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สารบัญ
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  หนา
 ภาษีอากรของผูประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล 5

 (หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน)
 การเสียภาษีเงินไดของหางหุนสวนที่ไมใชนิติบุคคล 7

 (หางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคลคือใคร)
 การขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี (หางหุนสวนสามัญที่ไมใช 8

 นิติบุคคลตองขอเลขประจำตัวผูเสียภาษีหรือไมอยางไร)
 ความหมายของเงินได (เงินไดใดบางที่ตองนำมา 11

 คำนวณภาษี)
 การหักคาใชจาย (คาใชจายที่สามารถนำมาหักได 12

 และหักอยางไร) 
 การหักคาลดหยอน (คาลดหยอนใดสามารถนำมาหักได 15

 และหักอยางไร)
 อัตราภาษี (เสียภาษีอัตราเทาใด) 16
 การคำนวณภาษีเงินได (คำนวณภาษีอยางไร) 17
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สารบัญ หนา
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 การจัดทำแบบแสดงรายการรายไดและรายจาย 19
 (รายงาน รายได และรายจายมีกี่ประเภท อะไรบาง)
 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษียื่นแบบ 20

 แสดงรายการและชำระภาษีอยางไร
 การขอคืนภาษี (ขอคืนภาษีไดหรือไม อยางไร) 21
 เบี้ยปรับเงินเพิ่มและโทษทางอาญา (หากไมเสียภาษี 22

 ใหถูกตองมีโทษอยางไร)
 สรุปขั้นตอนการเสียภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญ 27

 ที่ไมใชนิติบุคคล
 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 27
 หนวยงานที่เก่ียวของ 27
 บรรณานุกรม 28
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ภาษีอากรของผูประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล
(หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน)

  หนาที่การเสียภาษี เปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีมีรายได เมื่อ
ผูประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจขอพิจารณาเรื่อง “ภาระภาษี” ยอมเปน 
ขอพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะภาระภาษีมีผลตอผลตอบแทนแก 
“ผูประกอบการ” ซึ่งเปนประโยชนในทายที่สุดจากกิจการ ทั้งนี้ การเสีย 
ภาษีของผูประกอบการข้ึนอยูกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือองคกรธุรกิจ 
โดยแยกระหวาง “องคกรธุรกิจที่ไมมีความเปนนิติบุคคล” ซึ่งก็คือ กิจการ 
เจาของคนเดียว และหางหุนสวนสามญัไมจดทะเบยีน และ “องคกรธรุกจิทีม่ี 
ความเปนนิติบุคคล” ไดแก 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
(จดทะเบียน) และบริษัท
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  นอกจากภาษเีงนิไดแลว กจิการยงัตองมหีนาทีเ่สยี “ภาษมีลูคาเพิม่” ดวย 
หากกจิการเขาเกณฑทีต่องเสยีภาษีมลูคาเพิม่ (อธบิายในเลม “ภาษอีากรของ 
ผูประกอบการนิติบุคคล”)
  ในเลมนี้จะอธิบายถึงหนาที่การเสียภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญ 
ไมจดทะเบยีนเทานัน้  เนือ่งจากการดำเนินธรุกจิในรปูแบบของกจิการเจาของ 
คนเดียว เจาของกิจการตองเสียภาษีที่เรียกวา “ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา”  
ซึ่งไมสามารถหักคาใชจายไดตามจริง จะหักไดเพียง “คาลดหยอน” ซึ่งไม 
สอดคลองกับความเปนจริงที่กิจการตองมีคาใชจายจากตนทุนทางธุรกิจ
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  หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล คือ กลุมบุคคลท่ีทำกิจการรวมกัน 
เพื่อแบงผลกำไรกันโดยไมไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล แมไมมีความ 
เปนบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตตามประมวลรัษฎากร 
กำหนดใหเปน “หนวยภาษี” ซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินได
  นอกจากนี ้  แมการประกอบกิจการจะไมมรีานคา หรอืสถานประกอบการ 
เชน การขายสินคาออนไลน ผูประกอบการก็มีหนาที่ตองเสียภาษีเชนกัน

  หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลที่ประกอบกิจการซื้อขายสินคา 
ออนไลน มีหนาที่เสียภาษีเงินได

  การเสียภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล 
[หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลคือใคร?]
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  การขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี [หางหุนสวนสามัญที่มิใช 
นิติบุคคลตองขอเลขประจำตัวผูเสียภาษีหรือไม อยางไร?]
  หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล มีความจำเปนตองขอเลขประจำตัว 
ผูเสียภาษี เนื่องจากหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลมิไดมีการจดทะเบียน 
จงึไมมเีลขทะเบยีนนติบิคุคล  ทัง้นีก้ารขอเลขประจำตวัผูเสยีภาษี มรีายละเอยีด 
ดังนี้
  1  กำหนดเวลาในการขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี
   หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลมีหนาที่ตองขอเลขประจำตัว 
ผูเสียภาษีภายใน 60 วัน นับแตมีเงินไดโดยใชแบบขอมีเลขประจำตัวผูเสีย 
ภาษี (ล.ป. 10.2)

¡ÒÃ¢ÍàÅ¢»ÃÐ¨ÓμÑÇ¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕ
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  2  สถานที่ยื่นขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี
   หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลที่อยูในกรุงเทพฯ สามารถยื่นขอ 
เลขประจำตัวผูเสียภาษี ไดที่สำนักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือสำนักงาน 
สรรพากรพ้ืนที่สาขาท่ีมีภูมิลำเนาอยู
   ในขณะท่ีหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคลที่อยูในจังหวัดอื่น 
สามารถยื่นขอเลขประจำตัวผูเสียภาษีไดที่สำนักงานพื้นที่สาขาที่หางหุนสวน 
สามัญที่มิใชนิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู หรือสรรพากรพื้นท่ีสาขาแหงใด 
ก็ไดในทองที่ของจังหวัดท่ีมีภูมิลำเนาอยู นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นขอไดที่ 
สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหงใดก็ไดใน 
กรุงเทพฯ
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กรุงเทพฯ
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 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  3  เอกสารที่ตองใชยื่นขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี
   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญคนตางดาว หรือ 
หนังสือเดินทางของผูมีอำนาจจัดการและหุนสวนในหางหุนสวนสามัญที่มิใช
นิติบุคคล
   (2) สำเนาทะเบียนบานของที่ตั้งสถานประกอบการ
   (3) สำเนาสญัญาหรอืบันทกึขอตกลงในการจดัตัง้หางหุนสวนสามญั 
ที่มิใชนิติบุคคล
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

 ความหมายของเงินได [เงินไดใดบางท่ีตองนำมาคำนวณภาษี?]
  เงินไดที่ตองนำมาคำนวณภาษีมิไดหมายถึงเฉพาะแต “เงินที่ไดรับ” 
เทานั้น แตยังหมายรวมถึงทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับซึ่งอาจคิดคำนวณ 
ไดเปนเงิน เงินคาภาษีที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให และเครดิตภาษีเงิน 
ปนผลหรือเงินสวนแบงกำไรดวย

 หากหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ถูกหักภาษี ณ ที่จาย จากการไดรับ 
ดอกเบี้ย เงินปนผล และเงินไดที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปน 
มรดกและอสงัหารมิทรพัยทีม่ไิดมุงทางการคาหรอืหากำไร หางหุนสวนสามญั
มีสิทธิเลือกไมนำมารวมเสียภาษีกบัเงินไดประเภทอื่นได

11
¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 

(ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)
Ù
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การหักคาใชจาย [คาใชจายที่สามารถนำมาหักได และ  
หักอยางไร?]
  การหักคาใชจายในการคำนวณภาษีเงนิไดของหางหุนสวนสามัญ ทีม่ใิช 
นิติบุคคล มีความแตกตางจากการหักคาใชจายในการคำนวณภาษีเงินไดของ 
นติบิคุคล เนือ่งจากการหักคาใชจายในการคำนวณภาษีเงินไดของหางหุนสวน 
สามญั  ทีม่ใิชนติบิคุคลใชการหกัคาใชจายเชนเดยีวกบักรณขีองบคุคลธรรมดา  
โดยแบงการหกัคาใชจายออกเปนสองประเภท คอื การหกัคาใชจายแบบเหมา  
และการหกัคาใชจายตามความจำเปนและสมควร ทัง้นี ้การหกัคาใชจายแบบใด 
ขึ้นอยูกับ “ประเภทของเงินได” ซึ่งหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลไดรับ 
ดังนี้
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

    หักคาใชจาย         หักคาใชจาย 
 ประเภทเงินได แบบเหมา  ตามจำเปน  
   และสมควร

เงินไดจากการจางแรงงาน รอยละ 40 ของเงินได            -
และเงินไดเนื่องจากหนาที่ แตไมเกิน 60,000 บาท
หรือตำแหนงงานท่ีทำ หรือ
จากการรับทำงานให ตาม
มาตรา 40 (1) และ (2) 
รวมกัน
คาแหงกูดวิลล คาสิทธิ หรือ เฉพาะคาแหงลิขสิทธิ์หักได            -
เงินปตามมาตรา 40 (3) รอยละ 40 ของเงินได
 แตไมเกิน 60,000 บาท

เงินไดจากการลงทุนตาม             -            -
มาตรา 40 (4)

เงินไดเนื่องจากการใหเชา การใหเชาทรัพยสิน
ทรัพยสิน ผิดสัญญาเชาซ้ือ - บาน  โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางอ่ืน
หรือการซื้อขายเงินผอน  หรือแพ รอยละ 30
ตามมาตรา 40 (5) - ที่ดินที่ใชในการเกษตรกรรม        
  รอยละ 20
 - ท่ีดินท่ีมิไดใชในการเกษตรกรรม 
  รอยละ 15
 - ยานพาหนะ รอยละ 30

✓
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

    หักคาใชจาย         หักคาใชจาย 
       ประเภทเงินได แบบเหมา  ตามจำเปน  
   และสมควร

 - สินทรัพยอื่น รอยละ 10
 -  การเกษตรกรรม รอยละ 15

 การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน               -
 รอยละ 20
 การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน 
 ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่
 ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงิน                -
 หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
 รอยละ 20 
เงินไดจากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ
ตามมาตรา 40 (6) รอยละ 60

 การประกอบวิชาชีพอื่น
 รอยละ 30

เงินไดจากการรับเหมา รอยละ 70
ทั้งคาแรงและคาของ
ตามมาตรา 40 (7)

เงินไดจากการประกอบธุรกิจ รอยละ 40 - 85 ขึ้นอยูกับ
การพาณิชย การเกษตร ประเภทของกิจการ
การอุตสาหกรรม การขนสง
หรือการอื่น ตามมาตรา 
40 (8)

✓

✓

✓

✓
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การหักคาลดหยอน [คาลดหยอนใดสามารถนำมาหกัได และ 
หักอยางไร?]
  ในการคำนวณภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล  
กฎหมายกำหนดใหหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคลสามารถหักคา 
ลดหยอนได  แตตางจากกรณีของบุคคลธรรมดาโดยสามารถหักคาลดหยอน
ได 2 กรณี ไดแก 
  (1) คาลดหยอนสวนตวั ซึง่สามารถหกัไดตามจำนวนของหุนสวนทีอ่ยูใน 
ประเทศไทย (คนละ 30,000 บาท แตรวมแลวไมเกิน 60,000 บาท) และ
  (2) คาลดหยอนจากการบริจาค ซึ่งสามารถหักไดไมเกินรอยละ 10  
ของเงินไดสุทธิหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนอื่นแลว
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

 อัตราภาษี [เสียภาษีอัตราภาษีเทาใด?]

     เงินไดสุทธิ ชวงเงินได อัตราภาษี ภาษีแตละชั้น ภาษีสะสม 
  สุทธิแตละช้ัน รอยละ เงินไดสุทธิ สงูสดุของช้ัน  

 1-150,000 150,000 ไดรับรายวัน - -

150,001-300,000 150,000 5 7,500 7,500

 300,001-500,000 200,000 10 20,000 27,500

 500,001-750,000 250,000 15 37,500 65,000

 750,001-1,000,000 250,000 20 50,000 115,000

 1,000,001-2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000

 2,000,001-4,000,000 2,000,000 0 600,000 965,000

 4,000,001 บาทขึ้นไป - 35 - 965,000
     ขึ้นไป
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การคำนวณภาษีเงินได [คำนวณภาษีอยางไร?]
  การคำนวณภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญ ที่มิใชนิติบุคคลม ี 2 วิธี  
ซึ่งหากคำนวณดวยวิธีใดแลวไดจำนวนภาษีที่มีจำนวนมากกวาใหจำนวนนั้น 
เปนจำนวนภาษีที่ตองชำระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1) การคำนวณภาษี โดยวิธีที่ 1
  การคำนวณภาษีวธินีีเ้ปนวธิทีีห่างหุนสวนสามญัทีม่ใิชนติบิคุคลทุกแหง 
ตองใชโดยมีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้
  เงินไดพึงประเมินทุกประเภทตลอดท้ังปภาษี  - คาใชจายตามกฎหมาย
      - คาลดหยอนสวนตัว
      - คาลดหยอนเงินบริจาค
      = เงินไดสุทธิ
  นำเงินไดสุทธิมาคำนวณตามตารางอัตราภาษี จึงจะได “ภาษีที่ตอง 
ชำระ”   
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  หากหางหุนสวนสามญัท่ีมใิชนติบิคุคลไดแบงสวนของกำไรหรอืสวนแบง 
เงนิไดทีไ่ดรบั ใหแก หุนสวนตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2558 หุนสวนตองนำสวนแบง 
ดังกลาวมารวมเสียภาษีกับเงินไดประเภทอื่นๆ ดวย (ไมสามารถนำไป 
เครดิตภาษีไดเหมือนกับกรณีเงินปนผลของบริษัทหรือสวนแบงกำไรของ 
หางหุนสวนนิติบุคคล)

  หากหางหุนสวนสามญัทีม่ใิชนติบิคุคลถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายแลว ไดชำระ 
ภาษีครึง่ป ชำระภาษลีวงหนา หรอืสามารถเครดติภาษเีงนิปนผลไดใหนำมาหกั 
ออกจากภาษีที่ตองชำระ ซึ่งหากจำนวนภาษีที่ชำระไปแลวมีจำนวนมากกวา 
ภาษีที่ตองชำระ หางหุนสวนยอมสามารถขอคืนได

  2) การคำนวณภาษี โดยวิธีที่ 2
  การคำนวณภาษีวิธีนี้ใชเฉพาะกรณีที่หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล 
มีเงินไดตลอดป ภาษีที่ไมใชเงินไดประเภทท่ี 1 รวมกันต้ังแต 60,000 บาท  
โดยนำเงินไดดังกลาวไปคูณกับอัตรารอยละ 0.5 จึงจะไดภาษีที่ตองชำระ
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การจัดทำแบบแสดงรายการรายไดและรายจาย [รายงาน 
รายได และรายจายมีกี่ประเภท อะไรบาง?]
  ในการชำระภาษ ีหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคลมีหนาที่ตองจัดทำ 
แบบแสดงรายการรายไดและรายจายรวมถึงยืน่รายการเสยีภาษดีวย ซึง่มแีบบ 
แสดงรายการรายไดและรายจายทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้
  1) รายงานเงินสด รายรับ - จาย
   หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลที่มีเงินไดตามมาตรา 40 (5) - (8)  
ของประมวลรัษฎากรและมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
มีหนาที่จัดทำรายงานเงินสดรับ-จายเพื่อแสดงรายไดและรายจายประจำวัน 
โดยไมตองยื่นพรอมกับแบบแสดงรายการ
  2) รายงานบัญชีรายรับ-จาย
   หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล มีหนาที่ตองจัดทำรายงานบัญชี 
รบั-จาย เพือ่แสดงยอดเงินคงเหลอืยกมาจากปภาษกีอน สวนแบงกำไรทีจ่ดัสรร 
ใหหุนสวน และยอดเงินคงเหลือยกไปปภาษีถัดไป โดยตองยื่นพรอมกับการ 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได (ภ.ง.ด. 90)
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษียื่นแบบแสดง 
รายการและชำระภาษีอยางไร?]
  หางหุนสวนสามญัทีม่ใิชนติบิคุคลทีม่เีงนิไดตามมาตรา 40 (5) – (8) ของ 
ประมวลรัษฎากร มีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการแบบครึ่งปและแบบส้ินป  
ในขณะที่หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลที่มิไดมีเงินไดประเภทดังกลาว  
มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการแบบสิ้นปเทานั้น โดยสามารถย่ืนแบบ 
แสดงรายการไดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ธนาคารพาณิชยไทย  
ที่ทำการไปรษณียและอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ การยื่นแบบแสดงรายการ 
มีรายละเอียดตามตาราง ตอไปน้ี

1. แบบแสดงรายการ เปนการยื่นแบบแสดงรายการเงินได ภายในเดือน
 ภาษีเงินไดบุคคล เฉพาะเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  กันยายนของป
 ธรรมดาครึ่งป  40 (5) - 8 ของประมวลรัษฎากร  ภาษีนั้น
 (ภ.ง.ด. 94) ที่ไดรับ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
  มิถุนายน ทั้งนี้ ภาษีที่เสียนี้นำไป
  หักออกจากภาษีสิ้นปได

2. แบบแสดงรายการ เปนการยื่นแบบแสดงรายการเงินได ภายในเดือน
ภาษีเงินไดบุคคล พึงประเมินที่ไดรับแลวในระหวาง  มีนาคมของป
 ธรรมดาสิ้นป ปภาษี  ถัดไป
 (ภ.ง.ด. 90, 91)

 แบบแสดงรายการภาษีเงินได กำหนด
  การยื่นแบบ

  สำหรับการชำระภาษี หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลสามารถเลือก
ชำระภาษีดวยเงินสด บัตรอิเล็กทรอนิกส (เฉพาะสาขาในกรุงเทพมหานคร) 
และเช็ค หรือดราฟต
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  การขอคืนภาษี [ขอคืนภาษีไดหรือไม อยางไร?]
  ในกรณีที่ผูเสียภาษีถูกหักภาษ ีณ ที่จายและนำสงแลวหรือกรณีชำระ 
ภาษีไวลวงหนาในกรณีตางๆ เปนจำนวนมากกวาที่ควรตองชำระ ผูเสียภาษี 
มีสิทธิขอคืนภาษีโดยดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ยื่นคำรองโดยใชแบบ ค.10 โดยยื่นตออธิบดีกรมสรรพากร  
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
  2) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 อาจขอคืน 
ในชองขอคืนภาษี
  3) ผูเสียภาษีจะตองขอคืนภาษีภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายกำหนด 
เวลาย่ืนรายการภาษีหรือนับแตวันที่ยื่นรายการ (กรณียื่นเกินกำหนด) หรือ 
นับแตวันไดรับแตคำวินิจฉัยอุทธรณ หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด 
แลวแตกรณีแลวแตกรณ

¡ÒÃ¢Í¤×¹ÀÒÉÕ
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  เบีย้ปรบั เงนิเพิม่และโทษทางอาญา    [หากไมเสยีภาษีใหถกูตอง 
มีโทษอยางไร]
  หากหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคลไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
อาจไดรับโทษ ดังตอไปน้ี
  1) เบ้ียปรับ 
   เบี้ยปรับ หมายถึง จำนวนเงินที่ผูเสียภาษีจะตองชำระเพิ่ม ซึ่งอาจ 
เกิดจากจำนวนเงินภาษีที่ชำระไวไมถูกตอง ชำระภาษีตางไปจากท่ีตองชำระ 
อันเกิดจากการคำนวณผิดพลาด หรือมิไดชำระภาษี ทั้งนี้ เบี้ยปรับที่กฎหมาย 
กำหนดมีจำนวนสูงสุดไมเกิน 2 เทาของคาภาษีที่ชำระหรือที่ไมไดชำระ
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  2) เงินเพิ่ม
   เงินเพิ่ม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูเสียภาษีจะตองชำระ (คลายกับ 
ดอกเบี้ย) ซึ่งเกิดจากการชำระภาษีลาชากวาท่ีกฎหมายกำหนด โดยคิดจาก 
จำนวนภาษีที่ชำระขาดไปตามระยะเวลาที่ชำระลาชาในอัตรารอยละ  
1.5 บาทตอเดือน หรือเศษของเดือน 
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

  3) โทษทางอาญา
   นอกจากเบ้ียปรับและเงินเพิ่มแลว ผูเสียภาษียังอาจตองรับโทษ 
ทางอาญา ซึ่งมีระวางโทษตั้งแตโทษปรับไปจนถึงโทษจำคุก ในกรณีตอไปนี้
   (1) กรณีแจงความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร อาจได 
รับโทษจำคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 7 ป และปรับตั้งแต 2,000 ถึง 200,000 บาท
   (2) กรณีไมยื่นขอมีเลขประจำตัวผู เสียภาษี ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกิน 2,000 บาท



25

¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

   (3) กรณีไมทำบัญชีแสดงรายไดหรือรายรับประจำวันตอง 
ระวางโทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท
   (4) กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 แตไมยื่นรายงาน 
แสดงรายไดและรายจาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท

   (3) กรณไมทำบญชแสดงรายไดหรอรายรบประจำวนตอง
ระวางโทษ ปรับไมเกนิ 2,000 บาท
   (4) กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 แตไมยื่นรายงาน
แสดงรายไดและรายจาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

   (5) กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ 94 ภายใน 
กำหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
   (6) การแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ตองระวาง 
โทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ
   (7) กรณีเจตนาละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท 
หรือจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
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¤Ù‹Á×Í ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
 (ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞäÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹)

 สรุปขั้นตอนการเสียภาษีเงินไดของหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวของ
  ประมวลรัษฎากร

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
  กรมสรรพากร

ภายในเดือน ก.ย.ของปนั้น
หากมีเงินไดตามมาตรา 40(5)-(8) ตองย่ืนแบบแสดงรายการครึ่งป

พรอมชำระภาษี (ภ.ง.ด.94)

ภายในเดือน มี.ค.ของปถัดไป
ตองยื่นแบบแสดงรายการสิ้นปพรอมชำระภาษี (ภ.ง.ด.90)

ภายใน 60 วันนับแตมีเงินได
ขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี

ภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายกำหนดเวลาย่ืนรายการภาษีหรือนับแตวันท่ีย่ืนรายการ 
(กรณียื่นเกินกำหนด)
ตองย่ืนขอคืนภาษี
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¤Ù‹Á×Í  ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÔãª‹¹ÔμÔºØ¤¤Å 
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