
ความรู้เบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการ

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”



2

http://www.learningdd.in.th/

สารบัญ

1 : ประเภทของการด าเนินธุรกิจ

1.1 : กลุ่มบุคคลธรรมดา / กลุ่มนิติบุคคล และอธิบายความหมายของแต่ละประเภท

1.2 : เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ระหวา่งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล

1.3 : เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ระหวา่ง บริษทั หา้งหุน้ส่วน

2 : หนา้ท่ีของผูป้ระกอบการหลงัจากจดทะเบียนบริษทั

2.1 : หนา้ท่ีในการจดัหาผูท้  าบญัชี และผูส้อบบญัชีมาจดัท าและตรวจสอบงบการเงิน

2.2 : เร่ืองท่ีควรทราบเก่ียวกบังบการเงิน

2.3 : หนา้ท่ีในการน าส่งภาษีต่างๆใหค้รบถว้น
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สารบัญ

3 : ภาษีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

3.1 : ภาพรวมของภาษีในประเทศไทย

3.2 : ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

3.3 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.4 : ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

3.5 : ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.6 : ประกนัสงัคม
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สารบัญ

4 : บญัชีขั้นพื้นฐาน

4.1 : ความหมายของการบญัชี

4.2 : ประโยชน์ของงบการเงิน

4.3 : ใครบา้งท่ีตอ้งการใชง้บการเงิน

4.4 : องคป์ระกอบของงบการเงิน

4.5 : สอนบญัชีพื้นฐานเบ้ืองตน้
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สารบัญ

5 : ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรทราบและพึงระวงั

5.1 : เอกสารค่าใชจ่้ายท่ีสรรพากรยอมรับ

5.2 : สรุปส่ิงท่ีผูป้ระกอบการพึงระวงั

5.3 : สรุปภาระการยืน่ภาษีประจ าเดือนและประจ าปีของผูป้ระกอบการ

5.4 : ขั้นตอนการท างานและเอกสารเพื่อน าส่งส านกังานบญัชี



1.ประเภทของการด าเนินธุรกจิ

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”
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ประเภทของการด าเนินธุรกจิ

กลุ่มของบุคคลธรรมดา กลุ่มของนิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
- คณะบุคคล
- หา้งหุน้ส่วนสามญั

- บริษทัจ ากดั, บริษทัมหาชน
- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
- หา้งหุน้ส่วนสามญั (จดทะเบียน)
- นิติบุคคลหมู่บา้น, นิติบุคคลอาคารชุด 

และอ่ืนๆ



8

http://www.learningdd.in.th/

ค านิยามของแต่ละประเภท

กลุ่มของบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา
ผูซ่ึ้งมีสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย

คณะบุคคล
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเขา้กนัเพือ่กระท ากิจการร่วมกนั โดยไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ
แสวงหาก าไร

หา้งหุน้ส่วนสามญั (ไม่จดทะเบียน)
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเขา้กนัเพือ่กระท ากิจการร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไร
(ไม่ตอ้งจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้, ขอเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีจากกรมสรรพากร)
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ค านิยามของแต่ละประเภท

กลุ่มของนิติบุคคล
บริษทัจ ากดั
คือ องคก์รท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อแสวงหาผลก าไร  ซ่ึงจดัตั้งข้ึนดว้ยการแบ่งทุนเป็นหุน้ มีมูลค่าเท่าๆ กนั โดย
ผูถื้อหุน้มีความรับผดิจ ากดัไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ีตอ้งช าระ
• จ านวนผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป
• ทุนจดทะเบียน ไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต ่าไว ้
• การช าระเงินค่าหุน้ของบริษทัตอ้งช าระค่าหุน้คร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

บริษทัมหาชนจ ากดั
คือ บริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดว้ยประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน โดยผูถื้อหุน้มีความรับผดิจ ากดัไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีตอ้งช าระ
• จ านวนผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป
• ทุนจดทะเบียน ไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต ่าไว้
• การช าระเงินค่าหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งช าระค่าหุน้คร้ังเดียวเตม็มูลค่าหุน้
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ค านิยามของแต่ละประเภท

กลุ่มของนิติบุคคล
หา้งหุน้ส่วน
คือ องคก์ารธุรกิจท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป รับผดิชอบร่วมกนัในการด าเนินการ และจะแบ่งก าไรตาม
สดัส่วนท่ีตกลงกนั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทยมี 2 ชนิด คือ 
1. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล (หสม.) และ 2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (หจก.)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
คือ หา้งหุน้ส่วนประเภทซ่ึงมีผูเ้ป็นหุน้ส่วน 2 จ าพวก ดงัน้ี
• หุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ เรียกวา่หุน้ส่วนผูจ้ดัการ (อยา่งนอ้ยตอ้งมี 1 คน)
• หุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผดิ เรียกวา่หุน้ส่วนทัว่ไป

หา้งหุน้ส่วนสามญั (จดทะเบียน)
คือ หา้งหุน้ส่วนซ่ึงมีผูเ้ป็นหุน้ส่วนเพียง 1 จ าพวก คือหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 
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ข้อด ีข้อเสีย บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ขอ้ดี 
1. ไม่ตอ้งจดัท าบญัชี
2. จดัตั้งง่าย และเลิกกิจการง่าย

ขอ้ดี 
1. เสียภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่บุคคลธรรมดา
หากวา่มีรายไดสู้งๆ
2. มีความน่าเช่ือถือมากกวา่กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา

ขอ้เสีย
1. เสียภาษีในอตัราท่ีสูงกวา่นิติบุคคล หาก
วา่มีรายไดสู้งๆ
2. มีความน่าเช่ือถือนอ้ยกวา่กรณีตั้งเป็นนิติ
บุคคล

ขอ้เสีย
1. ตอ้งจดัท าบญัชี และส่งงบการเงินใหก้รม
พฒันาธุรกิจการคา้และกรมสรรพากร
2. จดัตั้งยาก และเลิกกิจการยาก
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อตัราภาษขีองบุคคลธรรมดา (ปี 2560)

เงินไดสุ้ทธิ = เงินไดพ้ึงประเมิน – ค่าใชจ่้าย - ค่าลดหยอ่น

เงนิได้สุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ)

0 – 150,000 ไดรั้บการยกเวน้

150,001 – 300,000 5

300,001 – 500,000 10

500,001 – 750,000 15

750,001 - 1,000,000 20

1,000,001 – 2,000,000 25

2,000,001 – 5,000,000 30

5,000,001 ข้ึนไป 35
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อตัราภาษขีองนิตบุิคคล (ปี 2560)

ก าไรสุทธิ = รายได ้– ค่าใชจ่้าย

ก าไรสุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ)

1 – 300,000 ยกเวน้

300,000 ข้ึนไป 10

กรณี SME (ทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาท)

กรณี Non SME (ทุนเกิน 5 ลา้นบาท รายไดเ้กิน 30 ลา้นบาท)
อตัราภาษี 20%
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บริษัท VS หจก. ใครชนะ?

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
จ านวนสมาชิก ผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 3 รายข้ึนไป ผูเ้ป็นหุน้ส่วนตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป

ค่าธรรมเนียม
ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาทเสีย
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 
250,000 บาท)

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาทเสียค่าธรรมเนียม 
1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

ความรับผดิชอบ

ผูถื้อหุน้รับผดิชอบในมูลหน้ีจ ากดัแค่เงินท่ี
ลงไปในหุน้ **

แบ่งเป็น 2 ชนิด
1. หุน้ส่วนผูจ้ดัการ รับผดิชอบในมูลหน้ีไม่
จ ากดั
2. หุน้ส่วนทัว่ไป รับผดิชอบในมูลหน้ีจ ากดั
เท่าท่ีลงหุน้ไป

การโอนเปลีย่นมือ
สามารถขายหุน้ได้ หุน้ส่วนทัว่ไปสามารถเปล่ียนมือได้ แต่

หุน้ส่วนผูจ้ดัการไม่สามารถเปล่ียนมือได้
การเสียภาษี ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เท่ากบั หจก.) ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เท่ากบั บริษทั)
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ค าถามทีทุ่กคนสงสัยเม่ือจดทะเบียนนิตบุิคคล

จดทะเบียนนิตบุิคคลเราจ าเป็นจะต้องมเีงนิจริงหรือไม่ ตามทุนจดทะเบียน?

ค าตอบ : ณ วนัท่ีจดบริษทัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ไม่ไดข้อ Bank statement หรือหลกัฐานในการแสดง
ยอดเงิน แต่หลงัจากจดทะเบียนบริษทัแลว้ ควรเปิด
บญัชีบริษทัและโอนเงินเขา้ไปตามจ านวนท่ีจด
ทะเบียน เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาในการจดัท าบญัชี
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เม่ือไม่มีเงินจริงจะท าอย่างไร?

1. ทางบัญชีจะบันทกึบัญชีว่า คุณได้ใส่เงนิลงทุนเข้าบริษัทครบแล้ว

2. ทางบัญชีจะบันทกึบัญชีว่า บริษัทน าเงนิให้กรรมการกู้
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เม่ือไม่มีเงินจริงจะท าอย่างไร?

ผลกระทบของเงินกู้

เงนิกู้ :

อตัราดอกเบีย้ :

ดอกเบีย้ :

1,000,000

3%

30,000

ก าไรของบริษทัตอ้งเสียภาษี
1) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ร้อยละ 3.3)



2.หน้าทีข่องผู้ประกอบการ
หลงัจากจดทะเบียนบริษัท

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”
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หน้าทีข่องผู้ประกอบการหลงัจากจดทะเบียนบริษทั

สรุปหนา้ท่ีหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีภาษี
1. หนา้ท่ีในการหาผูท้  าบญัชี เพื่อจดัท าบญัชี ก่อนส่งใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตรวจสอบ
2. หนา้ท่ีในการหาผูส้อบบญัชี เพื่อตรวจสอบงบการเงินก่อนน าส่งงบการเงินเป็นประจ าทุกปี
3. หนา้ท่ีในการยืน่แบบและน าส่งภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้น

3.1 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
3.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.3 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย
3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
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หน้าทีใ่นการหาผู้ท าบัญชี

ผูท้  าบญัชี
ผูท้  าบญัชีจะตอ้งเป็นผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนต่อสภาวชิาชีพบญัชี จึงจะสามารถแจง้ช่ือในการจดัท าบญัชีให้
แก่บริษทัได ้โดยผูท้  าบญัชีมีหนา้ท่ีหลกัๆดงัน้ี
1. น าเอกสารรายการคา้ทั้งหมด ท่ีถูกรวบรวม โดยผูป้ระกอบการ มาลงบนัทึกบญัชี
2. น าขอ้มูลในการบนัทึกบญัชีทั้งหมด เช่น งบทดลอง แยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

เอกสารหลกัฐานต่างๆ น าส่งใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตรวจสอบ
3. น าส่งงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ใหบ้ริษทั
4. น าส่งภาษีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทั

หาผูท้  าบญัชีไดจ้ากไหน?
1. หาไดจ้ากใน Google หรือ Website ทัว่ๆไป (แนะน าใหเ้ป็นผูท้  าบญัชีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบับริษทั 
จะไดไ้ม่มีปัญหาในการส่งเอกสาร)
2. หากไม่มีผูท้  าบญัชี หรือหาผูท้  าบญัชีไม่ได ้ถา้อยากใหแ้นะน าใหติ้ดต่อคุณวนิ 087-6732884, 
Line : Win ey 37
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หน้าทีใ่นการหาผู้สอบบัญชี

ผูส้อบบญัชี
ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนต่อสภาวชิาชีพบญัชี จึงจะสามารถแจง้ช่ือในการสอบบญัชีให้
แก่บริษทัได ้โดยผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีหลกัๆดงัน้ี
1. ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัวา่ถูกตอ้งตามเอกสารหลกัฐาน
2. เซ็นตรวจสอบในงบการเงินเพือ่ใหผู้ท้  าบญัชีไปน าส่งกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ และกรมสรรพากร
3. เซ็นรับรองในแบบ ภงด.50 ของบริษทั

หาผูส้อบบญัชีไดจ้ากไหน?
1. หาไดจ้ากใน Google หรือ Website ทัว่ๆไป
2. หากไม่มีผูส้อบบญัชี หรือหาผูส้อบบญัชีไม่ได ้ถา้อยากใหแ้นะน าใหติ้ดต่อคุณวนิ 087-6732884, 
Line : Win ey 37
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เร่ืองทีค่วรรู้เกีย่วกบังบการเงนิ

วนัท่ีรอบบญัชีในงบการเงิน
ตามกฎหมายบริษทัจะตอ้งปิดงบการเงินปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยวนัท่ีปิด
งบการเงินกฎหมายก าหนดให ้หากเป็นรอบบญัชีแรกวนัท่ีปิดงบการเงินจะเป็นวนัใดกไ็ด ้(หากไม่ไดมี้การ
ก าหนดวนัท่ีปิดงบการเงินในรายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั) แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 
และรอบบญัชีถดัๆไปจะตอ้งปิดวนัท่ีเก่ียวกนักบัรอบบญัชีแรกทุกๆปี เช่น

ตวัอยา่งท่ี 1 : จดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ก าหนดวนัท่ีปิดงบการเงินรอบแรก
31 ธนัวาคม 2560 (ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนบริษทั) และในรอบบญัชีปีถดัๆไป กต็อ้งปิดบญัชี
วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นประจ าทุกๆปี

ตวัอยา่งท่ี 2 : จดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ก าหนดวนัท่ีปิดงบการเงินรอบแรก
31 มกราคม 2561 (ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนบริษทั) และในรอบบญัชีปีถดัๆไป กต็อ้งปิดบญัชี
วนัท่ี 31 มกราคม เป็นประจ าทุกๆปี
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เร่ืองทีค่วรรู้เกีย่วกบังบการเงนิ

ก าหนดในการน าส่งงบการเงินตามกฏหมาย
1. ใหจ้ดัท างบการเงินใหเ้สร็จ และจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน นบัจากวนัท่ีปิด
งบการเงิน เช่น วนัท่ีปิดงบการเงินคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กจ็ะตอ้งจดัท างบการเงินใหเ้สร็จ และ
จดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินภายใน 30 เมษายน 2561 เป็นตน้
2. น าส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 
- จดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินวนัท่ี 31 มีนาคม กต็อ้งน าส่งงบการเงินภายในวนัท่ี 30 เมษายน
- จดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินวนัท่ี 20 เมษายน กต็อ้งน าส่งงบการเงินภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม
- จดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินวนัท่ี 30 เมษายน กต็อ้งน าส่งงบการเงินภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม
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เร่ืองทีค่วรรู้เกีย่วกบังบการเงนิ

ค่าเบ้ียปรับกรณีท่ีไม่น าส่งงบการเงินตามกฏหมาย
1. ค่าปรับกรณีไม่สามารถประชุมอนุมติังบภายใน 4 เดือน

- เรียกเกบ็ค่าปรับทั้งในส่วนของบริษทั 6,000 บาท และกรรมการผูมี้อ  านาจ โดยค านวณตาม
จ านวนกรรมการท่ีลงช่ือผกูพนับริษทัคนละ 6,000 บาท
2. ค่าปรับกรณีไม่น าส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (ใหดู้ตามตารางใน 
Slide ถดัไป)
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หน้าที่ในการจัดท าและน าส่งภาษีให้ครบถ้วน

หนา้ท่ีในการยืน่แบบและน าส่งภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้น
1. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หากไม่ไดท้  าอยา่งครบถว้นและถูกตอ้งกจ็ะมีภาระเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตามมา รายละเอียดภาษีในแต่ละตวัจะ
อธิบายในบทถดัๆไป



27

http://www.learningdd.in.th/

สรุป

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่งงบการเงินนั้นมีความส าคญัมากๆ ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งน าส่ง
กรมพฒันาธุรกิจการคา้และกรมสรรพากรใหถู้กตอ้งและครบถว้น เพราะวา่ในเร่ืองดงักล่าวหากไม่ท าให้
ถูกตอ้งจะมีในเร่ืองของค่าปรับเป็นจ านวนมากท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีหากไม่น าส่งงบการเงินกจ็ะถือเป็น
คดีอาญา และจะไดรั้บหมายเรียกจากต ารวจอีกดว้ย

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มีความรู้ทางดา้นบญัชี และภาษีพื้นฐาน เป็นเร่ืองจ าเป็นมากๆท่ีผูป้ระกอบการ
จะตอ้งหาผูจ้ดัท าบญัชี หรือผูส้อบบญัชี ท่ีน่าเช่ือถือและไวใ้จไดม้าดูแลบญัชีของบริษทั เพื่อท่ีจะไดส้ามารถ
จดัท าบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย



3.ภาษีพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบั
บริษัท

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

1

2

3

4

5

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ประกนัสังคม
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

อตัราภาษี

ภาษีท่ีเสีย = ก าไรสุทธิทางภาษี X อตัราภาษี

SME* NON SME

ก าไรตั้งแต่ 1 - 300,000 บาท เสียภาษีอตัรา 0%
ก าไร 300,000 – 3,000,000 เสียภาษีอตัรา 15%
ก าไร 3,000,000 บาทข้ึนไป เสียภาษีอตัรา 20%

ก าไรตั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป เสียภาษีอตัรา 20%

เง่ือนไขของ SME คือ 1. ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท และ
2. รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาท

เง่ือนไขของภาษี : นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการเม่ือปิดบญัชีประจ าปีแลว้พบวา่มีก าไรจะตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
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ก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษี

ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เราจะตอ้งเสียภาษีจากยอดก าไรสุทธิ ซ่ึงก าไรสุทธิท่ีพดูถึงนั้นจะตอ้ง
เป็นก าไรสุทธิทางภาษี

ก าไรสุทธิทางภาษหีาได้ดงันี้

1. ก าไรสุทธิทางบญัชี
+

2. ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม
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ก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษี

ตวัอยา่งเช่น บริษทั A มีรายได ้100 บาท มีค่าน ้าค่าไฟ 50 บาท มีค่าใชจ่้ายอ่ืน (ท่ีไม่มีใบเสร็จ) 20 บาท
ก าไรสุทธิทางบญัชี = 100 - 50 – 20 = 30 บาท
ก าไรสุทธิทางภาษี = 100 - 50 = 50 บาท

การหาก าไรสุทธิทางภาษี

1. ก าไรสุทธิทางบญัชี
+

2. ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม

ก าไรสุทธิทางภาษี = ก าไรสุทธิทางบญัชี + ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม
= 30 + 20 = 50 บาท
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ตัวอย่างค่าใช้จ่ายต้องห้าม

รายจ่ายทีไ่ม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
• รายจ่ายซ่ึงมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการ, เป็นการส่วนตวั, ใหโ้ดยเสน่หา
• รายจ่ายซ่ึงผูจ่้ายพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ
• รายจ่ายซ่ึงก าหนดข้ึนเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
• รายจ่ายซ่ึงควรจะไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืน
• รายจ่ายใดๆ ท่ีก าหนดจ่ายจากผลก าไรท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีแลว้
• รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน
• ค่ารับรองหรือค่าบริการ เฉพาะส่วนท่ีเกิน 0.3% ของทุนจดทะเบียนหรือยอดขายแลว้แต่

อะไรจะสูงกวา่ทั้งน้ียอดจะตอ้งไม่เกิน 10 ลา้นบาท
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การย่ืนแบบทางภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

ภาระทางภาษี
• ยืน่ภาษีกลางปี ‐ ดว้ยแบบ ภงด. 51 ภายใน 60 วนั นบัจากวนัส้ินคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี
• ยืน่ภาษีส้ินปี ‐ ดว้ยแบบ ภงด. 50 ภายใน 150 วนั นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี

ปล. ควรใหผู้ท้  าบญัชีเป็นผูจ้ดัเตรียมแบบใหท้ั้ง ภงด.50 และ ภงด.51 หนา้ท่ีของผูป้ระกอบการ
คือตรวจสอบและเซ็นใน ภงด.50 และ ภงด.51

เบีย้ปรับ/เงนิเพิม่
• ยืน่แบบยืน่แบบล่าชา้ ไม่เกิน 7 วนั เบ้ียปรับ 1,000บาท, เกิน 7 วนั เบ้ียปรับ 2,000 บาท
• เงินเพิ่ม (ดอกเบ้ีย) 1.5% ต่อเดือน
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การย่ืนแบบทางภาษนิีตบุิคคลคร่ึงปี (ภงด.51)

บริษัททัว่ไป
ใชต้วัก่ึงหน่ึงของประมาณการก าไรสุทธิทั้งปี เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
เช่น บริษทั A เป็น SME ประมาณการก าไรสุทธิทางภาษีทั้งปี เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท ก่ึง
หน่ึงของประมาณการเท่ากบั 400,000 บาท ดงันั้นภาษีคร่ึงปีคือ 400,000 – 300,000 = 100,000 
x 10% = 10,000 บาท เป็นตน้

บริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
ใชต้วัก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงคร่ึงปี เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เช่น บริษทั 
(Non SME) มีก าไรคร่ึงปีอยูท่ี่ 400,000 บาท ดงันั้นภาษีคร่ึงปีคือ 400,000 x 20% = 80,000 บาท
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การกรอกแบบภาษนิีตบุิคคลคร่ึงปี (ภงด.51)

ส่วนท่ี 1 : กรอกขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั

ส่วนท่ี 2 : หากเป็น SME จะกรอกวา่เป็นกรณีลดอตัราภาษี
(ใหดู้รายละเอียดในหนา้ท่ี 2)

ส่วนท่ี 3 : กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขก าไร 
หรือภาษีของบริษทั

ส่วนท่ี 4 : เซ็นช่ือผูมี้อ  านาจของบริษทั

ส่วนท่ี 5 : ใส่รายละเอียดของผูส้อบบญัชีและ
ผูท้  าบญัชี
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การกรอกแบบภาษนิีตบุิคคลคร่ึงปี (ภงด.51)

ส่วนท่ี 6 : กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขก าไร 
หรือภาษีของบริษทั
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การย่ืนแบบทางภาษนิีตบุิคคลปลายปี (ภงด.50)

บริษัททัว่ไป และบริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
ใชต้วัก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงคร่ึงปี เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ปล. ในการกรอกแบบ ภงด.50 จะมีความซบัซอ้น จะตอ้งใหผู้ท้  าบญัชีเป็นผูก้รอกแบบ
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ภาพรวมภาษีในประเทศไทย

1
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5

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ประกนัสังคม



http://www.learningdd.in.th/

ภาษมูีลค่าเพิม่

อตัราภาษ:ี 
• อตัรา 0% ไดแ้ก่ การขายสินคา้ไปต่างประเทศ, การใหบ้ริการนอกประเทศ
• ได้ยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่ ไดแ้ก่ การขายสินคา้เกษตร, รร.สอนหนงัสือ
• อตัรา 7% ไดแ้ก่ การขายสินคา้/บริการท่ีไม่ใช่ 0% กบั ยกเวน้ VAT

ภาษขีาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได ้เรียกเกบ็หรือพึงเรียก
เกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้หรือ ผูรั้บบริการ เม่ือมีการขายสินคา้หรือรับค่า บริการ 

ภาษซ้ืีอ หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได ้จ่ายใหก้บัผูข้ายสินคา้
หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเป็น ผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือซ้ือสินคา้หรือ ช าระค่าบริการเพื่อใชใ้นการ
ประกอบกิจการ ของตน ภาษีซ้ือท่ีจะน ามาหกัไดน้ี้คลุมไปถึง ภาษีซ้ือของสินคา้ประเภททุนดว้ย
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ภาษมูีลค่าเพิม่

ด้านซ้ือ ด้านขาย

ซ้ือสินคา้มูลค่า 100 บาท
ภาษีซ้ือ (7%) 7 บาท
เงินท่ีตอ้งจ่าย 107 บาท

ขายสินคา้มูลค่า 200 บาท
ภาษีขาย (7%) 14 บาท
เงินท่ีรับทั้งหมด 214 บาท

เงินท่ีเราจ่ายล่วงหนา้ใหส้รรพากร (รอขอคืน) เงินท่ีเราเกบ็แทนสรรพากร (รอน าส่ง) ดงันั้น
ภาษีขายไม่ใช่เงินของเรา **เฉพาะยอดขาย 
200 บาทถึงจะเป็นเงินของเรา

Note: 
1. ถา้ภาษีขายท่ีเราเกบ็จากลูกคา้ > ภาษีซ้ือท่ีเราจ่ายล่วงหนา้ใหส้รรพากร เราจะตอ้งน าส่งส่วนต่างให้
สรรพากรเพิ่มเติม
2. ถา้กรณีภาษีซ้ือ > ภาษีขาย เราสามารถขอคืนส่วนต่างจากรมสรรพากรได ้หรือจะยกไปใชใ้นเดือน
ถดัไปได้
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Concept ของภาษมูีลค่าเพิม่

ลกัษณะทัว่ไปของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีทางออ้มและเป็นภาษีท่ีเรียกเกบ็จากมูลค่าของสินคา้และบริการส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
ในแต่ละข้ึนตอนของการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่างๆ

โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C ผูบ้ริโภค

ขายสินคา้ 
100 ภาษี
ขาย 7

เสียภาษีซ้ือ 7 
แต่สามารถขอ

คืนได้

ขายสินคา้ 
200 ภาษี
ขาย 14

เสียภาษีซ้ือ 14 
แต่สามารถขอ

คืนได้

ขายสินคา้ 
300 ภาษี
ขาย 21

เสียภาษีซ้ือ 21 
และไม่สามารถ
ขอคืนภาษีได้
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ภาษมูีลค่าเพิม่

*** แสดงว่ารายได้ไม่ถงึ 1.8 ล้านบาทต่อปี เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะจด VAT หรือไม่จด VAT กไ็ด้
ข้อดี ข้อเสีย

• สามารถขอคืนภาษีซ้ือจากสรรพากร หรือน าภาษีซ้ือไป
เป็นเครดิตภาษีได ้ท าใหต้น้ทุนขายของเราถูกกวา่กิจการ
ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากไม่ตอ้งน า
ภาษีซ้ือมาเป็นตน้ทุน

• ตอ้งจดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ขาย และน าส่งแบบ ภพ.30 
(แบบแสดงรายการยืน่ภาษีมูลค่าเพ่ิมประจ าเดือน) 
ใหก้บัสรรพากรทุกเดือนแมว้า่  เดือนนั้นจะไม่มีรายได ้
และค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนกต็าม

• กรณีขายสินคา้ใหก้บับุคคลธรรมดา ราคาของคุณจะ
แพงข้ึนเน่ืองจากราคาสินคา้ 100 บาท ภาษีขาย 7 บาท 
ลูกคา้ตอ้งซ้ือสินคา้ราคา 107 บาท และ 7 บาท บุคคล
ธรรมดาท่ีซ้ือไปขอคืนภาษีไม่ได ้ซ่ึงภาษีกเ็ป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการตั้งราคาขายสินคา้ดว้ย

เง่ือนไขของภาษี : กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ
ในราชอาณาจกัร เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี จะตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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หลกัพจิารณากรณีที่ยอดขายไม่เกนิ 1.8 ล้าน

Tip : หลกัคิดวา่กิจการควรจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
1. เม่ือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ กิจการมีความสามารถผลกัภาระภาษีขายไป

ใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด?
2. กิจการมีภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามา Claim ไดม้ากนอ้ยเพียงใด?

กิจการควรจดภาษีมูลค่าเพิ่มกต่็อเม่ือ
1. กิจการมีความสามารถผลกัภาระภาษีขายไปใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้าก
2. กิจการมีภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามา Claim ไดม้าก เช่น ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจผลิต

สินคา้เพื่อขายเป็นตน้
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ภาษมูีลค่าเพิม่

ค าถาม: เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอตัรา 0% กบั ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างกนัอยา่งไร

กิจการไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงวา่
ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบ VAT ดงันั้นภาษีซ้ือจะไม่
สามารถขอคืนได ้ส่วนกิจการท่ีเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัรา 0% ยงัคงอยูใ่นระบบ 
VAT จึงสามารถขอคืนภาษีซ้ือได้
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ภาษีซ้ือต้องห้าม

ภาษซ้ืีอต้องห้าม คือภาษซ้ืีอทีไ่ม่สามารถน ามาขอคืนจากกรมสรรพากรได้ ได้แก่
1. ไม่มีใบก ากบัภาษี
2. มีใบก ากบัภาษี แต่ไม่ถูกตอ้งในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น ช่ือบริษทั, ท่ีอยู่
3. เป็นใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่
4. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าการคา้ของกิจการ
5. เป็นค่ารับรอง
6. ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยผูไ้ม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี
7. ภาษีซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 ท่ีนัง่
8. อ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
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ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่ (Tax Point)

ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง จุดท่ีผูป้ระกอบการถูกก าหนดโดยกฎหมาย วา่มีภาระ
ภาษีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดสิทธิและหนา้ท่ี

สิทธิ            เรียกเกบ็ VAT จากผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการ    
หนา้ท่ี    1. จดัท าและส่งมอบใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อ หรือ ผูรั้บบริการ  

2. น ายอดขาย ภาษีขาย ไปลงในรายงานภาษีขาย
3. น าส่งภาษีใหก้รมสรรพากร 

Tax point มีดว้ยกนั 3 ขอ้ดงัน้ี
(1) มีการโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้  (2) ไดรั้บช าระราคาสินคา้ (3) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี

อนัไหนเกิดก่อนใหถื้อวา่อนันั้นเป็นจุดท่ีจะตอ้งเกิดภาษีขาย ผูข้ายจะตอ้งเรียกเกบ็เงินค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อ และน าส่งภาษีใหก้รมสรรพากร
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ความรับผดิในการเสียภาษมูีลค่าเพิม่ (Tax Point)

ธุรกจิขายสินค้า ธุรกจิบริการ

ใบส่งของ / ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี

ข้อยกเว้น (1) ไดรั้บเงินค่าสินคา้
(2) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี

ข้อยกเว้น (1) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี

Tax point เกิดเม่ือมีการส่งมอบสินคา้  Tax point เกิดเม่ือไดรั้บช าระเงิน
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ภาษมูีลค่าเพิม่

การย่ืนแบบภาษมูีลค่าเพิม่
ทุกเดือนบริษทัจะตอ้งจัดท ารายงานภาษีซ้ือและภาษขีาย สรุปยอดประจ าเดือน ดว้ยแบบ ภ.พ. 

30 น าส่งกรมสรรพากรไม่เกินวนัท่ี 15 นบัจากส้ินเดือน

ค่าปรับ
• ยืน่แบบยืน่แบบล่าชา้ ไม่เกิน 7 วนั 300บาท, เกิน 7 วนั 500 บาท (ค่าปรับอาญา)
• เงินเพิ่ม (ดอกเบ้ีย) 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนบัเป็น 1 เดือน)
• เบ้ียปรับ

ระยะเวลา
กรณีไม่ยืน่ (สรรพากร

ตรวจพบเอง)
กรณียืน่เพิ่มเติม

ยนืแบบไม่เกิน 15 วนั 2 เท่า * 2% 1 เท่า * 2%
ยนืแบบไม่เกิน 30 วนั 2 เท่า * 5% 1 เท่า * 5%
ยนืแบบไม่เกิน 60 วนั 2 เท่า * 10% 1 เท่า * 10%
เกิน 60 วนัข้ึนไป 2 เท่า * 20% 1 เท่า * 20%
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

ในส่วนน้ีเราจะแบ่งแบบแสดงรายการ
ออกเป็น 3 ส่วนเพิ่มจะเนน้การกรอกแบบภาษี
ซ้ือ ภาษีขาย โดยแบ่งเป็นส่วน 1-3 ดงัน้ี

1

3

21. ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ
2. การค านวณภาษี
3. การรับรองเอกสาร 
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกจิการ 
แบ่งตามรายละเอียดของขอ้มูลไดอี้กเป็นส่วนยอ่ยๆ 4 
ส่วนคือ

1 2

3

4

1 ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(กิจการ) 

2 ระบุสาขาของกิจการท่ียืน่ภาษีฯ (หากมีสาขา)

3 ระบุวา่เป็นการยืน่แบบ ปกติ หรือการยืน่เพ่ิมเติม

4 ระบุเดือนภาษีท่ียืน่
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

1

2

3

4

ในส่วนที ่2 การค านวณภาษี 
ตามแบบฟอร์มของกรมสรรพากรก็
จะแบ่งออกเป็นสวนยอ่ยๆ อีก 5
ส่วน คือ 
1. ภาษีขาย 
2. ภาษีซ้ือ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีสุทธิ
5. กรณียืน่แบบแสดงรายการและ

ช าระภาษีเกินก าหนดเวลา หรือ 
ยืน่เพิ่มเติม

5
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

ตามหวัขอ้ ภาษีขาย ก็จะมีขอ้และเลข
ก ากับไวซ่ึ้งข้อ 1-5 เป็นเลขเก่ียวกับ
หวัขอ้ภาษีขายเพื่อความสะดวกในการ
กรอกขอ้มูลใหโ้ดยขอ้ท่ี 
1. ยอดขายในเดือนนี ้(ใส่ยอดขายรวม
ในเดือนท่ียื่นภาษี เช่น ยื่นภาษีของ
เดือน ม.ค. 57 ยอดขายรวมเป็นจ านวน
เงิน 32,000 บาท กรอกตวัเลขใส่ช่อง
เลข 1
2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อย
ละ 0 ( ถ้ามี ) ซ่ึงช่อง น้ี กิจการไม่มี
ยอดขายท่ีตอ้งเสียภาษีร้อยละ 0 ก็ใส่
จ านวนเงิน 0 บาท

1
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี) ซ่ึง
ช่องน้ีกิจการไม่มีรายไดท่ี้เขา้ข่ายไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี กใ็ส่จ  านวนเงิน 0 บาท
4. ยอดขายทีต้่องเสียภาษ ี(1-2-3) ช่องน้ี
เป็นการน าผลของช่อง ท่ี 1 , 2 และ 3
มา ลบกนัตามตวัอย่างจ านวนเงินท่ีได้
จะเท่ากบั  32,000 บาท
5. ภาษีขายเดือนนี้ จะเท่ากับยอดภาษี
ขายท่ีเราปิดบญัชีภาษีซ้ือขาย ตอนส้ิน
เดือน นั่นเอง ว่ายอดสุรปภาษีขาย
ทั้งหมดของเดือนเป็นเงินเท่าไร ซ่ึงตาม
ตวัอยา่งเป็นจ านวนเงิน 3,750.25 บาท

1
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

2

ตามหวัขอ้ ภาษซ้ืีอ กจ็ะมีตวัเลขก ากบัไวซ่ึ้งขอ้ 6-7
เป็นเลขเก่ียวกบัหวัขอ้ภาษีซ้ือโดย
6. ยอดซ้ือที่มีสิทธ์ิน าภาษีซ้ือ มาหักในการค านวณ
ภาษเีดือนนี้ รายการน้ีก็จะมีหลกัเกณฑก์ารน าภาษี
ซ้ือมาใช้ในการค านวณภาษีดว้ย (หลักเกณฑ์การ
น าภาษีซื้อมาใช้ในการค านวณภาษีอยู่ ในหัวข้อ
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป) ตามตัวอย่างจะเป็น
จ านวนเงิน 136,800 บาท 
7. ภาษีซ้ือเดือนนี ้(ตามหลักฐานใบก ากับภาษีของ
ยอดซื้อตาม 6.) ภาษีซ้ือจะเท่ากบั 7% ของจ านวน
ยอดซ้ือ (136,800 *7% ) เป็นจ านวนเงิน 9,576
บาท

2
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

3

ตามหัวข้อ ภาษี มูลค่า เพิ่ม  ก็จะมี
ตัวเลขก ากับไวซ่ึ้งข้อ 8-9 เป็นเลข
เก่ียวกบัหวัขอ้การน าภาษีซ้ือ ขาย มา
ค านวณโดยอธิบายตามหวัขอ้ไดว้า่
8. ภาษีซ้ือต้องช าระเดือนนี้ (ถ้า 5 
มากกว่า7)  กิจการก็มา ดูข้อ ท่ี 5 
เปรียบเทียบกับข้อท่ี 7 ได้ว่าข้อ 5
มากกว่าก็ใส่จ  านวนเงินท่ีค านวณได ้
โดยใช้ตวัเลขข้อท่ี 5-7 นั่นเอง ตาม
ตัวอย่างข้อน้ีจะเป็นจ านวนเงิน 0
บาท 

3
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

9. ภาษีทีช าระเกินเดือนนี้ (ถ้า5 น้อย
กว่า7) ตามตวัอย่างคือ 5 น้อยกว่า 7 
น าผลการค านวณมาใส่ในช่องน้ี ได้
เป็นจ านวนเงิน 5,825.75 บาท (ซ่ึง
ยอดช าระเกินคือกรมสรรพากรเป็น
หน้ีกิจการ ตามท่ีเราปิดบญัชีภาษีซ้ือ 
ขายไวต้อนส้ินเดือนนัน่เอง
10. ภาษีท่ีช าระเกินยกมา (ในส่วนน้ี
หากมีภาษีท่ีเราช าระเกิน ตามข้อ 9 
ของงวดเดือนก่อน เราจะน ามาใส่ใน
งวดปัจจุบันท่ียี่นภาษีด้วย (ซ่ึงตาม
ตวัอยา่งไม่มียอดภาษีช าระเกินยกมา 

3

3
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

4

11. ต้องช าระ (ถ้า8 มากกว่า 10) ใน
กรณีน้ีหาก ขอ้ท่ี8 กิจการมียอดภาษีท่ี
ตอ้งช าระ ซ่ึงตามตวัอยา่งท่ีค  านวณมา 
กิจการจะไม่มียอดท่ีช าระเกิน ตามขอ้
ท่ี 9 ขอ้ท่ี 11 น้ีกข็า้มไปไดเ้ลย
12. ช าระเกิน ((ถ้า 10 มากกว่า 8) 
หรือ (9 รวมกับ10)) ตามตัวอย่าง
กิจการมียอดเงินท่ีช าระเกินตามขอ้ 9 
ขอ้เดียวก็กรอกจ านวนเงินไดเ้ลยเป็น
เงินจ านวน 5,825.75 บาท 

4
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

5

จากข้อ 13-16 หากกิจการไม่ได้เสีย
ภาษีกิจการก็จะไม่ต้องกรอกหรือ
ค านวณค่าปรับ เงินเพิ่มแต่อยา่งใด
13. เงินเพิ่ม มาจากการท่ีกิจการยื่น
ช าระภาษีล่าช้าเกินก าหนด หรือ จาก
การยื่นเพิ่มเติม ค านวณเงินเพิ่มใน
อตัรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือน
นบัเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีตอ้งเสีย 
ก็ไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม จะเสียแต่ค่าปรับ
อาญากรณีไม่ยืน่แบบเท่านั้น

5
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

5

14. เบ้ียปรับ มี 2 กรณีคือ
• กรณีไม่เคยยืน่แบบหรือยืน่เกินก าหนด
• กรณียืน่เพ่ิมเติมภายในก าหนดเวลา

(จะตอ้งแนบส าเนาใบเสร็จการยืน่แบบ
ปกติประกอบการยืน่ เพ่ิมเติม)

15. รวมภาษี เงินเพ่ิม และเบ้ียปรับท่ีตอ้งช าระ 
((11.+13.+14.) หรือ (13.+14.-12.)) หากมี
ค่าปรับหรือเงินเพ่ิมท่ีตอ้งเสีย กิจการกน็ า
จ านวนเงินมาค านวณตามขอ้ท่ีกรมสรรพากร
ระบุไดเ้ลย
16. รวมภาษีท่ีช าระเกิน หลงัค านวณเงินเพ่ิม
และเบ้ียปรับแลว้ (12.-13.-14.)

5
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วธีิการกรอกแบบ ภพ.30 เพ่ือน าส่งภาษมูีลค่าเพิม่

แบบแสดงรายการภาษมูีลค่าเพิม่ ภ.พ.30

3

21

ส่วนที่ 3 การรับรองเอกสาร

การลงช่ือหากมียอดภาษีท่ีช าระเกิน
และมีความประสงคจ์ะขอคืนภาษี

1

การลงช่ือเพื่อรับรองเอกสารการยืน่
แบบแสดงรายการเสียภาษี กิจการ
บางแห่งบุคคลท่ีลงช่ืออาจเป็น
พนกังานท่ีปฎิบติังาน ลงช่ือ พร้อม
ตราประทบัตราของกิจการดว้ย

2
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ตวัอย่างในการย่ืนภาษมูีลค่าเพิม่

บริษัทมรีายการซ้ือและขายสินค้าดงันี้

บริษทัต้องน าส่งภาษเีดือนมกราคม และกมุภาพนัธ์ เป็นจ านวนเท่าใด??
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ใบก ากบัภาษเีตม็รูป

ใบก ากบัภาษเีต็มรูปต้องมอีะไรบ้าง
1. ค าวา่ "ใบก ากบัภาษี“
2. หมายเลขผูเ้สียภาษีของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ
3. ช่ือ ท่ีอยู ่ระบุสาขา ของผู้ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ
4. ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขผูเ้สียภาษี ระบุสาขา ของผู้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ
5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี)
6. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี
7. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ
8. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของ

สินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้
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ใบก ากบัภาษเีตม็รูป
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ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ

บริษทัท่ีสามารถออกใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ไดแ้ก่
1. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการขายสินคา้ในลกัษณะขายปลีก หรือใหบ้ริการใน

ลกัษณะบริการรายยอ่ยแก่บุคคลจ านวนมาก
2. การขายปลีก เป็นการขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง เพื่อน าไปบริโภคหรือใชส้อย มิไดมี้วตัถุประสงค์

น าไปขายต่อ เช่น ขายของช า ขายยา หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้
3. การใหบ้ริการรายยอ่ยแก่บุคคลจ านวนมาก เช่น กิจการภตัตาคาร โรงแรม ซ่อมแซมทุกชนิด เป็นตน้
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ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ

ใบก ากบัภาษอีย่างย่อต้องมอีะไรบ้าง?
1.ตอ้งมีค าวา่ "ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่" ใหเ้ห็นชดัเจน โดยตีพิมพ ์หรือจดัท าข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
กรณีจดัท าใบก ากบัภาษีข้ึนดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบบั
2.ช่ือหรือช่ือยอ่ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน
3.หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และ(หมายเลขล าดบัเล่ม (ถา้มี))
4.ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้ หรือบริการ กรณีใชร้หสั สินคา้หรือบริการ จะตอ้งแจง้
ใหอ้ธิบดีกรมสรรพากรทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนใชร้หสั
5.ราคาสินคา้หรือค่าบริการ ตอ้งระบุ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้
6.วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี
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ตัวอย่างใบก ากบัภาษีอย่างย่อ
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สอนวธีิการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

เขา้ Website : http://vsreg.rd.go.th/ และเลือกบริการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://vsreg.rd.go.th/


http://www.learningdd.in.th/

สอนวธีิการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

เลือกยนืยนั
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สอนวธีิการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

เลือกวา่เป็นกรณีใด แลว้กดตกลง
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สอนวธีิการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

กดยนืยนัการจดทะเบียน
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สอนวธีิการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่

ใส่รายละเอียดเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และกรอกขอ้มูลอ่ืนๆ



http://www.learningdd.in.th/

วธีิการตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการ Vat

Search ใน Google “ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” และเลือก รายช่ือผูป้ระกอบการ Vat
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วธีิการตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการ Vat

ใส่ขอ้มูลเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั
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วธีิการตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการ Vat

ตรวจสอบผลลพัธ์ ถา้มีช่ือบริษทัข้ึนมา แสดงวา่เป็นผูป้ระกอบการ Vat



76
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ภาพรวมภาษีในประเทศไทย

1

2

3

4

5

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ประกนัสังคม
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

นิติบุคคลเม่ือจ่ายค่าบริการ จะตอ้งท าการหกัเงินเอาไวบ้างส่วนก่อนจ่ายใหก้บัเจา้หน้ี ส่วนท่ีเรา
หกัไวใ้หน้ าส่งสรรพากรในเดือนถดัไป เช่น มูลค่าบริการ 100 บาท เราจะท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 บาท 
(ค่าบริการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) และจะท าการจ่ายเงินใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 97 บาท จากนิติบุคคลมีหนา้ท่ีน า
เงิน 3 บาทไปส่งคืนกรมสรรพากรไม่เกินวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป

หมายเหตุ: เราจะท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เฉพาะเม่ือเราจ่ายค่าบริการ ซ้ือสินคา้ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

วตัถุประสงค์ 

การหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี
(1) เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีใหแ้ก่ผูรั้บเงินได้ ท่ีจะไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นคราวเดียวกนัเป็น

เงินจ านวนมาก เม่ือถึงก าหนดเวลายืน่รายการเสียภาษี แต่ใหเ้สียภาษีเป็นคราวๆ ไปทีละนอ้ย
ตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บแต่ละคราว โดยในตอนปลายปีสามารถน าภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายไวม้า
หกัจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีค านวณได้

(2) เพื่อใหรั้ฐบาลมีรายไดเ้ขา้คลงัอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหรั้ฐบาลสามารถใชจ่้ายเงินในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน อนัจะก่อใหเ้กิดสภาพคล่อง และลดภาวะการเงินตึงตวัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) เพื่อลดแรงกดดนัในการหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร และลดภาระหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจดัเกบ็ภาษีในภายหลงั 
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เง่ือนไข : ทุกคร้ังท่ีนิติบุคคลจ่ายค่าบริการ จะตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และน าส่งสรรพากร

ส่ิงทีต้่องรู้ในการท า ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย

1. รับเงนิคือใคร 2. ประเภทเงนิได้ทีจ่่าย

• พนกังานประจ า → แบบ ภงด.1
• บุคคลธรรมดา → แบบ ภงด.3
• นิติบุคคล → แบบ ภงด.53
• ต่างชาติ → แบบ ภงด.54

• เงินเดือนประจ า → ตามอตัรากา้วหนา้
• ค่าบริการ → 3%
• ค่าเช่า → 5%
• ค่าขนส่ง → 1%
• ค่าโฆษณา → 2%
• คนต่างชาติ → 15%

จะกระทบต่อแบบท่ียืน่ จะกระทบต่ออตัราภาษีท่ีจะตอ้งหกั
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การย่ืนแบบภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จะตอ้งยืน่ใน 7 วนันบัจากวนัท่ีส้ินเดือนท่ีเกิดรายการ (ถา้เดือนไหนไม่มีรายการก็
ไม่ตอ้งยืน่)

ค่าปรับ/เงนิเพิม่
ค่าปรับไม่เกิน 7 วนัจะอยูท่ี่ 100 บาท ถา้แบบเกิน 7 วนั จะอยูท่ี่ 200 บาท ในส่วนของเงินเพิ่มจะอยูท่ี่ 
1.5% ต่อเดือน
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วธีิการเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย

ตวัอยา่งการออกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ี
กิจการไดห้กัการจ่ายค่าขนส่งจาก บริษทั A ไว้
เม่ือวนัท่ี 3/1/57 

แ

1

5
4

3

2
กรอกขอ้มูลของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ขอ้มูล
กิจการ) ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีอยูเ่ลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร 13 หลกั

กรอกขอ้มูลผูถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (ขอ้มูลบริษทั A ) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร 
13 หลกั  

1

2

หนังสือรับรองภาษหัีก ณ ทีจ่่าย

1 2 3 4
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วธีิการเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย

แ

1

5
4

3

2

1 2 3 4

ประเภทเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่าย เป็นรายละเอียดท่ี
กิจการไดห้กัไว ้เช่นกิจการหกัค่าขนส่งบริษทั A

3

1

2

4

3

ประเภทเงินไดพ้ึงประเมิน

วนั เดือน ปี ท่ีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมิน เช่น วนัท่ี 
3/1/57 จ่ายค่าขนส่ง

จ านวนเงินท่ีจ่ายเงินไดพ้งึประเมิน (ยอดก่อน VAT ) 
เช่นวนัท่ี 3/1/57 จ่ายค่าขนส่งยอดก่อน VAT เท่ากบั
จ านวนเงิน 1,500 บาท

จ านวนเงินท่ีหกัภาษีไว ้เช่น หกั ค่าขนส่งไว ้1% ของ
จ านวนเงิน 1,500 บาท หรือเท่ากบั 15 บาท

หนังสือรับรองภาษหัีก ณ ทีจ่่าย
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วธีิการเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย

แ

1

5
4

3

2

1 2 3 4

ผูจ่้ายเงินไดเ้ลือกวา่เงินไดพ้ึงประเมินนัน่เป็นการหกั
ไวอ้ยา่งไร เช่น 
(1) หกั ณ ท่ีจ่าย 
(2) ออกใหต้ลอดไป 
(3) ออกใหค้ร้ังเดียว  

ผูอ้อกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่ายเซ็นตช่ื์อเพื่อรับรอง
วา่ขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบั
ความจริงทุกประการ และอาจมีตราประทบัของ
กิจการดว้ย 

4

5
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วธีิการย่ืน ภงด.53

แบบย่ืนรายการภาษเีงนิได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 ยืน่ไม่
เกิน 7 วนัของเดือนถดัไป 

1

2

3

4

5

6

1. ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(กิจการ)

2. เดือนท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
3. ระบุวา่เป็นการยืน่ปกติ หรือยืน่เพ่ิมเติม
4. ระบุจ านวนใบแนบ ภ.ง.ด. 53
5. จ านวนเงินท่ีหกั ณ ท่ีจ่ายไว ้และจ านวนเงินท่ีน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

หากยืน่ล่าชา้ (หลงั 7 วนัของเดือนถดัไป จะตอ้งมีการเสียเบ้ียปรับ
และเงินเพ่ิม

6. ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (กิจการ) เซ็นตช่ื์อเพ่ือรับรองวา่ขอ้ความ
และตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ และ
อาจมีตราประทบัของกิจการดว้ย 
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วธีิการเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย

แบบย่ืนรายการภาษเีงนิได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 ยืน่ไม่
เกิน 7 วนัของเดือนถดัไป 

เป็นใบแนบแสดงรายการหกั ณ ท่ีจ่าย โดยส่วนท่ี
1. เป็นเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูมี้หนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(กิจการ)
2. เป็นรายละเอียดของผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เช่น ช่ือท่ีอยู ่และ

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของบริษทั A เป็นตน้

1
2

3

4

วนัท่ีท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เช่นหกับริษทั A วนัท่ี 3/1/57

ระบุประเภทของเงินไดพึ้งประเมิน เช่น ค่าขนส่ง
จ านวนเงินท่ีจ่าย เช่น 1,500 บาท
จ านวนเงินภาษีท่ีหกัไวแ้ละน าส่ง เช่น 15 บาท

1

2

3

1 2 3 4
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วธีิการเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่่าย

1

2

3

1 2 3 4

แบบย่ืนรายการภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย 
ภ.ง.ด.53 ยืน่ไม่เกิน 7 วนัของเดือนถดัไป

3. ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (กิจการ) เซ็นตช่ื์อเพื่อรับรอง
วา่ขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความ
จริงทุกประการ และอาจมีตราประทบัของกิจการดว้ย 
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ภาพรวมภาษีในประเทศไทย

1

2

3

4

5

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ประกนัสังคม
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ภาษธุีรกจิเฉพาะ

เงือนไข: กิจการประเภทดงัต่อไปและ เม่ือมีประเภทรายรับตามท่ีก าหนด จะตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
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ภาษธุีรกจิเฉพาะ
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ภาษธุีรกจิเฉพาะ (ทีเ่กีย่วข้องกบันิตบุิคคลทัว่ไป)

อตัราภาษี 3% ของรายได ้หรือ ราคาประเมินแลว้แต่อะไรจะสูงกวา่กนั 
และภาษีทอ้งถ่ินอีก 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมเป็น 3.3%)

การย่ืนแบบ ยืน่ดว้ยแบบ ภ.ธ.40 ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป

เง่ือนไขการเกดิ
1

2
ขายอสงัหาริมทรัพยใ์นทางการคา้ หรือหาก าไร

ประกอบกิจการเยีย่งธนาคารพาณิชย์
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ภาษธุีรกจิเฉพาะ (ทีเ่กีย่วข้องกบันิตบุิคคลทัว่ไป)

ค่าปรับ
• ยืน่แบบยืน่แบบล่าชา้ ไม่เกิน 7 วนั 300บาท, เกิน 7 วนั 500 บาท (ค่าปรับอาญา)
• เงินเพิ่ม (ดอกเบ้ีย) 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนบัเป็น 1 เดือน)
• เบ้ียปรับ

ระยะเวลา
กรณีไม่ยืน่ (สรรพากร

ตรวจพบเอง)
กรณียืน่เพิ่มเติม

ยนืแบบไม่เกิน 15 วนั 2 เท่า * 2% 1 เท่า * 2%
ยนืแบบไม่เกิน 30 วนั 2 เท่า * 5% 1 เท่า * 5%
ยนืแบบไม่เกิน 60 วนั 2 เท่า * 10% 1 เท่า * 10%
เกิน 60 วนัข้ึนไป 2 เท่า * 20% 1 เท่า * 20%
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ตวัอย่างในการค านวณภาษธุีรกจิเฉพาะ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัเอ ใหก้รรมการกูเ้งิน 1,000,000 บาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5% ต่อปี 
ต่อมาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กรรมการมาช าระเงินกูคื้นพร้อมดอกเบ้ีย 50,000 บาท บริษทัจะตอ้ง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก่ีบาท

ฐานภาษี (รายไดด้อกเบ้ีย) 50,000

อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะ 3 % (ของฐานภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,500

อตัราภาษีทอ้งถ่ิน 10% (ของภาษีธุรกิจ
เฉพาะ)

ภาษีทอ้งถ่ิน
รวมภาษีทั้งส้ิน

150
1,650

* รวมกันจะได้อัตราภาษ ี3.3% ของฐานภาษี
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ภาพรวมภาษีในประเทศไทย

1

2

3

4

5

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ภาษีธุรกจิเฉพาะ
ประกนัสังคม
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ประกนัสังคม

วตัถุประสงค์

เพื่อเป็นกองทุนใหห้ลกัประกนัแก่ผูป้ระกนัตน ใหไ้ดรั้บประโยชน์ทดแทนเม่ือตอ้งประสบอนัตราย 
เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซ่ึงไม่ใชเ้น่ืองจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชรา
ภาพและวา่งงาน

ย่ืนแบบขึน้ทะเบยีนเม่ือใด

นายจา้งท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ตอ้งข้ึนทะเบียนนายจา้งพร้อมกบัข้ึนทะเบียนลูกจา้ง เป็น
ผูป้ระกนัตน ภายใน 30 วนั และเม่ือมีการรับลูกจา้งใหม่เพิ่มข้ึนตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียนลูกจา้งใหม่ภายใน 30 
วนั เช่นกนั



http://www.learningdd.in.th/

ตัวอย่างการค านวณและกรอกแบบน าส่งเงินสมทบ

จะขึน้ทะเบยีนกบักองทุนประกนัสังคมอย่างไร
นายจา้งจะตอ้งยืน่แบบ ดงัน้ี
• ข้ึนทะเบียนนายจา้งดว้ยแบบ (สปส. 1-01)
• ข้ึนทะเบียนลูกจา้งดว้ยแบบ (สปส. 1-03) ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนมาก่อน หรือข้ึน

ทะเบียนดว้ยแบบ (สปส. 1-03/1) ส าหรับผูท่ี้เคยข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนแลว้

เม่ือขึน้ทะเบยีนนายจ้าง บริษัทฯ มภีาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง
บริษทัมีหนา้ท่ีส่งเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยค านวณจากอตัราร้อยละ 5% ของค่าจา้ง (มี
เพดานสูงสุด) ดว้ยแบบ (สปส. 1-10) ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป



4.พืน้ฐานบัญชีเบ้ืองต้น

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”
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พืน้ฐานบัญชีเบ้ืองต้น

➢ ความหมายของการบญัชี

➢ ประโยชน์ของงบการเงิน

➢ ใครบา้งท่ีตอ้งการใชง้บการเงิน

➢ องคป์ระกอบของงบการเงิน

➢ สอนบญัชีพื้นฐานเบ้ืองตน้
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ความหมายของการบัญชี

“การบญัชี” เป็นการจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เก่ียวกบัการรับเงิน และการจ่ายเงิน หรือส่ิงของท่ี
มีมูลค่าเป็นตวัเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัแยกประเภทเป็นระเบียบ ถูกตอ้งตามหลกัการ 
และสามารถแสดงผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงได ้
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
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ขั้นตอนการจัดท าบัญชี

เกิดรายการคา้
วเิคราะห์รายการ

คา้
บนัทึกรายการคา้ 
ลงในสมุดรายวนั

จดัท าสมุดรายวนั
แยกประเภททัว่ไป งบทดลอง งบการเงิน
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ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี

1. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมดูแล รักษาสินทรัพยข์องกิจการได้
2. ช่วยใหท้ราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง วา่มี ผลก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวนเงินเท่าใด

3. ช่วยใหท้ราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง วา่มีสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
เป็นจ านวนเงินเท่าใด

4. การจดัท าบญัชีท าใหต้รวจพบขอ้ผดิพลาด หรือทุจริตภายในกิจการ
5. ขอ้มูลทางบญัชีมีประโยชน์ในการช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดนโยบาย และช่วยในการวางแผนในการ
ด าเนินธุรกิจ
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ใครบ้างที่ต้องการใช้งบการเงิน

บุคคลภายนอก บุคคลภายใน

1. ผูล้งทุน
2. ลูกคา้
3. เจา้หน้ี
4. รัฐบาล
5. ธนาคาร

1. เจา้ของกิจการ
2. ผูบ้ริหาร
3. พนกังาน/ลูกจา้ง
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ความหมายของงบการเงิน

งบการเงิน หมายถึง “รายงานท่ีแสดงขอ้มูลอนัเป็นผลจากการประกอบธุรกิจของกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย
1. หนา้รายงานผูส้อบบญัชี     
2. งบแสดงฐานะการเงิน (เดิมช่ือ”งบดุล”) 
3. งบก าไรขาดทุน
4. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

โดยปกติทุกๆงบการเงินจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินนั้นมีความ
ถูกตอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถน าตวัเลขในงบการเงินไปใชไ้ด ้อยา่งไรกต็ามหากงบการเงินไม่
ถูกตอ้ง ผูส้อบบญัชีจะตอ้งรายงานถึงความไม่ถูกตอ้งต่างๆของงบการเงินเหล่านั้นในหนา้รายงานของ
ผูส้อบบญัชีดว้ย เช่นกนั
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน(Statements of financial position) เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะการเงิน 
(สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ) ของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง

• จดัท าข้ึนตาม เกณฑค์งคา้ง และการด าเนินงานต่อเน่ือง
• ตั้งอยูบ่นสมการท่ีวา่ “สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ”
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ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย:บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 120,000             

     เงนิลงทุนระยะส้ัน 250,000             

     ลูกหนี้การค้า 50,000               

     สินค้าคงเหลือ 80,000               

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 500,000             

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     ที่ดิน 500,000             

     อาคาร 700,000             

     อุปกรณ์ส านักงาน 97,000               

          รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,297,000          

          รวมสินทรัพย์ 1,797,000          

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมธนาคาร 180,000             

เจ้าหนี้การค้า 120,000             

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 300,000             

หนี้สินระยะยาว

เงนิกู้ยืมระยะยาว 450,000             

         รวมหนี้สิน 750,000             

ส่วนของเจ้าของ

ทุน 767,500             

บวก ก าไรสุทธิ 279,500             

          รวมส่วนของเจ้าของ 1,047,000          

          รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,797,000          

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

บริษทั เมืองคอน จ ากดั

งบดุล

                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สินทรัพย์
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ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย:บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 120,000             

     เงนิลงทุนระยะส้ัน 250,000             

     ลูกหนี้การค้า 50,000               

     สินค้าคงเหลือ 80,000               

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 500,000             

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     ที่ดิน 500,000             

     อาคาร 700,000             

     อุปกรณ์ส านักงาน 97,000               

          รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,297,000          

          รวมสินทรัพย์ 1,797,000          

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมธนาคาร 180,000             

เจ้าหนี้การค้า 120,000             

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 300,000             

หนี้สินระยะยาว

เงนิกู้ยืมระยะยาว 450,000             

         รวมหนี้สิน 750,000             

ส่วนของเจ้าของ

ทุน 767,500             

บวก ก าไรสุทธิ 279,500             

          รวมส่วนของเจ้าของ 1,047,000          

          รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,797,000          

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

บริษทั เมืองคอน จ ากดั

งบดุล

                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สินทรัพย์
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งบก าไรขาดทุน

งบก าไรขาดทุน (Income statements) เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงาน (รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย) ของกิจการ  ส าหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง (งวดบญัชี)
• จดัท าข้ึนตาม เกณฑค์งคา้ง และการด าเนินงานต่อเน่ือง (ไม่ใช่เกณฑเ์งินสด)
• ตั้งอยูบ่นสมการท่ีวา่ “ก าไร (ขาดทุน)  =  รายได ้ - ค่าใชจ่้าย”
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ตวัอย่างงบก าไรขาดทุน
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ (Statements of changes in shareholders' equity) เป็นรายงานทาง
การเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูถื้อหุน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นขอ้มูลในส่วนของทุนจดทะเบียน 
ก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล 
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ตวัอย่างงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นส่วนอธิบายเพิ่มเติมจากตวังบการเงิน เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดข้อ้มูล
ต่างๆเพิ่มมากข้ึน และท าใหเ้ขา้ใจงบการเงินมากยิง่ข้ึน
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ลกัษณะของงบการเงิน
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สมการบัญชี

สมการบญัชี คือ สมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสิน และ ส่วนของผูถื้อหุน้ และจะ
แสดงความสมดุลกนัอยูเ่สมอสามารถเขียนเป็นรูปสมการบญัชี ไดด้งัน้ี
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สินทรัพย์

สินทรัพย ์(assets) หมายถึง “ทรัพยากรท่ีอยูใ่นการควบคุมของกิจการซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตและก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ สินทรัพยน์ั้นอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
กไ็ด ้และอาจเคล่ือนท่ีไดห้รือเคล่ือนท่ีไม่ไดก้ไ็ด ้ซ่ึงกิจการไดม้าโดยการซ้ือ แลกเปล่ียน หรือผลิตข้ึน
เอง อนัเป็นเหตุการณ์ในอดีตและสินทรัพยน์ั้นมีความสามารถในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดทั้ง
ทางตรงและทางออ้มแก่กิจการท่ีเรียกวา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต”

สินทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. สินทรัพยห์มุนเวยีน (คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ภายใน 1 ปี) เช่น เงินสด, ลูกหน้ีการคา้
2. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เกิน 1 ปี) เช่น ท่ีดิน
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หนีสิ้น

หน้ีสิน (liabilities) หมายถึง “ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ”

หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. หน้ีสินหมุนเวยีน (คาดวา่จะเสียประโยชน์ภายใน 1 ปี) เช่น เจา้หน้ีการคา้, ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
2. หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (คาดวา่จะเสียประโยชน์เกิน 1 ปี) เช่น เงินกูย้มืระยะยาว
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ส่วนของผู้ถือหุ้น (หรือส่วนของเจ้าของ)

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Equities) หมายถึง เงินทุนท่ีเจา้ของเอามาลงทุนในกิจการ (ทุนจดทะเบียน) บวก
กบัก าไรสะสมของกิจการ

ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ
1. ทุน
2. ก าไรสะสม
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รายได้

รายได ้(Revenue) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของกิจการ
รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

ประเภทของรายได้
1. รายไดจ้ากการขาย
2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
3. รายไดอ่ื้น

กิจการจะรับรู้รายไดใ้น งบก าไรขาดทุน เม่ือ
1. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ
สินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสิน
2. สามารถวดัค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
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ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้าย (Expense) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งจ่ายเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้หรือรายการท่ี
เกิดข้ึนแลว้ท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ประเภทของค่าใชจ่้าย
1. ตน้ทุนขาย, ตน้ทุนบริหาร
2. ค่าใชจ่้ายในการขาย
3. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
4. ตน้ทุนทางการเงิน

กิจการจะรับรู้ค่าใชจ่้ายใน งบก าไรขาดทุน เม่ือ
1. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพยห์รือการ
เพิ่มข้ึนของหน้ีสินและ
2. กิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ
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สรุปภาพรวม

สินทรัพย์

หน้ีสิน
+

ส่วนของผูถื้อหุน้

=

ไดป้ระโยชน์ >  1ปี = สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ไดป้ระโยชน์ <  1ปี = สินทรัพยห์มุนเวยีน

เสียประโยชน์ >  1ปี = หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เสียประโยชน์ <  1ปี = หน้ีสินหมุนเวยีน

ทุนจดทะเบียน + ก าไร - เงินปันผล

รายได ้- ค่าใชจ่้าย
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แบบทดสอบการแบ่งประเภท

ใหบ้อกวา่รายการไหนเป็น สินทรัพย,์ หน้ีสิน, ส่วนของผูถื้อหุน้

เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอก รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ท่ีดิน เคร่ืองตกแต่งส านกังาน
รายไดรั้บล่วงหนา้ ค่าเช่าส านกังาน
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ ลูกหน้ีการคา้
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้
ค่าไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ เจา้หน้ีการคา้
อุปกรณ์ส านกังาน ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้
ทุนจดทะเบียน เงินสด
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืจากกรรมการ
เงินฝากธนาคาร ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย
รายไดจ้ากการขาย ก าไรสะสม
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รายการค้า

หมายถึง รายการที ่กอ่ใหเ้กดิ การโอน /แลกเปล่ียน  เงิน หรือ ส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นเงิน ระหวา่ง
กิจการกบับุคคลอ่ืน  ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
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รายการไหนบ้างเป็นรายการค้า

จ่ายเงนิเดือนพนักงาน

จ่ายค่าขนส่งและพาหนะ

จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า รับช าระหนีจ้ากลูกค้า

จ่ายเงนิซ้ือเคร่ือง PC

ซ้ืออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงนิเช่ือ

กู้เงนิจากธนาคาร

รายได้รับค่าสินค้า
เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร

ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป

ส่งโทรสารตดิต่องาน

รับสมัครพนักงาน
ตดิป้ายโฆษณาหน้าร้าน

ส่งจดหมายขอผดัผ่อนหนี้

ส่งหนังสือไปขอกู้ยืมเงนิ

ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าส านักงาน

ต้อนรับลูกค้าที่มาประชุม

จดัส านักงานใหม่

ท าความสะอาดอุปกรณ์ส านักงาน

การสาธิตการใช้อุปกรณ์
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

ตวัอยา่งท่ี 1
1. บริษทั A เปิดด าเนินกิจการเก่ียวกบัการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยน าเงินสดมาลงทุนทั้งส้ิน

จ านวน 25,000 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ทุน

(1) 25,000 25,000

สินทรัพย์ =  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

2. บริษทัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเงินสดจ านวน 10,000 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด อุปกรณ์ ทุน

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

รวม 15,000 10,000 25,000

สินทรัพย์ =  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

3. บริษทัซ้ือวสัดุส านกังานมารอใชง้าน เป็นเงินเช่ือจ านวน 2,000 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด สินคา้คงเหลือ อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

รวม 15,000 2,000 10,000 2,000 25,000

สินทรัพย์ =  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

4. บริษทัรับเงินสดจากการน าคอมพิวเตอร์มาซ่อมจ านวน 1,500 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไรสะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

รวม 16,500 2,000 10,000 2,000 25,000 1,500

สินทรัพย์ =  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

5. บริษทัมีรายไดจ้ากการน าคอมพิวเตอร์มาซ่อมจ านวน 4,000 บาท โดยทางบริษทัไดรั้บเงินสดมาคร่ึงหน่ึง

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,00
0

(3) 2,000 2,00
0

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

รวม 18,500 2,000 2,000 10,00
0

2,00
0

25,000 5,500

สินทรัพย์ =  หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

รวม 5,500 5,500
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

6. บริษทัไดรั้บบิลแจง้ค่าโฆษณาจ านวน 500 บาท แต่วา่ยงัไม่ไดจ่้าย

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

(6) 500 (500)

รวม 18,500 2,000 2,000 10,000 2,500 25,000 5,000

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

(6) (500) (500)

รวม 5,500 (500) 5,000
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

7. บริษทัไดจ่้ายค่าโฆษณาท่ีเคยตั้งหน้ีสินไวแ้ลว้จ านวน 500 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

(6) 500 (500)

(7) (500) (500)

รวม 18,000 2,000 2,000 10,000 2,000 25,000 5,000

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

(6) (500) (500)

รวม 5,500 (500) 5,000
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

8. บริษทัไดรั้บเงินจากลูกหน้ีการคา้จ านวน 2,000 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

(6) 500 (500)

(7) (500) (500)

(8) 2,000 (2,000)

รวม 20,000 - 2,000 10,000 2,000 25,000 5,000

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

(6) (500) (500)

รวม 5,500 (500) 5,000
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9. บริษทัน าวสัดุส านกังานไปใชจ้ านวน 900 บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

(6) 500 (500)

(7) (500) (500)

(8) 2,000 (2,000)

(9) (900) (900)

รวม 20,000 - 1,100 10,000 2,000 25,000 4,100

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

(6) (500) (500)

(9) (900) (900)

รวม 5,500 (1,400) 4,100



http://www.learningdd.in.th/

การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

10. จ่ายเงินปันผลจ านวน 4,000 บาท
สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ

เงินสด ลูกหน้ี สินคา้
คงเหลือ

อุปกรณ์ เจา้หน้ี ทุน ก าไร
สะสม

(1) 25,000 25,000

(2) (10,000) 10,000

(3) 2,000 2,000

(4) 1,500 1,500

(5) 2,000 2,000 4,000

(6) 500 (500)

(7) (500) (500)

(8) 2,000 (2,000)

(9) (900) (900)

(10) (4,000) (4,000)

รวม 16,000 - 1,100 10,000 2,000 25,000 100

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร

(4) 1,500 1,500

(5) 4,000 4,000

(6) (500) (500)

(9) (900) (900)

รวม 5,500 (1,400) 4,100
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ

ตวัอยา่งท่ี 1 : งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ หนีสิ้น

สินทรัพย์หมนุเวยีน หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินสด                                                      16,000 เจา้หน้ี                                                       2,000

ลูกหน้ี - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -

สินคา้คงเหลือ 1,100 รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน 2,000

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 17,100 รวมหนีสิ้น 2,000

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน ส่วนของเจ้าของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,000 ทุน 25,000

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ก าไรสะสม 100

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 10,000 รวมส่วนของเจ้าของ 25,100

รวมสินทรัพย์ 27,100 รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 27,100
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ตวัอยา่งท่ี 1 : งบก าไรขาดทุน

งบก าไรขาดทุน

งบก าไรขาดทุน

รายได้

ขาย 5,500

รายไดอ่ื้น -

รวมรายได ้                                                5,500

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย                                                 900

ค่าใชจ่้ายในการขาย 500

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -

รวมค่าใชจ่้าย 1,400

ก าไร (ขาดทุน) 4,100
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ตวัอยา่งท่ี 1 : งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ทุน ก าไรสะสม รวมส่วนของเจ้าของ

ยอดยกมา - - -

รับเงินค่าหุน้ 25,000 - 25,000

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - 4,100 4,100

เงินปันผล - (4,000) (4,000)

ยอดยกไป 25,000 100 25,100
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การวเิคราะห์รายการค้าทางธุรกจิ (ลองท าดู)

1. นาย A น าเงินมาลงทุนเปิดกิจการ 50,000 บาท
2. บริษทัซ้ือวสัดุในการซ่อม 3,000 บาท
3. บริษทัซ้ืออุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 20,000 บาท
4. บริษทัจ่ายค่าเช่าร้านจ านวน 4,000 บาท
5. ไดรั้บเงินค่าซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากลูกคา้จ านวน 3,000 บาท
6. จ่ายเช็คช าระหน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์จ านวน 20,000 บาท
7. ส่งบิลเรียกเกบ็เงินค่าซ่อมแก่ลูกคา้จ านวน 15,000 บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน
8. กูเ้งินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารจ านวน 100,000 บาท
9. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 900 บาท
10. ไดรั้บช าระเงินจ านวน 10,000 บาทจากลูกหน้ี



5.สรุปส่ิงทีผู้่ประกอบการควร
ทราบและพงึระวงั

“เม่ือจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจะทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้างทางด้านบัญชีและภาษี”
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เอกสารค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับ

1. กรณซ้ืีอสินค้าหรือบริการจากนิติบุคคล
• ตอ้งมีเอกสารใบก ากบัภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
• มีรายละเอียด 1)ช่ือบริษทั 2)ท่ีอยู ่3)หมายเลขผูเ้สียภาษี ของผูข้าย
• มีรายละเอียด 1)ช่ือบริษทั 2)ท่ีอยู ่3)หมายเลขผูเ้สียภาษี ของผูซ้ื้อ
• เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกิจการ 100%

2. กรณซ้ืีอสินค้าหรือบริการจากบุคคลธรรมดา
• กรณีท่ีมูลค่าสินคา้/บริการสูง ควรจะตอ้งท าสญัญา
• เม่ือจ่ายเงินตอ้งถ่ายส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บเงิน ใหผู้รั้บเงินเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเขียน

ขอ้ความดงัน้ี
“ขา้พเจา้.....................ไดรั้บเงินค่า.....................จากบริษทั.......................เป็นจ านวนเงิน..................
บาท โดยขา้พาเจา้ไดรั้บเงินครบถว้นแลว้ลงวนัท่ี...............................”
• ถา้เป็นไปไดใ้หโ้อนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบุคคลธรรมดา (ไม่จ่ายเงินสด)
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ส่ิงทีผู้่ประกอบการจะต้องระวงั

1. ตอ้งจดัใหมี้ "ผูท้  าบญัชี" ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยจะตอ้งเลือกส านกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีท่ีมี
คุณภาพ และมีก าลงัคนเพียงพอท่ีจะท าบญัชีใหแ้ก่กิจการได้

2. ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงินประจ าปี
3. หากกิจการอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กต็อ้งมัน่ใจวา่กิจการไดน้ าส่งแบบ ภพ.30 และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทุกๆเดือน (ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป)
4. หากในระหวา่งเดือนกิจการมีการจ่ายค่าบริการ อยา่ลืมหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย

กิจการจะตอ้งยืน่แบบ ภงด.3 (ส าหรับการหกับุคคลธรรมดา) และ ภงด.53 (ส าหรับการหกันิติบุคคล)
และน าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายทุกๆเดือน (ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป)

5. ในช่วงกลางปีกิจการจะตอ้งค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี และน าส่งแบบ ภงด.51 ภายใน 2
เดือน นบัจากวนัสุดทา้ยของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี

6. ในช่วงส้ินปีกิจการจะตอ้งค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และน าส่งแบบ ภงด.50 ภายใน 150 วนั นบั
จากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
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ส่ิงทีผู้่ประกอบการจะต้องระวงั

7. กรณีบริษทักิจการจะตอ้งจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน นบัจากวนั
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และน าส่งงบภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่

8. กรณีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนจะตอ้งน าส่งงบการเงินภายใน 5 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี

9. หากใหผู้ท้  าบญัชีจดัท าบญัชีให ้เวลาท่ีท าการจ่ายเงินค่าภาษีไปตามยอดท่ีผูท้  าบญัชีสรุปมาให ้ใหข้อ
ใบเสร็จกรมสรรพากรจากผูท้  าบญัชีดว้ย เน่ืองจากมีกรณีท่ีผูท้  าบญัชีเอาเงินไปแต่ไม่ไดน้ าส่งภาษีให้
เยอะ



http://www.learningdd.in.th/

สรุปภาระการย่ืนภาษปีระจ าเดือนและประจ าปี

รายเดือน
• ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53) – จะตอ้งยืน่แบบภายในวนัท่ี 7 ของทุกเดือน
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) – จะตอ้งยืน่แบบภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) – จะตอ้งยืน่แบบภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน
• ประกนัสงัคม – จะตอ้งยืน่ไม่เกินวนัท่ี 23 ของทุกเดือน

รายปี
• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (ภงด.51) ยืน่ภายใน 2 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลากลางปี
• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปี (ภงด.50) ยืน่ภายใน 150 วนันบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
• รายงานการจ่ายเงินเดือนพนกังานประจ าปี (ภงด. 1ก) ยืน่ภายใน 60 วนันบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
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ขั้นตอนการท างานและจัดเกบ็เอกสาร

1. ขายสินคา้
2. ขายบริการ
3. ซ้ือสินคา้
4. ซ้ือบริการ
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ขั้นตอนการท างาน - การขายสินค้า

ใบแจง้หน้ี/ใบส่ง
สินคา้/ใบก ากบัภาษีลูกคา้

แฟ้มรายงานภาษีขาย

แฟ้มรอรับช าระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

แฟ้มรับช าระเงิน

(จดัท าใบส าคญัรับเงิน = ใบแจง้หน้ี/ใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี + ใบเสร็จรับเงิน)

1 2

2

3

4

4
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ขั้นตอนการท างาน - การขายบริการ

ใบแจง้หน้ีลูกคา้

แฟ้มรายงานภาษีขาย

แฟ้มรอรับช าระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษี

แฟ้มรับช าระเงิน = 1.ใบแจง้หน้ี
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี
3.ใบรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ใบรับรองภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย

แฟ้มWHT กรณีโดนหกั

1 2

3

4

4

4

3

3

4
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ขั้นตอนการท างาน - การซ้ือสินค้า

ใบแจง้หน้ี/ใบส่ง
สินคา้/ใบก ากบัภาษีผูข้าย

แฟ้มรายงานภาษีซ้ือ

แฟ้มรอจ่ายเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

แฟ้มจ่ายช าระเงิน = ใบแจง้หน้ี/ใบส่งสินคา้/ใบก ากบัภาษี + ใบเสร็จรับเงิน

(จดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน)

1

2

2

3
4
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ขั้นตอนการท างาน - การซ้ือบริการ

ใบแจง้หน้ีผูข้าย

แฟ้มรายงานภาษีขาย

แฟ้มรอจ่ายเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษี

แฟ้มจ่ายช าระเงิน = 1. ใบแจง้หน้ี
2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี
3. ใบรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ใบรับรองภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย

แฟ้มWHT กรณีเราหกัเคา้

(จดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน)

1 2

3
4

4
4

3

4

4
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ขั้นตอนการท างาน - แฟ้มเอกสาร

ด้านขาย

1. แฟ้มรอรับช าระเงิน
2. แฟ้มรายงานภาษีขาย
3. แฟ้มใบส าคญัรับ
4. แฟ้มใบรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (กรณีโดนหกั)

ด้านซ้ือ

1. แฟ้มรอจ่ายช าระเงิน
2. แฟ้มรายงานภาษีซ้ือ
3. แฟ้มใบส าคญัจ่าย
4. แฟ้มใบรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (กรณีเราหกัเคา้)
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หากเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์และสนใจเรียนหลกัสูตรเตม็แบบออนไลน์ติดต่อ

คุณวนิ 087-6732884 หรือ Line ID : win ey 37

คดิหลกัสูตรละ 1,500 บาท

โอนช าระเงินมาที่ KBANK 7182420942 นายธเณศ เฮงตระกลูสิน
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