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บทที่ 2
การบัญชีภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา

ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ



ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ

แหล่งเงินได้พงึประเมิน

การจดัท าบัญชีและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการค านวณเงนิได้ของผู้ประกอบธุรกจิ

หัวข้อส าคญั



ฐานภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ

หัวข้อส าคญั

อตัราภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 

การค านวณภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ

เกณฑ์การค านวณตามมาตรฐานการบัญชี

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ



➢หมายถึง ภาษีทีจั่ดเกบ็จากบุคคลธรรมดาทีมี่เงินได้จากการประกอบธุรกจิทั้งที่ลกัษณะที่ต้อง

เสียภาษี และมีรายได้เกดิขึน้ โดยจัดเกบ็เป็นรายปีตามภาษี  (ปีปฏิทินเร่ิม 1 ม.ค.- 31 ของทุกปี)

โดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด กรณีมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดมีหน้าที่

ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภายในก าหนดเวลา ส าหรับผู้มีเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(5)-(8)

กฎหมายก าหนดให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีคร่ึงปี เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้อง

ช าระและเงินได้บางกรณกีฎหมายก าหนดให้

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ



1.  บุคคลธรรมดา
2.  ผู้ถงึแก่ความตายระหว่างปีภาษี
3.  กองมรดกทีย่งัไม่ได้แบ่ง
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิตบุิคคล
5. วสิาหกจิชุมชน   

ผู้มหีน้าทีภ่าษเีงนิได้บุคคลธรรมดา



1.  เงินได้เกดิจากแหล่งในประเทศ

1.1 หน้าที่งานทีท่ าในประเทศ

1.2 กจิการทีท่ าในประเทศไทย

1.3 กจิการของนายจ้างในประเทศไทย

1.4. ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในประเทศไทย

แหล่งเงนิได้พงึประเมนิ



2.  เงินได้เกดิจากแหล่งนอกประเทศ

2.1 ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย รวมถึง 180 วนั

2.2 ผู้มีเงินได้น าเงินได้น้ันเข้ามาในประเทศไทย

3.3 ผู้มีเงินได้น าเงินได้อนัเกดิจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

1.4. ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในประเทศไทย

แหล่งเงนิได้พงึประเมนิ



ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทั่วไปไม่ต้องจัดท าบัญชีตาม  
พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543 แต่ต้องจัดท าบัญชีตาม  มาตรา 17 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร
ส าหรับผู้ที่มีเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (5)-(8) ให้จัดท าบัญชี หรือรายงานเงินสดรับ-จ่าย 
เพ่ือเป็นข้อมูลของกจิการ สามารถใช้ สมุดเงินสด  สมุดเงินฝากธนาคาร หรือ สมุดเงินสด 2 ช่อง 
โดยใช้ “เกณฑ์เงินสด” หากต้องการให้ครบถ้วนก็ใช้ “เกณฑ์คงค้าง” อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเพิม่ขึน้

การจัดท าบัญชีและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการค านวณเงนิได้ของผู้ประกอบธุรกจิ



1. รายงานเงินสดรับ - จ่าย

วนั/เดือน/ปี รายการ
รายรับ
(บาท)

รายจ่าย (บาท)
หมายเหตุ

ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

รายงานเงินสดรับ-จ่าย
ช่ือผู้ประกอบการ...........................เลขประจ าตัวบัตรประชาชน......................
ช่ือสถานประกอบการ...................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี...............................

ท่ีมา : www.rd.go.th



1. เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 

2. เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์สิทธ์ิ ( Accrual Basis)

3. เกณฑ์การขายผ่อนช าระ (Installment method)

4. เกณฑ์สัญญาเช่า (Leases)

5. เกณฑ์สัญญาก่อสร้างระยะยาว (Long term contract method) 

เกณฑ์การค านวณตามมาตรฐานการบัญชี



1. เงินได้ประเภทที ่5 คือ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น บ้าน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง

2. เงินได้ประเภทที ่6  เงินได้จากวิชาชีพอสิระ เช่น กฎหมาย วศิวกรรม สถาปัตยกรรม       
การบัญชี

3. เงินได้ประเภทที ่7 เงินได้จากการรับเหมาทีผู้่รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ

4. เงินได้ประเภทที ่8 เงินได้จากการประกอบธุรกจิ การพาณชิย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม

ฐานภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ

ท่ีมา : www.rd.go.th



* ส าหรับเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) 
: การประกอบธุรกจิ สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายตามอตัราเหมา
ที่ก าหนด หรือจะหักตามความจ าเป็นและสมควรกไ็ด้
(สามารถเลือกหักได้ทั้ง 2 วธีิ)

ที่มา : ตามพระราชกฤษฎกีา (ฉบับที ่629) พ.ศ.2560

การหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ

วธีิที่ 1

หักค่าใช้จ่ายตามอตัราเหมา



* มาตรา 40 (5) - (8) เป็นค่าใช้จ่ายที่มลีกัษณะ ดงันี้

1. เป็นค่าใช้จ่ายปกติทีม่ีความเกีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ
ประเภทน้ัน ๆ

2. เป็นค่าใช้จ่ายที่มจี านวนทีเ่หมาะสมแก่การประกอบกจิการน้ัน 
3. เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้หักได้ตามเง่ือนไขการค านวณก าไรเพ่ือเสีย

ภาษีเงนิได้ตามประมวลรัษฎากร

4. ผู้ประกอบธุรกจิต้องจัดท าบัญชี และเกบ็หลกัฐาน เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี พร้อมทีจ่ะให้เจ้าพนักงานประเมินได้
ตรวจสอบ 

การหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ

วธีิที่ 2

หักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น
และสมควร



ประเภทเงินได้ หักค่าใช้จ่าย

มาตรา 40 (5) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน            
การผดิสัญญาเช่าซ้ือ การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน

* บ้าน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง แพ
* ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
* ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร
* ยานพาหนะ
* ทรัพย์สินอ่ืน

ตามจริงหรืออตัราเหมา
30%
20%
15%
30%
10%

อตัราหักค่าใช้จ่ายตามอตัราเหมา



ประเภทเงินได้ หักค่าใช้จ่าย

มาตรา 40 (6) การประกอบวชิาชีพอสิระ
* ประกอบโรคศิลป์
* กฎหมาย วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี

มาตรา 40 (7) รับเหมาก่อสร้าง

มาตรา 40 (8) รายได้อ่ืน นอกเหนือจาก 1-7 *
เงินได้จากการประกอบธุรกจิอ่ืนตามมาตรา 40 (8)

ตามจริงหรืออตัราเหมา
60%
30%

ตามจริงหรืออตัราเหมา 60%

ตามจริงหรืออตัราเหมา 60%



เงินได้จากการประกอบธุรกจิประเภทอ่ืน

ท่ีมา : www.rd.go.th



จ านวนปีที่ถือครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีขึน้ไป

หักค่าใช้จ่ายได้อตัราร้อยละ 92 84 77 71 65 60 55 50

1. การขายอสังหาริมทรัพย์

1.1 การขายทีด่ินทีไ่ด้มาโดยมิได้มุ่งทางการค้าหรือหาก าไร
* อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยมรดก หักได้          50 %
* อสังหาริมทรัพย์ที่ซ้ือมา เกนิ 5 ปี ให้หักได้ดังนี้



1.2 การขายทีด่ินทีไ่ด้มาโดยมุ่งทางการค้าหรือหาก าไร
* กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มาโดยทางค้าหรือหาก าไรเป็นปกติธุระ

ให้ค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามอตัราทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที ่165) และให้ค านวณภาษีเงินได้คร่ึงปี และภาษีเงินได้ประจ าปี โดยให้หัก
ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร เท่าน้ัน

* กรณผู้ีขายมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิค้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ได้ขายอสังหาริมทรัพย์
ทีซ้ื่อมาเพ่ืออยู่อาศัย หรือใช้เป็นสถานประกอบธุรกจิ ภายใน 5 ปีนับแต่วนัทีไ่ด้
อสังหาริมทรัพย์น้ัน ตามพระราชกฤษฎกีา (ฉบับที่ 342) 



ประเภทค่าลดหย่อน จ านวนเงิน

* ค่าลดหย่อนส าหรับผู้มีเงินได้
* ค่าลดหย่อนส าหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้
* ค่าลดหย่อนบุตร
* ในกรณทีีคู่่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
* กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 
* ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีมิ่ใช่นิตบุิคคล

60,000 บาท
60,000 บาท

คนละ 30,000 บาท ไม่จ ากดัจ านวน
รวมกนัได้ไม่เกนิ 120,000 บาท

60,000 บาท
คนละ 60,000 บาท แต่รวมกนัต้องไม่

เกนิ 120,000 บาท

การหักค่าลดหย่อน

ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เร่ิมใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป



ประเภทเงินได้ จ านวนเงิน

* การขายอสังหาริมทรัพย์ ทีไ่ด้มาโดยมุ่งการค้าหรือหาก าไร
* มีเงินได้ (เงินเดือนอย่างเดียว) ผู้มีเงินได้เป็นโสด 
* มีเงินได้ (เงินเดือนอย่างเดียว) ผู้มีเงินได้มีสมรส 
* มีเงินได้ (ประเภทอ่ืน) ผู้มีเงินได้เป็นโสด 
* มีเงินได้ (ประเภทอ่ืน) ผู้มีเงินได้มีสมรส
* กรณีกองมรดกทีย่งัไม่ได้แบ่ง
* กรณห้ีางหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีไ่ม่ใช่นิติบุคคล

มีเงินได้ 100,000 บาท
มีเงินได้ 120,000 บาท

มีเงินได้รวมกนั 220,000 บาท
มีเงินได้ 60,000 บาท

มีเงินได้เกนิ 120,000 บาท
มีเงินได้เกนิ 60,000 บาท
มีเงินได้ 60,000 บาท

เกณฑ์เงินได้พงึประเมินขั้นต ่า ที่ต้องย่ืนแบบรายการภาษี 



อตัราภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา



ฐานเงินได้สุทธิ =  เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)   
(มกราคม – ธันวาคม) – ค่าใช้จ่าย
- ค่าลดหย่อน  

วธีิที่ 1

ค านวณจากฐานเงนิได้ทุทธิ

การค านวณภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ



เงนิได้พงึประเมนิทุกประเภทรวมกนัตลอดปีภาษี xxxx (1)
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด xxxx (2)
(1)-(2) เงนิได้หลงัจากหักค่าใช้จ่าย xxxx (3)

หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ  ตามทีก่ฎหมายก าหนด xxxx (4)

(3)-(4) เงนิได้หลงัจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ xxxx (5)

หัก ค่าลดหย่อนเงนิบริจาค ไม่เกนิจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด xxxx (6)
(5-6) เงนิได้สุทธิ xxxx (7)

น าเงนิได้สุทธิตาม (7) X อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

จ านวนภาษีตามการค านวณภาษวีธีิที่ 1 xxxx (8)

http://www.rd.go.th/publish/1780.0.html


วธีิที่ 2

ค านวณจากเงินได้พงึประเมิน

ฐานเงินได้พงึประเมิน  
=  เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(5) - (8)    
(มกราคม – ธันวาคม) ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ที่มีจ านวนรวมถึง 60,000 บาท x 0.5 % (9)                              



จ านวนภาษเีงนิได้ส้ินปีทีต้่องเสีย เทยีบ (8) และ (9) จ านวนทีสู่งกว่า xxxx (10)

หัก ภาษีทีถู่กหัก ณ ทีจ่่ายแล้ว xx

ภาษีเงินได้คร่ึงปีที่ช าระไว้แล้ว xx

ภาษีเงินได้ช าระล่วงหน้า xx

เครดิตภาษีเงินปันผล xx xx (11)

(10-11) ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย (หรือขอคืนภาษี) xx

จ านวนภาษทีี่ต้องช าระในปีภาษี



ตัวอย่าง : คุณสมพรและคุณสมชายเข้าหุ้นส่วนกนั โดยน าเงินสดมาลงทุน
คนละ 700,000 บาท เพ่ือประกอบกิจการสอนภาษาต่างประเทศและ
ร้านอาหาร โดยน าหนังสือสัญญาการการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปขอเลข
ประจ าตวัผู้เสียภาษใีนนามของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ XYZ



ห้างหุ้นส่วนสามัญ XYZ ประกอบกจิการสอนภาษาต่างประเทศเม่ือเดือนมกราคม 
โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ช้ัน ช้ัน 2 ช้ัน 1 ส าหรับร้านอาหาร มีการจดบันทึกรายการ
รับ-จ่าย เงินในสมุดเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยมีการเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การเงินของกิจการไว้ครบถ้วน สรุปรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษี
ทีผ่่านมา จากสมุดเงนิสดและเงนิฝากธนาคารได้ดงันี้



รายรับ :    น าเงินสดมาลงทุน 1,400,000

เงินกู้ยืมจากญาติและเพ่ือน 200,000

ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์: 30 มิ.ย. 6,000

31 ธ.ค. 6,700 12,700

รายได้จากการสอนภาษาต่างประเทศ: ม.ค. – มิ.ย. 900,000

ก.ค. – ธ.ค. 1,100,000 2,000,000

รายได้จากร้านอาหาร: ม.ค. – มิ.ย.      400,000

ก.ค. – ธ.ค.      600,000 1,000,000
เงินปันผลจากนิติบุคคลทีเ่สียภาษีเงินได้ 20% หลงัหักภาษี ณ ที่จ่าย 6,300

รวมรายรับทั้งส้ิน 4,619,000



รายจ่าย :  ค่าเช่าอาคาร (สัญญาเช่า 3 ปี) 720,000

ค่าอุปกรณ์ส านักงาน – สอนภาษาต่างประเทศ   200,000

ค่าอุปกรณ์ท าร้านอาหาร (รวม vat 200,000 บาท) จ่ายเงินสด 60% 120,000

เงนิลงทุนกบัห้างหุ้นส่วนส่ีสหาย จ ากดั 250,000

ค่าตอบแทนให้อาจารย์สอนภาษาฯ: ม.ค. – ม.ิย. 400,000

ก.ค. – ธ.ค. 500,000 900,000

เงนิเดือนและค่าจ้างร้านอาหาร:               ม.ค. – ม.ิย.     150,000

ก.ค. – ธ.ค.      150,000 300,000
ค่าภาษีเงนิได้คร่ึงปี จ่ายเม่ือ ก.ย.                                                                        2,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของกจิการทีไ่ด้จ่ายอย่างสม ่าเสมอตลอดปี 300,000

เงนิบริจาคให้การกฬีาแห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 18,250

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 2,950,250



จากข้อมูลของกจิการห้างหุ้นส่วนสามัญ XYZ รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
รายรับ  4,319,000 
รายจ่าย 2,950,250

= 1,368,750 บาท 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ XYZ นีม้ีรายได้ที่เป็นเงินได้พงึประเมินคร่ึงปีเกนิ 

60,000 บาท จึงมีหน้าทีต้่องย่ืนแบบแสดงภาษีเงินได้คร่ึงปี และภาษีเงินได้
ประจ าปีของปีภาษีทีผ่่านมา



ขั้นที่ 1. ค านวณรายรับที่เป็นเงินได้พึงประเมิน และรายรับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
หรือเป็นรายรับที่มีสิทธ์ิเลือกที่จะน าหรือไม่น ามารวมค านวณภาษี  พิจารณารายรับ
แต่ละรายการดังนี้

1.1 เงินลงทุนและเงินยืมทีไ่ด้รับ 1,600,000 บาท ไม่ถือเป็นเงินได้พงึประเมิน
ไม่ต้องน ามารวมเพ่ือค านวณ

1.2 รายได้จากการประกอบกจิการกวดวชิาทีไ่ด้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้น ตาม
กฎกระทรวงฉบับที ่126 (ที่มา http://www.dbd.go.th)



1.3 ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ จ านวน 12,700 บาท (ไม่ถึง 20,000 บาท) 
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่ต้องน ามารวมค านวณ

1.4 เงินปันผลทีไ่ด้รับสุทธิหลงั ถูกหักภาษี 10% จ านวน 6,300 บาท เป็นเงินปัน
ผลทีไ่ด้รับจากบริษัทที่เสียภาษี 20% ควรน ามารวม เพราะได้ประโยชน์จากเครดิตภาษี  
กรณีการน าเงินปันผลมารวมค านวณภาษีต้องค านวณ 

(1) เงินปันผลทีไ่ด้รับจริงเต็มจ านวน 
(2) จ านวนภาษีทีถู่กหัก ณ ทีจ่่าย และ 
(3) เครดิตภาษีเงินปันผล ตาม ม.47 ทว ิเพ่ือน าไปค านวณเงินได้สุทธิต่อไป



90% เงินปันผล (เงินปันผล-ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 10%) = 6,300
100% ของเงินปันผล  = 6,300100/90
(1) เงินปันผลทีไ่ด้รับจริงเต็มจ านวน = 7,000 บาท
(2) ภาษีทีถู่กหัก ณ ทีจ่่าย (7,000  10%)                 = 700 บาท
(3) เครดิตภาษีเงินปันผล =           1,750 บาท

วธีิคดิ เครดติภาษี 7,000 ×(
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎−𝟐𝟎
)=1,750



ขั้นที ่2. ค านวณค่าใช้จ่าย กจิการร้านอาหาร กฎหมายให้ผู้มีเงินได้เลือกวิธีหักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาในอตัราร้อยละ 60 หรือจะหักตามความจ าเป็นและสมควร
วธีิค านวณค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร

2.1 ค่าเช่าอาคาร ควรจัดสรรตามสัดส่วนของการใช้งานอาคารกจิการอย่างละ 50 %

ค่าเช่าของปีภาษีปัจจุบัน (720,000/3 ปี) = 240,000 บาท

ค่าเช่าอาคารส าหรับร้านขายอาหาร (240,000/2)        = 120,000 บาท

ค่าเช่าคร่ึงปี (ม.ค.-มิ.ย.) ร้านขายอาหาร (120,000/2)  = 60,000 บาท



2.2 รายจ่ายอุปกรณ์ ท าร้านอาหารซ้ือมาเม่ือต้นปีภาษี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
200,000 บาท  ให้หักค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินได้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของราคาทุนทรัพย์สิน 

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ฯ 20% ของราคาทุน  = 200,000 x 20% =   40,000 บาท/ปี

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ฯ ส าหรับคร่ึงปี (40,000/2)                      =   20,000 บาท

2.3 เงินเดือน และค่าแรงคนงาน ร้านอาหาร  :

จ่ายคร่ึงปี (ม.ค. - มิ.ย.) = 150,000 บาท

จ่ายทั้งปี (ม.ค. - ธ.ค.) = 300,000 บาท



2.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ จ านวน 300,000 บาท ที่ได้จ่ายอย่างสม ่าเสมอตลอด
ปีควรจัดสรรตามสัดส่วนของรายได้ของกจิการกวดวชิา และกจิการร้านอาหาร 
( 2 ล้าน : 1 ล้าน) หรือเท่ากบั 2 : 1

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของร้านอาหาร ทั้งปี   = 300,000x1/3 = 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของร้านอาหาร คร่ึงปี = 100,000x1/2  =   50,000 บาท



วธีิค านวณค่าใช้จ่ายแบบเหมา

ค่าใช้จ่ายกจิการร้านอาหารทีหั่กค่าใช้จ่ายตามอตัราเหมา ดังนี้

คร่ึงปี ทั้งปี

400,000 x 60% 1,000,000 x 60%

= 240,000 บาท =  600,000  บาท*



เปรียบเทียบ จ านวนค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร /ค่าใช้จ่ายหักแบบเหมา

ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร

ค่าใช้จ่าย คร่ึงปี ทั้งปี

ค่าเช่า 60,000 120,000

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ฯ 20,000 40,000

เงินเดือน ค่าจ้าง 150,000 300,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 50,000 100,000

รวม  (บาท) * 280,000 560,000

ค่าใช้จ่ายหักแบบเหมา = 240,000 =  600,000 *



ขั้นที่ 3 ค านวณภาษีเงินได้คร่ึงปี ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญXYZ ต้องช าระพร้อมย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 94

วธีิที่ 1 ค านวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ (คร่ึงปี)

เงินได้จากการขายอาหาร ม.40 (8) 400,000

หัก ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร (280,000)

เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 120,000

หัก ค่าลดหย่อนส าหรับคณะบุคคล คร่ึงปี (60,000)

เงินได้สุทธิ 60,000

* ภาษีเงินได้คร่ึงปีจากฐานเงินได้สุทธิไม่ต้องเสีย เพราะเงินได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท



วธีิที่ 2 ค านวณภาษีจากฐานเงินได้พงึประเมินอตัราร้อยละ 0.5 (คร่ึงปี)

ภาษีเงินได้คร่ึงปี  ม.40 (8) = 400,000x 0.005

=     2,000  บาท

* ภาษีเงินได้คร่ึงปีจากฐานเงินได้พงึประเมินสูงกว่า  ฐานเงินได้สุทธิ

* ห้างหุ้นส่วนสามัญXYZ ต้องเสียภาษีคร่ึงปีจ านวน 2,000 บาท 
* ย่ืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94



ค านวณภาษีเงินได้ (ทั้งปี) ที่ต้องช าระพร้อมย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 90

วธีิที ่1 ค านวณภาษจีากฐานเงนิได้สุทธิ (ทั้งปี)

เงนิปันผล มาตรา 40 (4) (ข) (6,300 x 100/90) 7,000
บวก เครดติภาษเีงนิปันผล (7,000 x 2/8) 1,750 8,750

เงนิได้กจิการร้านอาหาร ตามมาตรา 40 (8)                    1,000,000

หัก ค่าใช้จ่ายเหมา 60% ของ 1,000,000 (600,000) 400,000

รวมเงนิได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 408,750

หัก ค่าลดหย่อนส าหรับห้างหุ้นส่วน (60,000 ไม่เกนิ 2 คน)                        (120,000)

เงนิได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อน (ไม่รวมการกุศล) 288,750

หัก ค่าลดหย่อนการกุศลไม่เกนิ 10% (288,750x10%) /จ่ายจริง                  (18,250)

เงนิได้สุทธิ                                                                                                    270,500

* ภาษเีงนิได้ประจ าปีภาษ ี(270,500 - 150,000) =120,500x 5%                             6,025



วธีิที ่2 ค านวณภาษีจากฐานเงินได้พงึประเมนิอตัราร้อยละ 0.5 (ทั้งปี)

ภาษีเงนิได้ทั้งปี ม.40 (4) (ข) + ม.40 (8)  = 8,750+1,000,000 
=  1,008,750x 0.005

=     5,043.75  บาท
* กจิการต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งปีตามวิธีที ่1                      =          6,025  บาท

หัก ภาษีคร่ึงปีทีช่ าระไปแล้ว                    2,000

ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายเงินปันผล                  700

เครดติเงินปันผล                               1,750

รวมเครดติภาษีทั้งส้ิน                       4,450 (4,450)  บาท

* ภาษีทีต้่องช าระเพิม่ส าหรับปี                                      1,575 บาท



ภ.ง.ด. 90 (มาตรา40 (2)–(8))
* ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาประจ าปี
ย่ืนแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ภ.ง.ด. 94  (มาตรา40 (5)–(8))
* ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาคร่ึงปี
ย่ืนแบบภายในเดือนกนัยายนของทุกปี

แบบแสดงรายการเสียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ




















