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และผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
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วิสาหกิจชุมชน
(Community Enterprise)
บทนา
วิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจชุมชนประเภทหนึ่งที่ประกอบกิจการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน
มีวิถีชี วิตร่ ว มกัน และรวมตัว กัน ประกอบกิจการบนพื้ นฐานของการใช้ความรู้ ภู มิปั ญ ญา วัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
โดยรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย บุคคลธรรมดา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
และนิติบุ คคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิ ติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด
วิสาหกิจชุมชนไม่ว่ารูปแบบใด มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่ประมวลรัษฎากรได้กาหนดไว้
รั ฐ บาลได้ มี น โยบายที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
กลุ่มเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมชนบทให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ เป็นองค์กรทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็น SMEs ต่อไปได้ในอนาคต
จึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี มาตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. 2548 ก าหนดนิ ย ามวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ
ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อสร้าง
รายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน

ลักษณะสาคัญของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะสาคัญดังนี้
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดาเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
5. มีการดาเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย
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การจดทะเบียน/การต่ออายุ/การเลิกประกอบกิจการ
 การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์ขอจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของชุมชน
2. เป็นกิจการที่ดาเนินการหรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น
นิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
3. เป็ นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองเพื่อประโยชน์สุขของ
คนในชุมชน
4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
2. มีสิทธิขอรับการส่งเสริม สนับสนุน จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. มีสิทธิได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจั ดให้ มี โดยเป็ นการพัฒ นาเพื่อให้ วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อขยายและสร้างความมั่นคง
แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เชื่อถือ
สถานที่รับจดทะเบียน
สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรกิ่งอาเภอ หรือสานักงานเกษตรในกรุงเทพมหานคร
และหากท้องที่ใดในกรุงเทพมหานครไม่มีสานักงานเกษตรเขต ให้สานักงานเกษตรเขตใกล้เคียงเป็นสานักงาน
รับจดทะเบียน
เอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน
กรณีเป็นนิติบุคคล
1. ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง พร้อมที่ตั้ง
2. ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจทาการแทน
3. ชื่อและที่อยู่ของสมาชิก
4. กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะดาเนินการ
5. สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. สาเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน
7. สาเนามติของคณะกรรมการดาเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่
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กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
1. ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง พร้อมที่ตั้ง
2. ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจทาการแทน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. รายชื่อและที่อยู่พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
4. กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะดาเนินการ
5. หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
หรือสาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย นแล้ ว ให้ มี ค าว่ า “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” อยู่ ห น้ า ชื่ อ
วิสาหกิจชุมชนนั้น
 การต่ออายุการเป็นวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์จะดาเนิน
กิ จ การต่ อ ไปภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น โดยแจ้ ง ความประสงค์ พ ร้ อ มหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดง
การจดทะเบียน และหากวิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้ง ความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไปเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อย
กว่าสิ บ ห้ าวัน และเมื่อล่วงพ้น เวลาดังกล่าว ให้ กรมส่ งเสริมการเกษตรถอนชื่อวิส าหกิจชุมชนนั้นออกจาก
ทะเบียน
 การเลิกประกอบกิจการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนใดประสงค์ จ ะเลิ ก กิ จ การ ให้ ผู้ มี อ านาจท าการแทนแจ้ ง ให้ ก รมส่ งเสริ ม
การเกษตรทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกกิจการ

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
1. บุคคลธรรมดา
ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการ
ทากิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันกาไรที่ได้จากกิจการที่ทา
 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทากิจการ
ร่วมกัน โดยไม่มีวัตถุประสงค์แบ่งปันกาไรที่ได้จากกิจการที่ทา
2. นิติบุคคล
ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนนิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและ
เป็ น เจ้ า ของกิ จ การร่ ว มกั น โดยหุ้ น ส่ ว นทุ ก คนไม่ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด และต้ อ งจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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 ห้ างหุ้ น ส่ วนจ ากัด หมายถึง บุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุ นและเป็ นเจ้าของกิจการ
ร่ ว มกั น หุ้ น ส่ ว นมี ทั้ ง จ ากั ด ความรั บ ผิ ด และไม่ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด และต้ อ งจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 บริษัทจากัด หมายถึง บุ คคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้ น
รั บ ผิ ด ในหนี้ ต่ า ง ๆ ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนลงทุ น และต้ อ งจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 บริษัทมหาชนจากัด หมายถึง บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ ที่จะเสนอขายหุ้น
ต่ อประชาชน ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ค วามรั บ ผิ ด จ ากั ด ไม่ เกิ น จานวนค่ าหุ้ น ที่ ต้ อ งช าระ และบริษั ท ดั งกล่ าวได้ ระบุ
ความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

หน้าที่ทางภาษีของวิสาหกิจชุมชน
“วิส าหกิจ ชุมชนเป็ น กิจ การของชุม ชนที่ ส ร้างรายได้ และก่อให้ เกิดการจ้า งงานในชุมชน
วิสาหกิจชุมชนจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะเสียภาษีประเภทใด ขึ้นอยู่กับรูปแบบและ
ธุรกรรมของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ”
เมื่อวิสาหกิจชุมชนได้ดาเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่ง เสริมการเกษตรแล้ว
วิสาหกิจชุมชนมีหน้าที่ทางภาษี ดังนี้
1. ขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
2. จัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย
3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษี

การขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่ มี เลขประจ าตั ว ผู้ เสี ย ภาษี จะต้ อ งด าเนิ น การ ยื่ น ค าร้ อ งขอมี
เลขประจาตัวและบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรในนามวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
1. วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบการในรู ป ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณ ะบุ ค คล
ที่มิใช่นิติบุคคล ถือเป็นหน่วยภาษีอีกหน่วยหนึ่งแยกต่างหากจากบุคคลที่อยู่ในวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ โดยวิสาหกิจชุมชน
จะต้ องยื่ นค าร้ องขอมี เลขประจ าตั วผู้ เสี ยภาษี อากรและบั ตรประจ าตั วผู้ เสี ยภาษี อากรด้ วยแบบ ล.ป.10.2
ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วิสาหกิจชุม ชนตั้งอยู่ ภายใน 60 วันนับแต่
วันที่มีเงินได้พึงประเมิน พร้อมแนบหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจทาการแทนวิสาหกิจ
ชุมชน (ประธาน) ส าเนาบั ตรประจ าตั ว ประชาชนของสมาชิ กวิส าหกิจ ชุมชนทุ กคน ส าเนาทะเบี ยนบ้ าน
ซึ่งเป็ นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน สาเนาหนั งสือ สาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และสาเนาคาขอ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rd.go.th, แบบคาร้อง/คาขอ, เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษี, ล.ป.10.2)
2. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขทะเบียน
นิติบุคคล 13 หลักที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ เป็นเลขประจาตัวผู้เสียภาษี โดยไม่ต้องยื่นคาร้อง
ขอมีเลขประจาตัวและบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
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การจัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549
ได้กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้ตามมาตรา
40(5)–(8) แห่งประมวลรัษฎากร จัดทาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจาวัน โดยต้อง
มีรายการและข้อความอย่างน้อยตามที่ประกาศอธิบดีฯ กาหนด ดังนี้
1. รูปแบบรายงานเงินสดรับ – จ่าย
รายงานเงินสดรับ – จ่าย ที่ผู้ประกอบการใช้จัดทาเพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายประจาวัน
ต้องมีรูปแบบลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กาหนดไว้ ดังนี้
รายงานเงินสดรับ – จ่าย
ชื่อผู้ประกอบการ........................................................... เลขประจาตัวประชาชน ........................................
ชื่อสถานประกอบการ........................................................ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................
วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ (บาท)
ซื้อสินค้า

รายจ่าย (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คาอธิบายรายงานเงินสดรับ – จ่าย
1. ช่อง “วัน/เดือน/ปี” ใช้บันทึกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน
2. ช่อง “รายการ” ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่น ขายสินค้า ค่าซื้อสินค้า
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้า ค่าไฟ เงินเดือน เป็นต้น
3. ช่อง “รายรับ” ใช้บันทึก “จานวนเงิน” ทีไ่ ด้รับเข้ามาตามรายละเอียดในช่องรายการ
4. ช่อง “รายจ่าย” เป็นการซื้อสินค้า ใช้บันทึก “จานวนเงิน” ที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
5. ช่อง “รายจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บันทึก “จานวนเงิน” เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
6. กรณีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกในวันที่ได้รับชาระหรือวันที่จ่ายค่าสินค้านั้น
โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
***หมายเหตุ : รายงานเงินสดรับ – จ่าย นี้ หมายถึง บัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย

หมายเหตุ
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2. วิธีการจัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย
2.1 การจัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตาม
แบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพ
ของกิจการได้
2.2 ต้องจัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย เป็นภาษาไทย ถ้าทาเป็นภาษาต่างประเทศให้มี
ภาษาไทยกากับ
2.3 ต้องลงรายการในรายงานเงิน สดรับ – จ่าย ภายใน 3 วันทาการ นับ แต่วันที่ มี
รายได้หรือรายจ่าย
2.4 รายการที่นามาลงในรายงานเงินสดรับ – จ่าย
 ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ฯลฯ
 การลงรายการรายรับและรายจ่าย ให้ลงเป็น ยอดรวมของแต่ละวัน ทาการ
โดยมี เอกสารประกอบรายรั บ และรายจ่ ายดั งกล่ า ว หรือ สามารถลงรายการรายรับ และรายจ่ า ยโดยลง
รายละเอียดรายการของรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทาได้เช่นกัน
 รายจ่ายที่นามาลงในรายงานเงินสดรับ – จ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประกอบกิจการ
 สาหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนามาลงเป็นต้นทุนของสินค้า
หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจานวน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินเชื่อ
ให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชาระหรือวันที่จ่ายชาระค่าสินค้า/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
2.5 ให้ สรุปยอดรายรับและรายจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. การลงรายงานเงินสดรับ – จ่าย สามารถลงรายการได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย เป็นยอดรวมของแต่ละวันทาการ หรือ
วิธีที่ 2 ลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ – รายจ่าย
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วิธีที่ 1 การลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย เป็นยอดรวมของแต่ละวันทาการ
รายงานเงินสดรับ – จ่าย
ชื่อผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ เลขประจาตัวประชาชน
.
ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0992000000000

.
วัน/เดือน/ปี
1 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
16 ธ.ค.59
25 ธ.ค.59
31 ธ.ค.59

สรุป

รายการ
ขายสินค้า
ค่าเช่าร้าน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ค่าน้า ค่าไฟ
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ขายสินค้า
ค่าน้ามันรถส่งของ
ขายสินค้า
ค่าแรงคนงาน
รวม

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

00
00
00
00
00
00

รายจ่าย (บาท)
ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
10,000 00
5,000 00
1,000 00
10,000
500 00
5,000 00
15,000 00
16,500 00

รายรับ – รายจ่าย สาหรับเดือนธันวาคม 2559
รายรับ
ขายสินค้า
รายจ่าย
ซื้อสินค้า
15,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500
กาไร (ขาดทุน)

40,000 บาท
31,500 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ
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วิธีที่ 2 การลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ – รายจ่าย
รายงานเงินสดรับ – จ่าย
ชื่อผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ เลขประจาตัวประชาชน
.
ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0992000000000
วัน/เดือน/ปี
1 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59

16 ธ.ค.59

25 ธ.ค.59
31 ธ.ค.59

สรุป

รายการ
ขายปูนซีเมนต์
ขายท่อพีวีซี
ค่าเช่าร้าน
ขายแผ่นยิปซั่ม
ขายก๊อกน้า
ซื้อปูนซีเมนต์
ซื้อสายยาง
ค่าน้า ค่าไฟ
ขายประตูพีวีซี
ขายสังกะสี
ซื้อเหล็กเส้น
ซื้อกระเบื้อง
ขายกระเบื้อง
ค่าน้ามันรถส่งของ
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

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

รายจ่าย (บาท)
ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
10,000 00
4,000 00
1,000 00
1,000 00
8,000 00
2,000 00
500 00
5,000
15,000 00
16,500 00

รายรับ – รายจ่าย สาหรับเดือนธันวาคม 2559
รายรับ
ขายสินค้า
รายจ่าย
ซื้อสินค้า
15,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500
กาไร (ขาดทุน)

40,000 บาท
31,500 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ
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การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
วิสาหกิจชุมชนจะเสียภาษีประเภทใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ววิสาหกิจชุมชนจะต้องเสียภาษี ดังนี้
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT)
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT)
3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax : WHT)
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax : SBT)
6. อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล

ภาษีมลู ค่าเพิม่
วิสาหกิจชุมชน
ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากร
แสตมป์
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax : PIT)
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบกิ จ การในรู ป ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่
นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกาหนด แต่เนื่องรัฐบาลต้องการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ ง เป็นองค์กรทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อ
ช่วยบรรเทาภาระภาษีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) ขยายระยะเวลาการ
ยกเว้ น ภาษี เงิน ได้ ส าหรั บ วิส าหกิ จ ชุ ม ชนตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการส่ งเสริม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เฉพาะที่ เป็ น
ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญหรือคณะบุ คคลที่ มิใช่นิ ติบุ คคล ซึ่ งมี เงินได้ ไม่เกินหนึ่ งล้ านแปดแสนบาทต่ อปี ส าหรับปีภาษี นั้ น
ออกไปอี ก เป็ น ระยะเวลา 3 ปี ส าหรั บ เงิน ได้พึ งประเมิน ที่ ได้รับ ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ งวัน ที่
31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วสิ าหกิจชุมชน
1. เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องจดทะเบียนและ
ได้ รั บ ใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นจากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ตาม พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
พ.ศ. 2548 เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
2. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ต้ อ งจั ด ท ารายงานแสดงรายได้ แ ละรายจ่ า ยประจ าวั น หรื อ รายงานเงิน สดรั บ – จ่ า ยประจ าวั น เป็ น
ภาษาไทย ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตาม
แบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)
3. วิสาหกิจชุมชนต้องเก็บรักษารายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจาวัน หรือรายงานเงิน
สดรับ – จ่ายประจาวัน และใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ ที่ตั้งของ
วิสาหกิจชุมชน พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ทันที
หมายเหตุ : กรณีวิสาหกิจชุมชนทีม่ ีเงินได้พึงประเมินเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องนาเงินได้
พึงประเมินตั้งแต่บาทแรก มาคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การหักค่าใช้จ่าย
ผู้มีเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (5)(6)(7)(8) สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ แบบ คือ
 แบบที่ ๑ การหักค่าใช้จ่ายเหมา กาหนดไว้เป็นอัตราร้อยละ ตามที่กฎหมายกาหนด
 แบบที่ ๒ การหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และต้องมีเอกสาร
หลักฐานการหักค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ได้
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ตารางสรุปการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมา
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร
1. การให้เช่าทรัพย์สิน
ก) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ง) ยานพาหนะ
จ) ทรัพย์สินอย่างอื่น
กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วงแล้วแต่กรณี
2. การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน กฎหมายยอมให้ผู้มีเงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้วิธีเดียว
3. การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว กฎหมายยอมให้ผู้มีเงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้วิธีเดียว
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ
1. กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
2. การประกอบโรคศิลปะ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสาคัญนอกจากเครื่องมือ

ร้อยละ
30
20
15
30
10
20
20
ร้อยละ
30
60
ร้อยละ
60
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ตารางแสดงการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สาหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)
ประเภทเงินได้พึงประเมิน

ร้อยละ

1. การเก็บค่าต๋งหรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือ
การเล่นต่าง ๆ
2. การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการ
ขายส่วนประกอบ
3. การทากิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อม
เครื่องจักร เครื่องกล
4. การทารองเท้า และเครื่องหนังแท้หรือหนังเทียม
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
5. การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขาย
ส่วนประกอบ
6. การทา ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการ
ขายส่วนประกอบ
7. การทากิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุง
อาหาร หรือเครื่องดื่มจาหน่าย
8. การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
9. การทาสบู่ แชมพู หรือเครื่องสาอาง
10. การทาวรรณกรรม
11. การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณี
อื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
12. การทากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจาหน่ายยา
13. การโม่หรือย่อยหิน
14. การทาป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น
15. การขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
16. การทาบล็อค และตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด
เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
17. การทาเหมืองแร่
18. การทาเครือ่ งดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
19. การทาเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์
หรือดินเผา

60

20. การทาหรือจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
21. การทาน้าแข็ง

60
60

22. การทากาว แป้งเปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะทานอง
เดียวกันและการทาแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่
เครื่องสาอาง

60

ประเภทเงินได้พึงประเมิน

ร้อยละ

23. การทาลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก
หรือเครื่องยางสาเร็จรูป
24. การซักรีด หรือย้อมสี

60

25. การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้
เป็นผู้ผลิต
26. รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง

60

60

60

27. การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากหรือการได้กรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
28. การรมยาง การทายางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยาง
สาเร็จรูป
29. การฟอกหนัง

60
60
60
60

30. การทาน้าตาล หรือน้าเหลืองของน้าตาล
31. การจับสัตว์น้า
32. การทากิจการโรงเลื่อย
33. การกลั่นหรือหีบน้ามัน

60
60
60
60

60

34. การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม
มาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร

60

60
60
60
60

35. การทากิจการโรงสีข้าว
36. การทาเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ
37. การอบหรือบ่มใบยาสูบ
38. การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้

60
60
60
60

60
60
60

39. การฆ่าสัตว์จาหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
60
40. การทานาเกลือ
60
41. การขายเรือกาปั่นหรือเรือทีม่ ีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป
60
เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป
หรือแพ
42. การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
60
43. การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือ
โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือ
นักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ
(ก) สาหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
60
(ข) สาหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
40
การหั กค่ า ใช้ ต าม (ก) และ (ข) รวมกั น ต้ อ งไม่ เ กิ น
600,000 บาท
หักค่าใช้จ่ายตาม
44. เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ 1 – 43

60
60
60
60
60

*** พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒๙) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับสาหรับเงินได้
พึงประเมิน ประจาปีภาษี พ.ศ. 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

60

60

60
60

ความจาเป็นและ
สมควร
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การหักค่าลดหย่อน
ค่าลดหย่อน หมายถึง รายการต่าง ๆ ที่กฎหมายได้กาหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หัก
ค่าใช้จ่ ายแล้ ว เพื่ อเป็ น การบรรเทาภาระภาษี ให้ แก่ ผู้ เสี ย ภาษี ก่อ นน าเงิน ได้ที่ เหลื อ ซึ่งเรีย กว่าเงิน ได้ สุ ท ธิ
ไปคานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชุ ม ที่ เป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใช่ นิ ติ บุ ค คล สามารถหั ก
ค่าลดหย่อนสาหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย คนละ 60,000
บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ถือเป็นหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาประเภทหนึ่ง จะต้องนาเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี ไป
คานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแยกการคานวณภาษีออกได้ดังนี้
1. การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี
2. การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
การค านวณภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดาประจ าปี ภ าษี แ ละภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดาครึ่งปี
กฎหมายได้กาหนดวิธีการคานวณภาษีออกเป็น 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 คานวณจากเงินได้สุทธิ (ตามมาตรา 48 (1))

เงินได้สทุ ธิ = เงินได้พงึ ประเมิน – ค่าใช้จา่ ย – ค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องชาระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*** พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เงินได้สุทธิ (บาท)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

0 – 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 – 5,000,000
5,000,001 ขึ้นไป

ยกเว้นภาษี
5
10
15
20
25
30
35

หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับ
เงินได้สุทธิจากการคานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท
สาหรับปีภาษีนั้น ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
วิธีที่ 2 คานวณจากเงินได้พึงประเมิน (ตามมาตรา 48 (2))
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องชาระ = เงินได้พึงประเมินทุกประเภท (ยกเว้นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1) x 0.5%

กรณีที่ต้องคานวณวิธีที่ 2 ได้แก่ กรณีที่เงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวมถึง
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 (เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ) มีจานวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้
คานวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน และตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป ภาษีที่คานวณตามวิธีที่
2 ถ้ า มี จ านวนไม่ เ กิ น 5,000 บาท ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี ตามพระราชกฤษฎี ก าฯ (ฉบั บ ที่ 480)
พ.ศ. 2552
***หมายเหตุ : ให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินคานวณภาษีตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เปรียบเทียบกัน
วิธีใดมีจานวนภาษีที่ต้องชาระสูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้น
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วิธีการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี
ผู้มีเงินได้ต้องนาเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมาย
ยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ
และชาระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ และให้นาภาษีที่เสียครึ่งปีมาเครดิตหักออกจาก
จานวนภาษีเงินได้ประจาปีภาษี การคานวณภาษีให้ทาเป็น 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 คานวณภาษีตามวิธีที่ 1
การคานวณภาษีตามวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปีภาษี
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
(1) – (2) เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ (ไม่รวมค่าลดหย่อนเงินบริจาค) ตามที่กฎหมายกาหนด
(3) – (4) เหลือเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่เกินจานวนที่กฎหมายกาหนด
(5) – (6) เหลือเงินได้สุทธิ
นาเงินได้สุทธิตาม (7) ไปคานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวิธีที่ 1

=
=
=
=
=
=
=

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

………
………
………
………
………
………
………

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

= xxxx ……… (8)

ขั้นที่ 2 คานวณภาษีตามวิธีที่ 2
การคานวณภาษีตามวิธีที่ 2
เงินได้พึงประเมินทุกประเภท (ยกเว้นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1)
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวิธีที่ 2 = (9) x 0.5
100
ขั้นที่ 3 สรุปภาษีที่ต้องชาระ
ภาษีประจาปีภาษีที่ต้องเสีย เทียบ (8) และ (10) จานวนที่มากกว่า
หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ชาระไว้แล้ว
ภาษีเงินได้ชาระล่วงหน้า
เครดิตภาษีเงินปันผล
(11) – (12) เหลือภาษีเงินได้ที่ต้องชาระ (ชาระเกิน)

= xxxx ……… (9)
= xxxx ……… (10)

= xxxx ……… (11)
xx
xx
xx
xx

= xxxx ……… (12)
= xxxx
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วิธีการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรดาครึ่ ง ปี เป็ น ภาษี ที่ เสี ย ก่ อ นถึ ง ก าหนดเวลาเสี ย ภาษี ป ระจ าปี
(เดือนมีนาคมของปีถัดไป) และเสียเฉพาะกรณีที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ภาษีที่เสียนี้นาไปเป็นเครดิตหักออก
จากภาษีประจาปีได้
เงินได้พึงประเมินที่กาหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่
 เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40 (5) ถึ ง (8) แต่ ไม่ ร วมถึ ง เงิ น กิ น เปล่ า เงิ น ช่ ว ย
ค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
หากมีเงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) จะต้องนาเงินได้ดังกล่าวมาคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วย โดยภาษีครึ่งปีที่เสียไว้นี้สามารถนาไปหักเป็นเครดิตภาษีประจาปีได้
หลักเกณฑ์ในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี มีลักษณะคล้ายกับการคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 คานวณภาษีตามวิธีที่ 1
การคานวณภาษีตามวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
(1) – (2) เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกาหนด
(3) – (4) เหลือเงินได้สุทธิ
นาเงินได้สุทธิตาม (5) ไปคานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวิธีที่ 1

=
=
=
=
=

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

………
………
………
………
………

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

= xxxx ……… (6)

ขั้นที่ 2 คานวณภาษีตามวิธีที่ 2
การคานวณภาษีตามวิธีที่ 2
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวิธีที่ 2 = (7) x 0.5
100
ขั้นที่ 3 สรุปภาษีที่ต้องชาระ
ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสีย เทียบ (6) และ (8) จานวนที่มากกว่า
หัก จานวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน
(9) – (10) เหลือภาษีเงินได้ที่ต้องชาระ (ชาระเกิน)

= xxxx ……… (7)
= xxxx ……… (8)

= xxxx ……… (9)
= xxxx ……… (10)
= xxxx
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ตัวอย่างการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกร ประกอบการในรู ป ของห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ที่ มิ ใช่
นิติบุคคล โดยประกอบกิจการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจาหน่าย ซึ่งมิได้เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(การเลี้ ยงโคเนื้ อเพื่อจ าหน่ ายได้รับ ยกเว้น ภาษี มูล ค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 แห่ งประมวลรัษฎากร) มีเงิ นได้
พึงประเมินจากการขายโคเนื้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 จานวน 1,900,000
บาท และมีเงิน ได้พึงประเมิน จากการขายโคเนื้ อ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560
จานวน 1,900,000 บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี (ภ.ง.ด.90) โดยมีวิธีการคานวณ
ภาษี ดังนี้
การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
ขั้นที่ 1 คานวณภาษีตามวิธีที่ 1
คานวนภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม – มิถุนายน)
= 1,900,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 (1,900,000 x 60)
= 1,140,000 บาท
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
=
760,000 บาท
หัก ค่าลดหย่อนครึ่งปี (120,000)
=
60,000 บาท
2
คงเหลือเงินได้สุทธิ
=
700,000 บาท
วิธีคานวณภาษี
เงินได้สุทธิ = 700,000 บาท
1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับยกเว้นภาษี
=
0 บาท
2. เงินได้สุทธิ 150,000 x 5%
=
7,500 บาท
3. เงินได้สุทธิ 200,000 x 10%
=
20,000 บาท
4. เงินได้สุทธิ 200,000 x 15%
=
30,000 บาท
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 1 คือ
=
57,500 บาท
ขั้นที่ 2 คานวณภาษีตามวิธีที่ 2
คานวนภาษีวิธีที่ 2
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม – มิถุนายน)
= 1,900,000 บาท
ภาษีที่ต้องชาระ (1,900,000 x 0.5)
=
9,500 บาท
100
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 2 คือ
=
9,500 บาท
ขั้นที่ 3 สรุปภาษีที่ต้องชาระ
เปรียบเทียบภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 วิธีใดมีจานวนภาษีมากกว่าให้ชาระภาษีตามวิธีนั้น
√ จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 1 คือ
=
57,500 บาท
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 2 คือ
=
9,500 บาท
ดังนั้น ภาษีที่ต้องชาระตามแบบ ภ.ง.ด.94 คือ จานวนภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1
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การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี (ภ.ง.ด.90)
ขั้นที่ 1 คานวณภาษีตามวิธีที่ 1
คานวนภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม – ธันวาคม)
= 3,800,000
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 (3,800,000 x 60)
= 2,280,000
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
= 1,520,000
หัก ค่าลดหย่อน
=
120,000
คงเหลือเงินได้สุทธิ
วิธีคานวณภาษี
เงินได้สุทธิ = 1,400,000 บาท
1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับยกเว้นภาษี
2. เงินได้สุทธิ 150,000 x 5%
3. เงินได้สุทธิ 200,000 x 10%
4. เงินได้สุทธิ 250,000 x 15%
5. เงินได้สุทธิ 250,000 x 20%
6. เงินได้สุทธิ 400,000 x 25%
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 1 คือ

=
=
=
=
=
=
=
=

บาท
บาท
บาท
บาท

1,400,000 บาท
0
7,500
20,000
37,500
50,000
100,000
215,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขั้นที่ 2 คานวณภาษีตามวิธีที่ 2
คานวนภาษีวิธีที่ 2
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม – ธันวาคม)
ภาษีที่ต้องชาระ (3,800,000 x 0.5)
100
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 2 คือ

=
=

3,800,000 บาท
19,000 บาท

=

19,000 บาท

ขั้นที่ 3 สรุปภาษีที่ต้องชาระ
เปรียบเทียบภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 วิธีใดมีจานวนภาษีมากกว่าให้ชาระภาษีตามวิธีนั้น
√ จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 1 คือ
=
215,000 บาท
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 2 คือ
=
19,000 บาท
ดังนั้น ภาษีที่ต้องชาระตามแบบ ภ.ง.ด.90 คือ จานวนภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1
สรุป
จานวนภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 1 คือ
หัก ภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ที่ชาระไว้แล้ว
ภาษีที่ต้องชาระจริงตามแบบ ภ.ง.ด.90

=
=
=

215,000 บาท
57,500 บาท
157,500 บาท
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ภาษีของเงินส่วนแบ่งกาไร
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เมื่อจ่ายเงินส่วนแบ่งกาไรให้แก่สมาชิกในปีภาษีใด สมาชิกต้องนาเงินส่วนแบ่งกาไรซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคานวณเสียภาษีเงินได้กับเงินได้พึ งประเมินประเภทอื่น ๆ
ที่ได้รับ โดยไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่อไป ทั้งนี้ สาหรับ
ส่วนแบ่งของกาไรที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และวิสาหกิจชุมชนผู้จ่ายเงินส่วนแบ่ง
กาไรไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
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การจัดทาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 249)
วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีขึ้นไป นอกจากมี หน้าที่ต้องจัดทา
บั ญ ชี หรื อ รายงานแสดงรายได้ แ ละรายจ่ า ยประจ าวั น และยื่ น แบบแสดงรายการและช าระภาษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา โดยนาเงินได้พึงประเมินตั้งแต่บาทแรกมาคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 249) ยังกาหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จัดทาบัญชีหรือรายงานแสดง
รายได้และรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. ให้ ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรือคณะบุ ค คลที่ มิ ใช่ นิ ติบุ ค คล จัดท าบั ญ ชี ห รือรายงานแสดง
ยอดเงินคงเหลือยกมา จานวนรวมของยอดรายได้และยอดรายจ่ายที่ได้มีการรับมาหรือจ่ายไปในระหว่างปี
ภาษี และยอดเงินคงเหลือยกไป โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยดังนี้
รายงานบัญชีรับ – จ่าย ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ประจาปีภาษี ……………..
ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล ………………………………………………………….
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
รายการ
รายรับ (บาท)
หมายเหตุ
1. ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน
2. ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี
3. ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี
4. ส่วนแบ่งเงินกาไรหรือส่วนแบ่งรายได้
ที่จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป
รายการยอดเงินได้คงเหลือยกไป ปรากฏตาม
1. บัญชีธนาคาร …………………………………………………………….. สาขา ………………………………………………………
ชื่อบัญชี ……………………………………………………………………. เลขที่บัญชี ……………………………………………….
2. เงินสด ………………………………………………………………………. บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
…………………………………………………….
(……………………………………………….)
ผู้อานวยการหรือผู้จัดการ
หมายเหตุ : การแจ้งความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรอาจเป็นเหตุให้ได้รับโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือน
ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร
และการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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2. การจัดทาบั ญ ชีห รือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ตามข้อ 1 ให้ ทาเป็นภาษาไทย
ถ้าทาเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกากับ
3. การจัดทาบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ตามข้อ 1 ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ของทุกปีภาษี
4. ให้ใช้บังคับสาหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งจะต้องยื่นรายการตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

กาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบแสดงรายการภาษี
ภ.ง.ด.94
(ภาษีเงินได้ครึ่งปี)
ภ.ง.ด.90
(ภาษีเงินได้ประจาปีภาษี)

เงินได้พึงประเมินที่นามาคานวณภาษี
กาหนดเวลายื่นแบบ
ประเภทเงินได้
เงินได้ที่ได้รับตั้งแต่
มาตรา 40(5)(6)(7)(8)
มกราคม – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน
(6 เดือน)
ของปีภาษีนั้น
มาตรา 40(1) ถึง (8)
มกราคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม
(12 เดือน)
ของปีภาษีถัดไป

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 2 ระยะ คือ
1. “ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้
เฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกรกฎาคม – กัน ยายน
ของปีภาษีนั้น
2. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี (ภ.ง.ด.90)” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ
เงิน ได้ พึ งประเมิ น ตามมาตรา 40(1) ถึ ง (8) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (แต่ มิ ใช่ เงิน ได้ ต ามมาตรา 40(1)
แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยยื่นภายในเดือนมกราคม – มีนาคม
ของปีภาษีถัดไป
หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ณ สานักงาน
สรรพากรพื้ น ที่ ส าขาที่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ภู มิ ล าเนาอยู่ และทางเว็ บ ไซต์ ก รมสรรพากร (www.rd.go.th)
โดยวิสาหกิจชุมชนสามารถนาภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ต้องชาระได้
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax : CIT)
วิส าหกิจ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบการในรูป ของห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด จะต้องนารายได้ – รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมาคานวณหา
กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การคานวณกาไรสุทธิต้องเป็นไปตามเงื่ อนไขมาตรา 65 ทวิ และมาตรา
65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องยื่นแบบเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง
ดังนี้

1.

2.

แบบแสดงรายการภาษี
ภ.ง.ด.51

กาไรสุทธิที่นามาคานวณภาษี
ประมาณการกาไรสุ ท ธิทั้ งรอบระยะเวลา
(ครึ่งแรกของรอบระยะเวลาบัญชี) บัญชี แล้วนากึ่งหนึ่งของประมาณการกาไร
สุทธิมาคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภ.ง.ด.50
(รอบระยะเวลาบัญชี)

กาหนดเวลายื่นแบบ
ภายใน 2 เดือนนับแต่
วั น สุ ด ท้ ายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดื อ น
นั บ แ ต่ วั น แ ร ก ข อ ง
รอบระยะเวลาบัญชี
นากาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลา ภายใน 150 วั น นั บ
บัญชีมาคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
แต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
***ต้องยื่นเป็นประจา
ทุ ก รอ บ ระ ย ะ เว ล า
บั ญ ชี ไม่ ว่าจะมี รายได้
หรือไม่

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนสามารถนาภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ต้องชาระได้

การคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบการในรู ป แบบของบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการ
ลดอั ต ราและยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ให้ แ ก่ SMEs (ตาม พรฎ.530 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดย พรฎ.583 และ พรฎ.603) ซึ่งคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกาไรสุทธิ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องชาระ = กาไรสุทธิ x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุทธิ
(บาท)
0 – 300,000
300,001 – 3,000,000
3,000,001 ขึ้นไป

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ยกเว้น
15
20

หมายเหตุ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ ว ในวัน สุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ไม่ เกิ น 5 ล้ านบาท และมี รายได้ จากการขายสิ น ค้าและ
การให้ บ ริการในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ไม่เกิน 30 ล้ านบาท เฉพาะกาไรสุทธิที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่าย
(Withholding Tax : WHT)
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินได้บางประเภท เงินได้ดังกล่าวอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถน าเงิน ภาษี ที่ ถูกหั กไว้มาหั กออกจากภาษี ที่ต้ องช าระเมื่อยื่น แบบเสี ย ภาษีเงินได้ครึ่งปีห รือ
ประจาปีภาษี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผู้เสียภาษีที่จะต้องเสียภาษีจานวนมากในตอนสิ้นปี ในทางกลับกัน
เมื่อวิสาหกิจชุมมีการจ่ายเงินได้บางประเภทก็อาจต้องทาหน้าที่เป็นผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนาส่งเงิน
ภาษีแก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้
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ตารางสรุปการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จา่ ย
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมินตามตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมนาส่งภาษีให้กรมสรรพากร ดังนี้
มาตรา 40
ประเภทเงินได้พึง
แห่งประมวลรัษฎากร
ประเมิน
มาตรา 40 (1)
- เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ถูกหักภาษี
ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ วิธีการคานวณ
บุคคลธรรมดาที่อยู่ในและ 1. คานวณเงินได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมินที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
นอกประเทศไทย
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
2. คานวณภาษีที่ต้องชาระทั้งปี

ภาษีต้องชาระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. คานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง = ภาษีที่ต้องชาระทั้งปี
จานวนครั้งที่จ่าย
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี

แบบแสดงรายการภาษี/
กาหนดเวลานาส่งภาษี
นาส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. 1
ภายในวันที่ 1 – 7 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่
จ่ายเงินได้
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้พึง
แห่งประมวลรัษฎากร
ประเมิน
มาตรา 40 (2)
- การรับทางานให้
ค่านายหน้า ฯลฯ

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน
ถูกหักภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่ใน
ประเทศไทย

วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี

แบบแสดงรายการภาษี/
กาหนดเวลานาส่งภาษี

วิธีการคานวณ
1. คานวณเงินได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมินที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
2. คานวณภาษีที่ต้องชาระทั้งปี
ภาษีต้องชาระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. คานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง = ภาษีที่ต้องชาระทั้งปี
จานวนครั้งที่จ่าย
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย

หักภาษีร้อยละ 15

นาส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. 1
ภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้พึง
แห่งประมวลรัษฎากร
ประเมิน
มาตรา 40 (3)
- ค่าแห่งกู๊ดวิลล์
ลิขสิทธิ์
สิทธิอย่างอื่น ฯลฯ

มาตรา 40 (4) (ก)

ผู้รับเงินได้พึงประเมินถูก
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
หักภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาที่อยู่ใน
ประเทศไทย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย

หักภาษีร้อยละ 15

 เฉพาะดอกเบี้ยเงิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
ฝากสหกรณ์/หุ้นกู้/ บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย
ตั๋วเงิน/เงินให้กู้ยืม
 ผลต่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจาหน่ายตั๋ว
เงิน หรือตราสารสิทธิ
ในหนี้บริษัทหรือนิติ
บุคคลอื่นเป็นผู้ออก
 เงินได้ทานองเดียวกับ
ดอกเบี้ย
 ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การให้กู้ยืมหรือสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ทกุ
ชนิด

หักภาษีร้อยละ 15

แบบแสดงรายการภาษี/
กาหนดเวลานาส่งภาษี

นาส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. 2
ภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้

น าส่ งด้ ว ย แ บ บ ภ .ง.ด . 2
ภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือ น
ถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้
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แบบแสดงรายการภาษี/
กาหนดเวลานาส่งภาษี

มาตรา 40
ประเภทเงินได้พึง
แห่งประมวลรัษฎากร
ประเมิน
มาตรา 40 (5)
- การให้เช่าทรัพย์สิน
ทุกชนิด

ผู้รับเงินได้พึงประเมินถูก
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
หักภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย

ภ.ง.ด.3 นาส่งภายในวันที่
1 – 7 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

มาตรา 40 (6)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่อยู่นอก
ประเทศไทย

ภ.ง.ด.3 นาส่งภายในวันที่
1 – 7 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

มาตรา 40 (8)

วิชาชีพอิสระตามประมวล
รัษฎากร
- กฎหมาย วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
ประณีตศิลปกรรม
การประกอบโรคศิลป์
- รางวัลในการประกวด/
แข่งขัน/ชิงโชค
- ค่าแสดงของนักแสดง
สาธารณะ (นักร้อง
นักดนตรี นักแสดง
นักกีฬาอาชีพ)

หักภาษีร้อยละ 15

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
หักภาษีร้อยละ 5
บุคคลธรรมดาที่อยู่ในและ
นอกประเทศไทย
นักแสดงสาธารณะที่อยู่ใน หักภาษีร้อยละ 5
ประเทศไทย

นักแสดงสาธารณะที่อยู่
นอกประเทศไทย

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.3 นาส่งภายในวันที่
1 – 7 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
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ภาษีมูลค่าเพิม่
(Value Added Tax : VAT)
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะประกอบการ
ในรูปของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริก ารเกินกว่า 1,800,000
บาทต่ อ ปี หรื อ ต่ อ รอบระยะเวลาบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ ต้ อ งยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ เป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกากับภาษี เพื่อเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งมอบใบกากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ
รวมถึงต้องจัดทารายงานต่าง ๆ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่ ทั้งนี้ การคานวณภาษีที่ต้องเสียคานวณจากภาษีขายหักด้วย
ภาษีซอื้ ในเดือนภาษีนั้น ๆ

การคานวณภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และการนาเข้า ปัจจุบันจัดเก็บ
ภาษี ในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีที่ จั ด เก็บ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ) และอัตราร้อยละ 0 ส าหรับ
การส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยมีวิธีการคานวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี
ดังนี้

ภาษีที่ต้องชาระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
หากผลการค านวณเป็ น ลบ (-) อั น เกิ ด จากจ านวนภาษี ซื้ อ มากกว่ า จ านวนภาษี ข าย
ผู้ประกอบการก็มีสิทธิได้รับคืนภาษี

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการ
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสียภาษี
(1) จากการนาสินค้าไปใช้ ไม่ว่าประการใด ๆ เว้นแต่เพื่อการประกอบกิจการของ
ตนเอง
(2) สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
(3) สิ น ค้ าคงเหลื อ และทรัพ ย์ สิ น ที่ ผู้ ป ระกอบการมี ไว้ ในการประกอบกิ จ การจาก
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ได้รับแจ้งคาสั่งถอน หรือวันที่ได้รับแจ้งการ
เพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสียภาษีจากการ
ให้บริการหรือใช้บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง และการนาเงินไปหา
ประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์

ภาษีซื้อ (Input Tax) หมายถึง
ภาษีมูล ค่าเพิ่มที่ผู้ ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่มถูกผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง และให้
หมายความรวมถึง
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อนาเข้าสินค้า
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อรับโอนสินค้านาเข้า
ที่จาแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นาส่งกรมสรรพากร
(1) จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) จากการช าระราคาสิ น ค้ าหรือ ราคาค่ า บริ ก ารให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ น อก
ราชอาณาจั ก ร ซึ่ งได้ เข้ ามาประกอบกิ จ การขายสิ น ค้ าหรื อให้ บ ริ การในราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราว
และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
(3) การชาระราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้
มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
(4) จากการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่
ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(Specific Business Tax : SBT)
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องนารายรับมาเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่

อากรแสตมป์
(Stamp Duty)
วิสาหกิจชุมชนที่มีการทาสัญญาหรือตราสารอื่นใดที่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตาม
บัญชีอากรแสตมป์จะต้องเสียอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(www.rd.go.th)
ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชาระภาษี และการนาส่งภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่าน
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ออกไปอี ก 8 วั น นั บ แต่ วั น พ้ น ก าหนดเวลายื่ น แบบแสดงรายการภาษี
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้ งนี้ ส าหรั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากรที่ ก าหนด
ให้ยื่นรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

โทษทางอาญา





ไม่ยื่นขอมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่จัดทารายงานเงินสดรับ – จ่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
เจตนาละเลยไม่ยื่น แบบแสดงรายการเพื่อหลี กเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ

เบี้ยปรับ
 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีต้องชาระ
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา แต่ชาระภาษีขาดไป เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของ
ภาษีที่ชาระขาดไป

เงินเพิ่ม
 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีต้องชาระ นับแต่วันพ้น
กาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี จนถึงวันที่ชาระภาษี
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา แต่ชาระภาษีขาดไป เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อ
เดือนของภาษีที่ชาระขาดไป จนถึงวันที่ชาระภาษี
บริการตอบข้อซักถาม กรณีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

