


การบญัชภีาษอีากร
(Accounting of Taxation )

รหสัวชิา :  3523302

อ. สมใจ  เภาด้วง



บทที ่1
หลักเกณฑ์เกีย่วกบัการบญัชีเพือ่การภาษอีากร



ความสัมพนัธ์ระหว่างการบัญชีการเงนิกบัการบัญชีภาษีอากร
กฎหมายเกีย่วกบัการจดัท าบัญชีของธุรกจิ
การจดัท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

การจดัท าบัญชีตามกฎหมายภาษอีากร
ประมวลรัษฎากร 

การจดัท าบัญชีตามกฎหมายบัญชีและภาษอีากร

พรบ.พกิดัอตัราภาษศุีลกากร 



หมายถงึ การจดัท าบัญชี/รายงานในส่วนที่เกีย่วข้องกบักฎหมาย
ภาษอีากรประเภทต่าง ๆ ของผู้มีหน้าที่เสียภาษตีามที่ก าหนด

2. ความรับผดิชอบของผู้เสียภาษี
1. ผู้มีหน้าที่จดัท า

3. ระยะเวลา

การจดัท าบัญชีตามกฎหมายภาษอีากร

4. รูปแบบของบัญชี/รายงานที่ต้องจดัท า



การจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีจากรายการค้าของกิจการที่เกิดขึ้น 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สามารถรายงานผลทางการบัญชี
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีได้แก่ พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 และข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้อง



1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิการบัญชี : มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง พรบ.

1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
: มอี านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 “มาตรา 5
และมาตรา 7 แห่ง พรบ.” 

1.2 อธิบดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า
: มอี านาจก าหนดวธีิปฏิบัตทิางบัญชีทีเ่กีย่วข้องเช่น ชนิดของบัญชีทีต้่องจดัท า 
ข้อความและรายการทีต้่องมใีนบัญชี ระยะเวลาทีต้่องลงรายการ คุณสมบัตขิอง
ผู้ทีท่ าบัญชีฯลฯ เป็นต้น

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 (สาระส าคญั)

ทีม่า: พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543



2. หน่วยงาน หรือ องค์กรควบคุมการจัดท าบัญชี และผู้รับผดิชอบ

2.1 ส านักงานกลางบัญชี 
(กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์)
: มอี านาจตรวจ ติดตาม ควบคุมการจัดท าบัญชี (ก.ท.ม.)

2.2 ส านักงานบัญชีประจ าท้องที่
(ส านักงานพฒันาธุรกจิการค้า จังหวดั…) ทีต่ั้งของสนง.
บัญชีประจ าท้องที่
: มอี านาจตรวจ ติดตาม ควบคุมการจัดท าบัญชี (ต.จ.ว.)



3. ผู้มหีน้าทีจ่ัดท าบัญชีและวนัเร่ิมท าบัญชีของธุรกจิ

3.1 ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชี กลุ่มที ่1 (นิติบุคคล) 
: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจ ากดั, บริษัทมหาชนจ ากดั,   
กจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร, นิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตาม 
กฎหมายต่างประเทศฯ

3.2 ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชี กลุ่มที ่2 (บุคคลธรรมดา)
: บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล

ทีม่า: ม.9



ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชี (ผู้รับผดิชอบ) วนัเร่ิมท าบัญชี

1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
(หุ้นส่วนผู้จัดการ)

2) บริษัทจ ากดั /บริษัทมหาชนจ ากดั 
(กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ/ ผู้รับผดิชอบในการจัดท าบัญชี)

3) นิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย

(ผู้จัดการ/ ผู้รับผดิชอบในการจัดการธุรกจิ)

วนัเร่ิมต้นประกอบกจิการ

ในประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีและวันเริ่มท าบัญชี

วนัทีไ่ด้รับการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย



ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชี (ผู้รับผดิชอบ) วนัเร่ิมท าบัญชี

4)  กจิการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร

(ผู้รับผดิชอบในการด าเนินงานของกจิการร่วมค้า)

วนัเร่ิมต้น
ประกอบกจิการ

5) ผู้ประกอบธุรกจิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วน         

ทีม่ิได้จดท าเบียนตามทีรั่ฐมนตรีประกาศ ให้เป็นผู้มี

หน้าทีจั่ดท าบัญชี
(ผู้รับผดิชอบการจัดการธุรกจิในสถานทีน้ั่น)

วนัเร่ิมต้น
ประกอบกจิการ



4. หน้าทีข่องผู้มหีน้าทีจ่ัดท าบัญชี

4.1 ให้มีการเร่ิมท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาทีก่ าหนด

4.2 ปิดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือนนับแต่วนัเร่ิมท าบัญชี เว้นแต่บางกรณี

4.3 จัดท าและย่ืนงบการเงินต่อส านักงานกลางบัญชีภายใน 5 เดือน นับแต่วนัปิดบัญชี

4.4 เอกสารทีต้่องน าส่ง

4.5 ส่งมอบเอกสาร



4. หน้าทีข่องผู้มหีน้าทีจั่ดท าบัญชี

4.6 เกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

4.7 แจ้งเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย (ภายใน 15 วนัทีท่ราบ/ควรทราบ

4.8 ส่งมอบบัญชีและเอกสารทีใ่ช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่สารวตัรใหญ่บัญชี หรือ
สารวตัรบัญชีกรณเีลกิกจิการ (ภายใน 90 วนั) 

4.9 จัดให้มีผู้จัดท าบัญชีทีม่ีคุณสมบัติตามทีอ่ธิบดีกรมพฒันาธุรกจิการค้าก าหนด

4.10 เขียนด้วยหมึก ดีดพมิพ์ หรือตีพมิพ์



5. คุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี

5.1 บุคคลทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้ท าบัญชี ได้แก่
* ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี, สมุห์บัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี, หัวหน้าส านักงาน, 
ผู้เป็นหุ้นส่วน, กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 

5.2 คุณสมบัติของผู้ท าบัญชี ต้องมีคุณสมบัติ
* มีภูมิล าเนาหรือถิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร, มีความรู้ภาษาไทย, ไม่เคยต้องโทษ,   
มีคุณวุฒิการศึกษาของผู้ท าบัญชี 



5.3 เง่ือนไขการเป็นผู้ท าบัญชี
* แจ้งรายละเอยีดการท าบัญชี ต่ออธิบดภีายใน 60 วนันับแต่วนัเร่ิมท าบัญชี 
* เข้ารับการอบรมความรู้เกีย่วกบัวชิาชีพบัญชีอย่างน้อยปีละ 6 ช่ัวโมง 3 ปี
* ผู้ท าบัญชีอย่างน้อย 1 คน ในทุก ๆ 100 รายเศษของ 100 ถ้าเกนิกว่า  50
ให้นับเป็น 100 

5.4 หน้าทีข่องผู้ท าบัญชี ตาม พ.ร.บ. การบัญชีมาตรา 20 และมาตรา 21
1) จดัท าบัญชีตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมเีอกสารประกอบการลงบญัชี
2) ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ทีม่ภีาษาไทยก ากบั/ลงรายการเป็นรหัสบญัชี
และมคู่ีมือแปลรหัสเป็นภาษาไทยเกบ็ไว้ 

3) เขียนด้วยหมกึ, ดดีพมิพ์, ตพีมิพ์ /ด้วยวธีิอ่ืน 



บัญชีทีต้่องจัดท า ระยะเวลาทีก่ าหนด
1. บัญชีรายวนั (สมุดบันทกึรายการขั้นต้น)
1.1 บัญชีเงนิสด บัญชีเงนิฝากธนาคาร
1.2 บัญชีรายวนัซ้ือ บัญชีรายวนัขาย 

บัญชีรายวนัทัว่ไป และบัญชีรายวนัอ่ืน ๆ

- ระหว่างงวดบัญชี
ลงรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน  15 วนั
นับแต่วนัทีร่ายการนั้นเกดิขึน้
- ณ วนัส้ินงวดปีบัญชี
ลงรายการยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด  
บัญชีเงนิฝากธนาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน
60 วนันับแต่วนัปิดบัญชี

5.5 ชนิดของบัญชีทีต้่องจัดท า



บัญชีทีต้่องจัดท า ระยะเวลาทีก่ าหนด
2. บัญชีแยกประเภท
2.1 บัญชีแยกประเภททัว่ไป 
จัดเป็น 5 กลุ่มบัญชี ได้แก่ กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ 

หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย 
2.2 บัญชีแยกประเภทอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

- ระหว่างงวดบัญชี
* ผ่านรายการจากบัญชีรายวนัทุกชนดิ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินเดือนของเดือน
ทีร่ายการนั้นเกดิขึน้
- ณ วนัส้ินงวดปีบัญชี
* ลงรายการยอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภททุกชนิด ให้แล้วเสร็จภายใน
60 วนันับแต่วนัปิดบัญชี

5.5 ชนิดของบัญชีทีต้่องจัดท า



บัญชีทีต้่องจดัท า ระยะเวลาทีก่ าหนด

3. บัญชีสินค้า
กจิการทีผ่ลติและ/หรือขายสินค้าให้จัดท าบัญชี
สินค้า เ พ่ือแสดงรายการรับ /และจ าหน่าย
จ่ายโอนสินค้า รวมทั้งยอดคงเหลือ

- ระหว่างงวดบัญชี
* ลงรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั
นับแต่วนัทีร่ายการนั้นเกดิขึน้
- ณ วนัส้ินงวดปีบัญชี
* ลงรายการยอดคงเหลือในบัญชีสินค้า
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัปิดบัญชี

5.5 ชนิดของบัญชีทีต้่องจัดท า



5.6 เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการลงบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1) เอกสารทีจั่ดท าขึน้โดยบุคคลภายนอก
: กจิการได้รับจากภายนอก

2) เอกสารทีผู้่มีหน้าทีจั่ดท าบัญชีจัดท าขึน้
: เพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก

3) เอกสารทีจั่ดท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบการลงบัญชี
: เพ่ือให้ผู้มีหน้าทีจั่ดท าบัญชีใช้ประกอบการลงบัญชี



5.7 บทก าหนดโทษ

* ไม่จัดท าบัญชี เพ่ือให้มีการแสดงถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
: ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท 

* ไม่ลงรายการเป็นภาษาไทย หรือไม่เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ 
: ปรับไม่เกนิ 5,000 บาท

* ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ประกาศของอธิบดีในเร่ืองต่อไปน้ี
:ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท



5.7 บทก าหนดโทษ

* ขัดขวางการปฏิบัตหิน้าที ่ของสารวตัรใหญ่บัญชี หรือสารวตัรบัญชี
: ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

* ไม่อ านวยความสะดวก หรือฝ่าฝืนค าส่ัง ของสารวตัรใหญ่บัญชี หรือสารวตัรบัญชี 
: ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

* ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์
ซ่ึงบัญชีหรือเอกสาร ทีใ่ช้ประกอบการลงบัญชี 
: มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



5.7 บทก าหนดโทษ

* ลงรายการเทจ็ แก้ไข ละเว้นการลงรายการในบัญชี หรืองบการเงิน
แก้ไขเอกสารทีใ่ช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้ผดิความเป็นจริง
: มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

* ไม่จัดท า หรือไม่ย่ืนงบการเงิน ภายในก าหนดเวลา 
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 50,000 บาท



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กฎหมายเกีย่วกบัการจัดท าบัญชีของธุรกจิ

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

2. พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด

3. พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

4. ประมวลรัษฎากร



ประเภทกจิการ ขนาดกจิการ ผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัท
จ ากดั (ขนาดเลก็)

มทุีนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกนิ 5 ล้านบาท
มสิีนทรัพย์รวมไม่เกนิ 30 ล้านบาท
มรีายได้รวมไม่เกนิ 30 ล้านบาท

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร/
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบและการรับรองบัญชี



ประเภทกจิการ ขนาดกจิการ ผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี

2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน /
บริษัทจ ากดั / บริษัทมหาชน
จ ากดั / นิตบุิคคลทีต่ั้งขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบกจิการในประเทศไทย 
/ กจิการร่วมค้า

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเกนิ 5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวมเกนิ 30 ล้านบาท
รายได้รวมเกนิ 30 ล้านบาท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบและการรับรองบัญชี



ประเภทกจิการ ขนาดกจิการ ผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชี

3. ผู้ประกอบธุรกจิธนาคาร / 
เงนิทุนหลกัทรัพย์เครดติฟองซิเอร์/
ประกนัชีวติ / ประกนัวนิาศภยั /    
ผู้ประกอบธุรกจิได้รับการส่งเสริม
การลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน

มทุีนจดทะเบียนหรือสินทรัพย์
รวมหรือรายได้รวม รายการใด
รายการหนึ่งเกนิทีก่ าหนดไว้ใน
ข้างต้น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบและการรับรองบัญชี



➢การบัญชีการเงนิ (financial accounting) 
คือ การจดัท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือจดัท างบการเงนิ เสนอต่อเจ้าของกจิการหรือบุคคลภายนอก 
ตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543

➢ การบัญชีภาษีอากร (tax accounting)
คือ น าการจดัท าบัญชีทีธุ่รกจิต่าง ๆ (บัญชีการเงนิ) ได้จดบันทกึไว้ ตามหลกัการบัญชีรวมทั้ง การจดัท า
บัญชีพเิศษ และรายงานภาษีต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีต้่องน ามาใช้ในการ
ค านวณภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามติ และภาษีอากรทีธุ่รกจินั้น มหีน้าทีเ่สียภาษี และมหีน้าทีต้่องหักและ
น าส่งภาษีให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบัญชีการเงินกบัการบัญชีภาษอีากร



หน่วยภาษี

หมายถึง หน่วยทีท่ าหน้าทีเ่สียภาษีอากรแต่ละหน่วยภาษีจะต้องมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร
และใช้เลขประจ าตัวในการปฏิบัติการ ตามทีป่ระมวลรัษฎากรก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. หน่วยภาษทีีม่แีต่ละบุคคล หรือแต่ละกจิการเป็นหน่ึงหน่วยภาษี

2. หน่วยภาษทีีม่หีลายบุคคล หรือหลายกจิการรวมกนัเป็นหน่ึงหน่วยภาษี



1. ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากรในส่วนทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของกรมสรรพากร
ก าหนดให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีต้องจัดท าบัญชีและรายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องดังนี้

1.1 รายงานเงินสดรับ-จ่าย ก าหนดให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องจัดท า
รายงาน นอกจากทีก่ าหนดในพรบ.การบัญชี

1.2 บัญชีพเิศษแสดงการหักภาษี ณ ทีจ่่ายฯ
1.3 รายงานต่าง ๆ ในระบบภาษีมูลค่าเพิม่
1.4 รายงานในระบบภาษีธุรกจิเฉพาะ

บัญชีทีต้่องจัดท าตามกฎหมายภาษีอากร



3. พรบ.พกิดัอตัราศุลกากร เช่น รายงานสรุป

4. ภาษีมูลค่าเพิม่ (value-added tax) คือ 
: ภาษีทีเ่รียกเกบ็จากผู้ประกอบการซ้ือขายสินค้าและบริการ จากมูลค่าส่วนทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละ
ขั้นตอนของการผลติ การจ าหน่าย (ภาษีทางอ้อม)

2. พรบ.ภาษีสรรพสามิต ต้องจัดท าบัญชีตามทีก่ าหนด ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมีดังนี้
2.1 บัญชีรับจ่ายยาสูบทีข่าย
2.2 บัญชีประจ าวนัแสดงการรับและจ่ายวตัถุดิบ
2.3 บัญชีประจ าวนัแสดงการผลติและจ าหน่าย
2.4 บัญชีรับจ่ายสินค้าทีน่ าเข้ามาในราชอาณาจักร



5. ภาษสีรรพสามติ (excise tax) คือ 
: ภาษทีี่เรียกเกบ็จาก สินค้าเฉพาะบางอย่างที่ผลติ หรือน าเข้า และการให้บริการบางประเภท
ในทางธุรกจิ  ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ภาษรีถยนต์ ภาษสุีรา

ประมวลรัษฎากร

6. ภาษมีรดก (heritage tax) คือ 
: ภาษทีี่เกบ็จากผู้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินจากผู้ตายที่โอนมรดกให้ เช่น ที่ดนิ เงนิฝากธนาคาร 

รถยนต์ อตัราร้อยละ 0 เม่ือทรัพย์สินไม่เกนิ 100 ล้านบาท

7. อากรแสตมป์ (stamp duty) คือ 
: ดวงตราที่ปิดทับ ดุน หรือพมิพ์บนกระดาษ เพ่ือใช้เป็นค่าอากร



ภาษีอากร

1. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีอากร 
(tax payer) 

2. ฐานภาษีอากร
(tax base) 

3. อตัราภาษี 
(tax rate) 

4. การประเมินจัดเกบ็ภาษีอากร 
(tax assessment)

5. การอุทธรณ์ภาษี 
(tax appeals)

6. การบังคับทางภาษี
(tax sanction) 

โครงสร้างของภาษอีากร



1. ความรับผดิทางอาญา 

1.1 ผู้มีเงินได้ทีไ่ม่ย่ืนขอมีเลขประจ าตัว/ไม่จัดท าบัญชีฯ
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท

1.2 ผู้มีเงินได้ทีไ่ม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีในก าหนดเวลา
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท

1.3 ผู้มีเงินได้มีเจตนาละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ความรับผดิของผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี



1. ความรับผดิทางอาญา 

1.4 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่/ภาษีธุรกจิเฉพาะไม่จัดท ารายงาน
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท

1.5 ไม่จัดท ารายงานเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ

1.6 ไม่จัดท ารายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ



1. ความรับผดิทางอาญา 

1.7 จงใจไม่เกบ็รักษาใบก ากบัภาษีหรือส าเนาใบก ากบัภาษี
: ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท

1.8 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีทีจ่งใจแจ้งข้อความเทจ็/แสดงหลกัฐานเทจ็ฯ
: ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท



2. ความรับผดิทางแพ่ง 

2.1 ผู้เสียภาษทีี่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษแีละช าระภาษไีม่ครบถ้วน
: ต้องช าระพร้อมเบีย้ปรับ 1 เท่า ของจ านวนภาษทีี่ช าระไว้ขาดและเงนิเพิม่อกีร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 
โดยไม่รวมเบีย้ปรับ

2.2 ผู้เสียภาษทีี่ฝ่าฝืนบทบัญญัตติามประมวลรัษฎากร โดยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษแีละไม่ช าระภาษี
: ต้องช าระพร้อมเบีย้ปรับ 2 เท่าของจ านวนภาษทีี่ต้องช าระ และเงนิเพิม่อกี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
โดยไม่รวมเบีย้ปรับ

2.3 ผู้เสียภาษีทีไ่ม่ช าระหรือน าส่งภาษีตามทีถู่กประเมิน เป็นภาษีอากรค้าง
: มีอ านาจส่ังยดึ หรืออายดั และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผดิเสียภาษี และน าส่ง 
ภาษีน้ัน ๆ โดยมิต้องขอให้ศาล ออกค าส่ังยดึ หรือส่ังอายดั



หมายถึง ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ีถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่าย เป็นจ านวนเงินเกนิกว่าค่าภาษี
ที่ต้องช าระ หรือ ผู้เสียภาษี ได้ย่ืนแบบแสดงรายการ และช าระภาษีไว้เกินกว่า
ภาษทีีต้่องช าระ มสิีทธิจะขอคืนภาษี จากเงินภาษีที่ถูกหักไว้เกนิ หรือที่ได้ช าระ
ภาษีไว้เกินกว่าจ านวนที่ต้องช าระ เอกสารที่ต้องจัดท าตามกฎหมายภาษีอากร 
เช่น ใบก ากบัภาษ,ี หนังสือรับรองภาษหีัก ณ ทีจ่่าย

การขอคืนภาษี



➢ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตาม
ค าส่ังของเจ้าพนักงานประเมิน และย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษ ี
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ของภาษแีต่ละประเภท ดังนี้

ภาระหน้าทีข่องผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเวลา
มาตรา 40 (1) ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 91 (ทั้งปี) ภายในเดือน 

ม.ค. – ม.ีค. ของปีถัดไป

มาตรา 40 (1) – (8) ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 90 (ทั้งปี) ภายในเดือน 
ม.ค. – ม.ีค. ของปีถัดไป

มาตรา 40 (5) - (8) ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 94 (คร่ึงปี) ภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี

1. ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเวลา

ประจ าปี ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 52, ภ.ง.ด. 55 ภายใน 150 วนันับจากส้ินปี

คร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจาก
ส้ินรอบ 6 เดือนแรกของปี

2. ภาษเีงินได้นิติบุคคล



3. ภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30
ย่ืนเสียภาษี ภายใน 15 

นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กดิภาษี

4. ภาษธุีรกจิเฉพาะ ภ.ธ.40
ย่ืนเสียภาษี ภายใน 15 

นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กดิภาษี



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเวลา

มาตรา 40 (1)-(2) ภ.ง.ด. 1 ภายใน 7 วนั
นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กดิภาษี

มาตรา 40 (3)-(4) ภ.ง.ด. 2 ภายใน 7 วนั
นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กดิภาษี

มาตรา 40 (5)-(8) ภ.ง.ด. 3 ภายใน 7 วนั
นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กดิภาษี

5. ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย (บุคคลธรรมดา)



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเวลา

ภายในประเทศ ภ.ง.ด. 53 ภายใน 7 วนั
นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กิดภาษี

ภายในต่างประเทศ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วนั
นับจากวนัส้ินเดือนของรายการทีเ่กิดภาษี

5. ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย (นิติบุคคล)






