คู่มือภาษี
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล

ค�ำน�ำ

บทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรได้กำ� หนดให้บคุ คลธรรมดาทีม่ เี งินได้
มีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยได้ก�ำหนดหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้
4 หน่วย ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี กองมรดก
ทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ส�ำหรับการ
ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการมีเงินลงทุนมากขึ้น และมีประโยชน์ในแง่
ของการตัดสินใจทีม่ องว่ามีความรอบคอบมากกว่าการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
ของบุคคลธรรมดาคนเดียว เพราะมีการร่วมกันตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กิด
จากการด�ำเนินงานของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
หนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนหนี้สินนั้นด้วยเช่นกัน
คู่มือภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเล่มนี้
จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรส�ำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล รวมทั้งวิธีการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษี และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษีอากรได้อย่างถูกต้องต่อไป
กรมสรรพากร
พฤศจิกายน 2558
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1

ความหมายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิยามของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมายถึง “บุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปตกลงเข้ากันเพือ่ กระท�ำกิจการร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันก�ำไรที่ได้จากกิจการที่ท�ำนั้น” เช่น
(1) การเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝากนาง ก.
และนางสาว ข. เป็นต้น
(2) การเข้าร่วมกันซื้อหุ้น เช่น นาย ก. และนาย ข. เข้าร่วมกันเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อซื้อหุ้น
(3) การเข้าร่วมกันถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น นาย ก. นาง ข. และ
นาย ค. ซื้อที่ดินร่วมกัน
(4) การเข้าร่วมกันของแพทย์เพื่อท�ำกิจการรักษาคนไข้ เช่น แพทย์ ก.
ร่วมกับแพทย์ ข. หรือแพทย์ ก. ร่วมกับพยาบาล ค. เป็นต้น
(5) การเข้าร่วมกันของนักแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือ
รับงานพิธีกร เช่น นักแสดง เอ ร่วมกับนักแสดง บี เป็นต้น
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คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

1.2 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ตกลงเข้ากันเพื่อกระท�ำกิจการที่มีเงินได้พึงประเมินร่วมกัน แต่ไม่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะแบ่ ง ปั น ผลก� ำ ไรที่ ไ ด้ จ ากกิ จ การที่ ท� ำ นั้ น เพื่ อ ให้
คณะบุ ค คลที่ มิ ใช่ นิ ติ บุ ค คลมี ค วามหมายครอบคลุ ม รู ป แบบของ
หน่วยธุรกิจทุกชนิดทีบ่ คุ คลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปตกลงด�ำเนินการร่วมกัน
นอกจากที่เป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วน กองมรดก หรือนิติบุคคล เช่น
(1) คณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุนเพื่อกระท�ำกิจกรรมใน
กลุ่มของตน
(2) คณะกรรมการจัดหาทุนเพือ่ สร้างและปรับปรุงโบราณสถาน
(3) ชมรมแม่บ้านจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาล
เป็นต้น

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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2

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป โดยถือเป็นหน่วย
ภาษีอีกหน่วยหนึ่ง แยกต่างหากไปจากบุคคลที่อยู่ในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลนั้นๆ โดยต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจะต้องขอมีเลข
ประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
โดยใช้ แ บบค�ำ ร้ อ งขอมี เ ลขประจ� ำตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี (ล.ป.10.2) ยื่ น ต่ อ
ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่ หรือส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ มี่ ี
ภูมิล�ำเนาอยู่ ดังนี้
2.1.1 สถานที่รับยื่นแบบค�ำร้องพร้อมเอกสารประกอบ
ก. ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นค�ำร้องมีภูมิล�ำเนาอยู่
ข. ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่น
ค�ำร้องมีภูมิล�ำเนาอยู่ หากกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่
สะดวกที่จะยื่นค�ำร้อง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นจะยื่น ณ ส�ำนักงาน
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คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่ของจังหวัด
ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยู่ หรือจะยืน่ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่
หรือส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครก็ได้
2.1.2 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นค�ำร้องขอมี
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ก. กรณีขอมีเลขและบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
(1) ภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชน/ใบส�ำคัญคนต่างด้าว/
หนังสือเดินทางของผู้มีอ�ำนาจจัดการและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ/
บุคคลในคณะบุคคล
(2) ภาพถ่ายส�ำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
(3) ภาพถ่ายสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ข. กรณีขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
(1) ภาพถ่ายหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
(2) บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ค. กรณีบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรช�ำรุดหรือสูญหาย ได้แก่
(1) ภาพถ่ า ยบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน/ใบส� ำ คั ญ คนต่ า งด้ า ว/
หนังสือเดินทางของผู้มีอ�ำนาจจัดการ
(2) บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี)
ง. กรณีขอคืนบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้แก่
(1) ภาพถ่ายหนังสือที่แสดงว่าห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลเลิกประกอบกิจการ
(2) บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

2.2.1 รายงานเงินสดรับ-จ่าย เพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายประจ�ำวัน
เป็นรายงานทีก่ รมสรรพากร  ก�ำหนดให้ผมู้ เี งินได้ตามมาตรา 40(5)-(8)
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) เรื่อง ก�ำหนดให้ผู้มี
หน้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาและมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดท�ำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และ
รายจ่าย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีรูปแบบรายงานดังนี้

2.2 จัดท�ำรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดท�ำ
รายงานเงินสดรับ-จ่ายเพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายประจ�ำวัน โดยไม่ต้อง
ยื่ น พร้ อ มแบบแสดงรายการ และจั ด ท� ำ รายงานบั ญ ชี
รับ-จ่าย ยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของ
ทุกปีภาษี เพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน
รายรับ/รายจ่ายที่แสดงบนแบบแสดงรายการภาษี ส่วน
แบ่งก�ำไรที่จัดสรรให้หุ้นส่วน/บุคคล และยอดเงินคงเหลือ
ยกไปปีภาษีถัดไป มีรายละเอียดประกอบด้วย
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คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

หมายเหตุ : รายงานเงินสดรับ-จ่าย หมายถึง บัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย

ซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ
รายจ่าย (บาท)

รายรับ
(บาท)
รายการ
วัน/เดือน/ปี

รูปแบบรายงานเงินสดรับ-จ่าย
รายงานเงินสดรับ-จ่าย
ชื่อผู้ประกอบการ.............................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.............................................
ชื่อสถานประกอบการ.............................................เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร...........................................
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ค�ำอธิบาย รายงานเงินสดรับ-จ่าย
1. วัน/เดือน/ปี หมายถึง ใช้บันทึกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่มี
รายการรับเงินและจ่ายเงิน
2. รายการ หมายถึง ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และ
จ่ายเงิน
3. รายรับ หมายถึง ใช้บันทึกจ�ำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาตาม
รายละเอียดในช่องรายการ
4. รายจ่าย หมายถึง เป็นการซื้อสินค้า ใช้บันทึกจ�ำนวนเงินที่จ่ายใน
การซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
5. รายจ่าย หมายถึง เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้บันทึกจ�ำนวนเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
6. กรณีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บันทึก
ในวันที่ได้รับช�ำระหรือวันที่จ่ายค่าสินค้านั้นโดยอธิบายเพิ่มเติม
ในช่องหมายเหตุ

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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สาระส�ำคัญที่ต้องมีในรูปแบบรายงานเงินสดรับ-จ่าย มีดังนี้
(1) ต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก�ำหนด ซึง่ สามารถเพิม่ ช่องรายการให้เหมาะสม
กับสภาพของกิจการได้
(2) ต้องจัดท�ำรายงานเงินสดรับ-จ่าย เป็นภาษาไทย ถ้าท�ำเป็น
ภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก�ำกับ
(3) รายการที่น�ำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
- อาจมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จ
รับเงิน ใบก�ำกับภาษี ฯลฯ
- การลงรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของแต่ละ
วันท�ำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับและรายจ่ายดังกล่าว หรือ
สามารถลงรายรับและรายจ่ายโดยแสดงรายละเอียดรายการของ
รายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถท�ำได้
- รายจ่ายที่น�ำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องเป็น
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
- ส�ำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถน�ำมาลง
เป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจ�ำนวน หากผู้ประกอบการ
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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(4) ให้สรุปยอดรายรับและรายจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.2.2 รายงานบัญชีรบั -จ่ายเป็นรายงานทีก่ รมสรรพากรก�ำหนดให้
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องจัดท�ำ
รายงานบัญชีรับ-จ่าย ยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ของทุกปีภาษี
และแสดงยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน ส่วนแบ่งก�ำไรที่จัดสรร
ให้หุ้นส่วน/บุคคล และยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) เรื่อง ก�ำหนดให้
ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลจัดท�ำบัญชีหรือรายงาน
แสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรูปแบบ
รายงานดังนี้

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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รายรับ (บาท)

หมายเหตุ

รายการยอดเงินได้คงเหลือยกไป ปรากฏตาม
1. บัญชีธนาคาร............................................................................สาขา................................................................
   ชื่อบัญชี............................................................................เลขบัญชี...................................................................
2. เงินสด..........................................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(.................................................)
     ผู้อ�ำนวยการหรือผู้จัดการ

ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน
ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี
ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี
ส่วนแบ่งเงินก�ำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ที่จ่าย
ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป

1.
2.
3.
4.

รายการ

ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล...................................................................................................
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร -

รูปแบบรายงานบัญชีรับ-จ่ายห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
รายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ประจ�ำปีภาษี.........................................

ค�ำอธิบาย รายงานบัญชีรับ-จ่าย

1. ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน หมายถึง “ยอดเงินคงเหลือ
ยกไปปีภาษีถัดไป” ของปีก่อน (ถ้ามี)
2. ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี หมายถึง รายได้ที่ได้รับจริงระหว่าง
ปีภาษีที่ต้องเสียภาษีทั้งที่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณและเลือกไม่น�ำมารวม
ค�ำนวณในแบบแสดงรายการ รวมถึงรายได้ที่ต้องเสียภาษี
3. ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี หมายถึง รายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริง
ระหว่างปีภาษี ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินได้ที่เลือกไม่น�ำมารวม
ค�ำนวณในแบบแสดงรายการ และค่าภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90
ที่ได้จ่ายไปจริงในระหว่างปีภาษี
4. ส่วนแบ่งเงินก�ำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
หมายถึง ส่วนแบ่งเงินก�ำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ทหี่ า้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลได้จ่ายให้หุ้นส่วน/บุคคลในปีภาษีนั้น
5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป หมายถึง ยอดเงินตามข้อ 1. บวกด้วย
ยอดรวมรายรั บ ระหว่ า งปี ต ามข้ อ 2. หั ก ด้ ว ยยอดรวมรายจ่ า ย
ระหว่างปีภาษีตามข้อ 3. และส่วนแบ่งเงินก�ำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ที่
จ่ายให้หุ้นส่วน/บุคคล ตามข้อ 4.

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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สาระส�ำคัญที่ต้องมีในรูปแบบรายงาน
บัญชีรับ-จ่าย มีดังนี้
(1) ให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
จัดท�ำบัญชีหรือรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือยกมา จ�ำนวนรวม
ของยอดรายได้และยอดรายจ่ายที่ได้มีการรับมาหรือจ่ายไปใน
ระหว่างปีภาษี และยอดเงินคงเหลือยกไป โดยต้องมีรายการและ
ข้ อ ความอย่ า งน้ อ ยตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรประกาศ
ก�ำหนด
(2) การจัดท�ำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ให้ท�ำเป็นภาษาไทย ถ้าท�ำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทย
ก�ำกับ
(3) การจัดท�ำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย
ให้ยนื่ ต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเมื่อสิ้นปีภาษีของทุกปี
(4) ให้ใช้บงั คับส�ำหรับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีของ
ปีภาษี 2557 ซึง่ ต้องยืน่ รายการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นต้นไป
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ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลอาจใช้
รายงานเงินสดรับ-จ่าย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับที่ 161) ฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 หรือจัดท�ำบัญชีอย่าง
ง่าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลก็ได้
กรณีหา้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล มีการจัดสรร
เงินส่วนแบ่งก�ำไรให้แก่หุ้นส่วนหรือบุคคล หุ้นส่วนหรือบุคคลจะมีรายได้
จากการรับเงินส่วนแบ่งก�ำไร ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หุ้นส่วนหรือบุคคลต้องน�ำเงินได้ดังกล่าวไป
รวมค�ำนวณภาษีประจ�ำปี โดยให้หกั ค่าใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นและสมควร
ทั้งนี้ เงินส่วนแบ่งก�ำไรที่จ่ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ยังคงได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(14) แห่งประมวล
รัษฎากร แต่ถ้าเงินส่วนแบ่งก�ำไรที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นต้นไป จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจ�ำปี 2558 ต้องน�ำไปยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคม 2559 (และยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558)

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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2.3 แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นรายการ
2.3.1 แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ
ทั้งปี ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 - 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมธันวาคมของทุกปี และยืน่ แบบแสดงรายการตัง้ แต่เดือนมกราคม-มีนาคมใน
ปีถัดไป
2.3.2 แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ
ครึง่ ปี ส�ำหรับเงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 5 - 8 ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่เดือนมกราคมมิถุนายนของปี และยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน
ในปีเดียวกัน

2.4 การช�ำระภาษี
การช�ำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากจะช�ำระภาษีโดยการถูก
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยแล้ว ถ้าในการยืน่ แบบแสดงรายการ และค�ำนวณภาษีตาม
แบบแสดงรายการที่ ยื่ น นั้ น มี ภ าษี ท่ี ต ้ อ งช� ำ ระก็ ใ ห้ ช� ำ ระต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
สรรพากรพร้อมกับการยืน่ แบบ ณ ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา เจ้าหน้าที่
จะออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินแสดงการรับเงินภาษี และถือเป็นหลักฐาน
แสดงการยื่นแบบแสดงรายการ ส�ำหรับการช�ำระภาษีสามารถเลือกวิธีการ
ช�ำระได้ดังนี้
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2.4.1 ช�ำระด้วยเงินสด
2.4.2 ช� ำ ระด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ เ ฉพาะที่ ส� ำ นั ก งาน
สรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตกรุงเทพมหานคร (โดยผูถ้ อื บัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นผู้ช�ำระค่าธรรมเนียม) ดังนี้
- บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) สามารถช�ำระ
ได้ที่ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในจังหวัดชลบุรี เฉพาะสาขาเมืองชลบุรี 1
สาขาพานทอง สาขาศรีราชา 1 สาขาศรีราชา 2 สาขาบางละมุง 1 และ
สาขาบางละมุง 2 ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในจังหวัดสมุทรปราการ
เฉพาะสาขาเมืองสมุทรปราการ 1 สาขาเมืองสมุทรปราการ 2   สาขา
พระประแดง 1 สาขาพระประแดง 2 และสาขาพระสมุทรเจดีย์ ส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะสาขาเมืองฉะเชิงเทรา
และสาขาบางปะกง และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในจังหวัดระยอง
เฉพาะสาขาเมืองระยอง และสาขาปลวกแดง
- บัตร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารกรุงไทย
2.4.3 ช�ำระด้วยเช็คหรือดราฟต์ ได้แก่
   - เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
- เช็คที่มีธนาคารค�้ำประกัน (เช็คประเภท ข.)
- เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)
- เช็คทีผ่ มู้ หี น้าทีช่ ำ� ระเงินภาษีอากรเป็นผูเ้ ซ็นสัง่ จ่าย และใช้
ช�ำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)
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ก. ส�ำหรับเช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีใช้ช�ำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอ�ำเภอเมือง
สมุทรสาคร และอ�ำเภอกระทุม่ แบน) จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอ�ำเภอสามพราน)
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอ�ำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของ
ธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น
(2) กรณีใช้ช�ำระภาษีในจังหวัด (อ�ำเภอ) อื่นนอกจาก (1) ให้ใช้ได้
เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิล�ำเนาเท่านั้น

ข. การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อม และสั่งจ่ายดังนี้

(1)  ในกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” กับขีดฆ่าค�ำว่า
“ผู้ถือ” ออก
(2)  ในต่างจังหวัด
(ก) กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และช�ำระภาษีที่
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือธนาคารด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่
“กรมสรรพากร” ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ติดต่อส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา
(ข) กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และช�ำระภาษีที่
ธนาคาร
- กรณี ยื่ น แบบที่ ธนาคารกรุ ง ไทย ให้ สั่ ง จ่ า ย “กรม
สรรพากร” และขีดฆ่าค�ำว่า “ผู้ถือ” ออก
- กรณียื่นแบบฯ ที่ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จากธนาคาร
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กรุงไทย ให้สั่งจ่าย “สรรพากรอ�ำเภอ..... (ระบุชื่ออ�ำเภอ)” และขีดฆ่า
ค�ำว่า “ผู้ถือ” ออก
(3) หลักเกณฑ์การใช้เช็คหรือดราฟต์
- กรณียื่นที่ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เช็คทุกประเภท
หรือดราฟต์ ต้องลงวันที่ในเช็คในวันที่ยื่นแบบหรือก่อนวันที่ที่ยื่นแบบ
ไม่เกิน 15 วัน ส�ำหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. หรือดราฟต์ และไม่เกิน 7 วัน
ส�ำหรับเช็คประเภท ง.
- กรณียนื่ ทีธ่ นาคาร/ทีท่ ำ� การไปรษณีย์ เช็คทุกประเภท หรือ
ดราฟต์ที่ช�ำระภาษี ต้องลงวันที่ในเช็คในวันที่ยื่นแบบหรือก่อนวันที่ยื่น
แบบไม่เกิน 7 วัน
- ห้ามใช้เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
- ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์โอนสลักหลัง
- ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์ที่มีจ�ำนวนเงินสูงกว่าจ�ำนวนภาษี
อากรที่ต้องช�ำระ
- การช�ำระภาษี จะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมือ่ กรมสรรพากรได้รบั
เงินตามเช็คหรือ ดราฟต์ครบถ้วน
2.4.4 ช�ำระด้วยธนาณัติ
(1) ผูม้ เี งินได้ทยี่ นื่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภมู ลิ ำ� เนาอยู่
ในกรุงเทพมหานคร
(2) ส่งธนาณัติเท่ากับจ�ำนวนเงินภาษีที่ต้องช�ำระ ไปพร้อมกับการ
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัต)ิ
โดยสัง่ จ่าย “ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ. กระทรวงการคลัง
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2.4.5 กรณีภาษีที่ต้องช�ำระมีจ�ำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
สามารถขอผ่อนช�ำระได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ดังนี้ (แต่หากการยืน่ เสีย
ภาษีเกินก�ำหนดเวลายื่นแบบ จะขอผ่อนช�ำระไม่ได้)
- งวดที่ 1 ก�ำหนดช�ำระภายในวันสุดท้ายของการยื่นแบบ
- งวดที่ 2 ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ช�ำระงวดที่ 1
- งวดที่ 3 ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ช�ำระงวดที่ 2
ในกรณีที่มิได้ช�ำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าผูเ้ สียภาษีหมดสิทธิท์ จี่ ะผ่อนช�ำระต่อไป และต้องช�ำระภาษี
ที่ยังไม่ได้ช�ำระพร้อมเงินเพิ่มด้วย
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3

การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

3.1 การหักค่าใช้จ่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการค�ำนวณภาษี และ
เป็นสิทธิประโยชน์ทคี่ ณะบุคคลได้รบั เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยการ
หักค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มีการก�ำหนดให้
หักค่าใช้จ่ายในอัตราต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ ซึ่งมีการแบ่ง
ออกเป็น 8 ประเภท โดยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การหักค่าใช้จ่ายเหมา ก�ำหนดไว้เป็นอัตราร้อยละ โดยไม่
ต้องใช้หลักฐานค่าใช้จ่าย
แบบที่ 2 การหักค่าใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นและสมควร ซึง่ ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารายได้ ต้องมี
หลักฐานค่าใช้จ่าย
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เงินได้พึงประเมินและอัตราค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยอมให้หัก
การหักค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินได้

ประเภทที่ 1 และ 2 เงินได้จากการจ้าง
แรงงานและเงิ น ได้ จ ากหน้ า ที่ ห รื อ
ต�ำแหน่งงานทีท่ ำ� หรือจากการรับท�ำงานให้
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
ประเภทที่ 3 - ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าสิทธิ
เป็นต้น
- ค่าแห่งลิขสิทธิ์

หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ
40 ของเงินได้พึงประเมิน แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน 60,000 บาท
- ไม่ให้หักค่าใช้จ่าย

- หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ
40 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน
60,000 บาท
ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปันผล
ไม่ให้หักค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 5  - ค่าเช่าทรัพย์สิน
- หักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและ
สมควรหรือ
- หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ
10 - 30 ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทของ
ทรัพย์สินที่ให้เช่า
- การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินหรือผิด - หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ
20
สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
ประเภทที่ 6  วิชาชีพอิสระ ได้แก่ วิชา - หักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและ
กฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สมควรหรือ
สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม - หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ 30
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การหักค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินได้
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ประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมา
ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา
สัมภาระในส่วนส�ำคัญนอกจากเครือ่ งมือ
ประเภทที่ 8 เงินได้จากการธุรกิจการ
พาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่งหรือการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ประเภทที่ 1 – 7
รับจ้างท�ำของหรืออาชีพบริการ 43
รายการ

เว้นแต่วชิ าชีพการประกอบโรคศิลปะ ซึง่
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 60
- หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�ำเป็นและ
สมควรหรือ
- หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ 70
- หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�ำเป็นและ
สมควรหรือ
- หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ
40 - 85 ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทกิ จ การ
(รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ก�ำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้
พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502) เช่น
การท� ำ สบู ่ แชมพู หรื อ เครื่ อ งส� ำ อาง
ร้ อ ยละ 70 การท� ำ เครื่ อ งกระเบื้ อ ง
เครื่องเคลือบ ร้อยละ 80 เครื่องซีเมนต์
หรือดินเผา การท�ำน�้ำตาล ร้อยละ 85
การท�ำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุก
ร้อยละ 85 และธัญชาติ                               
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กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลได้รับเงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย
เงินปันผล และเงินได้ประเภทที่ 8 ทีไ่ ด้รบั จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้
มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก�ำไร และได้ถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้ว มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องน�ำไปรวม
ค�ำนวณภาษีกับเงินได้ประเภทอื่นได้
หากแต่กรณีทหี่ า้ งหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลได้
แบ่งส่วนแบ่งของก�ำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ให้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลในปีภาษีใดให้หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้นต้อง
น�ำส่วนแบ่งของก�ำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้มารวมค�ำนวณเสียภาษีเงินได้กบั
เงินได้ประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ในปีภาษีนนั้ ด้วย โดยให้ถอื เป็นเงินได้ประเภท
ที่ 8 ทั้งนี้ ส�ำหรับส่วนแบ่งของก�ำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่     
1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
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3.2 การหักค่าลดหย่อน  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการค�ำนวณภาษีและ
เป็นรายการต่าง ๆ ที่กฎหมายได้ก�ำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หัก
ค่าใช้จา่ ยแล้ว เพือ่ เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผเู้ สียภาษีกอ่ นน�ำเงินได้ที่
เหลือซึง่ เรียกว่าเงินได้สทุ ธิไปค�ำนวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา รายการหักลดหย่อนส�ำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล สามารถหักลดหย่อนได้ตามบุคคลในคณะบุคคลและต้อง
เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท
แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีสิทธิหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้อีกไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว  ทั้งนี้
คณะบุคคลจะหักลดหย่อนประเภทอื่น ๆ เช่น หักลดหย่อนคู่สมรส
หักลดหย่อนบุตร หักลดหย่อนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือหักลดหย่อน
เงินที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านเหมือนบุคคลธรรมดาไม่ได้
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7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
965,000
          7,500
20,000
37,500
50,000
250,000
600,000
         ได้รับยกเว้น
5
10
15
20
25
30
35
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
2,000,000
                1 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 4,000,000
4,000,001 ขึ้นไป

ภาษีสะสม
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ช่วงเงินได้สุทธิ (แต่ละขั้น)
เงินได้สุทธิ (บาท)

การค� ำ นวณภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.90 มีดังนี้
โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องน�ำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตนตลอดปี
ภาษี (ไม่รวมเงินได้ท่ีกฎหมายยกเว้นภาษีหรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาสิน้ ปี เพือ่ ยืน่ แบบแสดงรายการและช�ำระภาษีภายใน
เดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ การค�ำนวณภาษีให้ท�ำเป็น 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ค�ำนวณหาจ�ำนวนภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปีภาษี
xxxx (1)
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนด
xxxx (2)
(1)-(2) เหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
xxxx (3)
หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ (ไม่รวมค่าลดหย่อนเงินบริจาค) xxxx (4)
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(3)-(4) เหลือเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ
xxxx (5)
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค  ไม่เกินจ�ำนวนที่กฎหมาย xxxx (6)
ก�ำหนด
(5)-(6) เหลือเงินได้สุทธิ
xxxx (7)
น�ำเงินได้สทุ ธิตาม (7) ไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
จะได้เท่ากับจ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ
xxxx (8)

ภาษีแต่ละขั้น

การค�ำนวณภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ขั้นที่ 2  ค�ำนวณหาภาษีจ�ำนวนภาษีวิธีที่ 2
ให้พิจารณาว่าจะต้องค�ำนวณภาษีตาม วิธีที่ 2 หรือไม่ ถ้าเข้าเงื่อนไข
ที่จะต้องค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 จึงค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกวิธีหนึ่ง
กรณีที่ต้องค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 ได้แก่ กรณีที่เงินได้พึงประเมิน
ทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 1 มีจ�ำนวน
รวมกันตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป x อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน
(= เงินได้พึงประเมินทุกประเภทลบเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1
คูณด้วย 0.005)
xxxx (9)
ขั้นที่ 3  สรุปจ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ
จ�ำนวนภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องช�ำระเปรียบเทียบระหว่าง (8) และ (9)
น�ำจ�ำนวนที่สูงกว่า
xxxx (10)
หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
xxx
ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ช�ำระไว้แล้ว
xxx
ภาษีเงินได้ช�ำระล่วงหน้า
xxx
เครดิตภาษีเงินปันผล
xxx
รวมภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
xxxx (11)
(10-11) คงเหลือภาษีเงินได้ที่ต้องช�ำระ
(หรือที่ช�ำระไว้เกินขอคืนได้)
xxx  (12)

จากหลักเกณฑ์วธิ กี ารค�ำนวณภาษีดงั กล่าว ขอยกตัวอย่างอธิบายเพิม่ เติม
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
ตัวอย่าง ปีภาษี 2558 นายแพทย์ซนั มีเงินเดือนจากการเป็นแพทย์
ประจ�ำโรงพยาบาลแห่งหนึง่ เดือนละ 100,000 บาท  มีหา้ งหุน้ ส่วนสามัญ
ซัน-นนท์ เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วยนายแพทย์ซัน และนาย
แพทย์นนท์ ซึ่งตกลงเข้าร่วมกันประกอบกิจการโดยลงทุนคนละกึ่งหนึ่ง
มีรายได้จากกิจการรักษาผูป้ ว่ ยในคลินกิ ปีละ 1,000,000 บาท มีคา่ ใช้จา่ ย
ตามจริงในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกจ�ำนวน 300,000 บาท  ห้างหุ้นส่วน
สามัญซัน-นนท์ มีบัญชีเงินฝากจ�ำนวน 10,000,000 บาท (ทุน) ได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากจ�ำนวน 100,000 บาท ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เป็นจ�ำนวน 15,000 บาท (เลือกไม่นำ� ไปรวมค�ำนวณกับเงินได้อนื่ ในแบบ
แสดงรายการภาษี) ส่วนนายแพทย์นนท์ ไม่มีรายได้อื่นนอกเหนือจาก
รายได้จากการประกอบการของห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์

หมายเหตุ : ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2552 เป็นต้นไป หากค�ำนวณตามวิธที ี่ 2 แล้วมีภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระจ�ำนวน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาท ผู้มีเงินได้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 2
แต่ยังคงมีหน้าที่ช�ำระภาษีตามจ�ำนวนที่ค�ำนวณได้ตามวิธีที่ 1
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จากตัวอย่างรายการสรุปรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วน
สามัญซัน-นนท์ ต้องจัดท�ำรายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้ดังนี้

1. การค�ำนวณภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์
(เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย)
เงินได้จากกิจการรักษาผู้ป่วยในคลินิก
1,000,000  
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา (ร้อยละ 60)
600,000
คงเหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
400,000  
หัก ค่าลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญ
60,000
คงเหลือ เงินได้สุทธิ
340,000  
น�ำเงินได้สุทธิไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ
11,500
จากตัวอย่างน�ำรายการรายได้และรายจ่ายตามจริงของห้างหุ้นส่วนสามัญ
ซัน-นนท์ สรุปได้ดังนี้
รายได้จากกิจการรักษาผู้ป่วยในคลินิก
1,000,000  
หัก ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยในคลินิก
300,000
คงเหลือ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
  700,000 1
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
100,000  
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
15,000
คงเหลือ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
85,000 2
รวมรายได้ทั้งหมด  1  +  2
785,000
หัก  ภาษีเงินได้ประจ�ำปีภาษี 2558 (ค้างจ่าย)
11,500
รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
773,500
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รายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์
ประจ�ำปีภาษี 2558
รายการ
1.
2.
3.
4.

ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีกอ่ น
ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี
ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี
ส่วนแบ่งเงินก�ำไรหรือส่วนแบ่งรายได้
ที่จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป

หมายเหตุ

รายรับ (บาท)
1,100,000
315,000
773,500
11,500

-

ห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์ แบ่งส่วนแบ่งเงินก�ำไร จ�ำนวน 773,500 บาท
ให้แก่นายแพทย์ซัน และนายแพทย์นนท์ คนละกึ่งหนึ่งตามส่วนของการลงทุน
เป็นจ�ำนวนคนละ 386,750 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญซัน-นนท์ ผู้จ่ายเงินได้ไม่มี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนต้องน�ำส่วนแบ่ง
ของก�ำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับมารวมค�ำนวณภาษีเงินได้กับเงินได้ประเภท
อื่น (ถ้ามี) ค�ำนวณได้ดังนี้
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2. ค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายแพทย์ซัน

เงินได้เงินเดือนจากการเป็นแพทย์
ประจ�ำโรงพยาบาล (100,000 x 12)
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา 40% แต่ไม่เกิน  60,000
คงเหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
เงินได้ส่วนแบ่งก�ำไรที่ได้รับการจัดสรร
หัก  ค่าใช้จ่าย (หักค่าใช้จ่ายไม่ได้)
คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
รวมเงินได้ทั้งหมด
หัก ค่าลดหย่อน (สมมติมีค่าลดหย่อนส่วนตัว
เพียงรายการเดียว)
คงเหลือเงินได้สุทธิ
น�ำเงินได้สุทธิไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ
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3. ค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายแพทย์นนท์

1,200,000  
60,000
1,140,000
386,750
           386,750
1,526,750

เงินได้ส่วนแบ่งก�ำไรที่ได้รับการจัดสรร
386,750
หัก ค่าใช้จ่าย (หักค่าใช้จ่ายไม่ได้)
คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
386,750
หัก ค่าลดหย่อน (สมมติมีค่าลดหย่อนส่วนตัว
เพียงรายการเดียว)
30,000
คงเหลือเงินได้สุทธิ
356,750
น�ำเงินได้สุทธิไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จ�ำนวนภาษีที่ต้องช�ำระ
13,175

30,000
1,496,750
239,187.50
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5

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

5.1 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ก. กรณีไม่ช�ำระภาษีภายในก�ำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช�ำระนั้น
นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันช�ำระภาษี
ข. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่า
มิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการแต่ช�ำระภาษี
ขาดหรือต�ำ่ ไป นอกจากจะต้องรับผิดช�ำระเงินเพิม่ แล้วยังจะต้องรับผิด
เสียเบีย้ ปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีทตี่ อ้ งช�ำระแล้วแต่กรณี
ค. กรณีการแจ้งความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรอาจ
เป็นเหตุให้ได้รับโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่
2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

ค. กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 แต่ไม่ยื่นรายงานแสดง
รายได้และรายจ่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง. กรณีไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ 94 ภายในก�ำหนด
เวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
จ. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ฉ. กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลี ก เลี่ ย งการเสี ย ภาษี อ ากร ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
5,000 บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ

5.2 โทษ
ก. กรณีไม่ยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท
ข. กรณีไม่ทำ� บัญชีแสดงรายได้หรือรายรับประจ�ำวัน ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
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คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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6

FQA - ค�ำถามที่พบบ่อย

ค�ำถาม : การหักค่าใช้จ่ายส�ำหรับส่วนแบ่งเงินก�ำไรที่จะยื่นในนาม

3
ค�ำถาม : นาย ก. เปิดบัญชีร่วมกับ นาย ข. ได้รับดอกเบี้ยถือเป็น

1

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล จะต้องลงรายงานบัญชีรับ-จ่าย
อย่างไร ยื่นแบบแสดงรายการอย่างไร
ค� ำ ตอบ : นาย ก. เปิดบัญชีร่วมกับ นาย ข. ได้รับดอกเบี้ย
เข้าลักษณะเป็นห้างหุน้ ส่วนสามัญ หากห้างหุน้ ส่วนสามัญนาย ก. และ
นาย ข. เลือกไม่น�ำดอกเบี้ยที่ได้รับมายื่นแบบแสดงรายการตอนสิ้นปี
ภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญนาย ก. และ นาย ข. ไม่ต้องยื่นรายงานบัญชี
รั บ -จ่ า ย ตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร เกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้
(ฉบับที่ 249)

ค�ำถาม

4

ค�ำถาม

2

40

: ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ยังไม่มีการแบ่งเงิน
ก�ำไรในปี 2557 ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป ในรายงานบัญชี
รับ-จ่ายจะประกอบด้วย ส่วนแบ่งเงินก�ำไรทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง + ภาษีเงินได้ที่
ต้องจ่ายของปี 2557 (ค้างจ่าย) ใช่หรือไม่
ค�ำตอบ : ใช่ โดยกรอกในข้อ 5. รายงานบัญชีรับ-จ่าย อาจประกอบ
ด้วย เงินส่วนแบ่งเงินก�ำไรที่ยังไม่ได้แบ่ง และจ�ำนวนภาษีเงินได้ที่ต้อง
จ่ายของปีภาษี 2557 (ค้างจ่าย)

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

บุคคล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) นั้น หากมีค่าใช้จ่าย
ที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายไปจริง สามารถน�ำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ค�ำตอบ : หากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ บุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถน�ำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาถือเป็น
รายจ่ายในปีภาษีที่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
: ปีภาษี 2557 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ที่ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน ยังสามารถน�ำมายื่นแบบขอคืนภาษีได้หรือไม่
ค�ำตอบ : วิธีการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่มี
การเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ หากมีภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยทีถ่ กู หักไว้เกินไป ห้างหุน้ ส่วน
สามัญหรือคณะบุคคล ย่อมมีสิทธิขอคืนภาษีที่ช�ำระไว้เกินได้

ค�ำถาม : หากเดิมเคยยืน่ แบบแสดงรายการในนามของคณะบุคคล

5

แต่ตามกฎหมายใหม่ต้องเสียภาษีในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร มีก�ำหนดเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากคณะบุคคลเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่
ค�ำตอบ : ให้ผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการในนามห้างหุ้นส่วน
สามัญ โดยจะต้องด�ำเนินการยืน่ ค�ำร้อง ล.ป.10.2 ขอแก้ไขรายละเอียด
พร้อมแนบหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญมาด้วย (ไม่มีก�ำหนดเวลา
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

41

ค�ำถาม : ในกรณีที่คณะบุคคล ได้มีการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไว้

ค�ำถาม : ผูม้ เี งินได้มรี ายได้จากค่าเช่า ซึง่ ยืน่ เสียภาษีในนามห้างหุน้ ส่วน

6

สามัญ โดยรายได้ที่ได้รับมิได้น�ำมาแบ่งเป็นรายได้ของแต่ละบุคคล
แต่เป็นรายได้ที่น�ำมาใช้เป็นกองกลางภายในครอบครัว ต้องจัดท�ำ
รายงานบัญชีรบั -จ่ายด้วยหรือไม่ และจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำรายได้ดงั กล่าว
มาแบ่งเป็นเงินได้ของแต่ละบุคคลในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่
ค�ำตอบ : การน�ำรายได้ค่าเช่ามาใช้จ่ายกองกลาง ถือได้ว่าเป็นการ
แบ่งรายได้ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนตามส่วนที่ตกลงกันแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วน
แต่ละคนมีหน้าที่ต้องน�ำรายได้ดังกล่าว มารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้กับเงินได้ประเภทอื่นที่ได้รับ

8

ค�ำถาม

9

ค�ำถาม

7
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: เดือนมกราคม 2558 คณะบุคคลมีรายได้ดอกเบี้ยรับ และ
ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุในนาม “คณะบุคคล”
เวลายืน่ แบบแสดงรายการของปีภาษี 2558 ต้องเปลีย่ นชือ่ ยืน่ แบบแสดง
รายการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายระบุใน
นามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถน�ำมาใช้เครดิตภาษีได้หรือไม่
อย่างไร
ค�ำตอบ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ระบุในนามคณะ
บุคคล (เดิม) เมื่อได้เปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถน�ำมาเครดิต
ภาษีได้ เพราะถือว่าเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ในนามของคณะบุคคล แล้วต่อมาต้องเปลีย่ นชือ่ เป็นห้างหุน้ ส่วนสามัญ
ในใบเสร็จรับเงิน สามารถสัง่ ท�ำตรายางชือ่ เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีใหม่
มาประทับไว้ในใบเสร็จรับเงินเดิม หรือขีดฆ่าเขียนด้วยลายมือได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ได้

: กรณีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชีเป็นชื่อร่วมของสามีและ
ภรรยา จะเข้าข่ายเป็นคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
บุคคลธรรมดา
ค�ำตอบ : ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำ� หนดเกีย่ วกับ
การเสียภาษีเงินได้ส�ำหรับสามีและภริยาไว้ กรณีสามีและภริยามี
เงินฝากร่วมกัน หากไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้ง ให้ถือเป็นเงินได้
ของสามีและภริยาคนละกึ่งหนึ่ง

ค�ำถาม : การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภทนั้น  ในการยื่น

10

แบบ ภ.ง.ด.90 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมหรือไม่ คือ เลือกหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมา
หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและสมควร ใช่หรือไม่
ค�ำตอบ : ใช่ วิธีการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคล ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทุกประการ
คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ค�ำถาม

ค�ำถาม : ในกรณีทหี่ า้ งหุน้ ส่วนสามัญมีเงินได้จากเงินฝาก หรือการ

11

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนั้น ถ้าหากน�ำมาแบ่ง
กันจะต้องน�ำมาเสียภาษีหรือไม่ เนื่องจากในรายละเอียดการจัดท�ำ
รายการบัญชีรับ-จ่าย ใช้ค�ำว่า “ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีก่อน”
หมายถึง เงินทั้งจ�ำนวนที่อยู่ในสมุดบัญชีธนาคาร หรือแสดงเฉพาะ
เงินได้จากดอกเบี้ยรับเท่านั้น
ค�ำตอบ : เงินลงทุนที่ห้างหุ้นส่วนสามัญได้น�ำมาลงทุนในบัญชี
เงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่ใช่รายได้ของห้างหุน้ ส่วนสามัญ ดังนัน้
จึงไม่ต้องน�ำมากรอกในรายงานบัญชีรับ-จ่าย และเมื่อน�ำเงินลงทุน
มาแบ่งให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษี

13

ค�ำถาม : ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ

ค�ำถาม : ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล มีก�ำไรที่ยัง

12

44

ไม่ได้แบ่งสะสมมาจากปีก่อน ๆ ต่อมาในปีภาษี 2558 ได้มีการแบ่งเงิน
ก�ำไรทั้งหมด หุ้นส่วนต้องน�ำส่วนแบ่งเงินก�ำไรทั้งหมดมาถือเป็นเงินได้
ตามมาตรา 40(8) ใช่หรือไม่ หรือน�ำมาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8)
เฉพาะก�ำไรที่เกิดขึ้นในปีภาษี 2558 เท่านั้น
ค�ำตอบ : ส่วนแบ่งเงินก�ำไรที่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ไม่ได้แบ่งสะสมมาจากปีก่อน ๆ ต่อมาในปีภาษี 2558 ได้มีการแบ่งเงิน
ก�ำไรทั้งหมด หุ้นส่วนต้องน�ำส่วนแบ่งเงินก�ำไรทั้งหมดมาถือเป็นเงินได้
ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

: ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่มีการ
แบ่งเงินก�ำไรในปีภาษีนั้นได้หรือไม่ หรือถ้ามีการแบ่งกัน แต่ไม่หมด
ทัง้ จ�ำนวนได้หรือไม่ เช่น ในปีภาษี 2558 มีกำ� ไรทัง้ หมด 500,000 บาท
แต่หุ้นส่วนน�ำก�ำไรมาแบ่งเพียง 300,000 บาท ได้หรือไม่
ค�ำตอบ : เนื่องจากไม่มีกฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนั้น ห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคล จะเลือกว่ายังไม่แบ่งเงินก�ำไรให้แก่ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือจะแบ่งเงินก�ำไรทั้งหมด หรือจะแบ่งเงินก�ำไรแต่เพียง
บางส่วนก็ได้

14

ประเภทเดียว ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องจัดท�ำรายงานบัญชีรับ-จ่าย
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249)
หรือไม่ เงินรายได้จากดอกเบีย้ เงินฝากต้องเสียภาษีหรือไม่ ถ้าบางปียนื่ แบบ
แสดงรายการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบางปีไม่ยื่นแบบแสดง
รายการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อยื่นแบบแสดงรายการปีถัดไปต้อง
จัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายของปีที่ไม่ได้ยื่นแบบด้วยหรือไม่
ค�ำตอบ : ห้างหุ้นส่วนสามัญมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ
ประเภทเดียว ยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ส�ำหรับ
ปีที่ห้างฯ มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างฯ
ไม่ต้องยื่นรายงานบัญชีรับ-จ่าย ต่อมาหากปีถัดไปห้างฯ ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างฯ ต้องแนบรายงานบัญชี
รับ-จ่ายเฉพาะของปีที่ห้างฯ ยื่นแบบแสดงรายการเท่านั้น

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ค�ำถาม
15

: เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากข้างต้น หากห้างฯ มีการน�ำ
เงินได้มาแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน จะต้องน�ำมารวมค�ำนวณ
เพื่อเสียภาษีกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ ด้วยหรือไม่
ค�ำตอบ : ส่วนแบ่งเงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้เป็นหุ้นส่วน
ต้องน�ำมารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีกับเงินได้อื่น (ถ้ามี) ด้วย

ค�ำถาม : หน่วยภาษีชอื่ “กองทุนร้านค้าชุมชน” ลักษณะด�ำเนินการ

18

คื อ คนในหมู ่ บ ้ า นประมาณ 100 คนรวมกั น ตั้ ง ร้ า นค้ า ชุ ม ชน
แบ่งผลก�ำไร หน่วยภาษีกองทุนต้องเปลีย่ นชือ่ เป็น ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่บุคคล
ค�ำตอบ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ค� ำ ถาม

16

: การยื่ น แบบของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คล
ถ้าหากไม่มรี ายรับในปีภาษีนนั้ ๆ ต้องยืน่ แบบแสดงรายการด้วยหรือไม่
และจะขอเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล จะต้องท�ำอย่างไร
ค� ำ ตอบ : หากไม่มีรายรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ส่วนการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคล ให้ผู้เสียภาษียื่นค�ำร้อง ล.ป.10.2 พร้อมคืนบัตรประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ค�ำถาม
17

46

: กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินซึ่งได้มาจากการรับ
มรดกโดยทีย่ งั ไม่ได้แบ่งส่วน (มีกรรมสิทธิร์ ว่ มในทีด่ นิ ) และได้รว่ มกัน
น�ำที่ดินดังกล่าวออกให้เช่า จะขอเสียภาษีส่วนของตนโดยไม่ถือเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญได้หรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ได้ รายได้ค่าเช่าจากการร่วมกันน�ำที่ดินออกให้เช่า
ต้องเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญ

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ค� ำ ถาม

19

: ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษีที่แสดงในข้อ 3.
ของรายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ต้องเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
ค� ำ ตอบ : ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษีที่แสดงในข้อ 3.
ของรายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่ต้อง
ใช้มาตรา 65 ทวิ หรือมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่หมายถึง
เป็นยอดรวมรายจ่ายที่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ได้จ่าย
ไปจริงระหว่างปีภาษี รวมถึงค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ส�ำหรับเงินได้
เฉพาะที่เลือกไม่น�ำมารวมค�ำนวณในแบบแสดงรายการที่ได้จ่ายไป
จริงระหว่างปีภาษี และค่าภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคล ของปีภาษีก่อนที่ต้องจ่ายไปจริงระหว่างปีภาษี

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ค�ำถาม : กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่ยื่นแบบแสดง

20

รายการและไม่ยนื่ แบบรายงานบัญชีรบั -จ่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร เพียงกระทงเดียว
ใช่หรือไม่
ค�ำตอบ : ใช่

ค�ำถาม
23

ค�ำถาม : ห้างหุ้นส่วนสามัญซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ค่าใช้จ่ายที่

ค�ำถาม : กรณีหา้ งหุน้ ส่วนสามัญ มีเงินได้แล้วไม่ได้เปิดบัญชีเงิน
21

ฝากธนาคารในชื่อห้างฯ แต่น�ำเงินฝากธนาคารในบัญชีส่วนตัวของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน ดอกเบี้ยที่ได้รับถือเป็นเงินได้ในนามใคร
ค�ำตอบ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ

: รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งน�ำไปบริจาคทั้งหมด
ต้องน�ำมาเสียภาษีของแต่ละคนอีกหรือไม่
ค�ำตอบ : ไม่ต้องน�ำรายได้ที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยซึ่งน�ำไปบริจาค
ทั้ ง หมด มาถื อ เป็ น ส่ ว นแบ่ ง เงิ น ก� ำ ไรของบุ ค คลแต่ ล ะคนใน
คณะบุคคล

24

จะน�ำมาลงในรายงานบัญชีรับ-จ่าย คือ มูลค่ารถยนต์ทั้งจ�ำนวน
หรือเฉพาะมูลค่าเงินผ่อนที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีภาษี
ค�ำตอบ : รายจ่ายทีน่ ำ� มาลงในรายงานบัญชีรบั -จ่าย เฉพาะมูลค่า
เงินผ่อนที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีภาษีนั้น ๆ

ค�ำถาม : บุคคลตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไปร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

22

48

มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก โดยน�ำรายได้จากดอกเบี้ยไปบริจาค
ทั้งหมด ไม่ได้น�ำดอกเบี้ยมาแบ่งกัน ผู้มีเงินได้ต้องจดเป็นหน่วยภาษี
ในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค�ำตอบ : ผูม้ เี งินได้ตอ้ งจดหน่วยภาษีในนามของคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่
นิติบุคคล

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่ทั่วประเทศ

เว็บไซต์กรมสรรพากร
www.rd.go.th

หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการข้อมูล
สรรพากร
(RD Call Center)
โทร. 1161

50
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