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คํานํา 
 

วิสาหกจิชุมชนประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใชนิติบุคคล 
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จัดทําคูมือภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล เพื่อใหวิสาหกิจชมุชนไดรูและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ทางภาษีอากร ตลอดจนแนวทางปฏิบัติได
ถูกตองตรงกัน  
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ความหมายและลกัษณะสําคัญของวิสาหกิจชมุชน 
 

วิสาหกิจชุมชน 
 

วิสาหกจิชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) หมายถึง กจิการ 
ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่นที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน  
มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตวักันประกอบกิจการดังกลาว เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
 
ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชมุชน  

 

1.  ชุมชนเปนเจาของและผูดาํเนินการ 
2.  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเปนหลัก 
3.  ริเร่ิมสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน 
4.  เปนฐานภมูิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานภูมิปญญาสากล 
5.  มีการดําเนนิการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ 
6.  มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ 
7.  มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชมุชนเปนเปาหมาย 
 

การยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 

บุคคลไมนอยกวา 7 คน และไมอยูในครอบครัวเดียวกนั ยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน
กับกรมสงเสริมการเกษตร  
 

กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกจิชุมชน 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2548  

 

รูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
 

• หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  

• หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจาํกัด บริษัทจํากัด หรือบริษทัมหาชนจํากดั  
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เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ยังไมมีเลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากรจะตองดําเนินการขอเลขประจําตัว 
ผูเสียภาษีอากร ดังนี ้

•    วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนติิบุคคล 
จะตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่
วิสาหกจิชุมชนมีภูมิลําเนาอยู ภายใน 60 วนั นับแตวันทีม่ีเงินไดพึงประเมิน 

•    วิสาหกิจชมุชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจาํกัด  
 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากดั จะตองขอมีเลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากรไดทีสํ่านักงานสรรพากรพื้นที่
หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลําเนาอยู หรือยื่นคําขอทางอินเตอรเน็ตของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 60 วนั นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 

ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวของกับวิสาหกจิชุมชน 
 

1.  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
2.  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
3.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
5.  อากรแสตมป 
 

วิสาหกจิชุมชนจะตองเสียภาษีประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบและธรุกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น ๆ 

 

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลที่
มีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด จะตองยื่นแบบเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ดังนี ้

1.  ยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาครึ่งป (ภ.ง.ด.94)  วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร ใหนําเงนิไดพงึประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ไปยื่นเสยีภาษดีวยแบบ ภ.ง.ด.94 ตั้งแตเดอืนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของป
นั้น โดยสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายมาหักออกจากภาษีที่ตองชําระได 

2.  ยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาประจําปภาษี (ภ.ง.ด.90) วิสาหกิจชุมชนที่มีเงนิได
พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร ใหนําเงนิไดพงึประเมินที่ไดรับตั้งแต
เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ไปยื่นเสยีภาษีดวยแบบ ภ.ง.ด.90 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของ
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ปถัดไป โดยสามารถนําภาษทีี่ถูกหัก ณ ที่จายและภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหกัออกจากภาษทีี่ตอง
ชําระได 

(ดูรายละเอียดในหวัขอ “การคํานวณภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา”) 
 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจาํกัด 
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด จะตองนํารายได รายจายทีเ่กิดขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณหา
กําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล การคํานวณกําไรสทุธิตองเปนไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร การยื่นแบบเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล จะตองยื่นแบบเสียภาษีปละ 2 คร้ัง 
ดังนี ้

1.  ยื่นแบบเสียภาษีเงนิไดนิตบิุคคลครึ่งแรกของรอบระยะเวลาบัญช ี(ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือน
นับแตส้ิน 6 เดอืนแรก ของรอบระยะเวลาบัญชี โดยประมาณการกําไรสุทธิทั้งรอบระยะเวลาบัญชี แลวนํา
กึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิมาคํานวณภาษีเงนิไดนิติบุคคล และสามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย มา
หักออกจากภาษีที่ตองชําระได 

2.  ยื่นแบบเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วัน  
นับแตส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยนํากําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณภาษีเงินได 
นิติบุคคล สามารถนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จาย และภาษีที่ชําระตามแบบ ภ.ง.ด.51 มาหักออกจากภาษีที่ตอง
ชําระได 

 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

วิสาหกจิชุมชนที่ขายสินคาหรือใหบริการที่อยูในบังคับภาษีมูลคาเพิ่ม ไมวาจะประกอบการ
ในรูปของ คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามญัที่มิใชนิติบคุคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการเกนิกวา 1.8 ลานบาทตอป 
หรือตอรอบระยะเวลาบัญชี มหีนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มเพือ่เปนผูประกอบการจดทะเบยีน  

วิสาหกจิชุมชนที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30) 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไมวาจะมีรายรับหรือไม ทั้งนี้ การคํานวณภาษีที่ตองเสียคํานวณจาก
ภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือในเดอืนภาษนีั้น ๆ 
 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบกจิการที่อยูในบงัคับภาษีธุรกิจเฉพาะ จะตองนํารายรับมาเสียภาษี

ธุรกิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกจิเฉพาะ จะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไมวาจะมีรายรับหรือไม 
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อากรแสตมป 
 

วิสาหกจิชุมชนที่มีการทําสัญญาหรือตราสารอื่นใดที่อยูในบังคับตองเสียอากรแสตมปตาม
บัญชีอากรแสตมป จะตองเสียอากรแสตมปใหถูกตองครบถวน 

 

การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกวิสาหกจิชุมชน  
 

รัฐบาลและกรมสรรพากรตองการสงเสริมและสนับสนนุวิสาหกิจชุมชน จึงไดออกกฎหมาย
ยกเวนภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับปภาษี 2551-2553 หรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ที่ไดรับตัง้แตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ใหแกวิสาหกจิชุมชนท่ีมีเงนิไดพงึประเมนิ
ไมเกินตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยในปภาษี 2551 สําหรับเงินไดพึงประเมินไมเกิน 1,200,000 บาท และ ป
ภาษี 2552 - 2553 สําหรับเงินไดพึงประเมินไมเกิน 1,800,000 บาท 

 

เงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ 
 

1. เปนวิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิช
นิติบุคคล และ 

2. วิสาหกิจชมุชนมีเงินไดพึงประเมินไมเกิน 1,800,000 บาท สําหรับปภาษีนัน้ และ 
3. วิสาหกิจชมุชนที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร ตอง

จัดทํารายงานแสดงรายไดและรายจายประจําวัน หรือรายงานเงนิสดรับ-จายประจําวนั (รายละเอียดรูปแบบ 
และตัวอยางการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย) ตามทีก่ฎหมายกําหนด และ 

4. วิสาหกิจชมุชนตองเก็บรักษารายงานแสดงรายไดและรายจายประจําวัน หรือรายงาน    
เงินสดรับ-จายประจําวนั และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไวไมนอยกวา 5 ป ณ ที่ตั้งของ
วิสาหกจิชุมชน พรอมที่จะใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบไดทันท ี

หมายเหต ุ กรณีวิสาหกิจชุมชนที่มีเงินไดพึงประเมินเกนิกวา 1,800,000 บาทตอปภาษี 
จะตองนําเงินไดพึงประเมินมาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตั้งแตบาทแรก 

เชน  มีเงินไดพึงประเมิน 2,000,000 บาทตอปภาษี จะตองนําเงินไดพึงประเมิน 2,000,000 บาท 
มาคํานวณภาษ ีไมใชนําเฉพาะสวนทีเ่กนิกวา 1,800,000 บาท คือจาํนวน 200,000 บาท มาคํานวณภาษีเทานั้น 

 

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ที่มีเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร เกินกวา 1,800,000 บาท ตอ
ปภาษี จะตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดังนี้ 
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•  การยื่นแบบเสียภาษคีร้ังท่ี 1 กรณีมีเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8) แหง
ประมวลรัษฎากร ใหนําเงินไดพึงประเมนิทีไ่ดรับตั้งแตเดอืนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ไปยืน่เสียภาษีดวย
แบบ ภ.ง.ด.94 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดอืนกันยายน ของปนั้น 

•  การยื่นแบบเสียภาษคีร้ังท่ี 2 กรณีมีเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 
แหงประมวลรัษฎากรใหนําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ไปยื่นเสียภาษี
ดวยแบบ ภ.ง.ด.90 ตั้งแตเดอืนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของปถัดไป 

 

การคํานวณภาษีมี 2 วิธี ดังนี ้
 

1.  วิธีท่ี 1 คํานวณจากเงนิไดสุทธิ  
                เงินไดสุทธิ      =  เงินไดพงึประเมินหักออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน 
                ภาษตีองชําระ =  เงินไดสุทธิ x อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

2.  วิธีท่ี 2 คํานวณจากเงนิไดพึงประเมิน 
                ภาษตีองชําระ =  เงินไดพงึประเมินเกินกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป x รอยละ 0.50 
 
 
 
 
 
 

 

การหักคาใชจาย 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สามารถเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาแทนการหักคาใชจายจริงได
สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร อัตราการหกัคาใชจายเหมา 
ปรากฏดังตารางสรุป 

 

ตารางสรุปการหักคาใชจายเปนการเหมา 
 

 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

1. การใหเชาทรัพยสิน 
      ก)  บาน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือแพ 
      ข)  ที่ดินที่ใชในการเกษตร 
      ค)  ที่ดินที่มิไดใชในการเกษตรกรรม 
      ง)  ยานพาหนะ 
      จ)  ทรัพยสินอยางอื่น 
    กรณีใหเชาชวง ใหหักคาใชจายเฉพาะคาเชาที่เสียใหแกผูใหเชาเดิม หรือผูใหเชาชวงแลวแตกรณี  

 
30 
20 
15 
30 
10 

 

เปรียบเทียบจํานวนภาษีท่ีคาํนวณวิธีท่ี 1 กับวิธีท่ี 2 
วิธีใดคํานวณภาษีไดมากกวา ใหชําระภาษตีามวิธีนั้น 
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 2. การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน (หักคาใชจายเหมาไดวิธีเดียว) 
 3. การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนฯ ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนที่

ไดรับไวแลว 

20 
20 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ 
 1. กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม 
 2. การประกอบโรคศิลปะ 

 
30 
60 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(7) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ 70 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

1.  การเก็บคาตง หรือคาเกมจากการพนัน การแขงขันหรือการเลนตาง ๆ 
2.  การถาย ลาง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
3.  การทํากิจการคานเรือ อูเรือ หรือซอมเรือที่มิใชซอมเครื่องจักร เครื่องกล 
4.  การทํารองเทา และเครื่องหนังแท หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
5.  การตัด เย็บ ถัก ปกเสื้อผา หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
6.  การทํา ตกแตง หรือซอมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
7.  การทํากิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจําหนาย 
8.  การดัด ตัด แตงผม หรือตกแตงรางกาย 
9.  การทําสบู แชมพู หรือเครื่องสําอาง 
10.  การทําวรรณกรรม 
11.  การคาเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
12.  การทํากิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน รวมทั้งการ 
       รักษาพยาบาลและการจําหนายยา 
13.  การโมหรือยอยหิน 
14.  การทําปาไม สวนยาง หรือไมยืนตน 
15.  การขนสง หรือรับจางดวยยานพาหนะ 
16.  การทําบล็อกและตรา การรับพิมพหรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
17.  การทําเหมืองแร 
18.  การทําเครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม 
19.  การทําเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต หรือดินเผา 
20.  การทําหรือจําหนายกระแสไฟฟา 
21.  การทําน้ําแข็ง 
22.  การทํากาว แปงเปยก หรือสิ่งที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และการทําแปงชนิดตาง ๆ ที่มิใชเครื่องสําอาง 
23.  การทําลูกโปง เครื่องแกว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสําเร็จรูป 
24.  การซักรีด หรือยอมส ี
25.  การขายของ นอกจากที่ระบุไวในขออื่น ซึ่งผูขายมิไดเปนผูผลิต 
26.  รางวัลที่เจาของมาไดจากการสงมาเขาแขง 

65 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
75 
75 

 
75 
75 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
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27.  การรับสินไถทรัพยสินที่ขายฝาก หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 
28.  การรมยาง การทํายางแผน หรือยางอยางอื่นที่มิใชยางสําเร็จรูป 
29.  การฟอกหนัง 

85 
85 
85 

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 

30.  การทําน้ําตาล หรือน้ําเหลืองของน้ําตาล 
31.  การจับสัตวน้ํา 
32.  การทํากิจการโรงเลื่อย 
33.  การกลั่นหรือหีบน้ํามัน 
34.  การใหเชาซื้อสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร 
35.  การทํากิจการโรงสีขาว 
36.  การทําเกษตรกรรมประเภทไมลมลุกและธัญชาติ 
37.  การอบหรือบมใบยาสูบ 
38.  การเลี้ยงสัตวทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 
39.  การฆาสัตวจําหนาย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 
40.  การทํานาเกลือ 
41.  การขายเรือกําปนหรือเรอืมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป หรือแพ 
42.  การขายที่ดินเงินผอนหรือการใหเชาซื้อที่ดิน 
43.  การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยุหรือโทรทัศน นักรอง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง 
       เพื่อความบันเทิงใด ๆ 

(ก) สําหรับเงินไดสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท 
(ข) สําหรับเงินไดสวนที่เกิน      300,000 บาท 

การหักคาใชจายตาม (ก) และ (ข) รวมกันตองไมเกิน 600,000 บาท 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
61 

 
 

60 
40 

 

หมายเหตุ  1.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหงประมวลรัษฎากร เลือกหักคาใชจาย
เปนการเหมา หรือเลือกหักคาใชจายจริงได 

        2.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร หากเปนกิจการที่ไมได
ระบุใหหักคาใชจายเปนการเหมาตามตารางสรุปตองใชวธีิหักคาใชจายจริง 

 

การหักคาลดหยอน 
 

วิสาหกจิชุมชนที่เปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล สามารถหักคา
ลดหยอนในการคํานวณภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาได 60,000 บาท  

ตัวอยาง  วิสาหกิจชุมชน ก.ไก ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล 
ประกอบกิจการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจําหนาย ซ่ึงมิไดเปนกิจการที่อยูในบังคับภาษีมูลคาเพิ่ม (การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
จําหนายไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 81 แหงประมวลรัษฎากร) มีเงินไดพึงประเมินจากการขายโคเนื้อ 
ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 จํานวน 1,900,000 บาท และมีเงินไดพึงประเมินจากการขาย
โคเนื้อ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551 จํานวน 1,900,000 บาท วิสาหกจิชุมชน ก.ไก จะตอง
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ยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาประจําปภาษี (ภ.ง.ด.90) 
โดยมีวิธีการคํานวณภาษีดังนี้ 

ตัวอยางการคาํนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป (ภ.ง.ด.94) 

 

คํานวณภาษีวธีิท่ี 1 
 

เงินไดพึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)  =  1,900,000 บาท 
หัก คาใชจายรอยละ 85 (1,900,000 x 85)  =  1,615,000 บาท 
   

คงเหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย   =     285,000 บาท 
   100

หัก คาลดหยอน                                           =       30,000   บาท 
คงเหลือเงินไดสุทธิ    =     255,000   บาท 

 คํานวณภาษี   
 เงินไดสุทธ ิ     =     255,000   บาท 

ภาษีท่ีตองชาํระ      =       10,500   บาท 
 
 
 
 

 
 

คํานวณภาษีวธีิท่ี 2 
. 

  เงินไดพึงประเมิน (มกราคม - มิถุนายน)  =  1,900,000   บาท 
ภาษีท่ีตองชาํระ   (1,900,000 x 0.50)  =         9,500   บาท 

       
เปรียบเทียบภาษีท่ีคํานวณไดตาม วิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 
วิธีใดมียอดภาษีมากกวาใหชาํระภาษีตามยอดนั้น 

 

ภาษีที่คํานวณไดตามวิธีที่ 1    =      10,500   บาท 
ภาษีที่คํานวณไดตามวิธีที่ 2    =        9,500   บาท 
 
 
 

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี (ภ.ง.ด.90) 
 

100 

คิดคํานวณภาษี โดยนําเงนิไดสุทธิคํานวณตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรกไดรับยกเวนภาษ ี
เงินไดสุทธิ 105,000 บาท เสียภาษีรอยละ 10   
จํานวนภาษีทีต่องชําระ = 105,000 x 10  = 10,500 บาท 

   100                                                           

ในที่นีภ้าษีที่ตองชําระตามแบบฯ ภ.ง.ด.94 
คือยอดภาษีทีคํ่านวณไดตามวิธีที่ 1 = 10,500   บาท 
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คํานวณภาษีวธีิท่ี 1 
 

เงินไดพึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)  =  3,800,000 บาท 
หัก คาใชจายรอยละ 85 (3,800,000 x 85)  =  3,230,000 บาท 
 

คงเหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย   =    570,000 บาท 
หัก คาลดหยอน                                           =      60,000   บาท 
คงเหลือเงินไดสุทธิ    =    510,000   บาท 
 
 
 
 

คํานวณภาษีวธีิท่ี 2 
 
 
 
 

คิดคํานวณภาษี โดยนําเงนิไดสุทธิคํานวณตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรกไดรับยกเวนภาษ ี
เงินไดสุทธิ 350,000 บาท เสียภาษีรอยละ 10   
จํานวนภาษีทีต่องชําระ = 350,000 x 10          =   35,000  บาท 

100 

 
คํานวณภาษีวิธีท่ี 2 

เงินไดพึงประเมิน (มกราคม - ธันวาคม)               =  3,800,000   บาท 
ภาษีท่ีตองชาํระ  (3,800,000x0.50)                            =       19,000   บาท 

 
 

เปรียบเทียบภาษีท่ีคํานวณไดตาม วิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 
วิธีใดมียอดภาษีมากกวาใหชาํระภาษีตามยอดนั้น 

 

ภาษีที่คํานวณไดตามวิธีที่ 1    =       37,000   บาท 
ภาษีที่คํานวณไดตามวิธีที่ 2    =       19,000   บาท 
 
 
 
 

 
 

 

เงินไดสุทธ ิ10,000 บาท เสียภาษีรอยละ 20   
 100  

จํานวนภาษีทีต่องชําระ = 10,000 x 20           =      2,000  บาท 
 

                  รวมภาษีท่ีตองชาํระทั้งสิ้น           =    37,000  บาท 
   100

   100

ในทีน่ีภ้าษีที่ตองชําระตามแบบฯ ภ.ง.ด.90 คอืยอดภาษีที่คํานวณไดตามวิธีที่ 1 = 37,000 บาท 
แตวิสาหกิจชุมชน ก.ไก ไดชําระภาษีเงินไดคร่ึงปตามแบบ ภ.ง.ด.94 แลว จํานวน 10,500 บาท 
คงเหลือภาษีทีต่องชําระจริงตามแบบ ภ.ง.ด.90 จํานวน 26,500 บาท 
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ภาษีของเงินสวนแบงกําไร 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
เมื่อจายเงนิสวนแบงกําไรใหแกสมาชิก ไมตองหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย และสมาชิกไมตองนําเงินสวนแบง
กําไรไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพราะไดรับการยกเวนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

 

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
กรณีคํานวณภาษีจากฐานเงนิไดสุทธิ 

 เงินไดสุทธิ(บาท)   อัตราภาษี (รอยละ) 
1 –    150,000            ยกเวน 

   150,001 –    500,000               10 
    500,001 – 1,000,000               20 
             1,000,001 – 4,000,000               30 
            4,000,001 ขึ้นไป                37 

หมายเหตุ  เงนิไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการยกเวนภาษเีงินไดบคุคลธรรมดา ตั้งแต   
ปภาษี 2551 เปนตนไป 
 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ีทุนจดทะเบยีนชําระแลวในวันสุดทายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท  
กําไรสุทธิ (บาท)    อัตราภาษี (รอยละ) 
1 –   150,000            ยกเวน 

                150,001 – 1,000,000               15 
             1,000,001 – 3,000,000               25 
             3,000,001 ขึ้นไป                30 

หมายเหตุ กําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคล สําหรับบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ีวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปน
ตนไป 

 

รายงานเงินสดรับ-จาย 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
และมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม ซ่ึงมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แหง
ประมวลรัษฎากร มีหนาที่ตองจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษ ี
เงินได ฉบับที่ 161 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2549 
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รูปแบบรายงานเงินสดรับ-จาย และตัวอยางการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย 
 

รูปแบบรายงานเงินสดรับ-จาย 
รายงานเงินสดรับ-จาย 

 
    ช่ือผูประกอบการ                                          เลขประจําตัวประชาชน                                                             
     ช่ือสถานประกอบการ                                   เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
         
         

 

คําอธิบาย รายงานเงนิสดรับ-จาย 
 1. ชอง “วัน/เดือน/ป ใชบันทึกวันที่ เดือน และป พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและจายเงิน 
 2. ชอง “รายการ” ใชบันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และจายเงิน เชน ขายสินคา คาซื้อสินคา คาเชาบาน คาน้ํา  

    คาไฟ เงินเดือน เปนตน 
3. ชอง “รายรับ” ใชบันทึก “จํานวนเงิน” ที่ไดรับเขามาตามรายละเอียดในชองรายการ 
4. ชอง “รายจาย” เปนการซื้อสินคา ใชบันทึก “จาํนวนเงิน” ที่จายในการซื้อสินคาที่เกี่ยวของกับกิจการ 
5. ชอง “รายจาย” เปนคาใชจายอื่น ๆ ใชบันทึก “จํานวนเงิน” เปนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการ 
6. กรณีขายสินคาเปนเงินเชื่อ หรือซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ ใหบันทึกในวันที่ไดรับชําระหรือวันที่จายคาสินคานั้น  
   โดยอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุ 
หมายเหตุ  รายงานเงินสดรับ-จาย นี้ หมายถึง บัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย 
 

- - - - 

- - - 
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วิธีการจัดทํารายงานเงินสดรับ-จาย 
 

1.  การจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย จะตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด ซ่ึงผูประกอบการสามารถเพิ่มชองรายการใหเหมาะสมกับสภาพของกิจการได  

2.  ตองจดัทํารายงานเงนิสดรับ-จาย เปนภาษาไทย ถาทําเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกาํกับ  
3.  ตองลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จาย ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีรายไดหรือรายจาย 
4.  รายการที่นาํมาลงในรายงานเงินสดรับ-จาย  

4.1  ตองมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เชน ใบเสร็จรบัเงิน ใบกํากบัภาษี ฯลฯ  
4.2  การลงรายการรายรับและรายจายใหลงเปนยอดรวมของแตละวนัทําการ โดยมีเอกสาร

ประกอบรายรบั และรายจายดังกลาว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจายโดยลงรายละเอียดรายการ 
ของรายรับ-รายจายทีเ่กิดขึน้ ก็สามารถทําไดเชนกนั  

4.3  รายจายทีน่ํามาลงในรายงานเงนิสดรับ-จาย ตองเปนรายจายที่เกีย่วของโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการ  

4.4  สําหรับภาษีซ้ือที่เกิดจากรายจายนั้น สามารถนํามาลงเปนตนทุนของสินคาหรือคาใชจาย
ไดทั้งจํานวน เนื่องจากผูประกอบการไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  

4.5  หากมีการขายสินคา/ใหบริการ ซ้ือสินคา และคาใชจายอ่ืน ๆ เปนเงนิเชื่อ ใหบนัทกึ
รายการในวันที่ไดรับชําระหรือวันที่จายชําระคาสินคา/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเตมิในชองหมายเหต ุ 

5.  ใหสรุปยอดรายรับ และรายจาย เปนรายเดือนเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสีย
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  
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ตัวอยางการจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย ประเภทกิจการซื้อมาขายไป 
 

รายรับ-รายจายของวิสาหกิจชุมชน ข.ไข ในเดือน มนีาคม 2552  
 

                                                           รายรับ                                                      รายจาย 
 (ซ้ือสินคา/คาใชจายอื่น ๆ)  

 

1 มี.ค. 52  ขายปูนซีเมนต  10,000.00  บาท  คาเชาราน  10,000.00  บาท 
     ขายทอพีวีซี    5,000.00  บาท 
     

7 มี.ค. 52  ขายแผนยิปซั่ม    5,000.00  บาท      ซ้ือปูนซีเมนต       4,000.00  บาท 
     ขายกอกน้าํ    2,000.00  บาท    ซ้ือสายยาง    1,000.00  บาท 
       ชําระคาน้ํา คาไฟ      1,000.00  บาท 
 

16 มี.ค. 52  ขายประตูพวีีซี   5,000.00  บาท      ซ้ือเหล็กเสน    8,000.00  บาท 
      ขายสังกะส ี    4,000.00  บาท      ซ้ือกระเบื้อง    2,000.00  บาท 
 

25 มี.ค. 52  ขายกระเบื้อง      2,000.00  บาท      จายคาน้ํามนัรถสงของ          500.00  บาท 
 

31 มี.ค. 52  ขายปูนซีเมนต   5,000.00  บาท      คาแรงคนงาน    5,000.00  บาท 
      ขายกระเบือ้ง    2,000.00  บาท     
 
วิสาหกจิชุมชน ข.ไข สามารถลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย ได 2 วิธี คือ 

1.  ลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย เปนยอดรวมของแตละวนัทําการ หรือ 
2.  ลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจาย 
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การลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย เปนยอดรวมของแตละวันทําการ 
 

รายงานเงินสดรับ-จาย 
    
    ช่ือผูประกอบการ   วิสาหกิจชุมชน ข.ไข       เลขประจําตัวประชาชน                                                       
     ช่ือสถานประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน ข.ไข     เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

1 มี.ค. 52 ขายสินคา 15,000 00 - - - -  
” คาเชาราน - - - - 10,000    00  

7 มี.ค. 52 ขายสินคา 7,000 00 - - - -  
” ซื้อสินคา - - 5,000  00 - -  
” คาน้ํา คาไฟ - - - - 1,000   00  

16 มี.ค. 52 ขายสินคา 9,000 00 - - - -  
” ซื้อสินคา - - 10,000  00 - -  

25 มี.ค. 52 ขายสินคา 2,000 00 - - - -  
” คาน้ํามันรถสงของ - - - - 500  00  

31 มี.ค. 52 ขายสินคา 7,000 00 - - - -  
” คาแรงคนงาน - - - - 5,000 00  

 รวม 40,000   00 15,000  00 16,500 00  

         
         

 
 สรุป  รายรับ-รายจาย สําหรับ เดือนมีนาคม 2552 
 
  รายรับ  ขายสินคา   40,000.00 
  รายจาย  ซื้อสินคา  15,000.00    
    คาใชจายอื่น ๆ  16,500.00 31,500.00
  กําไร (ขาดทุน)       8,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 2 7 8 5 - 2 2 6 4 - 1 

- - - - 



 15

การลงรายการในรายงานเงนิสดรับ-จาย โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจาย 
 

รายงานเงินสดรับ-จาย 
   
    ช่ือผูประกอบการ     วิสาหกิจชุมชน ข.ไข        เลขประจําตัวประชาชน                                                       
     ช่ือสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ข.ไข    เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   
  

รายจาย (บาท) 

วัน/เดือน/ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) ซื้อสินคา คาใชจาย 

อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

1 มี.ค. 52 ขายปูนซิเมนต 10,000 00 - - - -  
” ขายทอพีวีซี 5,000 00 - - - -  
” คาเชาราน - - - - 10,000    00  

7 มี.ค. 52 ขายแผนยิปซั่ม 5,000 00 - - - -  
” ขายก็อกน้ํา 2,000 00 - - - -  
” ซื้อปูนซิเมนต - - 4,000  00 - -  
” ซื้อสายยาง - - 1,000  00 - -  
” คาน้ํา คาไฟ - - - - 1,000   00  

16 มี.ค. 52 ขายประตูพีวีซี 5,000 00 - - - -  
” ขายสังกะสี 4,000 00 - - - -  
” ซื้อเหล็กเสน - - 8,000 00 - -  
” ซื้อกระเบื้อง - - 2,000   00 - -  

25 มี.ค. 52 ขายกระเบื้อง 2,000 00 - - - -  
” คาน้ํามันรถสงของ - - - - 500  00  

31 มี.ค. 52 ขายปูนซิเมนต 5,000 00 - - - -  
” ขายกระเบื้อง 2,000 00 - - - -  
” คาแรงคนงาน - - - - 5,000 00  

 รวม 40,000   00 15,000  00 16,500 00  

         

  กําไร (ขาดทุน)       8,500.00 
 

 

 สรุป  รายรับ-รายจาย สําหรับ เดือนมีนาคม 2552 
 
  รายรับ  ขายสินคา   40,000.00 
  รายจาย  ซื้อสินคา  15,000.00    
    คาใชจายอื่น ๆ  16,500.00 31,500.00

- 2 2 7 8 5 - 2 2 6 4 - 

-

1 

 - - - 



ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
 

วิสาหกจิชุมชนที่ไดรับเงินไดบางประเภท เงินไดดังกลาวอาจถูกหักภาษ ีณ ที่จาย ซึ่งวสิาหกิจชุมชนสามารถนําเงินภาษีที่ถูกหักไวมาหกัออกจากภาษี    
ที่ตองชําระเมื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินไดครึ่งปหรือประจําปภาษี ในทางกลับกัน เมื่อวิสาหกิจชุมชนมีการจายเงินไดบางประเภทก็อาจตองทําหนาที่เปนผูหักภาษีเงินได ณ ที่
จาย และนําสงเงินภาษีแกกรมสรรพากรเชนเดียวกนั  

วิสาหกจิชุมชนที่เปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลเมื่อจายเงินไดพึงประเมินตามตารางสรุปการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย มีหนาที่หกั
ภาษีเงนิได ณ ที่จาย พรอมนาํสงภาษีใหกรมสรรพากร  

 

ตารางสรุปการหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย 
 

มาตรา 40 
แหงประมวลรัษฎากร 

ประเภทเงินไดพึงประเมิน ผูรับเงินไดพึงประเมิน 
ที่ถูกหักภาษี 

วิธีการหักภาษี 
และอัตราภาษี 

แบบฯ 
และกําหนดเวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(1) เงินเดือน คาจาง ฯลฯ บุคคลธรรมดาที่อยูในและนอกประเทศ
ไทย 

นําเงินไดพึงประเมินที่คาดวาไดรับทั้งป 
หักออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน
เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ แลวนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตองชําระ
ทั้งปแลวหาร ดวยจํานวนครั้งที่จาย จะ
ไดจํานวนภาษีที่ตองหักแตละครั้ง  
*เงินไดสุทธ ิ150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี 

ภ.ง.ด.1/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จายเงินได  
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มาตรา 40 
แหงประมวลรัษฎากร 

ประเภทเงินไดพึงประเมิน ผูรับเงินไดพึงประเมิน 
ที่ถูกหักภาษี 

วิธีการหักภาษี 
และอัตราภาษี 

แบบฯ 
และกําหนดเวลานําสงภาษี 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูในประเทศไทย 
 

นําเงินไดพึงประเมินที่ไดรับหักออก
ดวยคาใชจายและคาลดหยอนเหลือ
เทาใดเปนเงินไดสุทธิแลวนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดจํานวนภาษีที่ตอง
หักและนําสง 
*เงินไดสุทธ ิ150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี 

ภ.ง.ด.1/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

มาตรา 40(2) 
 

การรับทํางานให คานายหนา ฯลฯ 
 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูนอกประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 15  
 

ภ.ง.ด.1/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูในประเทศไทย 

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

ภ.ง.ด.2/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

มาตรา 40(3) 
 

คากูดวิลล ลิขสิทธิ์ สิทธิอยางอื่น ฯลฯ 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูนอกประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 15  ภ.ง.ด.2/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 
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มาตรา 40 
แหงประมวลรัษฎากร 

ประเภทเงินไดพึงประเมิน ผูรับเงินไดพึงประเมิน 
ที่ถูกหักภาษี 

วิธีการหักภาษี 
และอัตราภาษี 

แบบฯ 
และกําหนดเวลานําสงภาษี 

มาตรา 40(4)(ก) 
 

-เฉพาะดอกเบี้ย เงินฝากสหกรณ/หุนกู /
ตั๋วเงิน/เงินใหกูยืม 
-ผลตางราคาไถถอน กับราคาจําหนาย
ตั๋วเงิน หรือตราสารสิทธิในหนี้บริษัท
หรือนิติบุคคลบุคคลอื่นเปนผูออก 
-เงินไดทํานองเดียวกับดอกเบี้ย  
-ผลประโยชนที่ไดจากการใหกูยืมหรือ
สิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูนอกประเทศไทย 
 
 
 

หักภาษีรอยละ 15  ภ.ง.ด.2/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 
 
 
 

มาตรา 40(5) การใหเชาทรัพยสินทุกชนิด ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูนอกประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 15  ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

มาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร 
- กฎหมาย, วิศวกรรม, สถาปตยกรรม, 
บัญชี, ประณีตศิลปกรรม 
- การประกอบโรคศิลปะ 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูนอกประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 15  ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

มาตรา 40(8) รางวัลในการประกวด/แขงขัน/ชิงโชค ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ที่อยูในและนอกประเทศไทย 

หักภาษีรอยละ 5  ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 

นักแสดงสาธารณะที่อยูในประเทศไทย  หักภาษีรอยละ 5  
 

มาตรา 40(8) คาแสดงของนักแสดงสาธารณะ 
(นักรอง นักดนตรี นักแสดง 
นักกีฬาอาชีพ) นักแสดงสาธารณะที่อยูนอกประเทศ

ไทย 
หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  

ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่จาย เงินได 



โทษทางอาญา 
 

1.  ไมยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 2,000 บาท 
2.  ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษภีายในกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรบัไมเกิน 2,000 บาท 
3.  ไมจัดทํารายงานเงนิสดรับ-จาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
4.  เจตนาละเลย ไมยืน่แบบแสดงรายการเพือ่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษปรบัไมเกิน 

5,000 บาท หรือจําคุกไมเกนิ 6 เดือน หรือทัง้จําทั้งปรับ 
 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม 
 

 เบี้ยปรับ  
  - กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตองเสยีเบี้ยปรับ 2 เทาของภาษีตองชําระ 

- กรณียืน่แบบแสดงรายการภาษภีายในกําหนดเวลา แตชําระภาษีขาดไป เสียเบีย้ปรับ 1 เทา ของภาษีที่
ชําระขาดไป 

 

เงินเพิ่ม  
- กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี เสียเงินเพิ่มรอยละ 1.5 ตอเดือนของภาษีตองชําระ นับแตวันพน

กําหนดเวลายืน่แบบฯ จนถึงวันที่ชําระภาษ ี
- กรณยีื่นแบบแสดงรายการภาษภีายในกําหนดเวลา แตชําระภาษีขาดไป เสียเงินเพิม่รอยละ 1.5 ตอ

เดือนของภาษทีี่ชําระขาดไป จนถึงวันที่ชําระภาษ ี
 

 
 
 
 
 
 

****************************** 
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กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒๖๙ (พ.ศ.๒๕๕๒)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
------------------------------- 

                  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

                  ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๗๘) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๖ (พ.ศ. 
๒๕๕๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร และใหใชความตอไปนี้แทน 
                  “(๗๘) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน เฉพาะที่เปน
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานแปดแสนบาท สําหรับปภาษี
นั้น ทั้งนี ้สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

                  ขอ ๒ ความใน (๗๘) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่๒๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษเีงนิไดที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ 
(นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศโดยการกําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษเีพิ่มขึ้นแกวิสาหกจิชุมชนตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน สมควรปรับปรุงการยกเวนเงนิไดพึงประเมินที่ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาของวิสาหกจิชุมชนดังกลาวซึ่งมีเงินไดไมเกนิหนึ่งลานแปดแสนบาท ตั้งแตวนัที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชมุชน
รวมทั้งทําใหเศรษฐกิจของชมุชนมีความเขมแข็งและมกีารพัฒนาอยางยัง่ยืน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้ 

(ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เลม 126 ตอนที่ 23 ก วนัที่ 8 เมษายน 2552)  
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ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 

เก่ียวกับภาษีเงนิได  (ฉบบัท่ี 161) 
เร่ือง  กําหนดใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา และมิไดเปนผูประกอบการ 

จดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิม่ จัดทําบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย 

---------------------------- 

  เพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษีอากร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(1) แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที ่25) พ.ศ . 2525 อธิบดกีรมสรรพากร
โดยอนุมัติรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูมหีนาที่เสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาและมไิดเปน
ผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิม่ มีหนาที่จดัทําบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย และลง
รายการในบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย ดงัตอไปนี ้ 

  ขอ 1  ใหยกเลกิประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินไดและภาษีการคา (ฉบับที่ 1)   
เร่ือง กําหนดใหผูประกอบการคาที่ตองเสียภาษีการคาหรือแมไมตองเสยีภาษีการคา แตตองเสียภาษีเงินได ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัทําบัญชีรายรับเปนประจําวนัและกําหนดแบบบัญชีคุมสินคา ลงวันที ่31 มกราคม พ.ศ .2505  

  ขอ 2  ใหผูมหีนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา และมไิดเปนผูประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิม่ 
เฉพาะผูมีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แหงประมวลรัษฎากร จัดทําบัญชีหรือรายงาน
แสดงรายไดและรายจายเปนประจําวัน โดยตองมีรายการและขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี ้ 

  ขอ 3  การจดัทาํบัญชีหรือรายงานแสดงรายไดและรายจายประจาํวนั ตามขอ 2 ใหทาํเปนภาษาไทย ถา
ทําเปนภาษาตางประเทศใหมภีาษาไทยกํากบั และใหลงรายการในบัญชหีรือรายงานแสดงรายไดและรายจาย
ภายใน 3 วันทาํการ นับแตวนัที่มีรายไดหรือรายจาย  

   ขอ 4  ในกรณทีี่มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินจิฉัย และคาํ
วินจิฉัยของอธบิดีกรมสรรพากรใหถือเปนทีสุ่ด  

ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัที่ที่ลงประกาศนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่  21 ธันวาคม   พ.ศ. 2549 
 

พิชาติ เกษเรือง 
(นาย พชิาติ  เกษเรือง) 

รองอธิบด ีรักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด 28 พ.ค. 52




