
คูม่อืฉบบันี�จัดทําโดยสํานักงานกฎหมายอสิระภายนอก

ธนัวาคม 2565

ประเทศไทย - ขอ้พจิารณาทางภาษอีากรที�เก ี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ชา่ที�
พกัระยะส ั�น

ขอ้มลูตอ่ไปนี�เป็นขอ้มลูเบื�องตน้เกี�ยวกบัขอ้กําหนดดา้นภาษีบางสว่น ที�อาจบงัคบัใช ้
กบัการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นในประเทศไทย

ภาษีเป็นเรื�องที�ซบัซอ้น คณุจงึควรตดิตามขอ้มลูเกี�ยวกบัหนา้ที�ทางดา้นภาษีของคณุ
อยูเ่สมอ และปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นภาษีอยา่งถกูตอ้งครบถว้น โดยคณุมหีนา้ที�ใน
การจัดเตรยีม ยื�นแบบ และชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา

หากคณุใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นในประเทศไทย คณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมคีวาม
เขา้ใจเกี�ยวกบัภาษีแตล่ะประเภทดงัตอ่ไปนี�เป็นอยา่งดี และชาํระภาษีที�ใชบ้งัคบักบั
คณุ

● ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ("ภาษเีงนิได"้) และ
● ภาษีมลูคา่เพิ�ม (VAT)

ในเอกสารฉบบันี� เราสนันษิฐานวา่คณุเป็นผูจั้ดหาที�พักใหเ้ชา่ระยะสั �นในประเทศไทย
ในฐานะบคุคลธรรมดา เอกสารฉบบันี�จงึมเีฉพาะขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดแ้ละ
ภาษีมลูคา่เพิ�มสําหรับเงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยร์ะยะสั �น กรณีที�
อสงัหารมิทรัพยด์งักลา่วอยูใ่นประเทศไทยเทา่นั�น

โปรดเขา้ใจวา่เอกสารฉบบันี�ครอบคลมุเฉพาะขอ้มลูบางสว่น และไมไ่ดม้วีตัถปุระสงค์
เพื�อเป็นการใหคํ้าแนะนําทางกฎหมายแตอ่ยา่งใด หากคณุมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัภาระ
ภาษีของคณุตามกฎหมาย เราขอแนะนําใหค้ณุตรวจสอบขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที�เป็น
ทางการ หรอืขอคําปรกึษาจากผูเ้ชี�ยวชาญ ตามขอบเขตสงูสดุที�กฎหมายอนุญาต เรา
จะไมรั่บผดิใด ๆ ทั �งสิ�น (ไมว่า่จะเกดิขึ�นจากสญัญา ความประมาทเลนิเลอ่ หรอืสิ�งอื�น
ใด) เกี�ยวกบัขอ้มลูนี�ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้ผดิ
พลาดหรอืการละเวน้ใด ๆ

โปรดทราบวา่เราไมไ่ดป้รับปรงุขอ้มลูนี�ใหเ้ป็นปัจจบุนัตลอดเวลา คณุจงึควรตรวจสอบ
การเปลี�ยนแปลงลา่สดุของขอ้กฎหมายหรอืขั �นตอนที�เกี�ยวขอ้ง

นอกจากนี� เราขอแจง้ใหคุ้ณทราบดว้ยวา่ Airbnb อาจมีหนา้ที�ตอ้งรายงานรายไดที้�ผูใ้ชง้านแพลตฟอร์มไดรั้บ ดงันั�น หาก

ขอ้มลูที�รายงานโดย Airbnb ไม่ตรงกบัขอ้มลูที�คุณรายงานในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หน่วยงานดา้นภาษีอากรอาจ

สอบถามขอ้มลูจากคุณเพิ�มเติม
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ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา

ขอ้มลูดา้นลา่งนี�เป็นขอ้มลูสรปุภาษีเงนิไดท้ี�อาจเกดิขึ�นสําหรับเงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ที�
พักระยะสั �นในประเทศไทย และขอ้มลูบางสว่นเกี�ยวกบัการชาํระภาษีเงนิไดใ้หแ้กก่รม
สรรพากร ประเทศไทย ("กรมสรรพากร")
โดยทั�วไปแลว้ บคุคลที�มแีหลง่เงนิไดใ้นประเทศไทยจะตอ้งเสยีภาษีเงนิได ้ ไมว่า่เงนิ
ไดนั้�นจะจา่ยในประเทศใด และไมว่า่บคุคลนั�นจะเป็นผูม้ถี ิ�นที�อยูท่างภาษีในประเทศ
ไทยหรอืไมก่ต็าม เงนิไดจ้ากแหลง่เงนิไดใ้นประเทศไทยรวมถงึเงนิไดจ้ากทรัพยสิ์นที�อยู่
ในประเทศไทย ดงันั�น หากคณุมเีงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทยระยะ
สั �น คณุมหีนา้ที�เสยีภาษีเงนิไดใ้นประเทศไทย

ในการคํานวณเงนิไดส้ทุธทิี�ตอ้งเสยีภาษี คณุสามารถหกัคา่ใชจ้า่ยซึ�งขึ�นอยูก่บั
ประเภทเงนิได ้ และคา่ลดหยอ่นออกจากเงนิไดท้ี�ตอ้งเสยีภาษีได ้ อกีทั �ง คณุสามารถ
นําภาษีหกั ณ ที�จา่ยที�ผูจ้า่ยเงนิไดห้กัไวม้าเป็นเครดติสําหรับภาษีเงนิไดท้ี�ตอ้งชาํระ

หากตอ้งการทราบอตัราภาษเีงนิไดท้ ี�ตอ้งชําระ โปรดตรวจสอบขอ้มลูที�เว็บไซ
ตท์างการของกรมสรรพากร

ปีภาษีของประเทศไทยจะเริ�มตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม กําหนดเวลา
ในการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดป้ระจําปี (ภ.ง.ด. 90 และภ.ง.ด. 91) คอื
ภายในวนัที� 31 มนีาคมของปีภาษีถดัไปสําหรับการยื�นในรปูแบบกระดาษ (ภายในวนั
ที� 8 เมษายน สําหรับการยื�นผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส)์

หากคณุมเีงนิไดบ้างประเภท ซึ�งรวมถงึเงนิไดค้า่เชา่ที�พัก ในชว่งเดอืนมกราคมถงึ
เดอืนมถินุายน คณุจะตอ้งยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดค้รึ�งปีสําหรับหกเดอืนแรก
(ภ.ง.ด. 94) ดว้ย และชาํระภาษีภายในวนัที� 30 กนัยายนของปีภาษีเดยีวกนั ทั �งนี� คณุ
สามารถนําภาษีเงนิไดท้ี�ชาํระตามแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดค้รึ�งปีมาเป็นเครดติ
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สําหรับภาษีเงนิไดท้ี�ตอ้งชาํระตามแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดป้ระจําปีได ้

หลกัเกณฑท์ ั�วไปที�บงัคบัใชก้บัเงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ที�พกัระยะส ั�น

หากการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นของคณุจัดอยูใ่นประเภทการใหเ้ชา่ทรัพยส์นิ1 คณุอาจมี
สทิธหิกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมาจากเงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นในอตัรารอ้ยละ
30 หรอืคณุอาจเลอืกหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ตามที�จําเป็นและสมควร) (เชน่ คา่บํารงุ
รักษา หรอืคา่บรหิารจัดการ) แทนการหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมา ทั �งนี� จะตอ้งมี
เอกสารหลกัฐานประกอบในการหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หากคณุสามารถพสิจูนไ์ดว้า่คา่
ใชจ้า่ยตามจรงินั�นมจํีานวนรวมนอ้ยกวา่การหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมา คณุจะสามารถ
หกัคา่ใชจ้า่ยไดต้ามจํานวนที�สามารถพสิจูนไ์ดเ้ทา่นั�น ตารางดา้นลา่งนี�แสดงตวัอยา่ง
การคํานวณเงนิไดส้ทุธทิี�ตอ้งเสยีภาษี ในกรณีที�เลอืกหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมา

รายละเอยีด จาํนวน (บาท)
รวมเงนิไดจ้ากการใหเ้ชา่ที�พักในปีนั�น ๆ 500,000
หกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมารอ้ยละ 30 (150,000)
หกัคา่ลดหยอ่น (สนันษิฐานวา่หกัเฉพาะคา่ลดหยอ่นสว่นตวั
จํานวน 60,000 บาท)

(60,000)

เงินไดสุ้ทธิที�ตอ้งเสียภาษี 290,000

ในทางกลบักนั หากการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นของคณุจัดอยูใ่นประเภทการใหบ้รกิาร ซึ�ง
คณุไมส่ง่มอบการครอบครองในทรัพยส์นิหรอืใหบ้รกิารเสรมิอื�น ๆ รว่มดว้ย เชน่
บรกิารทําความสะอาด หรอืบรกิารซกัรดี คณุไมส่ามารถเลอืกหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นการ
เหมาได ้ คณุจะสามารถหกัไดเ้ฉพาะคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ตามที�จําเป็นและสมควร) เทา่
ที�พสิจูนไ์ดด้ว้ยหลกัฐานและเอกสารประกอบ

เนื�องจากการพจิารณาภาระภาษีเงนิไดส้ว่นบคุคลของคณุขึ�นอยูก่บัหลายปัจจัย คณุ
อาจจําเป็นตอ้งขอคําแนะนําจากที�ปรกึษาภาษีอากรเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืในการจัด
ประเภทเงนิไดข้องคณุ

ภาษมีลูคา่เพิ�ม (VAT)

โดยทั�วไปแลว้ ภาษีมลูคา่เพิ�มจะจัดเกบ็จากการขายสนิคา้ในประเทศไทย การให ้
บรกิารในประเทศไทย และการนําสนิคา้เขา้มาในประเทศไทย ทั �งนี� การใหบ้รกิารบาง

1 การเชา่ทรัพยส์นิโดยทั�วไปจะหมายถงึกรณีที�ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหผู้เ้ชา่เขา้ใชห้รอืใชป้ระโยชนใ์น
ทรัพยส์นิตามระยะเวลาที�กําหนด และสง่มอบการครอบครองในอสงัหารมิทรัพยใ์หแ้กผู่เ้ชา่ ทั �งนี�
การพจิารณาวา่ขอ้ตกลงกบัผูเ้ขา้พักของคณุถอืเป็นการเชา่หรอืไมข่ึ�นอยูก่บัหลายปัจจัย เชน่
ขอ้กําหนดความรับผดิชอบในการซอ่มแซม และวธิสีง่มอบทรัพยส์นิ เป็นตน้
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ประเภท ซึ�งรวมถงึการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์จะไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิ�ม

กรณีเป็นผูใ้หเ้ชา่ที�พกัระยะส ั�นในประเทศไทย จาํเป็นตอ้งจดทะเบยีน
ภาษมีลูคา่เพิ�มหรอืไม ่และจะตอ้งเรยีกเก็บภาษมีลูคา่เพิ�มจากผูเ้ขา้พกัหรอืไม่

โดยทั�วไปแลว้ หากการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นของคณุจัดอยูใ่นประเภทการเชา่
อสงัหารมิทรัพย์ คณุจะไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิ�ม และไมจํ่าเป็นตอ้งจดทะเบยีน
ภาษีมลูคา่เพิ�มและเรยีกเกบ็ภาษีมลูคา่เพิ�มจากผูเ้ขา้พัก

ในทางกลบักนั ธรุกจิที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัธรุกจิโรงแรม เชน่ เกสตเ์ฮาส์
เซอรว์สิอพารท์เมนท์ บงักะโล หรอืรสีอรท์ ถอืเป็นธรุกจิที�ตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพิ�ม
หากคณุไมส่ง่มอบการครอบครองในทรัพยส์นิที�ใหเ้ชา่ หรอืมกีารใหบ้รกิารเสรมิอื�น ๆ
รว่มดว้ย เชน่ บรกิารทําความสะอาด หรอืบรกิารซกัรดี กม็แีนวโนม้ที�จะถอืวา่คณุ
ประกอบธรุกจิที�คลา้ยคลงึกบัธรุกจิโรงแรมซึ�งตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพิ�ม และตอ้ง
จดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�มภายใน 30 วนันับแตว่นัที�มเีงนิไดจ้ากกจิการที�ตอ้งเสยีภาษี
เกนิ 1.8 ลา้นบาทตอ่ปี ในกรณีนี� คณุจะตอ้งเรยีกเกบ็ภาษีมลูคา่เพิ�มสําหรับคา่ที�พัก
จากผูเ้ขา้พักดว้ย

คณุอาจขอคําแนะนําจากที�ปรกึษาภาษีอากรเพื�อชว่ยพจิารณาวา่คณุตอ้งจดทะเบยีน
ภาษีมลูคา่เพิ�มหรอืไม่ หรอืการใหเ้ชา่ที�พักระยะสั �นของคณุตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพิ�ม
หรอืไม ่หรอืศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซตก์รมสรรพากร

กรณีที�จดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิ�มแลว้ จะเรยีกเก็บภาษมีลูคา่เพิ�มจากผูเ้ขา้พกั
อยา่งไร

หากคณุเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม และมหีนา้ที�เรยีกเกบ็
ภาษีมลูคา่เพิ�มจากการใหบ้รกิารที�พักแกผู่เ้ขา้พัก โดยทั�วไปแลว้ คณุจะตอ้งเกบ็
ภาษีมลูคา่เพิ�มในอตัรารอ้ยละ 7 ของคา่ที�พัก และออกใบกํากบัภาษีใหผู้เ้ขา้พักเมื�อ
ความรับผดิในการเสียภาษีมลูค่าเพิ�มเกิดขึ�น โดยความรับผดิดงักลา่วจะเกดิขึ�นเมื�อคณุไดรั้บชาํระคา่
บรกิารหรอืออกใบกํากบัภาษี แลว้แตก่รณีใดจะเกดิขึ�นกอ่น

คณุอาจตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื Airbnb ที�นี� เพื�อขอคําแนะนําเกี�ยวกบัวธิเีรยีกเกบ็
ภาษีมลูคา่เพิ�มจากคา่ที�พักของคณุได ้ หากคณุมหีนา้ที�เรยีกเกบ็ภาษีมลูคา่เพิ�มตามที�
กฎหมายกําหนด

การยื�นแบบแสดงรายการภาษมีลูคา่เพิ�ม

หากคณุเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม คณุจะตอ้งยื�นแบบแสดงรายการ
ภาษีมลูคา่เพิ�มทกุเดอืน และชาํระภาษีมลูคา่เพิ�มใหแ้กก่รมสรรพากรภายในวนัที� 15
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ของเดอืนถดัจากเดอืนที�ความรับผดิในการเสยีภาษีมลูคา่เพิ�มเกดิขึ�น โดยคณุตอ้งรวม
ยอดภาษีมลูคา่เพิ�มที�เรยีกเกบ็จากผูเ้ขา้พัก ซึ�งถอืเป็นภาษีขายของคณุ ในการ
คํานวณภาษีมลูคา่เพิ�มรายเดอืนที�ตอ้งชาํระ

หากคณุไมไ่ดจ้ดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม คณุจะไมม่สีทิธเิรยีกเกบ็ภาษีมลูคา่เพิ�มหรอื
ออกใบกํากบัภาษี

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพิ�มและ
การจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�มไดท้ี�เวบ็ไซตท์างการของกรมสรรพากร

ขอ้มลูอื�น

ขอ้มลูตดิตอ่กรมสรรพากร ประเทศไทย

ขอ้มลูตดิตอ่กรมสรรพากรมรีายละเอยีดดงันี�

● 1161 หากคณุโทรจากประเทศไทย
● +66-2-272-9529 หากคณุโทรจากตา่งประเทศ และ
● เว็บไซตก์รมสรรพากร: https://www.rd.go.th/english/index-eng.html
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