บทนำ�
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละ 99 เป็น SMEs นอกจากนี้ SMEs
ยังมีสัดส่วนการจ้างงานรวมกว่า 10.5 ล้านตำ�แหน่ง หรือร้อยละ 80 ของการจ้างงาน
ทั้งหมด และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมสูงถึง 5.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
39.6 ของ GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูลปี 2557)
ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของประเทศ
กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย จึงให้ความสำ�คัญ
ต่อการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ� “คู่มือภาษี
สำ�หรับ Start-up” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถเสียภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง
คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความประสงค์
จะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
กรมสรรพากร
มกราคม 2559
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บทที่ 1

เริ่มต้นธุรกิจ

e

e

2

เริ่มต้นธุรกิจ
ผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่มักใช้เวลาส่วนมากไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุน
การบริหารจัดการและวางแผนงานต่างๆ จนหลายคนอาจมองข้ามเรื่องสำ�คัญอย่าง
“การจัดการด้านบัญชีและภาษี” ทั้งที่จริงแล้ว การวางแผนภาษีและการจัดทำ�บัญชี
อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จะช่วยให้ SMEs มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง สามารถ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหากับหน่วยงานราชการในอนาคตอีกด้วย
การจัดการด้านภาษีของกิจการอย่างถูกต้องนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัด
ตัง้ ธุรกิจเลยทีเดียว เพราะธุรกิจทีม่ รี ปู แบบต่างกันก็มหี น้าทีใ่ นการชำ�ระภาษีทแ่ี ตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้ที่กำ�ลังริเริ่มธุรกิจจึงควรทำ�ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบธุรกิจ
แต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะกิจการมากที่สุด

1) เลือกรูปแบบกิจการที่ใช่
สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs มือใหม่ สิ่งสำ�คัญที่ควรจะพิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มก็
คือ “การเลือกรูปแบบธุรกิจ” เพราะธุรกิจแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการจัดตั้งและข้อบังคับ
ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดภาระทางภาษีที่แตกต่างกันด้วย โดยทั่วไปแล้ว
ธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
เจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
บริษัทจำ�กัด
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รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจะมี ”สถานะทางกฎหมาย” ที่ต่างกัน เช่น ธุรกิจที่มี
เจ้าของคนเดียวมีสถานะเป็น “บุคคลธรรมดา” หรือ ธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบบริษัทมี
สถานะเป็น “นิติบุคคล” เป็นต้น

บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร?
ธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่าง
กัน สถานะบุคคลธรรมดาไม่จำ�เป็นจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งกับหน่วยงานราชการ แต่
เกิดขึ้นเองโดยการปฏิบัติ

ตัวอย่าง

นายเอเปิดเพจขายรองเท้าใน Facebook ธุรกิจของนายเอนับว่าอยู่ในรูป
แบบบุคคลธรรมดา นายเอไม่ต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งบุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
แม้นายเอไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบุคคลธรรมดา แต่นายเอก็มีหน้าที่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจาก
กิจการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นกิจการที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ตามกฎหมาย
นิติบุคคลไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเหมือนบุคคลธรรมดา แต่จะต้องจัดตั้งขึ้นโดย
การจดทะเบียน โดยธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนั้นถือว่ามีสถานะและภาระหนี้สินแยกจาก
ตัวเจ้าของกิจการ รูปแบบนิติบุคคลที่เป็นที่นิยมได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน เป็นต้น
นอกจากข้อแตกต่างในเรื่องของขั้นตอนการจัดตั้งแล้ว ยังมีข้อแตกต่างในด้าน
ภาษีและข้อบังคับทางกฎหมายอีกด้วย โดยธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่เสีย
“ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ส่วนนิติบุคคลจะต้องเสีย “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
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บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในด้านข้อบังคับทางกฎหมาย ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ�รายงานทาง
บัญชีและต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบรายงานบัญชีด้วย แต่ธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา
เพียงแค่จัดทำ�บัญชีภายในกิจการไม่จำ�เป็นต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี
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เจาะลึกรูปแบบธุรกิจ
1) เจ้าของคนเดียว
ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว การจัดตั้งทำ�ได้ง่าย การบริหารคล่อง
ตัวเพราะตัดสินใจคนเดียว กำ�ไรจากกิจการไม่ต้องแบ่งให้ใคร แต่หากธุรกิจขาดทุน
เจ้าของก็ต้องรับผิดชอบผลขาดทุนเพียงคนเดียวเช่นกัน กิจการรูปแบบนี้มีข้อบังคับ
ทางกฎหมายน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าของต้องแบกรับ
ภาระของกิจการไว้ทั้งหมด
ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวมีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา”* คือธุรกิจ
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเจ้าของ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ “ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา” และหากธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พรบ.
ทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของยังต้องดำ�เนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

ข้อดีข้อด้อยของการเป็นเจ้าของคนเดียว
ข้อดี

ข้อด้อย

- จัดตัง้ ง่าย ไม่ตอ้ งมีหนุ้ ส่วน - ความเสีย่ งสูงเพราะรับผิด
- ตัดสินใจได้เร็ว คล่องตัว
ต่อกิจการไม่จาํ กัด
- กําไรไม่ตอ้ งแบ่งให้ใคร
- ไม่มคี นช่วยคิด
- ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย - ความน่าเชือ่ ถือน้อย

* ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์กำ�ลังพิจารณานำ�เสนอกฎหมายให้บุคคลเดียว สามารถเป็นนิติบุคคลได้
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2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
เป็นกิจการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันลงทุน ผู้ที่มาลงทุนในกิจการเรียก
ว่า “หุ้นส่วน” ทุนที่หุ้นส่วนนำ�มาลงในกิจการอาจจะเป็นเงิน สินทรัพย์อื่น หรือแรงงาน
ก็ได้ โดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการโดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
ห้างหุ้นส่วนสามัญโดยเริ่มต้นแล้วมีสถานะเป็น “บุคคลธรรมดา” ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
ยื่นแบบ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และหากธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ ยังต้องดำ�เนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
แต่ถ้าหากห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญก็จะมี
สภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
นอกจากนี้ ในแง่ของการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย เช่น หากเกิดคดีความฟ้องร้อง
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ฟ้องจะฟ้องร้องหุ้นส่วนคนไหนก็ได้
แต่หากห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว การฟ้องร้องจะต้องฟ้องร้องตัว
ห้างหุ้นส่วนก่อน หากห้างหุ้นส่วนมีทรัพย์สินไม่พอ จึงค่อยฟ้องร้องหุ้นส่วน

การฟ้องร้องห้างหุ้นส่วนสามัญ
บุคคลธรรมดา :

ฟ้องหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล :

ฟ้องห้างก่อน
ฟ้องหุ้นส่วน
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นอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนสามัญยังมีข้อจำ�กัดในเรื่องการโอนหุ้น คือ การโอนความ
เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทุกคนก่อน จึงจะ
ทำ�ได้
ในอดีต ผู้ประกอบการบางรายเลือกรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
สำ�หรับกิจการของตนเพราะคิดว่าเป็นการประหยัดภาษี เนื่องจากส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลไม่ต้องนำ�ไปคำ�นวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของตัวหุ้นส่วนอีกรอบหนึ่ง ต่างจากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องนำ�
เงินปันผลไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากต้องการใช้เครดิตภาษีเงินปันผล1
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมสรรพากรได้แก้ไขข้อกฎหมายโดยกำ�หนดให้ส่วนแบ่งกำ�ไร
จากห้างหุ้นส่วนสามัญต้องนำ�ไปคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำ�หรับผู้เป็นหุ้นส่วนอีก
รอบหนึ่ง และไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.2558

3) ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
เป็นกิจการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันลงทุน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล และหากธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของยังต้องดำ�เนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
ข้อแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนจำ�กัดกับห้างหุ้นส่วนสามัญ คือหุ้นส่วนของ
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ “หุ้นส่วนที่ไม่จำ�กัดความรับผิด”
หมายถึง

1

เครดิตภาษีเงินปันผลคือส่วนกำ�ไรของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทที่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว โดยผู้ที่ได้
รับส่วนแบ่งกำ�ไรหรือเงินปันผลจากนิติบุคคลสามารถเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยนำ�เครดิตภาษีมารวมเป็นเงินได้
เพื่อคำ�นวณจำ�นวนภาษีที่ต้องเสีย แล้วจึงนำ�เครดิตภาษีมาหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย ทำ�ให้ท้ายที่สุดแล้วส่วนแบ่งกำ�ไร
หรือเงินปันผลที่ได้รับนั้นเสียภาษีบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว
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หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำ�กัดจำ�นวน และ “หุ้นส่วนที่
จำ�กัดความรับผิด” หมายถึงหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการจำ�กัดจำ�นวน
คือไม่เกินจำ�นวนเงินที่ตนได้ลงทุนไปเท่านั้น
การโอนหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำ�กัดทำ�ได้ง่ายกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ เนื่องจาก หุ้น
ส่วนประเภทจำ�กัดความรับผิดสามารถโอนหุ้นให้ผู้อื่นได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากหุ้นส่วนทุกคน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ vs ห้างหุ้นส่วนจํากัด
สามัญ
จํากัด
- หุ้นส่วนทุกคนไม่จํากัด
- หุ้นส่วนมีทั้งประเภทจํากัดและ
ความรับผิด
ไม่จํากัดความรับผิด
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลก็ได้
- การโอนความเป็นหุ้นส่วน
ต้องได้รับความยินยอม
จากหุ้นส่วนทุกคน

- เป็นนิติบุคคล
- การโอนหุ้นของหุ้นส่วนประเภท
จํากัดความรับผิด ทําได้โดยไม่
จําเป็นต้องได้รับความยินยอม
จากหุ้นส่วนทุกคน
- ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี
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4) บริษัทจำ�กัด
เป็นกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นำ�เงินมาร่วมกันลงทุน ทุนแบ่งออก
เป็น”หุ้น” ซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน แต่ “ผู้ถือหุ้น” แต่ละคนอาจมีจำ�นวนหุ้นไม่เท่า
กันก็ได้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้ส่วนแบ่งกำ�ไรของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองถืออยู่
และมีส่วนรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่ หากยังชำ�ระค่าหุ้นไม่ครบ ก็ต้อง
รับผิดชอบเพิ่มเติมแค่ส่วนของมูลค่าหุ้นที่ยังชำ�ระไม่ครบ จึงเป็นที่มาของคำ�ว่าบริษัท
จำ�กัดนั่นเอง
เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทจำ�กัดมาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นหลายคน การ
บริหารและอำ�นาจการตัดสินใจจึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว แต่จะบริหารในรูป
แบบของ “คณะกรรมการบริษัท” ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทไม่
จำ�เป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่อาจเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพก็ได้
บริษัทจำ�กัดมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งต้องจดทะเบียนจัดตั้ง และมีข้อบังคับ
ทางกฎหมายมากกว่าธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือเจ้าของคนเดียว แต่ก็มีความน่าเชื่อ
ถือมากกว่าเช่นกัน

ข้อดีข้อด้อยของบริษัท
ข้อดี
-

ข้อด้อย

จํากัดความรับผิด
- มีขน้ั ตอนการจัดตัง้ มากกว่ารูปแบบอืน่
บริหารแบบมืออาชีพ
- บริหารในรูปคณะกรรมการ อาจไม่
มีความน่าเชื่อถือ
คล่องตัวในบางสถานการณ์
อัตราภาษีเงินได้ขั้นสูงสุดต่ํา - ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่าบุคคล
กว่าบุคคลธรรมดา
ธรรมดา ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี
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แล้วจะเลือกรูปแบบธุรกิจไหนดี?
ในการเลือกรูปแบบธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ควรพิจารณาถึงข้อดีข้อด้อยของ
ธุรกิจแต่ละรูปแบบ และพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
• ขนาดของเงินทุนและขนาดธุรกิจ
• การบริหารงาน และการรับผิดต่อกิจการ
• ความน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีเงินทุนเริ่มต้นไม่มาก และไม่มีผู้มาร่วมบริหารกิจการ
รูปแบบ “บุคคลธรรมดา” อาจเป็นรูปแบบที่สะดวกกว่า เพราะมีค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนต่ำ�กว่านิติบุคคล และไม่มีข้อกำ�หนดให้ส่งรายงานบัญชีที่มีผู้ตรวจสอบบัญชี
รับรอง จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่ำ�
แต่หากกิจการมีเงินทุนในการเริ่มต้นมาก การเป็นนิติบุคคลอาจเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดตั้งเป็น “บริษัท” เพราะกิจการจะแยกจากตัวเจ้าของ
กิจการอย่างชัดเจน ทำ�ให้เจ้าของสามารถจำ�กัดความรับผิดต่อกิจการได้
การจัดตั้งบริษัทยังช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ เนื่องจากบริษัท
ต้องจัดทำ�รายงานบัญชี และจัดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชี
ซึ่งช่วยให้เจ้าของสามารถรู้ถึงสถานะที่แท้จริงของกิจการ และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนธุรกิจได้
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา
เนื่องจากมีการจดทะเบียนกับภาครัฐ ทำ�ให้หากต้องการขยายกิจการ การติดต่อกับ
คู่ค้าและการหาแหล่งเงินทุนสามารถทำ�ได้ง่ายกว่า
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จำ�นวนผู้ลงทุน			
			

รูปแบบ (สถานะ)

เจ้าของคนเดียว (บุคคลธรรมดา)*

			
			

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล)
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด (นิติบุคคล)

		
			
			

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล)
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด (นิติบุคคล)
บริษัทจำ�กัด (นิติบุคคล)

* ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์กำ�ลังพิจารณานำ�เสนอกฎหมายให้บุคคลเดียว สามารถเป็นนิติบุคคลได้
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เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ
การบริหารงาน

เจ้าของ
คนเดียว

ห้างหุน้ ส่วน
สามัญ

ห้างหุน้ ส่วน
จำ�กัด

บริษทั
จำ�กัด

เจ้าของตัดสินใจ

ต้องปรึกษา

ต้องปรึกษา

บริหารโดย

คนเดียว

กับหุน้ ส่วน

กับหุน้ ส่วน

คณะกรรมการบริษทั

เต็มจำ�นวน

ขึน้ อยูก่ บั

จำ�กัดเฉพาะมูลค่าหุน้

ประเภทหุน้ ส่วน

ที่เป็นเจ้าของ

แบ่งกัน

จ่ายเป็นเงินปันผล

ความรับผิดในหนีส้ นิ เต็มจำ�นวน
ผลกำ�ไรขาดทุน

ไม่ตอ้ งแบ่งใคร

แบ่งกัน

ระหว่างหุน้ ส่วน ระหว่างหุน้ ส่วน ตามจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื

ความน่าเชือ่ ถือ

น้อย

ปานกลาง

การจัดทำ�รายงาน กิจการบางประเภท กิจการบางประเภท
ต้องทำ�

ผูต้ รวจสอบบัญชี

ปานกลาง

มาก

ต้องทำ�

ต้องทำ�

ต้องมี

ต้องมี

ต้องทำ�

ไม่จ�ำ เป็นต้องมี ไม่จ�ำ เป็นต้องมี

ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี

ประเภทภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา
(กรณีไม่ได้
จดทะเบียน)
นิตบิ คุ คล
(กรณีจดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คล)
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2) การจดทะเบียน
หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการของตนเอง
แล้ว ขั้นตอนต่อไป ผู้ประกอบการก็ต้องสร้างตัวตนให้แก่ธุรกิจ โดยการจดทะเบียนกับ
ทางราชการนั่นเอง
ธุรกิจแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนและข้อกำ�หนดการจดทะเบียนจัดตั้งกับหน่วยงาน
ราชการที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
เจ้าของคนเดียว		
ธุ ร กิ จ ที่ มี เจ้ า ของเพี ย งคนเดี ย วมี ขั้ น
ตอนการจัดตั้งง่ายที่สุด ข้อกำ�หนดในการ
จดทะเบี ย นมี เ พี ย งแค่ การจดทะเบี ย น
พาณิ ช ย์ ในกรณี ที่ ธุรกิจเข้าข่ายกิจการ
ที่ต้องจดทะเบียนตาม พรบ. ทะเบียน
พาณิชย์
				

การจดทะเบียนกับราชการ
• จดทะเบียนพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
การจดทะเบียนกับราชการ
• จดทะเบียนพาณิชย์
• ขอเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี

ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ที่ ไ ม่ จ ดทะเบี ย น
นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
หากธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ต้องจดทะเบียน
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เนื่องจากห้างหุ้นส่วนประเภทนี้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน
จึงต้องยื่นขอเลขประจำ�ตัวผู้เสียอากรกับกรมสรรพากรเพื่อใช้ในการยื่นแบบภาษีด้วย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด และ บริษัท
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล และ
การจดทะเบียนกับราชการ
บริษัทต้องทำ�การจดทะเบียนจัดตั้ง กับ
• จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการ
หรือ บริษัท
ค้า ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วจะได้รับ “เลข
• จดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนนิติบุคคล” 13 หลัก ซึ่งใช้เป็นเลข
ประจำ�ตัวผู้เสียภาษีในการยื่นแบบภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
และในกรณี ที่ ธุ ร กิ จ เข้ า ข่ า ยกิ จ การที่ ต้ อ งจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น
นิติบุคคลและบริษัท ก็ต้องทำ�การจดทะเบียนพาณิชย์ ด้วย (โปรดดูรายละเอียดใน
ตารางจดทะเบียนหน้าถัดไป)
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ตารางสรุป
การจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ
จดทะเบียน
พาณิชย์ *

จดทะเบียน
นิตบิ คุ คล

ขอเลขประจำ�ตัว
ผูเ้ สียภาษี

เจ้าของคนเดียว
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
ทีไ่ ม่ใช่นติ บิ คุ คล
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
นิตบิ คุ คล
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด
บริษทั จำ�กัด
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
Website

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
www.dbd.go.th

* ดูรายละเอียดประเภทกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ในหัวข้อถัดไป
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กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
www.rd.go.th

การจดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการว่า กิจการมีตัว
ตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง กฎหมายกำ�หนดให้กิจการบางประเภท
ต้องดำ�เนินการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีข้อบังคับประเภท
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ
ค้าขายทั่วไปต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่สำ�หรับนิติบุคคล เนื่องจากได้มีการกำ�หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนิ ติ บุ ค คลอยู่ แ ล้ ว หากได้ ร ะบุ ก ารค้ า ขายไว้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
นิติบุคคล ก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด
ตัวอย่างกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำ�หรับบุคคลธรรมดา
• กิจการขายสินค้า ซึ่งคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้น
ไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
• กิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้ง
สิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่
ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
• กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ตัวอย่างกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำ�หรับนิติบุคคล
• กิจการที่ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่น
วีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
• กิจการที่ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
• กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต
• การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
• การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
ประเภทกิจการใดที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th ภายใต้หัวข้อ “บริการข้อมูล > จด
ทะเบียนธุรกิจ > ทะเบียนพาณิชย์”
กำ�หนดเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ตามกำ�หนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000
บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
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การจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล อาทิ บริษัทจำ�กัด ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
จะต้องทำ�การจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลสามารถทำ�ได้ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูป้ ระกอบ
การสามารถเข้าไปทำ�การจองชื่อนิติบุคคล และยื่นคำ�ขอจดทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th ภายใต้หัวข้อ
“บริการออนไลน์ > จองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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การขอเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรมีความจำ�เป็นสำ�หรับการยื่นรายการภาษีเงินได้ โดย
ทั่วไปแล้วเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของบุคคลธรรมดาก็คือเลขประจำ�ตัวประชาชน
นั่นเอง
แต่บุคคลธรรมดาที่เป็น “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่มี
เลขประจำ�ตัวประชาชน และไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่สามารถใช้เป็นเลขประจำ�ตัวผู้
เสียภาษีอากรได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นจะต้องทำ�การยื่นขอเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
อากรจากกรมสรรพากร
นอกจากนี้ บุคคลธรรมดาที่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังคงต้องขอมีเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
ด้วย เพื่อใช้เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรในการออกใบกำ�กับภาษี
กำ�หนดเวลา

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

Website

http://www.rd.go.th
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ผู้ประกอบธุรกิจ Online ต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง?
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ก้าวหน้าในปัจจุบันช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็น
เรื่องง่ายขึ้นสำ�หรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่องทางการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
ทั้ง website และ social media เช่น Facebook, Instagram เป็นช่องทางที่
ลงทุนต่ำ� และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทำ�ให้คนจำ�นวนมากหันมาประกอบกิจการ
ผ่านช่องทางออนไลน์
สำ�หรับผู้ที่ทำ�ธุรกิจออนไลน์ การเลือกรูปแบบธุรกิจก็มีความสำ�คัญ ไม่
ต่างจากผู้ที่ทำ�ธุรกิจแบบมีหน้าร้านปกติ เพราะผู้ที่ทำ�ธุรกิจออนไลน์ก็มีสิทธิเช่น
เดียวกันกับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านทั่วไป และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน ดัง
นั้นผู้ประกอบธุรกิจ online จึงต้องเลือกรูปแบบธุรกิจทีเ่ หมาะสมกับขนาดของ
ธุรกิจของตน หากต้องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก็ต้องดำ�เนินการจดทะเบียนจัด
ตั้งให้เรียบร้อย และหากทำ�ธุรกิจคนเดียว ก็ต้องนำ�รายได้จากการทำ�ธุรกิจผ่าน
อินเตอร์เน็ต มาคำ�นวณรวมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ยั ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจดทะเบี ย น
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้ประกอบการจะได้รับเลข
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำ�เครื่องหมาย Registered แสดงไว้
บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว
การจดทะเบี ยนจะช่ว ยให้กิจการมีความน่าเชื่อ ถื อ มากขึ้ น เมื่ อ ผู้ ซื้ อ เห็ น
เครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำ�ธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น
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3) ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?
เมื่อเริ่มดำ�เนินกิจการและมีรายได้จากการประกอบกิจการแล้ว ผู้ประกอบการ
มีหน้าที่นำ�รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการมารวมกับรายได้อื่นที่มีอยู่ และนำ�ไป
คำ�นวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหากกิจการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000
บาทต่อปี ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียน“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (VAT)
• ภาษีเงินได้
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งหลังจากจดแล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่
ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับ บริก ารและนำ � ส่ ง ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ทุกเดือน

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำ � ห รั บ ธุ ร กิ จ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ ไ ม่
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม อ ย่ า ง มี
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประสิทธิภาพได้ รัฐบาลได้กำ�หนดให้มีการ
• ภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่น
จัดเก็บ “ภาษีธุรกิจเฉพาะ” โดยธุรกิจที่
เช่น ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีปา้ ย ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องทำ�การจด
ภาษีบำ�รุงท้องที่
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยมีตัวอย่าง
ธุรกิจ ดังนี้ 2
- การรับจำ�นำ�
- การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำ�ไร

2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ภายใต้หัวข้อ “ความรู้เรื่องภาษี” > “ภาษีธุรกิจเฉพาะ”
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- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้เสียภาษีท่อี าจมีภาระภาษีจำ�นวนมากในตอนสิ้นปี
รัฐบาลได้กำ�หนดให้มี “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” โดยกฎหมายกำ�หนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบาง
กรณี ทำ�หน้าที่คำ�นวณหักเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามที่กฎหมายกำ�หนด แล้วนำ�เงิน
นั้นส่งแก่รัฐบาล เงินที่ได้หักและนำ�ส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนที่นำ�ไปหักออกจากยอด
ภาษีเงินได้ทผ่ี รู้ บั ต้องจ่าย เมื่อถึงกำ�หนดเวลายื่นแบบแสดงภาษี ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
กำ�หนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีแต่อย่างใด
นอกจากภาษีที่จัดเก็บโดยหน่วยงานส่วนกลางดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้ประกอบ
การยังมีหน้าที่เสียภาษีที่จัดเก็บโดยหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล
อำ�เภอ อีกด้วย โดยภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่น ได้แก่
• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ภาษีป้าย
• ภาษีบำ�รุงท้องที่
ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่น
ได้จากเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเขต (สำ�หรับกิจการที่อยู่ในกรุงเทพฯ) หรือ เจ้าหน้าที่เขต
เทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนตำ�บล ที่กิจการของท่านตั้งอยู่
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บทที่ 2

ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
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ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

บทที่ 2: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพใด ก็ตาม มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีราย
ได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ�จากการ
ทำ�งานในบริษัทเพียงอย่างเดียวหรือที่เรียกกันว่ามนุษย์เงินเดือนนั้น ค่อนข้างง่าย ไม่ซับ
ซ้อน เนื่องจากมีแหล่งเงินได้เพียงประเภทเดียว และบริษัทนายจ้างมักจะหักภาษี ณ ที่
จ่ายไว้อยู่แล้ว แต่สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว บางรายอาจขาดความเข้าใจในเรื่อง
ประเภทของเงินได้ที่ต้องรวมไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำ�ให้
อาจยื่นภาษีไม่ถูกต้องและอาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจจึงควรทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ ค่าลดหย่อน และค่าใช้
จ่ายที่นำ�มาหักได้ เพื่อที่จะสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
มนุษย์เงินเดือน มีรายได้เสริมจากการเปิด
ร้านขายของในเน็ต ก็ต้องรวมรายได้จากการ
ขายของออนไลน์เข้าไปในแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะครับ...
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1) ประเภทของเงินได้
ประมวลรัษฎากรแบ่งเงินได้ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่
1. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น
• เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำ�เหน็จ บำ�นาญ
• เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
• เงินที่คำ�นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
• เงินที่นายจ้างจ่ายชำ�ระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำ�ระ
• เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่า
ของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น
2. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำ�แหน่ง
งานที่ทำ� หรือจากการรับทำ�งานให้ ไม่ว่าจะเป็น
• ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
• เงินอุดหนุนในงานที่ทำ� เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส
• เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำ�แหน่งงานที่ทำ� หรือจากการรับ
ทำ�งานให้
• เงินที่คำ�นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสีย
ค่าเช่า
• เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำ�ระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำ�ระ
• เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำ�แหน่งงานที่
ทำ�หรือ จากการรับทำ�งานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำ�แหน่งงาน หรืองานที่รับ
ทำ�ให้นั้นจะเป็นการประจำ�หรือชั่วคราว
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3. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
อย่างอื่น หรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น
หรือคำ�พิพากษาของศาล
4. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำ�ไร
เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ เป็นต้น
5. เงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ เงินหรือประโยชน์
อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจาก
• การให้เช่าทรัพย์สิน
• การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
• การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่
ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
6. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย
การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือ
วิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำ�หนดชนิดไว้
7. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้อง
ลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำ�คัญนอกจากเครื่องมือ
8. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ได้ แ ก่ เงิ น ได้ จ ากการธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจาก
ที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

27

Start-up

คู ่ ม ื อ ภาษี ส ำ � หรั บ

ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5-8 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดารอบครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด. 94) นอกเหนือจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาประจำ�ปีอีกด้วย โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รอบครึ่งปีภายในเดือนกันยายนของปีที่มีเงินได้

เงินได้จากการประกอบธุรกิจจัดเป็นเงินได้ประเภทใด?
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้มีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อาจมีข้อสงสัย
ว่า รายได้ที่จากการประกอบอาชีพของตนนั้นจัดเป็นเงินได้ประเภทใด โดยทั่วไปแล้ว
เงินได้จากการประกอบกิจการส่วนตัวจะถูกจัดอยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 – 8
ซึ่งการจำ�แนกว่าเป็นเงินได้ประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเป็นหลัก

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5
ครอบคลุมถึงค่าเช่าทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
รวมไปถึงค่าเช่าช่วงที่ได้รับจากการนำ�ทรัพย์สินของผู้อื่นมาให้เช่าช่วงต่ออีกทีด้วย
นอกจากนี้
รายได้จากการที่มีผู้ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อน เช่น ริบเงินค่างวด ก็จัด
เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง
นางสาว ก. มีกระเป๋าแบรนด์เนมสะสมไว้เป็นจำ�นวนมาก จึงเริ่มธุรกิจให้
เช่ากระเป๋าแบรนด์เนม รายได้จากธุรกิจให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมของนางสาว ก.
เป็นรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ดังนั้นจึงจัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5
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ตัวอย่าง
นาย ข. ให้นาย ค. เช่าที่ดินเพื่อทำ�เป็นร้านอาหาร เงินค่าเช่าที่ นาย ข. ได้
รับจากนาย ค. เป็นรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นเงินได้ประเภท
ที่ 5 เช่นกัน

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6
เป็นค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพอิสระ ซึ่งค่าตอบแทนมีจำ�นวนไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความยากง่ายของงาน ค่าตอบแทนจากวิชาชีพอิสระที่
จัดว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 มีเพียง 6 อาชีพเท่านั้น ได้แก่
• การประกอบโรคศิลปะ
• กฎหมาย
• วิศวกรรม
• สถาปัตยกรรม
• บัญชี
• ประณีตศิลปกรรม
ตัวอย่าง
นายเอเคยเป็นสถาปนิกในบริษัทรับออกแบบชื่อดัง เมื่อมีชื่อเสียงมากแล้ว
จึงแยกออกมารับงานของตัวเอง รายได้จากการรับออกแบบของนายเอเป็นเงินได้
จากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระที่ถูกกำ�หนดไว้ในเงิน
ได้ประเภทที่ 6
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ตัวอย่าง
นางสาวบีรบั ออกแบบงานพิมพ์เช่น โปสเตอร์ หนังสือ โดยทำ�งานดังกล่าวเป็น
อาชีพหลัก แม้นางสาวบีจะเรียกตัวเองว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ หรือ “ฟรีแลนซ์”
แต่การรับออกแบบงานพิมพ์ไม่จดั อยูใ่ นวิชาชีพอิสระ 6 ประเภทข้างต้น เงินได้จาก
การรับออกแบบของนางสาวบีจงึ ไม่ใช่เงินได้ประเภทที่ 6
แต่เป็น “ค่าจ้าง” ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 เพราะผู้ว่าจ้างจะเป็นเจ้าของ
สิทธิ์ผลงานของนางสาวบี

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7
คือค่ารับเหมาที่มีการเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ และต้องมีการจัดหาแรงงาน
เครื่องมือ และสัมภาระเอง เช่น
- รับเหมาก่อสร้าง
- รับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการที่ไม่ได้ทำ�ขายเป็นปกติทั่วไป

รายได้จากงานรับเหมาที่รับเหมาเฉพาะส่วนของค่าแรง แต่ลูกค้าเป็นคน
จัดหาวัสดุเองไม่ใช่เงินได้ประเภทที่ 7 เพราะต้องมีการรับเหมาทั้งค่าแรงและค่า
ของ
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ครอบคลุมเงินได้จากการประกอบธุรกิจ การค้า การเกษตร การผลิต การขนส่ง
การขายอสั ง หาริ ม ทรัพย์ รวมเงิน ได้ที่ไ ม่สามารถจัด ให้ เข้ า กลุ่ มเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ประเภทที่ 1-7 และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ขอบเขตของเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ค่อนข้างกว้าง ทำ�ให้เงินได้จากการ
ประกอบกิจการที่ไม่ใช่การให้เช่าและการรับเหมาก่อสร้าง ส่วนมากจะตกอยู่ในเงินได้
ประเภทนี้ เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็จัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
เช่นกัน
ตัวอย่าง
นายเอเปิดเพจขายรองเท้าใน Facebook กำ�ไรจากกิจการขายรองเท้า
ของนายเอ ถือว่าเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ต้องนำ�มารวมเป็นเงินได้
ประเภทที่ 8 และต้องแสดงในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

กำ�ไรจากธุรกิจที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ถ้ากิจการอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด หรือ บริษัทจำ�กัด ส่วนแบ่งกำ�ไรหรือเงินปันผลที่ได้รับจากธุรกิจจัดเป็นเงินได้
พึงประเมินประเภทที่ 4
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สำ�หรับส่วนแบ่งกำ�ไรที่ได้รับจากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเงินปันผลที่ได้รับจาก
บริษัทนั้น ตามกฎหมาย ผู้เสียภาษีสามารถเลือกที่จะเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
ใน
สำ�หรับส่วนแบ่งกำ�ไรจากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและเงินปันผล ผู้ประกอบ
การสามารถเลือก
• เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% แล้วไม่ต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณกับเงินได้อื่นตอน
สิ้นปีอีก
• เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% แล้วใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
อัตราร้อยละ 10 แทนการนำ�ไปรวมคำ�นวณกับเงินได้อื่นตามหลักทั่วไป ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 10 สามารถประหยัด
ภาษีได้

เครดิตภาษีเงินปันผล
เครดิตภาษีเงินปันผลมีไว้เพื่อลดความซ้ำ�ซ้อนของการจัดเก็บภาษี เนื่องจาก
กำ�ไรของกิจการที่เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนที่จะมีการแบ่งจ่าย
กำ�ไรหรือเงินปันผลอยู่แล้ว
วิธีคำ�นวณเครดิตภาษีเงินปันผล
เครดิตภาษีเงินปันผลคือส่วนกำ�ไรของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทที่ถูกหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว ซึ่งมีวิธีการคำ�นวณดังนี้
เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผล x อัตราภาษี*
100-อัตราภาษี*
*อัตราภาษี = อัตราภาษีเงินได้ของนิตบิ คุ คลทีจ่ า่ ยเงินปันผล
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ตัวอย่าง
นายเอเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้เดือนละ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ร่วม
หุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทขายกล้องติดรถยนต์ชื่อว่า บริษัท เอบีซี จำ�กัด ในปีที่ผ่านมา
นายเอได้รับเงินปันผลจากบริษัท เอบีซี จำ�กัด ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 เป็นจำ�นวนเงิน 500,000 บาท โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 50,000
บาท เหลือได้รับเงินปันผลสุทธิจำ�นวน 450,000 บาท เครดิตภาษีเงินปันผลที่นาย
เอนำ�มาใช้ได้คือ
20		
		
500,000 × 100-20
= 125,000 บาท

การใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งกำ�ไรหรือเงินปันผลจากนิติบุคคลสามารถเลือกใช้เครดิตภาษี
เงินปันผลได้ โดยนำ�เครดิตภาษีมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำ�นวณภาษีที่ต้องเสีย แล้วจึง
นำ�เครดิตภาษีมาหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย ทำ�ให้ท้ายที่สุดแล้วส่วนแบ่งกำ�ไรหรือ
เงินปันผลที่ได้รับนั้น เสียภาษีบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง
เงินได้จากเงินเดือน
เงินได้จากเงินปันผล
บวก เครดิตภาษีเงินปันผล
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รวมเงินทุกประเภท

1,225,000

หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

60,000

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

1,165,000

หัก ค่าลดหย่อน

30,000

เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษี

1,135,000

ภาษีที่ต้องขำ�ระ

148,750

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินเดือน

37,000

- เงินปันผล

50,000

หัก เครดิตภาษีเงินปันผล

125,000

ภาษีที่ต้องชำ�ระเพิ่ม/(ชำ�ระเกินที่ขอคืน)

(63,250)
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จะใช้หรือไม่ใช้เครดิตภาษีเงินปันผลดี?
การพิจารณาเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่นั้น ควรเปรียบเทียบฐาน
ภาษีเงินได้ของเรากับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เราได้รับเงินปันผล
• ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา มากกว่า อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ไม่ควรใช้
เครดิตภาษีเงินปันผล
• ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา น้อยกว่า อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ควรใช้
เครดิตภาษีเงินปันผล

อย่าลืมเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายไว้เป็นหลักฐาน เผื่อกรมสรรพากร
ขอหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังด้วยนะครับ

กำ�ไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญต้องนำ�ไปคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำ�หรับผู้
เป็นหุ้นส่วนอีกรอบหนึ่ง โดยจัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 และไม่สามารถใช้
เครดิตภาษีเงินปันผลได้
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เงินได้พึงประเมิน
หักค่าใช้จ่าย
หักค่าลดหย่อน
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กำ�ไรที่เหลืออยู่

เสียชั้นที่ 1

ต้องนำ�ส่วนแบ่งกำ�ไรไปรวมกับเงินได้
พึงประเมินของหุ้นส่วนแต่ละคน
เงินได้พึงประเมินของหุ้นส่วนแต่ละคน
หักค่าใช้จ่าย
หักค่าลดหย่อน

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*

เสียชั้นที่ 2

2) ค่าใช้จ่าย
ผู้ที่มีเงินได้ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหาเงินได้ ดังนั้นกฎหมายจึงอนุญาตให้
บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ประมวลรัษฎากรได้กำ�หนดวิธีการหักค่าใช้จ่าย
ไว้ 2 วิธี คือ
1. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา3 เช่น
ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 ของรายได้ เป็นต้น
• หักเหมา ไม่ต้องใช้หลักฐาน
ซึ่งอัตราที่กฎหมายกำ�หนดให้หักได้จะแตก
• หักตามจริง ต้องมีหลักฐาน
ต่างกันไปสำ�หรับเงินได้แต่ละประเภท การ
ค่าใช้จ่ายด้วย
หักค่าใช้จ่ายวิธีนี้ไม่จำ�เป็นต้องมีหลักฐาน
ค่าใช้จ่าย
3 ดูอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำ�หรับเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทได้ในภาคผนวก
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2. หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำ�เป็นและสมควร ซึ่งจำ�เป็นต้องมีหลัก
ฐานค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการยืนยันว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงเพื่อการ
หารายได้

ค่าใช้จ่ายของกิจการ
สำ�หรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 และ 8 รายจ่ายที่จะนำ�มาหักเป็นค่าใช้
จ่าย ต้องมีลักษณะดังนี้
1. เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเกี่ยวข้องและจำ�เป็นต่อการประกอบธุรกิจ
แต่ละประเภทหรือต่อเงินได้แต่ละชนิด
2. เป็นจำ�นวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ
3. ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย
4. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหลักฐานการหักค่าใช้จา่ ยพร้อมทีจ่ ะให้พนักงานตรวจสอบได้
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ตารางสรุปการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภท
การหักค่าใช้จ่าย
ประเภท เงินได้
เหมา
ตามจริง
1
เงินเดือน
40% สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
2
ค่าจ้าง
40% สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
3
ค่าลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ
0 - 40% สูงสุดไม่เกิน
ทางปัญญา
60,000 บาท
4
ดอกเบีย้ เงินปันผล		
5
ค่าเช่า
10 - 30%
6
ค่าวิชาชีพอิสระ
30 - 60%
7
ค่ารับเหมา
70%
8
เงินได้อน่ื ๆ
40 - 85%
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายถึง
หมายถึง

สามารถหักค่าใช้จา่ ยได้
ไม่สามารถหักค่าใช้จา่ ยได้
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3) ค่าลดหย่อน
ค่าลดหย่อน คือ จำ�นวนเงินทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้หกั ออกจากเงินได้พงึ ประเมินหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อให้เป็นการบรรเทาภาระภาษี ผู้ประกอบการสามารถนำ�ค่า
ลดหย่อนที่ตนเองได้รับสิทธิมาหักออกจากเงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จึงนำ�ไป
คำ�นวณภาษี โดยค่าลดหย่อนที่สามารถนำ�มาใช้ได้ในปัจจุบันมีหลายรายการ เช่น
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้/บุตร/คู่สมรส
2. ค่าเบี้ยประกันชีวิต
3. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
4. เงินลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)
5. เงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
6. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อบ้านที่อยู่อาศัย
7. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
8. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
9. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา
10. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตร
บุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดา หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือ
ภริยาของผู้มีเงินได้หรือบุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น
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4) การคำ�นวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิธคี �ำ นวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดารอบสิน้ ปีส�ำ หรับผูม้ เี งินได้
ประเภท 2-8 (ภงด.90)
ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 - 8 รวมกันเกิน 60,000 บาทต่อปีขึ้นไป ต้อง
คำ�นวณภาษี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 คำ�นวณจากเงินได้สุทธิ
เงินได้พึงประเมินทุกประเภท ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

(1)

หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำ�หนด

(2)

(1) – (2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

(3)

หัก ค่าลดหย่อนตามที่กฎหมายกำ�หนด

(4)

(3) - (4) เหลือ เงินได้สุทธิ

(5)

นำ�เงินได้สุทธิตาม (5) ไปคำ�นวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (6)

วิธีที่ 2 คำ�นวณจากเงินได้พึงประเมิน
ภาษี = 0.50% x เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ถึง 8 		
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(7)

ภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระ
หากคำ�นวณวิธีที่ 2 แล้ว มีภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำ�ระภาษีจากวิธีที่ 1 หาก
คำ�นวณวิธีที่ 2 มีภาษีเกิน 5,000 บาท ให้เปรียบเทียบว่าวิธีใดมีจำ�นวนภาษีที่ต้องชำ�ระ
สูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้น
(6) – (7) ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย (เปรียบเทียบวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2)

(8)

หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

(9)

ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ชำ�ระแล้ว

(10)

ภาษีเงินได้ชำ�ระล่วงหน้า

(11)

เครดิตภาษีเงินปันผล

(12)

(8)-(9)-(10)-(11)-(12) ภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระ

(13)

หากคำ�นวณแล้วพบว่าภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระเป็นลบ แสดงว่ามีการเสียภาษีไว้เกิน
สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีได้
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แผนภาพการคำนวณภาษีเง�นไดบุคลธรรมดา
เงินเดือน
คานายหนา
ขายสินคา
คาเชา

For Rent

รับจางทำของ
ดอกเบี้ย/
เงินปนผล

ขายสินคา

คาจาง

เงินไดพึงประเมินรวม

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(2)-(8) คูณดวย 0.5% (รอยละ 0.5)

*ถาวิธีที่ 2 ไมถึง 5,000 บาท
ใหเลือกวิธีที่ 1

หักคาใชจาย

เงินไดหลังหักคาใชจา ย

ภาษีที่คำนวณได
จากวิธีที่ 2*

หักคาลดหยอน

เงินไดสุทธิ

ภ.ง.ด.
91
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คูณอัตราภาษี

ภ.ง.ด.
90

ภาษีที่คำนวณได
จากวิธีที่ 1
เลือก
จำนวนภาษี
ที่มากกวา

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้สทุ ธิ
ช่วงเงินได้สทุ ธิ อัตราภาษี ภาษีแต่ละขัน้ ภาษีสะสม
			
ร้อยละ
เงินได้สทุ ธิ สูงสุดของขัน้
1 - 150,000
150,000 ได้รบั การยกเว้น
0
0
150,001 - 300,000
150,000
5
7,500
7,500
300,001 - 500,000
200,000
10
20,000
27,500
500,001 - 750,000
250,000
15
37,500
65,000
750,001 - 1,000,000
250,000
20
50,000
115,000
1,000,001 - 2,000,000		 1,000,000
25
250,000
365,000
2,000,001 - 4,000,000		 2,000,000
30
600,000
965,000
4,000,001 ขึน้ ไป		
35		
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วิธีคำ�นวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)
หากมีรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 - 8 ในครึ่งปีแรก คือ ระหว่าง
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบครึ่งปี (ภงด.94) ด้วย ซึ่งวิธีคำ�นวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดารอบครึ่งปี มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 คำ�นวณภาษีครึ่งปีจากเงินได้สุทธิ (วิธีที่ 1)
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน

(1)

หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำ�หนด

(2)

(1) – (2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

(3)

หัก ค่าลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำ�หนด

(4)

(3) - (4) เหลือ เงินได้สุทธิ

(5)

นำ�เงินได้สุทธิตาม (5) ไปคำ�นวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (6)

ขั้นที่ 2 คำ�นวณภาษีครึ่งปีจากเงินได้พึงประเมิน (วิธีที่ 2)
ภาษี = 0.5% x เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงมิถุนายน
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(7)

ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบภาษีตามวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
หากภาษีที่คำ�นวณได้จากวิธีที่ 2 ไม่ถึง 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1 แต่ถ้า
หากภาษีที่คำ�นวณได้จากวิธีที่ 2 เกิน 5,000 บาทให้เสียภาษีจากวิธีที่มียอดที่มากกว่า

ตัวอย่าง
นายซีมีรายได้จากการรับราชการเดือนละ 15,000 บาท และปล่อยบ้านให้
เช่า โดยได้ค่าเช่าบ้านเดือนละ 50,000 บาท นอกจากนี้นายซียังได้บริจาคเงินให้
สภากาชาดไทยในเดือนมีนาคมเป็นเงิน 5,000 บาท
สามารถคำ�นวณภาษีเงินได้ตาม ภ.ง.ด.94 ได้ดังนี้
วิธีที่1
ค่
ย่อนได้แ
ห
ด
ล
า
่
ค
เงินได้ค่าเช่าบ้าน ม.ค – มิ.ย.
300,000
หัก
ั้งปี
นึ่งของท
ห
ง
่
ึ
ร
ค
หัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา 30%
(90,000)		
หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว
(15,000)
หัก เงินบริจาคตามที่จ่ายจริง
(5,000)
เงินได้สุทธิก่อนเสียภาษี
190,000
		
ภาษี = 2,000 บาท
เฉพาะเงินได้พึง
ประเมินประเภทที่ 5-8

วิธีที่2

ภาษี

=

0.5% x 300,000 = 1,950 บาท

ภาษีที่ต้องเสีย นายซีต้องเสียภาษีตามวิธีที่ 1 คือ 2,000 บาท เพราะภาษีที่
คำ�นวณได้จากวิธีที่ 2 ไม่ถึง 5,000 บาท
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ขั้นที่ 4 คำ�นวณภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ต้องชำ�ระ
ภาษีที่ต้องเสียที่คำ�นวณได้จากขั้นตอนที่ 3

(8)

หัก จำ�นวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน (9)
(8) – (9) เหลือ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระ

(10)

ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ได้ชำ�ระไปนี้ สามารถนำ�ไปหักจากยอดภาษีรวมที่ต้องชำ�ระ
ในตอนสิ้นปีได้ (เครดิต)

ข้อสังเกต
• การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำ�นวนเช่นเดียวกับการ
คำ�นวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
• การหักลดหย่อน ให้หักได้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์หักทั้งปี
			 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้สามี ภริยา และบุตร หักได้กึ่งหนึ่งตามที่
		 กฎหมายกำ�หนด
			 การหักลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งจะต้องเป็นการจ่ายจริงในเดือนมกราคม
			 ถึงเดือนมิถุนายนของปีภาษี
• จำ�นวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่จะ
นำ�มาหักออกจากภาษีครึ่งปีที่ต้องเสียภาษีนั้นจะต้องเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สำ�หรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 เท่านั้น
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5) การยื่นแบบแสดงรายการ
ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาอย่างไร และเมือ่ ใด?
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ
1. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี” (ภงด.94) เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ
เงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือน
กันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้สามารถนำ�ไปหักออกจากยอดภาษีที่ต้องชำ�ระ
ตอนสิ้นปีได้
2. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี” (ภงด.90 และ ภงด.91) เป็นการยื่นแบบ
แสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้วตลอดทั้งปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป
• แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภ.ง.ด.94 ภายในเดื อ น
กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของปี
• แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด90 และ ภงด.91 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคมของปีถัดไป

แสดงรายการ
ท่านสามารถยื่นแบบ
มดาผ่านทาง
ภาษีเงินได้บุคคลธรร
.rd.go.th
อินเทอร์เน็ตได้ที่ www
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สรุปแบบที่ต้องยื่นและกำ�หนดเวลายื่นแบบ
ชื่อแบบ
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91

ใช้ยื่นกรณี
มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท
มีเฉพาะเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ 1 ประเภทเดียว
ภ.ง.ด. 93 มีเงินได้ขอชำ�ระภาษีล่วงหน้า
		
ภ.ง.ด. 94 ยื่นครึ่งปีสำ�หรับผู้มีเงินได้
พึงประเมินเฉพาะประเภท
ที่ 5,6,7 และ 8

กำ�หนดเวลายื่น
มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
ก่อนถึงกำ�หนดเวลาการยื่นแบบ
ตามปกติ
กรกฎาคม - กันยายน ของปีภาษีนั้น

ถ้าไม่ยื่นแบบภาษีในกำ�หนดเวลาหรือยื่นไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้น?
1. กรณีไม่ยื่นภายในกำ�หนดเวลา
กรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการล่าช้า ไม่เกิน 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 100 บาท
หากล่าช้าเกิน 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 200 บาท และนอกจากจะต้องเสียเบี้ยปรับ
แล้ว ยังจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) ของ
เงินภาษีหรือที่ต้องชำ�ระนั้น นับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำ�ระ
ภาษี เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายกำ�หนดเวลาชำ�ระภาษี
ได้ จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.75
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2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก
หากเจ้าพนักงานตรวจพบว่าไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดง
รายการไว้แต่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะต้องรับผิดชำ�ระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับ
ผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำ�ระแล้วแต่กรณี

รายงานรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วน
และจ่ายภาษีตามกําหนดเวลา จะ
ได้ ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
นะครับ

หากมีภาษีที่ชำ�ระไว้เกินต้องทำ�อย่างไร?
หากคำ�นวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายตอนสิ้นปีแล้ว มีจำ�นวนน้อยกว่า
ภาษีที่ได้ชำ�ระไว้ระหว่างปี ท่านสามารถขอคืนภาษีได้ ในกรณีมีเอกสารชัดเจนแสดง
ว่าได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำ�หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย กรมสรรพากรจะดำ�เนินการ
คืนเงินภาษีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.
90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี
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บทที่ 3

ภาษี เ งิ น ได้

นิ ต ิ บ ุ ค คล
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ภาษี เ งิ น ได้

นิ ต ิ บ ุ ค คล

กิจการที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด บริษัทจำ�กัด มีหน้าที่จัดทำ�และนำ�ส่งรายงานทางการเงินหรือบัญชีตาม
กฎหมายกำ�หนด และ ยื่นแบบแสดงรายการ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ปีละ 2 ครั้ง

1) การจัดทำ�บัญชี
ได้แก่

รายการบัญชีที่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทต้องจัดทำ�และส่งกรมสรรพากร
• งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
• งบกำ�ไรขาดทุน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (เฉพาะบริษัทจำ�กัด)

นอกจากจัดทำ�บัญชีตามรายการข้างต้นแล้ว นิติบุคคลต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับรองงบการเงินเพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินถูกจัดทำ�อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) - เป็นผู้ที่
ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
บัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
2) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) - เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามคำ�สั่งกรม
สรรพากรที่ ท.ป.98/2544ฯ
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บริษทั ต้องให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) เป็นผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
แต่หา้ งหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลขนาดเล็ก คือ ห้างหุน้ ส่วนทีม่ ที นุ จดทะเบียนชำ�ระแล้วไม่เกิน 5
ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
สามารถให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้

SMEs ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ ไม่จําเป็น
ต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
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มาตรการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำ�บัญชี โดยให้มีบัญชีและงบการเงิน
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs
ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้ถูกต้อง มาตรการสำ�คัญมาตรการหนึ่งในการสนับสนุน
นโยบายดังกล่าว กรมสรรพากรต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการจัดทำ�
บัญชีในกิจการด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากร
และเป็นการสะท้อนสภาพที่แท้จริงของการดำ�เนินธุรกิจ อย่างไรก็ดีการดำ�เนิน
นโยบายดังกล่าวนั้น ต้องมีมาตรการสนับสนุนควบคู่กัน เพื่อให้การจัดทำ�บัญชีของ
ผู้ประกอบการมีความสะดวก ง่าย และ ประหยัดค่าใช้จ่าย
กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ�โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำ�หรับ SMEs (SMEs
Accounting Software) เพื่ออำ�นวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ SMEs ที่
ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ โดยให้ Download โปรแกรมได้ฟรี
บน website กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวรองรับการ
จัดทำ�รายงานทางการเงินต่างๆ ได้ทุกประเภท ผู้ประกอบการสามารถทำ�รายการ
ซื้อ-ขายสินค้า รายการรับ-จ่ายชำ�ระหนี้ มูลค่ายอดซื้อ ยอดขาย แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้
บันทึกไปประมวลผลในรูปของรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
รายงานการรับ-จ่ายชำ�ระหนี้ รายงานข้อมูลเช็ค งบกำ�ไรขาดทุน บัญชีแยกประเภท
รายงานสินค้าคงเหลือ และ งบดุล พร้อมส่งข้อมูลไปบันทึกในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อนำ�รายละเอียดมาแสดงเป็นรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ใบกำ�กับภาษี
และ แบบ ภ.พ.30 พร้อมใบแนบโดยอัตโนมัติ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำ�ระ
ภาษีต่อกรมสรรพากรได้ทันที
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กรมสรรพากรเชื่อมั่นว่า โปรแกรมบัญชีสำ�หรับ SMEs จะช่วยบรรเทาภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถทำ�
บัญชีได้ด้วยตัวเอง มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ภาษีอากรให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีต่อไป

Software ฟรี ใช้ง่าย
แถมยังช่วยประหยัดเวลา
กรอกแบบแสดงรายการภาษี
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2) ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยทั่วไปแล้วฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำ�นวณจาก“กำ�ไรสุทธิ” แต่กำ�ไร
ทางบัญชีตามงบกำ�ไรขาดทุนที่กิจการได้จัดทำ�นั้น ยังไม่ใช่กำ�ไรทางภาษี เนื่องจาก
มาตรฐานทางบัญชีที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินมีความแตกต่างจากเกณฑ์รายได้
และค่าใช้จ่ายของกรมสรรพากร ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงรายการกำ�ไร (ขาดทุน)
ทางบัญชี ให้กลายเป็นกำ�ไร (ขาดทุน) ทางภาษีเสียก่อน แล้วจึงค่อยนำ�กำ�ไรดังกล่าวมา
คำ�นวณภาษี

กำ�ไรทางบัญชี

=

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ไม ่ ใ ช ่ ฐ า น ภ

ตัวอย่าง

าษี

งบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทมีผลขาดทุน 3 แสนบาท แต่ค่าใช้จ่ายจำ�นวน 1
ล้านบาทไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายและเป็นรายจ่ายส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ
ซึ่งรายจ่ายส่วนนี้ถือเป็น “รายจ่ายต้องห้าม” ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทาง
ภาษีได้ ดังนั้น ผลขาดทุนทางบัญชีจำ�นวน 3 แสนบาทก็จะถูกบวกกลับเข้าไป
ด้วยค่าใช้จ่ายจำ�นวนดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรทางภาษี จำ�นวน 7 แสนบาท
นั่นเอง
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กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ = กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชี +/- รายการปรับปรุง
การคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล x กำ�ไรสุทธิ

ตัวอย่าง

บริษัท เอบีซี จำ�กัด มีกำ�ไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่าน
มา จำ�นวน 2,400,000 บาท และไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดและยกเว้นภาษี
เงินได้ จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เอบีซี จะคำ�นวณได้ ดังนี้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล = 20% x 2,400,000 =
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480,000 บาท

3) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราที่มีผลบังคับใช้
มาตั้งแต่ปีภาษี 2556
สำ�หรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มที ุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วในวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และ มีรายได้จากการขายสินค้าและให้
บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี จะได้รับยกเว้นภาษีในส่วนกำ�ไร
สุทธิ 300,000 บาทแรก และได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 10 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิ
ส่วนที่เกิน 300,000 บาท เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
2559
อัตราภาษีสำ�หรับ SMEs
กำ�ไรสุทธิ (บาท)

อัตราภาษี
ปี 2558 - 2559

ปี 2560 เป็นต้นไป

0 - 300,000

ได้รับการยกเว้น

ได้รับการยกเว้น

300,001 - 3,000,000

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

3,000,001 ขึ้นไป

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

SMEs ได้รับการลดภาษีเงินได้ ถ้า
• ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
• รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
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หากบริษัท เอบีซี จำ�กัด ตามตัวอย่างก่อนหน้า มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
และมีรายได้ในรอบบัญชีที่ผ่านมา 20 ล้านบาท บริษัทจะได้รับการลดและยกเว้นภาษี
เงินได้
กำ�ไรสุทธิ
300,000
300,001 - 2,400,000

อัตราภาษี
ได้รับการยกเว้น
ร้อยละ 10

ภาษี
0
0.10 x 2,100,000 = 210,000

นิติบุคคล โดยภาษีเงินได้ของบริษัท เอบีซี จะคำ�นวณได้ ดังนี้
บริษัท เอบีซี มีภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระจำ�นวน 210,000 บาท

มาตรการภาษีเพื่อ SMEs
ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบ
กิจการขนาดเล็กได้เยอะเลย
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มาตรการภาษีสำ�หรับผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ให้
กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยที่ จ ด
ทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และมีรายรับจากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท
2. ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New Engine of Growth) โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ ก่อ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องผ่านการรับรองจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. ยื่นคำ�ร้องขอและได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร โดยจะได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นคำ�ร้องขอและได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรก หรือ
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3.2 กรณีที่มีการยื่นคำ�ร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็น
รอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่ามีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน
ก็ตาม
รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ต้องเป็นรายรับเฉพาะ หรือ เกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการที่เกิดจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of
Growth) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการทั้งหมด
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ในกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รับสิทธิเป็นอันระงับเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชี
นั้น
จะต้องไม่ใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4) รายจ่ายต้องห้าม
ในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายห้ามไม่ให้นำ�ค่า
ใช้จ่ายบางรายการมาหักเป็นรายจ่าย ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในมาตรา 65 ตรีแห่งประมวล
รัษฎากร
“รายจ่ายต้องห้าม” แบ่งตามลักษณะได้ดังนี้

1. รายจ่ายทีก่ นั ไว้ใช้จา่ ยเพือ่ การใดโดยเฉพาะซึง่ มิได้มกี ารจ่ายจริง ได้แก่
• เงินสำ�รอง
• เงินกองทุน
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ตัวอย่าง
บริษัทมีแผนจะซื้อเครื่องจักรสำ�หรับโรงงานใหม่ จึงได้กันเงินไว้สำ�หรับซื้อ
เครื่องจักร เงินที่เตรียมไว้สำ�หรับซื้อเครื่องจักรไม่นับว่าเป็นรายจ่าย เพราะจัด
ว่าเป็นเงินสำ�รอง คือ เงินที่บริษัทได้กันไว้เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย

2. รายจ่ายเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล ได้แก่
• รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลที่มิใช่
การกุศลสาธารณะ
• ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่จ่ายเกินสมควรหรือเกินกว่าเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำ�หนด
• การถอนเงินของหุ้นส่วนโดยไม่มีค่าตอบแทนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
• เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายเกินสมควร
ตัวอย่าง
นายเอเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอบีซี จำ�กัด ได้พาครอบครัวไป
เที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาว นายเอได้เก็บใบเสร็จหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าน้ำ�มันรถ เพื่อนำ�มาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
ถึงแม้รายจ่ายดังกล่าวจะมีหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดงครบถ้วน แต่จะนับ
เป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิของบริษัทไม่ได้ เพราะเป็นรายจ่ายส่วนตัว
ของกรรมการ ผู้จัดการ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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3. รายจ่ายเพื่อทรัพย์สินหรือค่าใช้ทรัพย์สิน ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและใช้เอง
ค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินสมควร
ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไป
ค่าของทรัพย์สินที่ตีราคาต่ำ�ลง
รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รายจ่ายที่กำ�หนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้

ตัวอย่าง
บริษทั ได้ลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ จำ�นวนเงินทีบ่ ริษทั จ่ายไปเพือ่ ซือ้ เครือ่ งจักร
จัดเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ห้ามนำ�มาหักเป็นรายจ่ายในปีที่จ่าย
ทั้งจำ�นวน แต่จะหักได้ในรูปของค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

4. รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่
•
•
•
•
•
•

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา และภาษี
รายจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดอกเบี้ยที่คิดให้สำ�หรับเงินทุน เงินสำ�รอง หรือเงินกองทุนของตนเอง
ผลเสียหายและผลขาดทุนจากรอบบัญชีก่อน
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำ�ไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
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ตัวอย่าง
บ้านของนายเอใช้เป็นออฟฟิศของบริษัท เอบีซี จำ�กัดด้วย นายเอจะนำ�ค่า
สาธารณูปโภคทีเ่ กิดขึน้ ในบ้านทัง้ หมด อาทิ ค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
มาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมดไม่ได้ เนื่องจากค่าสาธารณูปโภคบางส่วนเกิด
จากการพักอาศัยชองนายเอ ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการ

5. รายจ่ายที่กำ�หนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้ ได้แก่
• รายจ่ายที่กำ�หนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีอื่น
• รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
• รายจ่ายที่กำ�หนดจ่ายจากกำ�ไร
ตัวอย่าง
บริษัท เอบีซี จำ�กัด ได้รับรองลูกค้าโดยจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ร้านอาหาร
เป็นเงิน 5,000 บาท แต่ทางร้านไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ บริษัทจะหักรายจ่าย
ดังกล่าวไม่ได้ เพราะเป็นรายจ่ายซึ่งพิสูจน์ผู้รับไม่ได้
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STORE
STORE

นิติบุคคล
จดทะเบียนพาณิชย
(หากเขาขายกิจการที่ตองจด)

ID.12345

จากทัง้ ภายใน/ภายนอกประเทศ

มีกำไรสุทธิจากธุรกิจ

ภายใน 150 วัน
จากวันทีส่ ดุ ทาย

ภายใน 2 เดือน
จากวันทีส่ ดุ ทาย

ของ 6 เดือนแรก

ของรอบบัญชี
ภ.ง.ด. 51
(ครึ่งรอบ)

ภ.ง.ด. 50
(เต็มรอบ)

(ยื่นผานอินเตอรเน็ตได)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
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5) ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
กิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ
2 ครั้ง คือ รอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และรอบสิ้นปี (ภ.ง.ด. 50)
นิติบุคคลจะไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้รอบครึ่งปีก็ต่อเมื่อเริ่มประกอบกิจการเป็นปีแรก
หรือ ยกเลิกกิจการ ซึ่งทำ�ให้มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 12 เดือน
นิติบุคคลต้องยื่นภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง
• รอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
• รอบสิ้นปี (ภ.ง.ด. 50)
สำ�หรับการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปีนั้น มีความ
แตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีรอบสิ้นปี เนื่องจากกำ�ไรสุทธิที่นำ�มา
คำ�นวณภาษีรอบครึ่งปีไม่ใช่กำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็น “ประมาณการกำ�ไรสุทธิ”
ของกิจการ โดยกิจการจะต้องประมาณการกำ�ไรสุทธิทั้งปี และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
รอบครึ่งปีโดยคำ�นวณจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำ�ไรสุทธิทั้งปี เช่น
ตัวอย่าง
บริษัท เอบีซี จำ�กัด ประมาณการว่าปีนี้ทั้งปีจะมีกำ�ไรสุทธิ 4,000,000 บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปีของ บริษัท เอบีซี จะคำ�นวณได้จาก ครึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกำ�ไรสุทธิทั้งปี คือ 2,000,000 บาท คูณกับอัตราภาษีที่กฎหมาย
กำ�หนด คือร้อยละ 20 ดังนั้น บริษัท เอบีซี จึงต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบ
ครึ่งปีเป็นจำ�นวนเงิน 400,000 บาท
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จะเกิดอะไรขึ้นหากประมาณการกำ�ไรสุทธิไว้ต่ำ�เกินไป
หากประมาณการกำ�ไรสุทธิสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีขาดไปเกินร้อยละ 25 โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำ�นวนเงินภาษีที่ชำ�ระขาดไป
ตอนรอบครึ่งปี
อย่างไรก็ตาม กำ�ไรสุทธิอาจคลาดเคลื่อนไปอย่างมากจากที่ประมาณไว้ ด้วยเหตุ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้มีการอนุโลมให้
บริษัทที่ได้ยื่นเสียภาษีรอบครึ่งปี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่น
ไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว...ให้ถือว่าการประมาณการดังกล่าวมีเหตุอันสมควร
ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

ตัวอย่าง
บริษัท เอบีซี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.51) โดย
ประมาณการกำ�ไรสุทธิทั้งปีไว้ จำ�นวน 4,000,000 บาท แต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ จำ�นวน 6,000,000 บาท
บริษัทแสดงประมาณการกำ�ไรสุทธิทั้งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 51 ต่ำ�กว่ากำ�ไร
สุทธิจริงที่ได้ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไปจำ�นวน 2,000,000
บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าบริษัทได้ประมาณการขาดไปเกินกว่าร้อย
ละ 25 ของกำ�ไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50
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ดังนั้นบริษัท เอบีซี จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่ได้ชำ�ระไว้ขาด
ไป ซึ่งคำ�นวณได้ดังนี้
1. กำ�ไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50 = 6,000,000 บาท กึ่งหนึ่งของกำ�ไรสุทธิของ
บริษัท = 3,000,000 บาท
2. คำ�นวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนด รวมภาษีที่
คำ�นวณได้ = 3,000,000 x 20% = 600,000 บาท
3. ดังนั้นภาษีที่ยื่นขาดไปจำ�นวน (600,000 – 400,000) = 200,000
บาท มีผลให้บริษัทต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ของภาษีที่ชำ�ระขาดไป =
(200,000 x 20%) คือ = 40,000 บาท
อย่างไรก็ตาม หากรอบบัญชีก่อนหน้า บริษัท เอบีซี มีกำ�ไรสุทธิ 3,000,000
บาท กึ่งหนึ่งของประมาณการกำ�ไรสุทธิในปีนี้คือ 2,000,000 บาท ก็จะมากกว่า
กึ่งหนึ่งของกำ�ไรสุทธิในรอบบัญชีก่อนหน้า ดังนั้นบริษัท เอบีซี จึงไม่ต้องเสีย
ค่าปรับ
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6) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลต้องทำ�การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีละ 2 รอบคือ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ต้องยื่นภายใน 60 วันนับจากวัน
สุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
• ภาษีเงินได้จากกำ�ไรสุทธิรอบสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) ต้องยื่นภายใน 150 วันนับ
จากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีในปีนั้น
ช่องทางการยื่นแบบภาษีเงินได้
• สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
• ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

สรุปแบบที่ต้องยื่นและกำ�หนดเวลายื่นแบบ
ชื่อแบบ
ใช้ยื่นกรณี
กำ�หนดเวลายื่น
ภ.ง.ด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบครึ่งปี ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของ
			
ทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ภ.ง.ด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบสิ้นปี ภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของ
		
รอบระยะเวลาบัญชีในปีนั้น
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ถ้าไม่ยื่นแบบภาษีในกำ�หนดเวลาหรือยื่นไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้น?
การยื่นแบบล่าช้ากรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามกำ�หนดเวลา จะต้องเสีย
เบี้ยปรับ ดังนี้
• กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภายใน 7 วันนับตังแต่วันพ้นกำ�หนดยื่นรายการ
ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท
• กรณียื่นแบบแสดงรายการหลังจาก 7 วันนับตังแต่วันพ้นกำ�หนดเวลายื่น
รายการต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาท
ถ้าหากมีเงินภาษีต้องชำ�ระ ยังต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มตามในอัตราร้อยละ 1.5
ต่อเดือนอีกด้วย
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บทที่ 4

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

$50
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่
ผลิตภายในประเทศและที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บใน
อัตราร้อยละ 7 สำ�หรับสินค้าและบริการที่ถูกใช้ภายในประเทศ

1) ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการ ที่มีรายรับจากการขายสินค้า
หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล โดย
ต้ อ งยื่ น คำ � ขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(ภ. 01) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีม่ รี ายรับ
เกิน
• รายรับยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท
ต่อปีก็จดได้
• จดได้ตั้งแต่ 6 เดือนก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการ

บุคคลธรรมดาก็ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีรายรับเกิน
1.8 ล้านบาท ต่อปี

กิจการที่ยังมีรายรับไม่ถึง 1.8 ล้าน
บาทต่อปี สามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มไว้ก่อนได้เช่นกัน โดยสามารถ
จดได้ตั้งแต่ 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบ
กิจการ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก
การจดทะเบียนล่าช้า เช่น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
เป็นต้น
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มี กิ จ การบางประเภทที่ ไ ด้ รั บ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกิจการ
ประเภทนี้ แม้มีรายรับเกิน 1.8 ล้าน
บาทต่อปี ก็ไม่ต้องไปจดทะเบียน VAT
เช่น

•
•
•
•
•

ขายพืชผลทางการเกษตร
ขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ขายปุ๋ย
ขายอาหารสัตว์
ขายหนังสือพิมพ์

2) วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องใช้แบบคำ�ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
แบบ ภพ. 01 ซึ่งสามารถยื่นแบบได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ
• ยื่นแบบคำ�ขอผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th
• ยืน่ แบบคำ�ขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ
โดยต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน หรืออาจจะ
เริ่มจดก่อนที่รายรับถึงเกณฑ์ก็ได้ โดยสามารถเริ่มจดได้ตั้งแต่ 6 เดือนก่อนเริ่มประกอบ
กิจการ

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สถานประกอบการใน กทม. ยื่น ณ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้อง
ที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
• สถานประกอบการนอก กทม. ยื่น ณ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขต
ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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• หากมีสถานประกอบการหลายแห่งยืน่ ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้อง
ที่เป็นที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว
เมื่อกรมสรรพากรได้รับคำ�ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภพ.01 พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออก “ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” (แบบ
ภาพ.20) ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นต้นไป

3) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง?
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและออกใบกำ�กับภาษี
เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. จัดทำ�รายงานตามที่กฎหมายกำ�หนด
3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน
1. เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ จากผูซ้ อ้ื สินค้าหรือผูร้ บั บริการและออกใบกำ�กับภาษี
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อย
ละ 7 ของราคาสินค้าและบริการ และต้องออกใบกำ�กับภาษีไว้เป็นหลักฐานในการเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
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2. จัดทำ�รายงานตามที่กฎหมายกำ�หนด
รายงานที่ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำ�เพิ่มเติมจากรายงานปกติ ได้แก่
• รายงานภาษีซื้อ
• รายงานภาษีขาย
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) เป็นรายเดือน ทุกเดือนภาษี ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้น
หรือไม่ก็ตาม โดยให้ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ทุกเดือน
• ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นแบบ
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หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ขาย

ซื้อ

รับใบกำกับ
ภาษีซื้อ

ออกใบกำกับ
ภาษีขาย

ภาษีขาย
ขายปกติ 7%
ขายสงออก 0%
ขายยกเวน -

ภาษีซื้อ
ที่เกี่ยวของ
กับกิจการ

จัดทำรายงาน
ภาษีขาย /
รายงานภาษีซื้อ

ยื่นแบบ ก.พ. 30
(ภาษีขาย-ภาษีซื้อ)
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4) วิธีคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำ�ระ
การคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้คำ�นวณโดยการนำ�ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละ
เดือนภาษี ดังนี้
ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำ�ระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
หากผลจากการคำ�นวณภาษีพบว่า ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการ
มีหน้าที่ต้องนำ�ส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรเท่ากับส่วนต่างนั้น แต่หากภาษีขายน้อย
กว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อ โดยผู้ประกอบการจะขอคืนภาษีซื้อ
เป็นเงินสดหรือให้นำ�เครดิตภาษีไปชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไปก็ได้
• ภาษีขาย > ภาษีซื้อ
• ภาษีขาย < ภาษีซื้อ

ชำ�ระภาษี
ขอคืนภาษี

นิยามภาษีขาย และ ภาษีซื้อ
ภาษีขาย (Output Tax)
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกเก็บจากผู้
ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่าบริการ รวมถึงภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษี ใน
กรณีที่เป็นการขายสินค้า เช่น มีสินค้าขาดหายไปจากสต็อกโดยไม่มีเหตุ
อันควร
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ทำ�สต็อกไม่ถูกต้อง หากสรรพากรตรวจพบว่ามีสินค้าขาดหายไป ก็นับว่า
เป็นการขายสินค้าเกิดขึ้น ต้องเสียภาษีขายด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควร
หมั่นตรวจสอบความถูกต้องของสต็อกสินค้าด้วย

CAUTION !

ภาษีซื้อ (Input Tax)
หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผู้ประกอบ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการของตนเอง

ภาษีซื้อต้องห้าม
กฎหมายไม่อนุญาตให้นำ�ภาษีซื้อบางรายการมาหักออกจากภาษีขายในการ
คำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำ�มาขอคืนภาษี เช่น
•
•
•
•
•

ภาษีซื้อที่ไม่มีหลักฐานใบกำ�กับภาษี
ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ
ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง
ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำ�กับภาษี
ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีปลอม
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• ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการขนส่งสินค้า สถานพยาบาล4

5) หากไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดอะไรขึ้น?
หากกิจการมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ มากกว่า 1.8
ล้านบาทต่อปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนภายในเวลาที่กำ�หนด จะมีผลดังนี้
• สำ�หรับรายรับส่วนที่เกินเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม (1.8 ล้านบาทต่อปี) ผู้ประกอบการจะต้องชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ
บริการได้
• ไม่ ส ามารถออกใบกำ � กั บ ภาษี ไ ด้ เ นื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีตลอดระยะเวลา
ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือนภาษีแล้ว
แต่อย่างใดจะมากกว่า
• เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
• ไม่มีสิทธิ์นำ�ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนเองถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บ
มาถือเป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียได้

4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ภายใต้หัวข้อ “ความรู้เรื่องภาษี” > “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”
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ตัวอย่าง
นายเอเริ่มเปิด Page ขายรองเท้าใน Facebook ตั้งแต่ปี 2555 ในปีแรก
ที่นายเอเริ่มกิจการ นายเอมีรายได้จากการขายผ่าน Facebook เป็นจำ�นวน
400,000 บาท ต่อมาในปี 2556 ยอดขายรองเท้าของนายเอเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเพื่อนสนิทของนายเอที่เป็นดาราดัง ได้ช่วยนายเอโปรโมทร้าน
รองเท้าผ่าน Instagram จนทำ�ให้ยอดขายของร้านรองเท้าของนายเอเพิ่มขึ้นเป็น
2,500,000 บาท ในปี 2556 โดยมีรายได้ครบ 1,800,000 บาท เมื่อสิ้นเดือน
ตุลาคม 2556
นายเอไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจนกระทั่งนายเอได้รับแจ้งเตือนจาก
กรมสรรพากรในเดือน ธันวาคม 2556 โดยนายเอมีรายได้จากการขายรองเท้าใน
เดือนพฤศจิกายน เป็นจำ�นวน 300,000 บาท
• ในเดือน พฤศจิกายน 2556 ภาษีขายของร้านรองเท้าของนายเอคิดได้
เป็นจำ�นวน 7% x 300,000 = 21,000 บาท
• นายเอไม่สามารถนำ�ภาษีซื้อมาหักได้เพราะยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นายเอมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ค้างชำ�ระในเดือน พ.ย. เป็นจำ�นวน
21,000 บาท
• เบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษี คิดได้เป็น 2 x 21,000 = 42,000 บาท
• เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน คิดเป็น 1.5% x 21,000 = 315 บาท
• นายเอต้องชำ�ระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เป็นจำ�นวนเงินทั้ง
สิ้น 21,000 + 42,000 + 315 = 63,315 บาท
ค่าปรับสูงเหมือน
ก
ฉะนั้นควรรีบไปจ ันนะ
ดทะเบียน
ไว้ก่อนดีกว่า

79

Start-up

คู ่ ม ื อ ภาษี ส ำ � หรั บ

6) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นรายเดือนทุกเดือนภาษี ไม่ว่า
จะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยให้ยื่นแบบภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ในกรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้แยกยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชำ�ระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่ได้ยื่นคำ�ร้องขออนุมัติยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและชำ�ระภาษีรวมกัน (ภ.พ.02) เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม
สรรพากรแล้ว ก็สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันได้ตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำ�หนด
เป็นต้นไป
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ช่องทางการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านช่องทาง
1) การยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษีที่สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2) การยืน่ แบบฯ และชำ�ระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
3) การยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตและชำ�ระภาษี ผ่านช่องทางการชำ�ระ
เงินทีม่ ขี อ้ ตกลงกับกรมสรรพากร เช่น ธนาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

สรุปแบบที่ต้องยื่นและกำ�หนดเวลายื่นแบบ
ชื่อแบบ
ภ.พ. 30

ใช้ยื่นกรณี
ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสียภาษีที่
คำ�นวณจากภาษีขายหักด้วยภาษี
ซื้อในแต่ละเดือนภาษี
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กำ�หนดเวลายื่น
ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไป
ทุกเดือนไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมี
รายรับหรือไม่
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บทที่ 5

ภาษีหกั ณ

82

ทีจ่ า่ ย

ภาษีหกั ณ

ทีจ่ า่ ย

ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน หรือจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้รับทำ�งานให้ มีหน้าที่ต้อง “หัก ภาษี ณ ที่จ่าย” หากรายการจ่ายเงินนั้นเข้าเกณฑ์ที่
กฎหมายกำ�หนดให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

1) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร?
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่ผู้จ่ายเงิน “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้รับเงิน แล้ว
เอาเงินนั้นนำ�ส่งให้กับรัฐ นั่นทำ�ให้ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินเต็มจำ�นวน แต่จะได้เงินเป็น
จำ�นวนหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว พร้อมกับเอกสารหลักฐานการหักเงินที่เรียกว่า
“หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย”

ตัวอย่าง
บริษัท เอบีซี จ้างนาย ก. ให้ทำ�งานวิจัยชิ้นหนึ่ง โดยให้ค่าจ้างเป็นเงิน
10,000 บาท
• ค่าจ้างทำ�งานวิจัยต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% คิดเป็นเงินจำ�นวน 300
บาท
• บริษัท เอบีซี ต้องจ่ายเงินให้นาย ก. 9,700 บาท ส่วนอีก 300 บาทที่
หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ บริษัทต้องนำ�ส่งกรมสรรพากรพร้อมแบบแสดง
รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
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หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ผู้จ่ายเงินจ่าย
ค่าจ้างทำ�วิจัย 10,000 บาท

ผู้รับเงินได้รับ
ค่าทำ�วิจัย 9,700 บาท
ออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในด้านของผู้จ่ายเงินยังต้องจ่ายเงินเต็มจำ�นวน เพียงแต่จ่ายให้กับผู้รับเงินโดยตรง
ส่วนนึง แล้วให้สรรพากรอีกส่วนนึงนั่นเอง
สำ�หรับการจ่ายเงินที่กฎหมายไม่ได้กำ�หนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่าย
เงินก็จ่ายเงินให้ผู้รับเต็มจำ�นวน โดยไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

2) ทำ�ไมจึงต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย?
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นการทยอยจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้มีเงินได้ ให้ไม่ต้องเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อถึงเวลายื่นภาษีรอบสิ้นปี เพราะ
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ถือเป็นภาษีที่ชำ�ระล่วงหน้าไปแล้ว สามารถนำ�มาใช้เป็นเครดิต
ภาษีเมื่อยื่นภาษีตอนสิ้นปีได้
และหากผู้มีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินกว่าภาระที่ต้องจ่ายจริง เช่น มีภาระ
ต้องจ่ายภาษีตอนยื่นภาษี 50,000 บาท แต่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตอนรับเงินไป 60,000
บาท ผู้มีเงินได้ก็มีสิทธิ์ขอเงินคืนภาษีที่จ่ายเกินไป 10,000 บาท ได้อีกด้วย
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ผู้รับเงินทยอยจ่ายภาษีไว้ก่อน
สิ้นปีจะได้ ไม่ต้องจ่ายภาษี
เป็นก้อนใหญ่นะครับ

3) ใครบ้างที่มีหน้าที่ “หัก” เงินได้ ณ ที่จ่าย
หลายคนอาจจะคิดว่าเฉพาะบริษัท หรือนิติบุคคลเท่านั้นที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่
จริงๆแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่หักเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการที่จ่ายเงินนั้นเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ขึ้นอยู่กับประเภทรายการที่จ่าย เช่น หากกิจการมีการ
จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง แม้ว่ากิจการจะเป็นบุคคลธรรมดา ก็ต้องหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างนั้น
และนำ�ส่งภาษีที่หักไว้ให้แก่กรมสรรพากรด้วย
ตัวอย่าง
นายดีรับงานโครงการวิจัยการตลาดให้กับบริษัท เอบีซี จำ�กัด นายดีจ้างน้อง
ตาลให้เป็นผู้ช่วยสำ�หรับโครงการโดยให้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท ถึงแม้นายดี
จะไม่ได้มีบริษัท แต่นายดีก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำ�หรับค่าจ้างที่นายดีจ่ายให้แก่
น้องตาลด้วย โดยรายจ่ายที่นายดีจ่ายให้แก่น้องตาลในแต่ละเดือนจะแบ่งออกได้
ดังนี้
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• นายดีจ่ายเงินค่าจ้าง 30,000 บาท
• ค่าจ้างต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
• น้องตาลได้รับเงิน 29,100 บาท ส่วนอีก 900 บาท นายดีต้องหัก ภาษี
ณ ที่จ่ายไว้ และออก “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” ให้แก่น้อง
ตาล และนำ�ส่งภาษีให้กรมสรรพากร
การหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำ�เมื่อมีการจ่ายเงินเกิน 1,000 บาท หรือหากมีการ
แบ่งจ่ายเงินหลายๆครั้ง แต่รวมกันแล้วเกิน 1,000 บาทก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เช่น
กัน เช่น หากแบ่งจ่ายบริการมูลค่า 1,600 บาท 2 ครั้ง ครั้งละ 800 บาท ก็ต้องหักไว้ทั้ง
2 ครั้งด้วย แม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน 1,000 บาท
จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
• จ่ายค่าอะไร
• ผู้รับเงินมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่

4) อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย แตกต่างกันไปตามประเภทรายการที่จ่าย อัตราภาษีของ
รายการที่มีการหัก ณ ที่จ่ายที่พบได้บ่อย สรุปได้ดังนี้
• เงินเดือน
นายจ้างจะหักตามภาษีที่คำ�นวณได้จากแบบลดหย่อน
• เงินค่าบริการ/ เงินจ้างทำ�ของ/ เงินส่วนลด/ เงินค่าสิทธิ 3%
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• จ่ายค่าเช่า/ เงินรางวัลจากการชิงโชคจับฉลาก/ ค่าจ้างการเป็นนักแสดง
• จ่ายค่าโฆษณา โปรโมทสินค้า หัก 2%
• จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้/ ค่าขนส่ง/ ค่าเบี้ยประกันภัย
1%
• จ่ายเงินปันผล
10%
• ดอกเบี้ยเงินฝาก
15%

5%

ตัวอย่าง
น้องซีมีรายได้ การช่วยนายดีทำ�งานวิจัยเป็นเวลา 10 เดือน โดยได้ค่า
ตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท ตลอดปี 2557 น้องซีมีรายได้ 300,000 บาท
โดยไม่มีรายได้อย่างอื่นอีก
• น้องซีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำ�หรับเงินค่าจ้างไปทั้งหมด 9,000 บาท
• น้องซีต้องนำ�เงินค่าจ้างมารวมเมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ตอนสิ้นปี ดังนี้
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เงินได้พึงประเมิน
หัก เงินได้ที่รับการยกเว้นและค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อน
เงินได้สุทธิ
คำ�นวณภาษีจากเงินได้สุทธิ (5% x 60,000)
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ชำ�ระไว้
ภาษีที่ต้องชำ�ระเพิ่ม (ได้คืน)

300,000
60,000
30,000
210,000
3,000
9,000
(6,000)

เนื่องจากภาษีที่น้องตาลโดนหัก ณ ที่จ่ายไว้ มากกว่า ภาษีเงินได้ที่น้องตาลต้อง
เสีย น้องตาลจึงมีสิทธิ์ขอคืนเงินภาษีได้ จำ�นวน 6,000 บาท
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คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าตัวเองมีรายได้แล้วถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปตอนรับ
เงิน หมายความว่าตัวเองทำ�หน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว เลยไม่ยื่น
ภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะโดยปกติการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะยังไม่
ถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายแต่เป็นเพียงการจ่ายภาษีล่วงหน้าบางส่วนเท่านั้น
ดังนั้น ผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้ยังต้องยื่นเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว
รวมในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีด้วย

ยกเว้นเงินปันผลและดอกเบี้ยที่ เมื่อโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วก็ไม่จำ�เป็น
ต้องนำ�มายื่นภาษีต้องสิ้นปีอีก

ชิงรางวัลทายผลบอ
10 ล้าน ต้องโดนห ลโลกได้
ักภ
จ่าย 3% แล้วต้องเอ าษี ณ ที่
าเง
ที่ได้มารวมคาํ นวณ ินรางวัล
ภาษีเงินได้
ตอนสิ้นปีด้วยนะคร
ับ...
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6) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
“ผู้หัก” ภาษี ณ ที่จ่ายไว้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่ง
แบบแสดงรายการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) แบบที่ต้องยื่นรายเดือน ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ได้แก่
- ภ.ง.ด.1 		
- ภ.ง.ด.3
- ภ.ง.ด.2 		
- ภ.ง.ด.53
2) แบบที่ต้องยื่นรายปี ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป ได้แก่
- ภ.ง.ด.1ก 		
- ภ.ง.ด.3ก
- ภ.ง.ด.2ก 		
ผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่อย่าง
ใด เพียงแต่ต้องเก็บหลักฐาน “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” ไว้ สำ�หรับการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้รอบสิ้นปีด้วย
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สรุปแบบที่ต้องยื่นและกำ�หนดเวลายื่นแบบ
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา
แบบ
ภ.ง.ด.1
ภ.ง.ด.1ก
ภ.ง.ด.2
ภ.ง.ด.2ก
ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.3ก

ประเภทเงินได้พึง		
ประเมิน
ม.40(1)(2)
ม.40(1)(2)
ม.40(3)(4)
ม.40(4)
ม.40(5)(6)(7)(8)
ม.40(5)(6)(7)(8)

กำ�หนดยื่นแบบ

ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม ของปีถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม ของปีถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม ของปีถัดไป

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
แบบ

ผู้ถูกหัก			
ภาษี ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด.53 นิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย
ภ.ง.ด.54 ต่างประเทศและมิได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย
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กำ�หนดยื่นแบบ
ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือน
ที่จ่ายเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือน
ที่จ่ายเงินได้
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ภาคผนวก
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ปฏิทินภาษี
ภาษีเงินได้

กรณีรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มใน
วันที่ 1 มกราคม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เต็มปี
(ภ.ง.ด. 90, 91)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เต็มปี
(ภ.ง.ด. 50)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 51)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 94)
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อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 (ค่าเช่า)
ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
1) บ้าน โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ หรือแพ ในกรณีเจ้าของเป็นผูใ้ ห้เช่า
2) ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเกษตรกรรม ในกรณีเจ้าของเป็นผูใ้ ห้เช่า
3) ทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการเกษตรกรรม ในกรณีทเ่ี จ้าของเป็นผูใ้ ห้เช่า
4) ยานพาหนะ ในกรณีเจ้าของเป็นผูใ้ ห้เช่า
5) ทรัพย์สนิ อย่างอืน่ ในกรณีเจ้าของเป็นผูใ้ ห้เช่า

ร้อยละ
30
20
15
30
10

* ในกรณีให้เช่าช่วงให้หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วงแล้วแต่กรณี

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 (ค่าวิชาชีพอิสระ)
ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
1) เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป
2) เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนอกจาก 1)

ร้อยละ
60
30

เงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 7 (ค่ารับเหมา)
ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
ค่ารับเหมา
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ร้อยละ
70

เงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 8 (เงินได้อน่ื ๆ)
ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
ร้อยละ
(1) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนันการแข่งขัน หรือ การเล่นต่าง ๆ
65
(2) การถ่าย ล้างอัด หรือขยายรูปภาพยนตร์รวมทัง้ การขายสวนประกอบ
70
(3) การทำ�กิจการคานเรือ อูเ่ รือ หรือซ่อมเรือทีม่ ใิ ช่ซอ่ มเครือ่ งจักรเครือ่ งกล
70
(4) การทำ�รองเท้า และเครือ่ งหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทัง้ การขาย
70
ส่วนประกอบ
(5) การตัด เย็บ ถัก ปักเสือ้ ผ้า หรือสิง่ อืน่ ๆรวมทัง้ การขายส่วนประกอบ
70
(6) การทำ� ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เครือ่ งเรือน รวมทัง้ การขายส่วนประกอบ 70
(7) การทำ�กิจการโรงแรม หรือภัตตาคารหรือการปรุงอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ จำ�หน่าย
70
(8) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
70
(9) การทำ�สบู่ แชมพู หรือเครือ่ งสำ�อาง
70
(10) การทำ�วรรณกรรม
75
(11) การค้าเครือ่ งเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรือ อัญมณีอน่ื
รวมทัง้ การขายส่วนประกอบ
75
(12) การทำ�กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เฉพาะทีม่ เี ตียงรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน รวมทัง้ การรักษาพยาบาล
75
และการจำ�หน่ายยา
(13) การโม่หรือย่อยหิน
75
(14) การทำ�ป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยนื ต้น
80
(15) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
80
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(16) การทำ�บล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร
รวมทัง้ การขายส่วนประกอบ
(17) การทำ�เหมืองแร่
(18) การทำ�เครือ่ งดืม่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครือ่ งดืม่
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502
(19) การทำ�เครือ่ งกระเบือ้ ง เครือ่ งเคลือบเครือ่ งซีเมนต์ หรือดินเผา
(20) การทำ�หรือจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
(21) การทำ�น�ำ้ แข็ง
(22) การทำ�กาว แป้งเปียก หรือสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะทำ�นองเดียวกันและ
การทำ�แป้งชนิดต่าง ๆทีม่ ใิ ช่เครือ่ งสำ�อาง
(23) การทำ�ลูกโป่ง เครือ่ งแก้ว เครือ่ งพลาสติกหรือเครือ่ งยางสำ�เร็จรูป
(24) การซักรีด หรือย้อมสี
(25) การขายของนอกจากทีร่ ะบุไว้ในข้ออืน่ ซึง่ ผูข้ ายมิได้เป็นผูผ้ ลิต
(26) รางวัลทีเ่ จ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
(27) การรับสินไถ่ทรัพย์สนิ ทีข่ ายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
(28) การรมยาง การทำ�ยางแผ่น หรือยางอย่างอืน่ ทีม่ ใิ ช่ยางสำ�เร็จรูป
(29) การฟอกหนัง
(30) การทำ�น�ำ้ ตาล หรือน�ำ้ เหลืองของน�ำ้ ตาล
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(31) การจับสัตว์น�ำ้
(32) การทำ�กิจการโรงเลือ่ ย
(33) การกลัน่ หรือหีบน�ำ้ มัน
(34) การให้เช่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2502
(35) การทำ�กิจการโรงสีขา้ ว
(36) การทำ�เกษตรกรรมประเภท ไม้ลม้ ลุกและธัญชาติ
(37) การอบหรือบ่มใบยาสูบ
(38) การเลีย้ งสัตว์ทกุ ชนิด รวมทัง้ การขายวัตถุพลอยได้
(39) การฆ่าสัตว์จ�ำ หน่าย รวมทัง้ การขายวัตถุพลอยได้
(40) การทำ�นาเกลือ
(41) การขายเรือกำ�ปัน่ หรือเรือมีระวาง ตัง้ แต่หกตันขึน้ ไป
เรือกลไฟหรือเรือยนต์มรี ะวางตัง้ แต่หา้ ตันขึน้ ไป หรือแพ
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(42) การขายทีด่ นิ เงินผ่อนหรือการให้เช่าซือ้ ทีด่ นิ
(43) การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักดนตรี
นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง เพือ่ ความบันเทิงใด ๆ
(ก) สำ�หรับเงินได้สว่ นทีไ่ ม่เกิน 300,000 บาท
(ข) สำ�หรับเงินได้สว่ นทีเ่ กิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จา่ ยตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
(44) เงินได้ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้ตง้ั แต่ขอ้ (1) - ข้อ (43) ให้หกั ค่าใช้จา่ ย
ตามความจำ�เป็นและสมควรเท่านัน้
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