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วิสาหกิจชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุ มชน (Community Enterprise) คือ
“ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า การให้บริ การ หรื อการอื่นๆ
ที่ดาํ เนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวถิ ีชีวติ ร่ วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิ ติบุคคลในรู ปแบบใดหรื อไม่เป็ น
นิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน ”

ลักษณะสาคัญของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
1. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุ มชน โดยใช้วตั ถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุ มชน
เป็ นหลัก
3. ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
5. มีการดําเนิ นการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
6. มีกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็ นเป้ าหมาย
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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การจดทะเบียนและต่ ออายุการเป็ นวิสาหกิจชุ มชน
การจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน
บุคคลไม่นอ้ ยกว่า 7 คนและไม่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน ยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุ มชน
กับกรมส่ งเสริ มการเกษตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

การต่ ออายุการเป็ นวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิ จชุ มชนใดประสงค์จะดําเนิ นการต่อให้แจ้งต่อกรมส่ งเสริ มการเกษตรภายใน 30 วัน
นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน หากไม่แจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกันให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร
มีหนังสื อเตือนให้วิสาหกิจชุ มชนนั้นแจ้งภายในระยะเวลาที่กาํ หนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสิ บห้าวัน ถ้าไม่มี
การแจ้งตามคําเตือนดังกล่าว ให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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รูปแบบของวิสาหกิจชุ มชน
1. บุคคลธรรมดา
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 ห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่มิใช่ นิติบุคคล หมายถึ ง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน
เพื่อการทํากิจการร่ วมกัน โดยมีวตั ถุประสงค์แบ่งปั นกําไรที่ได้จากกิจการที่ทาํ
 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทํา
กิจการร่ วมกัน โดยไม่มีวตั ถุประสงค์แบ่งปั นกําไรที่ได้จากกิจการที่ทาํ

2. นิติบุคคล
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
 ห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่จดทะเบียนนิ ติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุน
และเป็ นเจ้าของกิจการร่ วมกัน โดยหุ ้นส่ วนทุกคนไม่จาํ กัดความรับผิดและต้องจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
 ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หมายถึ ง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็ นเจ้าของกิ จการ
ร่ ว มกัน หุ ้ นส่ ว นมี ท้ งั จํา กัด ความรั บ ผิ ด และไม่ จ าํ กัด ความรั บ ผิ ด และต้อ งจดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
 บริ ษ ทั จํา กัด หมายถึ ง บุ ค คลตั้ง แต่ 3 คนขึ้ นไป มาลงทุ นและเป็ นเจ้า ของกิ จการ
ผูถ้ ือหุ ้นรับผิดในหนี้ ต่างๆ ไม่เกินจํานวนเงินที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละคนลงทุนและต้องจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
 บริ ษทั มหาชนจํากัด หมายถึง บริ ษทั ประเภทซึ่ งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอ
ขายหุ น้ ต่อประชาชนให้ผถู ้ ือหุ น้ มีความรับผิดจํากัดไม่เกินจํานวนค่าหุ น้ ที่ตอ้ งชําระ และบริ ษทั ดังกล่าวได้
ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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หน้ าที่ทางภาษีของวิสาหกิจชุมชน
“ วิสาหกิจชุ มชนเป็ นกิจการของชุ มชนทีส่ ร้ างรายได้ และก่ อให้ เกิดการจ้ างงานในชุ มชน
วิสาหกิจชุ มชนจึงมีหน้ าทีต่ ้ องเสี ยภาษีตามประมวลรัษฎากร
ซึ่งจะเสี ยภาษีประเภทใดขึน้ อยู่กบั รู ปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจชุ มชนนั้นๆ ”
เมื่อวิสาหกิจชุมชนได้ดาํ เนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว
โดยทัว่ ไป วิสาหกิจชุมชนต้องมีหน้าที่ทางภาษี ดังนี้
1. ขอเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
2. จัดทํารายงานเงินสดรับ-จ่าย
3. ยืน่ แบบแสดงรายการและชําระภาษี

การขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
วิสาหกิ จชุ มชนที่ ย งั ไม่ มี เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากรจะต้องดําเนิ นการขอเลขประจําตัว
ผูเ้ สี ยภาษีอากร ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปของ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
จะต้องขอมีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่หรื อสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ที่วิสาหกิจชุ มชนมีภูมิลาํ เนาอยู่ หรื อที่สรรพากรพื้นที่หรื อสรรพากรพื้นที่สาขาแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง ภายใน
60 วัน นับแต่ วันที่มีเงินได้ พึงประเมิน
2. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปของ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้ างหุ้นส่ วนจากัด
บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ที่จดทะเบียนนิ ติบุคคลกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ให้ ใช้ เลขทะเบียน
นิติบุคคลนั้นโดยไม่ ต้องยืน่ คาร้ องขอมีเลขประจาตัวและบัตรประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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การจัดทารายงานเงินสดรับ-จ่ าย
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปของ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
และมิได้ เป็ นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม หากมีเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8)
แห่ งประมวลรั ษ ฎากร มี หน้ า ที่ต้ อ งจั ด ทารายงานเงินสดรั บ -จ่ า ย ตามประกาศอธิ บดี ก รมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 161 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รู ปแบบรายงานเงินสดรับ-จ่ าย
รายงานเงินสดรับ-จ่ าย
ชื่อผูป้ ระกอบการ............................................ เลขประจําตัวประชาชน......................................................
ชื่อสถานประกอบการ..................................... เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร...............................................
วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ
(บาท)
ซื้ อสิ นค้า

รายจ่าย
(บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ

คาอธิบาย รายงานเงินสดรับ-จ่ าย
1. ช่อง “วัน/เดือน/ปี ใช้บนั ทึกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน
2. ช่อง “รายการ” ใช้บนั ทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจ่ายเงิน เช่น ขายสิ นค้า ค่าซื้ อสิ นค้า ค่าเช่าบ้าน
ค่านํ้า ค่าไฟ เงินเดือน เป็ นต้น
3. ช่อง “รายรับ” ใช้บนั ทึก “จํานวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามาตามรายละเอียดในช่องรายการ
4. ช่อง “รายจ่าย” เป็ นการซื้ อสิ นค้า ใช้บนั ทึก “จํานวนเงิน” ที่จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
5. ช่อง “รายจ่าย” เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บนั ทึก “จํานวนเงิน” เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
6. กรณี ขายสิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อ หรื อซื้ อสิ นค้า เป็ นเงิ นเชื่ อ ให้บ นั ทึ ก ในวันที่ ไ ด้รับ ชํา ระหรื อวันที่ จ่า ย
ค่าสิ นค้านั้น โดยอธิ บายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
หมายเหตุ : รายงานเงินสดรับ-จ่าย นี้ หมายถึง บัญชีหรื อรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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วิธีการจัดทารายงานเงินสดรับ-จ่ าย
1. การจัดทํารายงานเงินสดรับ-จ่าย จะต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับสภาพของกิจการได้
2. ต้องจัดทํารายงานเงินสดรับ-จ่าย เป็ นภาษาไทย ถ้าทําเป็ นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกํากับ
3. ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่มีรายได้หรื อรายจ่าย
4. รายการที่นาํ มาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
4.1 ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี ฯลฯ
4.2 การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็ นยอดรวมของแต่ละวันทําการ โดยมีเอกสารประกอบ
รายรับ และรายจ่ายดังกล่าว หรื อสามารถลงรายการรายรั บและรายจ่ายโดยลงรายละเอี ยดรายการของ
รายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทําได้เช่นกัน
4.3 รายจ่ายที่นาํ มาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องเป็ นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
4.4 สํา หรั บ ภาษี ซ้ื อที่ เกิ ดจากรายจ่ า ยนั้น สามารถนํา มาลงเป็ นต้นทุ นของสิ นค้า หรื อค่ า ใช้จ่า ยได้
ทั้งจํานวน เนื่องจากผูป้ ระกอบการไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.5 หากมีการขายสิ นค้า/ให้บริ การ ซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นเงิ นเชื่ อ ให้บนั ทึกรายการใน
วันที่ได้รับชําระหรื อวันที่จ่ายชําระค่าสิ นค้า/บริ การนั้น โดยอธิ บายเพิม่ เติมในช่องหมายเหตุ
5. ให้สรุ ปยอดรายรับและรายจ่ายเป็ นรายเดือนเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

การลงรายงานเงินสดรับ-จ่ ายของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนสามารถลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ได้ 2 วิธี คือ
1. ลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย เป็ นยอดรวมของแต่ละวันทําการ
2. ลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับและรายจ่าย

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ตัวอย่ างการลงรายงานเงินสดรับ-จ่ ายของวิสาหกิจชุมชน
กรณีลงรายการเป็ นยอดรวมของแต่ ละวันทาการ
ชื่อผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก. ไก่

เลขประจําตัวประชาชน..................................................................

ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก. ไก่

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร.......................................................

วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ
(บาท)
ซื้ อสิ นค้า

1 ส.ค. 56
”
5 ส.ค. 56
”
”
15 ส.ค. 56
”
25 ส.ค. 56
”
31 ส.ค. 56
”

ขายสิ นค้า
ค่าเช่าร้าน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่านํ้า ค่าไฟ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ค่านํ้ามันรถส่ งของ
ขายสิ นค้า
ค่าแรงคนงาน
รวม

15,000
7,000
9,000
2,000
7,000
40,000

00
00
00
00
00
00

5,000
10,000
15,000

รายจ่าย
(บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10,000
00
1,000
00
500
5,000
00
16,500

หมายเหตุ

00
00
00
00
00

สรุ ป รายรับ-รายจ่ าย สาหรับเดือนสิ งหาคม 2556
รายรับ

ขายสิ นค้า

รายจ่าย

ซื้ อสิ นค้า

15,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

16,500.00

กําไร (ขาดทุน)

40,000.00
31,500.00
8,500.00

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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กรณีลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่ าย
ชื่อผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก. ไก่

เลขประจําตัวประชาชน..................................................................

ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ก. ไก่

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร.......................................................

วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ
(บาท)
ซื้ อสิ นค้า

1 ส.ค. 56
”
”
5 ส.ค. 56
”
”
”
”
15 ส.ค. 56
”
”
”
25 ส.ค. 56
”
31 ส.ค. 56
”
”

ขายปูนซีเมนต์
ขายท่อพีวซี ี
ค่าเช่าร้าน
ขายแผ่นยิปซัม่
ขายก๊อกนํ้า
ซื้ อปูนซีเมนต์
ซื้ อสายยาง
ค่านํ้า ค่าไฟ
ขายประตูพีวซี ี
ขายสังกะสี
ซื้ อเหล็กเส้น
ซื้ อกระเบื้อง
ขายกระเบื้อง
ค่านํ้ามันรถส่ งของ
ขายปูนซีเมนต์
ขายกระเบื้อง
ค่าแรงคนงาน
รวม

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

4,000
1,000
8,000
2,000
15,000

รายจ่าย
(บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10,000
00
00
1,000
00
00
500
5,000
00
16,500

หมายเหตุ

00
00
00
00
00

สรุ ป รายรับ-รายจ่ าย สาหรับเดือนสิ งหาคม 2556
รายรับ

ขายสิ นค้า

รายจ่าย

ซื้ อสิ นค้า

15,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

16,500.00

กําไร (ขาดทุน)

40,000.00
31,500.00
8,500.00
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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การยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษี
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนจะเสี ย ภาษีป ระเภทใดบ้า งนั้ น ขึ้ น อยู ่ก บั รู ป แบบและธุร กรรมของ
วิสาหกิจชุ มชนนั้นๆ โดยทัว่ ไปแล้ววิสาหกิจชุมชนจะต้องเสี ยภาษี ดังนี้
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. อากรแสตมป์

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
บุคคลธรรมดาที่ประกอบการในรู ปของห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ที่มีเงินได้พึงประเมิน เกิ น 30,000 บาทต่อปี จะต้องยื่นแบบเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเวลา
ที่ ก ฎหมายกําหนด ยกเว้ นวิ สาหกิจ ชุ มชนตามกฎหมายว่ า ด้ วยการส่ งเสริ ม วิ สาหกิจ ชุ มชน เฉพาะที่
ประกอบการในรู ปของห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลที่มีเงินได้ ไม่ เกิน 1,800,000 บาท
สาหรั บปี ภาษีนั้น และจัดทาบัญชี สาหรั บเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) แห่ งประมวลรั ษฎากร
จะได้ รับ การยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและไม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
แต่หาก วิสาหกิจชุ มชนมีเงินได้ เกิน 1,800,000 บาทต่ อปี จะต้ องยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยนาเงินได้ พึงประเมิน ตั้งแต่ บาทแรกมาคานวณภาษี และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ดังนี้

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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แบบแสดงรายการภาษี
1
2

ภ.ง.ด. 94
(ครึ่งปี )
ภ.ง.ด. 90
(ประจาปี ภาษี)

เงินได้ พงึ ประเมินทีน่ ามาคานวณภาษี

ยืน่ แบบภายในเดือน

ตามประมวลรัษฎากร
เงินได้ ทไี่ ด้ รับตั้งแต่
40 (5)(6)(7)(8)
มกราคม - มิถุนายน (6 เดือน) กรกฎาคม - กันยายน
40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) มกราคม - ธันวาคม (12 เดือน)

มกราคม - มีนาคม
ของปี ถัดไป

หมายเหตุ : วิสาหกิ จชุ มชนสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงิ นได้บุ คคลธรรมดาได้ ณ
สํานักงานสรรพากรพื้ นที่ สาขาที่ วิสาหกิ จชุ มชนมี ภูมิ ล าํ เนาอยู่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งไทย
ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และทางเว็บไซด์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) โดยวิสาหกิ จชุ มชนสามารถนําภาษี
ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
วิสาหกิ จชุ มชนที่ ประกอบการในรู ปของห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
บริ ษ ัท จํา กัด หรื อบริ ษัท มหาชนจํา กัด จะต้อ งนํา รายได้ -รายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
มาคํานวณหากําไรสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล การคํานวณกําไรสุ ทธิ ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขมาตรา
65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ งประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องยื่นแบบ
เสี ยภาษีปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
แบบแสดงรายการภาษี
กาไรสุ ทธิทนี่ ามาคานวณภาษี
ประมาณการกําไรสุ ทธิ ท้ งั รอบ
1
ภ.ง.ด. 51
(ครึ่งแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ) ระยะเวลาบัญชี แล้วนํากึ่งหนึ่ง
ของประมาณการกําไรสุ ทธิ มา
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
นํากําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจริ ง
2
ภ.ง.ด. 50
ในรอบระยะเวลาบัญชีมา
(รอบระยะเวลาบัญชี)
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยืน่ แบบภายในเดือน
ภายใน 2 เดือนนับแต่สิ้น 6 เดือน
แรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชําระได้
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (Withholding Tax)
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ได้บ างประเภท เงิ น ได้ ดัง กล่ า วอาจถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนสามารถนาเงินภาษีทถี่ ูกหักไว้ มาหักออกจากภาษีทตี่ ้ องชาระเมื่อยืน่ แบบเสี ยภาษีเงินได้
ครึ่ งปี หรื อประจาปี ภาษี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผูเ้ สี ยภาษีที่จะต้องเสี ยภาษี จาํ นวนมากในตอนสิ้ นปี
ในทางกลับกันเมื่อวิสาหกิ จชุ มชนมีการจ่ายเงิ นได้บางประเภทก็อาจต้องทําหน้าที่เป็ นผูห้ ักภาษีเงิ นได้
ณ ที่จ่าย และนํา ส่ ง เงิ นภาษีแก่ก รมสรรพากรภายในวันที่ 1-7 ของเดื อนถัดไปจากเดื อนที่จ่า ยเงิ นได้
(รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้จากหน้า 24-28)

ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax : VAT)

วิสาหกิจชุมชนที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่อยูใ่ นบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่วา่ จะประกอบการ
ในรู ปของคณะบุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด หากมีรายรั บจากการขายสิ นค้ าหรื อให้ บริ การเกินกว่ า 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
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเมื่อขายสิ นค้าหรื อให้บริ การต้องออกใบกํากับภาษี เพื่อเรี ยก
เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จากผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อผูใ้ ช้บ ริ ก าร พร้ อมทั้ง มอบใบกํา กับ ภาษี ใ ห้แก่ ผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงต้องจัดทํารายงานต่างๆ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่วา่ จะมีรายรับหรื อไม่ ทั้งนี้ การคํานวณภาษีที่ตอ้ งเสี ยคํานวณจากภาษี
ขายหักด้วยภาษีซ้ื อในเดือนภาษีน้ นั ๆ
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12

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
วิสาหกิ จชุ มชนที่ประกอบกิ จการที่อยู่ในบังคับภาษีธุ รกิ จเฉพาะจะต้องนํารายรับมาเสี ย
ภาษีธุ ร กิ จ เฉพาะ กรณี จ ดทะเบี ย นเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะจะต้อ งยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่วา่ จะมีรายรับหรื อไม่

อากรแสตมป์ (Stamp Duty)
วิส าหกิ จชุ ม ชนที่ มี ก ารทํา สัญญาหรื อตราสารอื่ นใดที่ อยู่ใ นบัง คับ ต้องเสี ยอากรแสตมป์
ตามบัญชีอากรแสตมป์ จะต้องเสี ยอากรแสตมป์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
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การยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่วสิ าหกิจชุมชน
กรมสรรพากรมีมาตรการส่ งเสริ มสนับสนุ นวิสาหกิ จชุ มชนซึ่ งเป็ นกลุ่มเศรษฐกิ จพื้นฐานของ
ชุ มชนให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน และช่วยบรรเทาภาระอย่างต่อเนื่ องตามนโยบายของรัฐบาล โดย
ที่ผา่ นมาได้ออกกฎหมายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วสิ าหกิจชุมชนตั้งแต่ปีภาษี 2551-2559 ดังนี้
1. เงิ นได้ไม่เกิ น 1,200,000 บาท สําหรับเงิ นได้พึงประเมิ นที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
2. เงิ นได้ไม่เกิ น 1,800,000 บาท สําหรับเงิ นได้พึงประเมิ นที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงื่อนไขการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่ วสิ าหกิจชุ มชน
1. เป็ น วิสาหกิจชุ มชนตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน ที่ตอ้ งจดทะเบียน
และได้รั บ ใบสํ า คัญ แสดงการจดทะเบี ย นจากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรตามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เฉพาะที่เป็ น ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลทีม่ ิใช่ นิติบุคคล
2. วิสาหกิ จชุ มชนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่ งประมวลรัษฎากร
ต้ องจัดทารายงานแสดงรายได้ และรายจ่ ายประจาวัน หรือรายงานเงินสดรับ-จ่ ายประจาวัน เป็ นภาษาไทย
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีรายได้หรื อรายจ่าย โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบ
ที่แนบท้ายประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)
3. วิสาหกิจชุ มชนต้อง เก็บรั กษารายงานแสดงรายได้ และรายจ่ ายประจาวัน หรื อรายงาน
เงินสดรั บ-จ่ ายประจาวัน และใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุ มชนไว้ ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี ณ ที่ตั้ง
ของวิสาหกิจชุมชน พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ทนั ที
หมายเหตุ : กรณี วิสาหกิ จชุ มชนที่ มีเงินได้ พึงประเมินเกินกว่ า 1,800,000 บาทต่ อปี จะต้ องนาเงินได้
พึงประเมินตั้งแต่ บาทแรก มาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีของเงินส่ วนแบ่ งกาไร
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปของ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
เมื ่อ จ่ า ยเงิน ส่ ว นแบ่ ง ก าไรให้ แ ก่ ส มาชิ ก ไม่ ต้ อ งหัก ภาษีเ งิน ได้ ณ ที ่จ่ า ย และสมาชิ ก ไม่ ต้ อ งน า
เงินส่ วนแบ่ งกาไรไปเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพราะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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การคานวณภาษี
การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
วิสาหกิ จชุ มชนที่ ประกอบการในรู ปของห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
ถือเป็ นหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีวธิ ี การคํานวณภาษี ดังนี้
1. วิธีที่ 1 คานวณจากเงินได้ สุทธิ
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต้ องชาระ = เงินได้ สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยที่
เงินได้ สุทธิ = เงินได้ พงึ ประเมิน – ค่ าใช้ จ่าย – ค่ าลดหย่อน
2. วิธีที่ 2 คานวณจากเงินได้ พงึ ประเมิน
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต้ องชาระ = เงินได้ พงึ ประเมิน x 0.50%
สําหรับผูท้ ี่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ขึ้นไป
ให้คาํ นวณภาษีตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เปรี ยบเทียบกัน วิธีใดมีจาํ นวนภาษีที่ตอ้ งชําระสู งกว่าให้เสี ยภาษี
ตามวิธีน้ นั
อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้ สุทธิ (บาท)
อัตราภาษี (ร้ อยละ)
1 – 150,000
ยกเว้นภาษี
150,001 – 300,000
5
300,001 – 500,000
10
500,001 – 750,000
15
750,001 – 1,000,000
20
1,000,001 – 2,000,000
25
2,000,001 – 4,000,000
30
ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป
35
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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การคานวณภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรู ปแบบของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิ น 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสิ นค้าและ
ให้บริ การไม่เกิ น 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรการ
ส่ ง เสริ ม วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย โดยในการคํานวณภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
จากฐานกําไรสุ ทธิจะสามารถคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
การคานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากฐานกาไรสุ ทธิ
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลต้ องชาระ = กาไรสุ ทธิ x อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
กาไรสุ ทธิ (บาท)
อัตราภาษี (ร้ อยละ)
1 – 300,000
ยกเว้นภาษี
300,001 – 1,000,000
15
ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป
20
หมายเหตุ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ วในวันสุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ เกิน 5 ล้ านบาทและมีรายได้ จากการขายสิ นค้ าและ
ให้ บริ การไม่ เกิน 30 ล้ านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี เฉพาะกําไรสุ ทธิ ที่ไม่เกิ น 300,000 บาทแรก
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

การคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากการขายสิ นค้า การให้บริ การ และการนําเข้า ปั จจุบนั จัดเก็บ
ภาษีในอัตราร้ อยละ 7 (รวมภาษี ที่จดั เก็บให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น) และอัตราร้ อยละ 0 สําหรับ
การส่ งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยมีวิธีการคํานวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ื อในแต่ละเดือนภาษี
ดังนี้
ภาษีมูลค่ าเพิม่ ต้ องชาระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
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“ภาษีขาย” (Output Tax) หมายถึง
 ภาษี มูลค่า เพิ่มที่ ผป
ู ้ ระกอบการจดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บ
จากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผป
ู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสี ยภาษี
(1) จากการนําสิ นค้าไปใช้ ไม่วา่ ประการใดๆ เว้นแต่เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง
(2) สิ นค้าขาดจากรายงานสิ นค้าและวัตถุดิบ
(3) สิ นค้าคงเหลือและทรัพย์สินที่ผปู ้ ระกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการจากรายงาน
สิ นค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรื อวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งถอน หรื อวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอน
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาษีมูลค่าเพิม
่ ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสี ยภาษีจากการให้บริ การ
หรื อ ใช้บริ การของกิ จการ ไม่ รวมถึ งเพื่ อการประกอบกิ จการของตนเองโดยตรง และการนําเงิ นไปหา
ประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรื อซื้ อพันธบัตรหรื อหลักทรัพย์
“ภาษีซื้อ ” (Input Tax) หมายถึง ภาษี มูล ค่า เพิ่ม ที่ ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มูล ค่า เพิ่ม ถู ก
ผู ้ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม อื่ น เรี ยกเก็ บ จากการซื้ อ สิ น ค้า หรื อรั บ บริ การเพื่ อ ใช้ ใ น
การประกอบกิจการของตนเอง และให้หมายความรวมถึง
 ภาษีมูลค่าเพิม
่ ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ได้เสี ยเมื่อนําเข้าสิ นค้า
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผป
ู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสี ยเมื่อรับโอนสิ นค้านําเข้า
ที่จาํ แนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นาํ ส่ งกรมสรรพากร
(1) จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) จากการชําระราคาสิ นค้าหรื อราคาค่าบริ การให้กบั ผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักร
ซึ่ งได้เ ข้า มาประกอบกิ จ การขายสิ น ค้า หรื อ ให้ บ ริ ก ารในราชอาณาจัก รเป็ นการชั่ว คราวและไม่ ไ ด้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นการชัว่ คราว
(3) การชําระค่าบริ การให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ได้ให้บริ การในต่างประเทศและได้มีการใช้
บริ การนั้นในราชอาณาจักร
(4) จากการรับโอนสิ นค้าหรื อรับโอนสิ ทธิ บริ การในการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่
ได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
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การหักค่าใช้ จ่าย
สําหรับวิสาหกิ จชุ มชนที่ประกอบการในรู ปของ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่
นิ ติ บุ ค คล ในการค านวณภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา จะสามารถเลื อ กหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ นการเหมา
แทนการหักค่ าใช้ จ่ายจริ งได้ สาหรั บเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่ งประมวลรั ษฎากร
การหักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมา สามารถหักได้ตามตารางสรุ ป ดังนี้

ตารางสรุปการหักค่ าใช้ จ่ายเป็ นการเหมา
เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(5) แห่ งประมวลรัษฎากร
1. การให้เช่าทรัพย์สิน
ก) บ้าน โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น หรื อแพ
ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ง) ยานพาหนะ
จ) ทรัพย์สินอย่างอื่น
กรณี ให้เช่าช่วง ให้หกั ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าที่เสี ยให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเดิม หรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงแล้วแต่กรณี
2. การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน (หักค่าใช้จ่ายเหมาได้วิธีเดียว)
3. การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนฯ ซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงิน
หรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

ร้ อยละ

เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(6) แห่ งประมวลรัษฎากร
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ
1. กฎหมาย วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม บัญชี ประณี ตศิลปกรรม
2. การประกอบโรคศิลปะ

ร้ อยละ

เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(7) แห่ งประมวลรัษฎากร
เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสําคัญนอกจาก
เครื่ องมือ

30
20
15
30
10
20
20

30
60
ร้ อยละ
70
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เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ งประมวลรัษฎากร
ร้ อยละ
1. การเก็บค่าต๋ ง หรื อค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรื อการเล่นต่างๆ
65
2. การถ่าย ล้าง อัด หรื อขยายรู ป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
70
3. การทํากิจการคานเรื อ อู่เรื อ หรื อซ่อมเรื อที่มิใช่ซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องกล
70
4. การทํารองเท้า และเครื่ องหนังแท้ หรื อหนังเทียม รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
70
5. การตัด เย็บ ถัก ปั กเสื้ อผ้า หรื อสิ่ งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
70
6. การทํา ตกแต่ง หรื อซ่อมแซมเครื่ องเรื อน รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
70
7. การทํากิจการโรงแรม หรื อภัตตาคาร หรื อการปรุ งอาหาร หรื อเครื่ องดื่มจําหน่าย
70
8. การดัด ตัด แต่งผม หรื อตกแต่งร่ างกาย
70
9. การทําสบู่ แชมพู หรื อเครื่ องสําอาง
70
10. การทําวรรณกรรม
75
11. การค้าเครื่ องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรื ออัญมณี อื่นๆ รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
75
12. การทํากิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้
75
ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจําหน่ายยา
13. การโม่หรื อย่อยหิ น
75
14. การทําป่ าไม้ สวนยาง หรื อไม้ยนื ต้น
80
15. การขนส่ ง หรื อรับจ้างด้วยยานพาหนะ
80
16. การทําบล็อกและตรา การรับพิมพ์หรื อเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
80
17. การทําเหมืองแร่
80
18. การทําเครื่ องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่ องดื่ม
80
19. การทําเครื่ องกระเบื้อง เครื่ องเคลือบ เครื่ องซี เมนต์ หรื อดินเผา
80
20. การทําหรื อจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
80
21. การทํานํ้าแข็ง
80
22. การทํากาว แป้ งเปี ยก หรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน และการทําแป้ งชนิดต่างๆ ที่มิใช่
80
เครื่ องสําอาง
23. การทําลูกโป่ ง เครื่ องแก้ว เครื่ องพลาสติก หรื อเครื่ องยางสําเร็ จรู ป
80
24. การซักรี ด หรื อย้อมสี
80
25. การขายของ นอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผูข้ ายมิได้เป็ นผูผ้ ลิต
80
26. รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่ งม้าเข้าแข่ง
80
27. การรับสิ นไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรื อการได้กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 85
28. การรมยาง การทํายางแผ่น หรื อยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสําเร็ จรู ป
85
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เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ งประมวลรัษฎากร
29. การฟอกหนัง
30. การทํานํ้าตาล หรื อนํ้าเหลืองของนํ้าตาล
31. การจับสัตว์น้ าํ
32. การทํากิจการโรงเลื่อย
33. การกลัน่ หรื อหี บนํ้ามัน
34. การให้เช่าซื้ อสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร
35. การทํากิจการโรงสี ขา้ ว
36. การทําเกษตรกรรมประเภทไม้ลม้ ลุกและธัญชาติ
37. การอบหรื อบ่มใบยาสู บ
38. การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
39. การฆ่าสัตว์จาํ หน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
40. การทํานาเกลือ
41. การขายเรื อกําปั่ นหรื อเรื อมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์มีระวางตั้งแต่
5 ตันขึ้นไป หรื อแพ
42. การขายที่ดินเงินผ่อนหรื อการให้เช่าซื้ อที่ดิน
43. การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรื อโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ
หรื อนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
(ก) สําหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
(ข) สําหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
44. เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ต้ งั แต่ขอ้ 1 - 43
4

ร้ อยละ
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
61

60
40

หัก
ค่าใช้จ่าย
ตามความ
จําเป็ น
และ
สมควร
หมายเหตุ : 1. เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่ งประมวลรัษฎากร เลือกหักค่าใช้จ่าย
เป็ นการเหมา หรื อเลือกหักค่าใช้จ่ายจริ งได้
2. เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ งประมวลรัษฎากร หากเป็ นกิจการที่ไม่ได้ระบุ
ให้ หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยเป็ นการเหมา ต้อ งใช้วิ ธี หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามความจํา เป็ นและสมควร
(หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริ ง)
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การหักค่าลดหย่ อน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป็ นห้ า งหุ้ น ส่ วนสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล สามารถ
หักค่ าลดหย่ อนในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ คนละ 30,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 60,000 บาทต่ อปี

ตัวอย่ างการคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ตัวอย่าง วิสาหกิจชุมชน ก.ไก่ ประกอบการในรู ปของห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล โดยประกอบกิจการ
เลี้ ยงโคเนื้ อเพื่อจําหน่ าย ซึ่ งมิ ได้เป็ นกิ จการที่ อยู่ในบังคับภาษี มูลค่าเพิ่ม (การเลี้ ยงโคเนื้ อเพื่อจําหน่ าย
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 แห่ งประมวลรัษฎากร) มีเงินได้พึงประเมินจากการขายโคเนื้ อ
ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2556 ถึ งเดื อนมิถุนายน 2556 จํานวน 1,900,000 บาท และมีเงิ นได้พึงประเมินจาก
การขายโคเนื้ อ ตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 1,900,000 บาท วิสาหกิ จชุ มชน
ก.ไก่ จะต้องยื่นแบบเสี ย ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจําปี ภาษี (ภ.ง.ด.90) โดยมีวธิ ีการคํานวณภาษี ดังนี้

การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
คานวณภาษีวธิ ีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)

= 1,900,000 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 (1,900,000 x 85)
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

= 1,615,000 บาท
=

285,000 บาท

หัก ค่าลดหย่อนครึ่ งปี (60,000)
2
คงเหลือเงินได้สุทธิ

=

30,000 บาท

=

255,000 บาท

คานวณภาษี
เงินได้สุทธิ ท้ งั สิ้ น

= 255,000 บาท

1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี

= 0 บาท

2. เงินได้สุทธิ 105,000 บาท เสี ยภาษีร้อยละ 5
จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระ = 105,000 x 5
100

= 5,250 บาท

จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระตามวิธีที่ 1 คือ 5,250 บาท
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คานวณภาษีวธิ ีที่ 2
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)

= 1,900,000 บาท

ภาษีที่ตอ้ งชําระ (1,900,000 x 0.5)
100

=

9,500 บาท

เปรี ยบเทียบภาษีที่คาํ นวณได้ตาม วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 วิธีใดมีจาํ นวนภาษีมากกว่าให้ชาํ ระภาษีตามวิธีน้ นั
ภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 1 = 5,250 บาท
 ภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 2 = 9,500 บาท
ดังนั้น ภาษีที่ตอ้ งชําระตามแบบ ภ.ง.ด. 94 คือ จํานวนภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 2 = 9,500 บาท

การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจาปี ภาษี (ภ.ง.ด.90)
คานวณภาษีวธิ ีที่ 1
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)

= 3,800,000 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 (3,800,000 x 85)
100
คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

= 3,230,000 บาท
=

570,000 บาท

หัก ค่าลดหย่อน

=

60,000 บาท

คงเหลือเงินได้สุทธิ

=

510,000 บาท

คานวณภาษี
เงินได้สุทธิ ท้ งั สิ้ น = 510,000 บาท
1. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี

=

0 บาท

2. เงินได้สุทธิ 150,000 บาท เสี ยภาษีร้อยละ 5
จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระ

= 150,000 x 5
100
3. เงินได้สุทธิ 200,000 บาท เสี ยภาษีร้อยละ 10

= 7,500 บาท

จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระ

= 200,000 x 10
100
4. เงินได้สุทธิ 10,000 บาท เสี ยภาษีร้อยละ 15

= 20,000 บาท

จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระ

= 1,500 บาท

= 10,000 x 15
100

จํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระตามวิธีที่ 1 = 7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000 บาท
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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คานวณภาษีวธิ ีที่ 2
เงินได้พึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)

= 3,800,000 บาท

ภาษีที่ตอ้ งชําระ

=

(3,800,000 x 0.5)
100

19,000 บาท

เปรี ยบเทียบภาษีที่คาํ นวณได้ตาม วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 วิธีใดมีจาํ นวนภาษีมากกว่าให้ชาํ ระภาษีตามวิธีน้ นั
 ภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 1 = 29,000 บาท
ภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 2 = 19,000 บาท
ดังนั้น ภาษีที่ตอ้ งชําระตามแบบ ภ.ง.ด. 90 คือ จํานวนภาษีที่คาํ นวณได้ตามวิธีที่ 1 = 29,000 บาท
แต่วิสาหกิจชุ มชน ก.ไก่ ได้ชาํ ระภาษีเงิ นได้ครึ่ งปี ตามแบบ ภ.ง.ด. 94 แล้ว จํานวน 9,500 บาท คงเหลือ
ภาษีที่ตอ้ งชําระจริ งตามแบบ ภ.ง.ด. 90 จํานวน = 29,000 - 9,500 = 19,500 บาท

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ตัวอย่ างการคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชนแยกตามประเภทกิจการ กรณีหักค่ าใช้ จ่ายเป็ นการเหมา
ตัวอย่ าง
ที่

ประเภทกิจการ

เงินได้
พึงประเมิน
(บาท)

หักค่ าใช้ จ่าย

หักค่ า
ลดหย่ อน

เงินได้
สุ ทธิ

1-150,000 150,001300,000

ร้ อยละ คิดเป็ นเงิน
(%)
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยกเว้ นภาษี
(บาท)

300,001- 500,001- 750,001- 1,000,001- 2,000,001- 4,000,001
500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000
ขึน้ ไป

5%
(บาท)

10%
(บาท)

15%
(บาท)

ภาษีทตี่ ้ องชาระ

20%
(บาท)

25%
(บาท)

30%
(บาท)

35%
(บาท)

วิธีที่ 1
(บาท)

วิธีที่ 2
(บาท)

1

ปลูกผัก เห็ด ข้าวโพด มันสําปะหลัง ไม้ลม้ ลุก 3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000

19,000

2

เลี้ยงสัตว์

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000

19,000

3

โรงสี ขา้ ว

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000

19,000

4

การรมยาง ทํายางแผ่น

3,800,000

85

3,230,000

60,000

510,000

-

7,500

20,000

1,500

-

-

-

-

29,000

19,000

5

ร้านค้าชุมชน ขายของ

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

6

เครื่ องแก้ว เครื่ องพลาสติก เครื่ องยาง

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

7

เครื่ องกระเบื้อง เครื่ องเคลือบ ดินเผา

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

8

ไม้ผล สวนยาง ไม้ยืนต้น

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

9

สุ รา ไวน์

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

10

การขนส่ง รับจ้างด้วยยานพาหนะ

3,800,000

80

3,040,000

60,000

700,000

-

7,500

20,000

30,000

-

-

-

-

57,500

19,000

11

ทํารองเท้า เครื่ องหนังแท้/เทียม

3,800,000

70

2,660,000

60,000

1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000

19,000

12

ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม

3,800,000

70

2,660,000

60,000

1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000

19,000

13

แปรรู ปอาหาร เครื่ องดื่ม

3,800,000

70

2,660,000

60,000

1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000

19,000

14

สบู่ แชมพู เครื่ องสําอาง

3,800,000

70

2,660,000

60,000

1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000

19,000

15

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

3,800,000

70

2,660,000

60,000

1,080,000

-

7,500

20,000

37,500

50,000

20,000

-

-

135,000

19,000

หมายเหตุ :
1. วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 บาท/ปี ต้องนําเงินได้พึงประเมินตั้งแต่บาทแรกมาคํานวณภาษี
2. การคํานวณภาษีตามตารางเป็ นการหักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมา แต่วิสาหกิจชุมชนสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็ นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริ ง)
3. การคํานวณตามตารางเป็ นการคํานวณจากฐานเงินได้สุทธิตามวิธีที่ 1 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งชําระตามวิธีที่ 1 = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. การคํานวณภาษีตามวิธีที่ 2 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งชําระตามวิธีที่ 2 = รายได้พึงประเมิน x 0.5 %
ต้ องนาวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มาเปรี ยบเทียบกัน ถ้าวิธีใดมีจานวนภาษีที่ต้องชาระสูงกว่ าให้ มีภาษีที่ต้องชาระตามวิธีนั้น
สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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การหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
วิสาหกิ จชุ มชนที่ เป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบุคคลเมื่ อจ่ายเงิ นได้พึงประเมิ นตามตารางสรุ ปการหักภาษีเงิ นได้ ณ ที่จ่าย
มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมนําส่ งภาษีให้กรมสรรพากร ดังนี้

ตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ าย
มาตรา 40
ประเภทเงินได้
แห่ งประมวลรัษฎากร
พึงประเมิน
เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ
มาตรา 40(1)

ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ทีถ่ ูกหักภาษี
บุคคลธรรมดาที่อยูใ่ น ขั้นตอนการคานวณ
และนอกประเทศไทย 1. คํานวณเงินได้สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมินที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี หัก
ค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน
2. คํานวณภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี

แบบฯ และ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี
ภ.ง.ด. 1
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ภาษีที่ตอ้ งชําระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. คํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย
จํานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละครั้ง = ภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี
จํานวนครั้งที่จ่าย
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
ได้รับการยกเว้นภาษี

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้
แห่ งประมวลรัษฎากร
พึงประเมิน
การรับทํางานให้
มาตรา 40(2)
ค่านายหน้า ฯลฯ

ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ทีถ่ ูกหักภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ ขั้นตอนการคานวณ
บุคคลธรรมดาที่อยู่
1. คํานวณเงินได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี
ในประเทศไทย
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมินที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี หัก
ค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน

แบบฯ และ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

2. คํานวณภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี
ภาษีที่ตอ้ งชําระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. คํานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย
จํานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละครั้ง = ภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งปี
จํานวนครั้งที่จ่าย
หมายเหตุ : เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
ได้รับการยกเว้นภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

ภ.ง.ด. 1
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้
แห่ งประมวลรัษฎากร
พึงประเมิน
ค่ากู๊ดวิลล์ ลิขสิ ทธิ์
มาตรา 40(3)
สิ ทธิ อย่างอื่น ฯลฯ

มาตรา 40(4)(ก)

- เฉพาะดอกเบี้ย เงินฝาก
สหกรณ์/หุ ้นกู/้ ตัว๋ เงิน/
เงินให้กยู้ มื
- ผลต่างราคาไถ่ถอน กับ
ราคาจําหน่ายตัว๋ เงิน หรื อ
ตราสารสิ ทธิ ในหนี้บริ ษทั
หรื อนิติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก
- เงินได้ทาํ นองเดียวกับ
ดอกเบี้ย
- ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การให้กยู้ มื หรื อสิ ทธิ
เรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด

ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ทีถ่ ูกหักภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาที่อยู่
ในประเทศไทย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

แบบฯ และ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี
ภ.ง.ด. 2
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้
ภ.ง.ด. 2
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้
แห่ งประมวลรัษฎากร
พึงประเมิน
การให้เช่าทรัพย์สิน
มาตรา 40(5)
ทุกชนิด

มาตรา 40(6)

วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร
- กฎหมาย วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม บัญชี
ประณี ตศิลปกรรม
- การประกอบโรคศิลปะ

ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ทีถ่ ูกหักภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

แบบฯ และ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี
ภ.ง.ด. 3
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 15
บุคคลธรรมดาที่อยู่
นอกประเทศไทย

ภ.ง.ด. 3
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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มาตรา 40
ประเภทเงินได้
แห่ งประมวลรัษฎากร
พึงประเมิน
- รางวัลในการประกวด/
มาตรา 40(8)
แข่งขัน/ชิงโชค

ผู้รับเงินได้ พงึ ประเมิน
วิธีการหักภาษีและอัตราภาษี
ทีถ่ ูกหักภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ หักภาษีร้อยละ 5
บุคคลธรรมดาที่อยูใ่ น
และนอกประเทศไทย

- ค่าแสดงของนักแสดง นักแสดงสาธารณะที่อยู่ หักภาษีร้อยละ 5
สาธารณะ (นักร้อง นักดนตรี ในประเทศไทย
นักแสดง นักกีฬาอาชีพ)
นักแสดงสาธารณะที่อยู่ หักภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกประเทศไทย

แบบฯ และ
กาหนดเวลานาส่ งภาษี

ภ.ง.ด. 3
นําส่ งภายในวันที่ 1-7
ของเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จ่ายเงินได้

สานักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริ หารการเสียภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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โทษทางอาญา และเบีย้ ปรับเงินเพิม่
โทษทางอาญา
1. ไม่ ยนื่ ขอมีเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
2. ไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
3. ไม่ จัดทารายงานเงินสดรั บ-จ่ าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
4. เจตนาละเลย ไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการเพือ่ หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรื อจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อทั้งจําทั้งปรับ

เบีย้ ปรับเงินเพิม่
เบี้ยปรับ
 ไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการภาษี ต้องเสี ยเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีตอ้ งชําระ
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา แต่ ชาระภาษีขาดไป เสี ยเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษี
ที่ชาํ ระขาดไป

เงินเพิม่
 ไม่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เสี ยเงิ นเพิ่มร้ อยละ 1.5 ต่อเดื อนของภาษีตอ้ งชําระ นับแต่วนั พ้น
กําหนดเวลายืน่ แบบฯ จนถึงวันที่ชาํ ระภาษี
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา แต่ ชาระภาษีขาดไป เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
ของภาษีที่ชาํ ระขาดไป จนถึงวันที่ชาํ ระภาษี

******************************
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