งดืม่

3,800,000

70

2,660,000

60,000 1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000 19,000

14

สบู่ แชมพู เครือ่ งสำ�อาง

3,800,000

70

2,660,000

60,000 1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000 19,000

15

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

3,800,000

70

2,660,000

60,000 1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

135,000 19,000

หมายเหตุ :
1. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 บาท/ปี ต้องน�ำเงินได้
พึงประเมินตั้งแต่บาทแรกมาค�ำนวณภาษี
2. การค�ำนวณภาษีตามตารางเป็นการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา แต่วิสาหกิจชุมชน
สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�ำเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง)
52

1-150,000 150,001- 300,001- 500,001- 750,001- 1,000,001- 2,000,001- 4,000,001 ภาษีทต่ี อ้ งชำ�ระ
ยกเว้นภาษี 300,000 500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000 ขึน้ ไป
วิธที ่ี 1 วิธที ่ี 2
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3. การค�ำนวณตามตารางเป็นการค�ำนวณจากฐานเงินได้สุทธิตามวิธีที่ 1 คือ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องช�ำระตามวิธีที่ 1 = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. การค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องช�ำระตามวิธีที่ 2
= รายได้พึงประเมิน x 0.5%
ต้องน�ำวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน ถ้าวิธีใดมีจ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระสูงกว่า
ให้มีภาษีที่ต้องช�ำระตามวิธีนั้น
53

54
55

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ฯลฯ

การรับ
ท�ำงานให้
ค่านายหน้า
ฯลฯ

มาตรา
40(1)

มาตรา
40(2)

มาตรา 40 แห่ง ประเภทเงินได้
ประมวลรัษฎากร พึงประเมิน

ขั้นตอนการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณเงินได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมินที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
หัก ค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน
2. ค�ำนวณภาษีที่ต้องช�ำระทั้งปี
ภาษีทตี่ อ้ งช�ำระ = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
3. ค�ำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง = ภาษีที่ต้องช�ำระทั้งปี
จ�ำนวนครั้งที่จ่าย
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
ได้รับการยกเว้นภาษี
หักภาษีร้อยละ 15
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ที่อยู่นอกประเทศไทย

หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
ได้รับการยกเว้นภาษี

ขั้นตอนการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณเงินได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
เงินได้สทุ ธิ = เงินได้พงึ ประเมินทีค่ าดว่าจะได้รบั ทัง้ ปี
หัก ค่าใช้จา่ ย หัก ค่าลดหย่อน
2. ค�ำนวณภาษีที่ต้องช�ำระทั้งปี
ภาษีทตี่ อ้ งช�ำระ = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
3. ค�ำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จ�ำนวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายในแต่ละครัง้ = ภาษีทตี่ อ้ งช�ำระทัง้ ปี
จ�ำนวนครั้งที่จ่าย

วิธีการหักภาษี
และอัตราภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ที่อยู่ในประเทศไทย

บุคคลธรรมดา
ที่อยู่ในและนอก
ประเทศไทย

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน
ที่ถูกหักภาษี

ภ.ง.ด. 1
น�ำส่งภายใน
วันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไป
จากเดือนที่
จ่ายเงินได้

ภ.ง.ด. 1
น�ำส่งภายใน
วันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไป
จากเดือนที่
จ่ายเงินได้

แบบฯ และ
ก�ำหนดเวลา
น�ำส่งภาษี

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่
นิตบิ คุ คลเมือ่ จ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมน�ำส่งภาษีให้กรมสรรพากร ดังนี้

ตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

การหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
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- เฉพาะดอกเบี้ย เงินฝากสหกรณ์/
หุ้นกู้/ตั๋วเงิน/เงินให้กู้ยืม
- ผลต่างราคาไถ่ถอน กับราคา
จ�ำหน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารสิทธิใน
หนี้บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก

มาตรา
40(4)(ก)

วิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
- กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บุคคลธรรมดาที่อยู่
บัญชี ประณีตศิลปกรรม
นอกประเทศไทย
- การประกอบโรคศิลปะ

มาตรา
40(6)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

การให้เช่าทรัพย์สินทุกชนิด

หักภาษีร้อยละ 15

หักภาษีร้อยละ 15

หักภาษีร้อยละ 15

หักภาษีร้อยละ 15

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

หักภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการหักภาษี
และอัตราภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่ใน
ประเทศไทย

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน
ที่ถูกหักภาษี

มาตรา
40(5)

- เงินได้ท�ำนองเดียวกับดอกเบี้ย
- ผลประโยชน์ที่ได้จากการให้กู้ยืม
หรือสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด

ค่ากู๊ดวิลล์ ลิขสิทธิ์
สิทธิอย่างอื่น ฯลฯ

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา
40(3)

มาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด. 3 น�ำส่ง
ภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่าย
เงินได้

ภ.ง.ด. 3 น�ำส่ง
ภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่าย
เงินได้

ภ.ง.ด. 2 น�ำส่ง
ภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่าย
เงินได้

ภ.ง.ด. 2 น�ำส่ง
ภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่าย
เงินได้

แบบฯ และ
ก�ำหนดเวลา
น�ำส่งภาษี

58
มาตรา
40(8)

มาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

นักแสดงสาธารณะ
ที่อยู่ในประเทศไทย

- ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ
(นักร้อง นักดนตรี นักแสดง
นักกีฬาอาชีพ)
นักแสดงสาธารณะ
ที่อยู่นอกประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่ใน
และนอกประเทศไทย

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน
ที่ถูกหักภาษี

- รางวัลในการประกวด/
แข่งขัน/ชิงโชค

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

หักภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หักภาษีร้อยละ 5

หักภาษีร้อยละ 5

วิธีการหักภาษี
และอัตราภาษี

โทษทางอาญา
และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

โทษทางอาญา

1.
ไม่ยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก�ำหนดเวลา
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

2.

ไม่จัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3.

เจตนาละเลย ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการเพือ่ หลีกเลีย่ งการเสียภาษี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

4.

59

ภ.ง.ด. 3 น�ำส่ง
ภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จ่าย
เงินได้

แบบฯ และ
ก�ำหนดเวลา
น�ำส่งภาษี

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เบี้ยปรับ
• ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีต้องช�ำระ
• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก�ำหนดเวลา แต่ช�ำระภาษีขาดไป
เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่ช�ำระขาดไป

เงินเพิ่ม
• ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีต้องช�ำระ
นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันที่ช�ำระภาษี
• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก�ำหนดเวลา แต่ช�ำระภาษีขาดไป
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ช�ำระขาดไป
จนถึงวันที่ช�ำระภาษี
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ติดต่อสอบถาม
และไขข้อสงสัย
กับเราได้ที่
โทร. 1161
เว็บไซต์กรมสรรพากร

www.rd.go.th

ส�ำนักงานสรรพากรภาค
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
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บันทึก
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บันทึก
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