ินได
ภาษบุีเงคคลธรรมดา

ค�ำน�ำ
B
B

B

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรได้ก�ำหนดให้
บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและช�ำระภาษี
ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้
จึงได้น�ำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของผู้มีเงินได้ รวมทั้งวิธีการค�ำนวณภาษีเพื่อให้
ผู ้ เ สี ย ภาษี ไ ด้ รู ้ แ ละเข้ า ใจ รวมทั้ ง ได้ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติทางภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็น
แนวทางเดียวกัน ทัง้ นี้ ยังมีรายละเอียดในส่วนอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องอีกมากมาย ทีส่ ามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
ได้จากกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
หวังว่าเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีเงินได้และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ได้เป็นอย่างดี
กรมสรรพากร
กันยายน 2561

2

ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา
คืออะไร

26

ยื่นภาษีด้วย
แบบแสดงรายการ
อะไร

4

ใครมีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

28

ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
ได้ท่ไี หน

6

หลักการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

29

วิธีการ
ช� ำระภาษี

8

ประเภท
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

30

อัตราภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

12

หักค่าใช้จ่าย
อะไรได้บ้าง

32

วิธีการ
ค�ำนวณภาษี

20

หักค่าลดหย่อน
และยกเว้น
อะไรได้บ้าง

36

ความผิด
ถ้าไม่ช�ำระภาษี
ในเวลาที่ก�ำหนด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1

ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

คืออะไร

ก�ำหนดย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษี

มกราคม
ถึง
มีนาคม

B

B

2

ภาษี เ งิ นได้ บุ คคลธรรมดา คื อ ภาษี
ที่ จั ด เก็ บ จากบุ คคลทั่ วไปที่ มี เ งิ นได้
ไม่วา่ ประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มกี ฎหมาย
ยกเว้นให้แล้วก็อยู ่ในข่ายต้องเสียภาษี
หรื อ คื อ ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากหน่ ว ยภาษี ที่ มี
ลักษณะพิเศษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีรายได้
เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งโดยปกติจัดเก็บ
เป็นรายปี รายได้ทไี่ ด้รบั ในปีใด ๆ ผูม้ เี งินได้มหี น้าที่
ต้ อ งน� ำ ไปแสดงรายการด้ ว ยตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีทกี่ ำ� หนด ภายในเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ผู้มีเงินได้บางกรณี
กฎหมายยังก�ำหนดให้ยนื่ แบบฯ เสียภาษีตอนครึง่ ปี
ส� ำ หรั บ รายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รก
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาภาระภาษี ที่ ต ้ อ งช� ำ ระ
และเงิ น ได้ บ างกรณี ก ฎหมายยั ง ก� ำ หนดให้
ผู้จ่ายท�ำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่าย
เพื่อให้มีการทยอยช�ำระภาษีด้วย

3

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2

ใครมีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

กองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง

ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ก�ำหนดให้
บุ คคลธรรมดาที่ มี เ งิ นได้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
เสียภาษี โดยได้กำ� หนดหน่วยภาษีเงินได้ไว้
ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่
นิติบุคคล

คณะบุ คคลที่ไม่ใช่
นิติบุคคล

บุ คคลธรรมดา

ผู ้ถึงแก่ความตาย
ระหว่างปี ภาษี

4

B

5

3

หลักการ

จัดเก็บภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีหลักการจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 หลักการ
ได้แก่

TAX

หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
ส�ำหรับเงินได้ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เนือ่ งจาก
หน้าที่งาน หรือกิจการที่ท�ำในประเทศไทย
หรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

หลักถิ่นที่อยู ่ (Resident Rule)
ส�ำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมกันถึง
180 วัน ในปีภาษีใด และมีเงินได้จากแหล่งเงินได้
ในต่างประเทศ เนือ่ งจากหน้าทีง่ านหรือกิจการ
ที่ท�ำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ และผูม้ เี งินได้นำ� เงินได้นนั้
เข้ามาในประเทศไทยภายในปีภาษีเดียวกับ
ปีที่เกิดเงินได้นั้น

6

7

4

ประเภท

ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

เ งิ นไ ด้ ที่ ต้ อ ง
เสี ย ภาษี เ งิ นได้
บุ คคลธรรมดา
เรียกว่า เงินได้พงึ ประเมิน หมายถึง เงินได้
อั น เข้ า ลั ก ษณะพึ ง ต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ นได้
ซึ่ งเกิ ด จากหน้ า ที่ ง านที่ ท� ำ กิ จ การที่ ท� ำ
หรือเนื่องจากทรัพย์สนิ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สนิ
ประโยชน์ อ่ ื นใดที่ ค� ำ นวณได้ เ ป็ น ตั ว เงิ น
เงินภาษีท่ ีผู้จ่ายออกแทน หรือเครดิตภาษี
ตามที่กฎหมายก�ำหนด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต�่ำที่ผู้มีเงินได้
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

1

บุ คคลธรรมดาและ
ผู ้ถึงแก่ความตาย
มีเงินได้พึงประเมินเกิน
ดังนี้
ประเภทเงินได้

โสด

สมรส

เงินเดือนเพียงอย่างเดียว
เงินได้ประเภทอื่น

120,000

220,000

60,000

120,000

2

3

กองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง
มีเงินได้
พึงประเมินเกิน

60,000
บาท

8

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่
นิติบุคคลหรือคณะบุ คคล
ที่ไม่ใช่ นิติบุคคล
มีเงินได้พึงประเมินเกิน

60,000
บาท

9

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปั จจุ บันประมวลรัษฎากรแบ่งประเภท

1
2
3
4

10

เงินได้พึงประเมิน เป็น

8 ประเภท ได้แก่

เงินได้ประเภทที่ 1 ได้ แ ก่ เงิ น ได้ จ ากการ

5

เงินได้ประเภทที่ 5 ได้แก่ เงินหรือผลประโยชน์อนื่

เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจาก

6

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ

เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์

7

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมา

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบีย้ เงินปันผล

8

จ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้ เลีย้ ง โบนัส
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
หน้ า ที่ ห รื อ ต� ำ แหน่ ง งานที่ ท� ำ หรื อ จากการ
รับท�ำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
ส่วนลด เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส ฯลฯ
ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอืน่ เงินปี หรือเงินได้
ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม
นิติกรรมอย่างอื่น หรือค�ำพิพากษาของศาล
เงินส่วนแบ่งก�ำไร เงินลดทุน เงินเพิม่ ทุน ผลประโยชน์
ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ
ทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน

เช่น วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์)
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
หรือวิชาชีพอืน่ ซึง่ จะได้มพี ระราชกฤษฎีกาก�ำหนดไว้

ที่ ผู ้ รั บ เหมาต้ อ งลงทุ น ด้ ว ยการจั ด หาสั ม ภาระ
ในส่วนส�ำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมา
ก่อสร้าง

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ

การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้จากการอื่น
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงินได้ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

11

5

หักค่าใช้จ่าย

อะไร
ได้บ้าง
ในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กฎหมายก� ำ หนดให้ เ งิ นได้ แ ต่ ล ะประเภท
สามารถหักค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ออกก่อน
แล้วจึงน�ำเงินได้ท่ีหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมด
ไปหั ก ลดหย่ อ น เพื่ อให้ ไ ด้ เ งิ นได้ สุ ท ธิ
ไปค�ำนวณภาษีตามบัญชี อัตราภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยเงินได้พึงประเมินที่จะน�ำมาใช้ในการค�ำนวณภาษี
แบ่งออกเป็น 8 ประเภท (มาตรา 40 (1) - (8)) เงินได้แต่ละประเภท
มีการหักค่าใช้จา่ ยในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน โดยผูม้ เี งินได้สามารถ
เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ

%

แบบท่ี 1

การหักค่าใช้จ่ายเหมา
ก�ำหนดไว้เป็นอัตราร้อยละ
ตามท่กี ฎหมายก�ำหนด

แบบท่ ี 2
การหักค่าใช้จ่าย
ตามความจ�ำเป็น
และสมควร

12
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประเภทเงินได้

1

เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน
ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

จากหน้าที่หรือต�ำแหน่งงานที่ท�ำ
2 เงิหรืนอได้จากการรั
บท�ำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้า ฯลฯ

3 ค่หรืาแห่อสิงทกูธิ๊ดอวิย่ลาล์งอืค่่นาแห่งลิขสิทธิ์
4 ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งก�ำไร ฯลฯ
เช่าทรัพย์สิน
5 เงินบ้ได้านจากการให้
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ

ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร
ยานพาหนะ
ทรัพย์สินอื่น
การผิดสัญญาเช่าซือ้ การผิดสัญญาซือ้ ขายเงินผ่อน

าชีพอิสระ
6 วิชการประกอบโรคศิ
ลปะ

วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ได้จากการรับเหมา (ผู้รับเหมาต้องลงทุน
7 เงิจัดนหาสั
มภาระส�ำคัญนอกจากเครือ่ งมือ)

8 รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7*
*ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560
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หักค่าใช้จ่าย
50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2
ให้น�ำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน
หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
50% แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
หรือตามที่จ่ายจริง
หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
ตามจริงหรืออัตราเหมา
30%
20%
15%
30%
10%
หักเป็นการเหมาได้ 20% วิธีเดียว
ตามจริงหรืออัตราเหมา
60%
30%
ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

15

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อสังเกต

2
3

1

กฎหมายให้ หั ก เป็ น การเหมาได้
วิธีเดียว ส�ำหรับเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(1)(2)

กฎหมายไม่ยอมให้หกั ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ ส�ำหรับเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) เฉพาะเงินปี หรือเงินได้
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นเงินรายปี อนั ได้มาจากพินยั กรรม นิตกิ รรม
อย่างอื่น หรือค�ำพิพากษาของศาล และเงินได้พงึ ประเมิน
ตามมาตรา 40(4) ทัง้ หมด
กฎหมายให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือเลือก
หักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(5)-(8)

หากผูม้ เี งินได้เลือกหักค่าใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นและสมควร
รายจ่ายที่จะน�ำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

1 เป็นค่าใช้จา่ ยตามปกติ มีความเกีย่ วข้องและจ�ำเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท หรือต่อเงินได้แต่ละชนิด

2 เป็นจ�ำนวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ
3 ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย
4 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการหักค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบ
และพิสจู น์ได้ โดยเอกสารหลักฐานทีส่ ามารถเป็นรายจ่าย
ทางภาษี ได้แก่
4.1 เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน อาทิ
			 ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ
			 ใบส�ำคัญรับเงิน หรือ
			 ใบรับรองแทนใบส�ำคัญรับเงิน
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4.2
		
		
		

ใบก�ำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น
เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน�้ำประปา เป็นต้น แต่ผู้มีเงินได้
พิสจู น์ได้วา่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินตาม 4.1 และหลักฐานอืน่ ๆ
ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

4.3 ใบส�ำคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้ส�ำหรับกรณี
		 ไม่มีหลักฐานตาม 4.1 โดยใบส�ำคัญจ่าย ต้องระบุ
		 ชือ่ ทีอ่ ยู่ เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูร้ บั เงิน
		 วันที่จ่ายเงิน
		 ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ�ำนวนเงินที่จ่าย
		 ลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน
		 มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอ�ำนาจเท่านั้น
		 โดยต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ
		 ส� ำ เนาเช็ ค ระบุ ชื่ อ ผู ้ รั บ เงิ น ซึ่ ง ขี ด ฆ่ า ผู ้ ถื อ และ
			 ขี ด คร่ อ ม A/C Payee only ที่ มีห ลั ก ฐานว่า
			 ได้ตัดบัญชี Bank Statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว
			 หรือ
		 ส� ำ เนาใบโอนเงิ น ผ่ า นธนาคารหรื อ ช่ อ งทาง
			 อิเล็กทรอนิกส์อื่น
		 กรณี ช� ำ ระเป็ น เงิ น สด ต้ อ งแนบภาพถ่ า ยบั ต ร
			 ประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
นอกจากนี้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549
ได้ก�ำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้ตาม
มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร จัดท�ำบัญชี
หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจ�ำวัน
ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
โดยต้ อ งมี ร ายการและข้ อ ความตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ฯ
ประกาศก�ำหนด สามารถเลือกลงรายการได้ 2 วิธี ดังนี้
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วิธีท่ี 1 การลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
			 เป็นยอดรวมของแต่ละวันท�ำการ
รายงานเงินสดรับ-จ่าย

ชื่อผู้ประกอบการ
ร้าน ก. การช่าง
ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ก. การช่าง

วัน/เดือน/ปี

รายการ

1 ธ.ค. 59

ขายสินค้า
ค่าเช่าร้าน
ซื้อสินค้า
ขายสินค้า
ค่าแรงคนงาน
รวม

16 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59

		

รายรับ (บาท)

15,000
25,000
40,000

เลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ซื้ อสินค้า

15,000
15,000

00
00
00

รายจ่าย (บาท)

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

00

11,500
5,000
16,500

00
00
00

สรุ ป รายรับ-รายจ่าย ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2559

รายรับ			 ขายสินค้า		
40,000 บาท
รายจ่าย			 ซื้อสินค้า
15,000
					 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500 31,500 บาท
ก�ำไร (ขาดทุน)					
8,500 บาท

วิธีท่ี 2 การลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย

			 โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่าย
รายงานเงินสดรับ-จ่าย
วัน/เดือน/ปี

1 ธ.ค. 59
16 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59

ชื่อผู้ประกอบการ
ร้าน ก. การช่าง
ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ก. การช่าง
รายการ

ขายปูนซีเมนต์
ค่าเช่าร้าน
ซื้อเหล็กเส้น
ซื้อกระเบื้อง
ขายปูนซีเมนต์
ขายกระเบื้อง
ค่าแรงคนงาน
รวม

รายรับ (บาท)

15,000
5,000
20,000
40,000

00
00
00
00

		

เลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
ซื้ อสินค้า

8,000
7,000
15,000

รายจ่าย (บาท)

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

00
00
00

11,500
5,000
16,500

00
00

สรุ ป รายรับ-รายจ่าย ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2559

รายรับ			 ขายสินค้า		
40,000 บาท
รายจ่าย			 ซื้อสินค้า
15,000
					 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500 31,500 บาท
ก�ำไร (ขาดทุน)					
8,500 บาท
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6

หักค่าลดหย่อน
และยกเว้น

อะไรได้บ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่ า ลดหย่ อ นและ
ยกเว้นเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบในการ
ค�ำนวณภาษี

กฎหมายก�ำหนดให้น�ำไปหักออกจากเงินได้
ได้ อี ก หลั ง จากหั ก ค่ าใช้ จ่ า ยแล้ ว โดยมี
การหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกัน
ออกไป สรุ ปได้ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา 		 หรือผู ้ถึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี

1

ผู้มีเงินได้

6

ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
หักค่าลดหย่อน คนละ 60,000 บาท

2

คู่สมรส (ไม่มีเงินได้)
60,000 บาท

7

3

ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส
ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หกั ลดหย่อนรวมกันได้ ไม่เกิน
120,000 บาท

4

บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม
คนละ 30,000 บาท (บุตรชอบด้วยกฎหมายหักได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวน

ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป)
ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ส�ำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยา
ได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส�ำหรับ
เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสทีไ่ ม่มเี งินได้ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

60,000 บาท

หากน�ำบุตรบุญธรรมมาหักรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน)

5

20

ค่าอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป
และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดย
บิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอ
หักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อน
คนละ 30,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนส�ำหรับ
บิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท

แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยาไม่ได้มีอ ยู่ตลอดปีภาษีที่ไ ด้ รั บ
ยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับ
ยกเว้นภาษีตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท
แต่ ไ ม่ เ กิ น 90,000 บาท ซึ่ ง ไม่ เ กิ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ของ
แต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มอี ยูต่ ลอดปีภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น

10

เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF)
ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 15 ของเงิ น ได้
พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อ
รวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุน
ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
ข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออม
แห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ
หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่น�ำมาเสียภาษี
เงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ภาษีและภริยาไม่ใช้สทิ ธิแยกยืน่ รายการและเสียภาษีตา่ งหาก
จากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามี
และภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษี
ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง เฉพาะส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว

(ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มอี ยูต่ ลอดปีภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น

ภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหาก
จากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น
ภาษีตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท
แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึง่ ไม่เกินเงินได้พงึ ประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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8

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้
และคู่สมรส
หักค่าลดหย่อนเท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มี
เงินได้พงึ ประเมินในปีภาษีทใี่ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
เกิน 30,000 บาท

9

เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
หักลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษี
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท
แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้

23

ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ ความคุ้มครอง
ตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบ�ำนาญเมือ่ ผูม้ เี งินได้
อายุตงั้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านัน้ และเมือ่ รวมกับ
เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน เงิ น ที่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุน
การออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12

เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และ
เมื่ อ รวมกั บ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต แบบบ� ำ นาญ เงิ น สะสมเข้ า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรี ย นเอกชน และเงิ น ที่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

13

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า
7 ปีปฏิทนิ แต่ไม่รวมถึงกรณีผมู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
รวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

14

ดอกเบีย้ กูย้ มื ทีจ่ า่ ยให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่
บริษทั ประกันชีวติ สหกรณ์ หรือนายจ้าง ส�ำหรับการกูย้ มื เงิน
เพือ่ ซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้างอาคารอยูอ่ าศัย โดยจ�ำนองอาคาร
ที่ ซื้ อหรื อสร้ างเป็ นประกัน การกู้ยืม หัก ค่าลดหย่อน
ตามจ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

15

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง

16

ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพ
หักค่าลดหย่อนเท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
แต่เมือ่ รวมเบีย้ ประกันชีวติ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

17

เงินบริจาค
เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและอืน่ ๆ หักได้
2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ส�ำหรับ
1. ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นคนพิการและมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

24

กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่ นิติบุคคล
หรือคณะบุ คคลที่ไม่ใช่ นิติบุคคล
หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน 120,000 บาท

1

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
หักได้ 2 เท่าของทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหย่อน

2

เงินบริจาค
หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

1

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
หักได้ 2 เท่าของทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหย่อน

2

เงินบริจาค
หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

B
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7

ยื่นภาษีด้วย

ส�ำหรับผู ้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
ประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว ให้ยนื่ แบบฯ

แบบแสดงรายการ

อะไร

ส� ำ ห รั บ ผู ้ มี เ งิ นไ ด้
ในกรณี ท่ั วไปตั้ ง แต่
เงินได้ประเภทที่ 1-8

ที่ ไ ด้ รั บ ในระหว่ า ง
ปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ให้ยื่นแบบฯ ภายใน
เดือนมีนาคมของปี
ภาษีถัดไป

ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป

ส�ำหรับผู ้มีเงินได้ประเภทที่ 5-8

1

2

แบบ ภ.ง.ด.90

แบบ ภ.ง.ด.91

แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดาสิ้นปี

ส�ำหรับใช้ย่ืนก่อนถึง
ก� ำ หนดเวลาการ
ยืน่ แบบฯ ให้ยนื่ แบบฯ

ที่ได้รับมาตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถนุ ายน และไม่วา่ จะมี
เงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย
หรือไม่กต็ าม ให้ยนื่ แบบฯ ภายใน
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ของปีภาษีนั้น

แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดาสิ้นปี

3

4

แบบ ภ.ง.ด.93

แบบ ภ.ง.ด.94

แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

ภายในเดือนมีนาคม
ของปีถดั จากปีทไี่ ด้รบั
เงินได้พึงประเมิน

แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดาครึ่งปี

5
ส� ำ หรั บ คนต่ า งด้ า ว
ผู ้ มี เ งิ นได้ จ ากการ
จ้ า งแรงงาน จาก

ส�ำนักงานปฏิบตั กิ าร
ภูมภิ าค ให้ยนื่ แบบฯ
ภายในเดือนมีนาคม
ของปีภาษีถัดไป
26

27

แบบ ภ.ง.ด.95
แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

8

ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี

ผู ม้ เี งินได้ตามเกณฑ์
ที่ ก� ำ หนด มี ห น้ า ที่
ต้ อ งยื่ น แบบแสดง
รายการภาษี เ งิ นได้
บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
พร้ อ มทั้ ง ช� ำ ระภาษี
(ถ้ามี) ได้ท่ี

ได้ท่ีไหน
1
2

1
2

3

ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
ที่ ท� ำ การไปรษณี ย์ เฉพาะที่ มี ภู มิ ล� ำ เนาใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบี ย นพร้ อ มแนบเช็ ค หรื อ ธนาณั ติ ต าม
จ�ำนวนเงินภาษีที่ต้องช�ำระทั้งจ�ำนวน ภายใน
ก�ำหนดเวลาการยื่นแบบฯ โดยส่งไปยัง
กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

3
28

Internet ทาง www.rd.go.th

หรือทาง RD Smart Tax Application
ทางโทรศัพท์มือถือ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

9

วิธีการ
ช� ำระภาษี

1

2

ช� ำระด้วยเงินสด
หรือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ช� ำระด้วยธนาณัติ

3

4

ช� ำระด้วยเช็ค
หรือ
ดราฟต์

5

ช� ำระด้วยอิเล็กทรอนิกส์
e-Payment
ATM on internet
Internet Credit Card

ช� ำระด้วยชุ ดช� ำระเงิน
Pay in slip
ของธนาคาร

29
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10

อัตรา

ภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดา

ได้รับ  ยกเว้น

35
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

30

30

25

20

15

10

5

ช่ วงเงินได้สุทธิ
ของแต่ละขัน้

300,001 - 500,000

200,000
250,000
250,000

3,000,000

150,001 - 300,000

150,000

1,000, 000

1 - 150,000

150,000

500,001 - 750,000
750,001 - 1,000,000

1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 5,000,000

5,000,001 บาทขึ้นไป
เงินได้สุทธิ
(บาท)

31

11

วิธีการ
ค�ำนวณภาษี

การค� ำ นวณภาษี เ งิ นได้ บุ คคลธรรมดา
โดยทั่ วไปหากผู ้ ใ ดมี เ งิ นได้ ถึ ง เกณฑ์ ท่ี
กฎหมายก�ำหนด ต้องน�ำเงินได้ไปค�ำนวณ
ภาษีตอนสิ้นปี เพื่อยื่นแบบฯ และช� ำระภาษี
ซึ่ งการค�ำนวณภาษีมีวิธีค�ำนวณ 2 วิธี

วิธีท่ี 1

ค�ำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
ได้ แ ก่ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หั ก เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน หักเงินบริจาค แล้วจึงน�ำ
เงินได้สทุ ธินนั้ ไปค�ำนวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

เงินได้พึงประเมิน							 xxx
หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น			 xx
หัก ค่าใช้จ่าย					 xx
หัก ค่าลดหย่อน					 xx
หัก เงินบริจาค (ถ้ามี)				 xx		 xxx
เงินได้สุทธิ								 xxx
ภาษีท่ตี อ้ งช� ำระ (ถ้ามี) = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษี (5%-35%)
32
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วิธีท่ี 2

ค�ำนวณจากเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บาท
ขึ้ น ไป โดยไม่ หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ หั ก ค่ า ลดหย่ อ นใด ๆ
คูณด้วยอัตราภาษีรอ้ ยละ 0.5 จะได้จำ� นวนภาษีทตี่ อ้ งช�ำระ
ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท (ไม่รวมเงินได้
ประเภทที่ 1 เงินได้จากการจ้างแรงงาน)
ภาษีท่ตี อ้ งช� ำระ = เงินได้พงึ ประเมิน (ไม่รวมเงินเดือน) x 0.5%
เมื่อค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 1 แล้ว ต้องพิจารณาว่า จะต้อง
ค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 ด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจากเงินได้
พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ 1 (เงินเดือน) หากมีจำ� นวนรวมกันตัง้ แต่ 120,000 บาท
ขึ้นไป จะต้องค�ำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง ในอัตรา
ร้อยละ 0.5 แล้วน�ำจ�ำนวนภาษีทคี่ ำ� นวณได้มาเปรียบเทียบกัน
โดยให้ถือเอาจ�ำนวนภาษีที่สูงกว่าเป็นเงินภาษีท่ีต้องเสีย
ส�ำหรับปีภาษีนั้น

ตัวอย่างการค�ำนวณภาษี
ในปี พ.ศ. 2560 นาย ก มีภรรยาจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย มีบตุ รด้วยกัน จ�ำนวน 2 คน (อายุ 10 ปี และ 3 ปี
ศึ ก ษา 1 คน ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา 1 คน) ภรรยาไม่ มี เ งิ น ได้
นาย ก มีรายได้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาท มีเงินได้
ค่านายหน้า จ�ำนวน 50,000 บาท มีรายได้ค่าเช่าบ้าน
เดือนละ 15,000 บาท มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิศวกร)
จ�ำนวน 680,000 บาท จ่ายประกันสังคม จ�ำนวน 9,000
บาท จ่ายประกันชีวิตของตนเอง จ�ำนวน 50,000 บาท
ประกันชีวิตของภรรยา จ�ำนวน 20,000 บาท (สัญญา
กรมธรรม์ 10 ปี) จ่ายเงินบริจาค จ�ำนวน 30,000 บาท
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จ�ำนวน 200,000 บาท
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การค�ำนวณภาษีตามวิธีท่ี 1

การค�ำนวณภาษี

รายได้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาท
รวมทัง้ ปี (100,000 x 12)				 = 1,200,000
รายได้คา่ นายหน้า						 =

วิธีท่ี 1

50,000

ภาษีท่ีต้องช� ำระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

รวมรายได้ประเภทที่ 1 และ 2		 = 1,250,000
หัก ค่าใช้จา่ ย 50%
แต่ไม่เกิน 100,000						 = 100,000 1,150,000
รายได้คา่ เช่าบ้าน
(15,000 x 12)						 = 180,000
หัก ค่าใช้จา่ ย 30%						 =

54,000

126,000

รายได้วชิ าชีพอิสระ (วิศวกร)				 = 680,000
หัก ค่าใช้จา่ ย 30%						 = 204,000

476,000

รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จา่ ย		 =		 1,752,000
หัก ค่าลดหย่อน
- ตนเอง						
- ภรรยา						
- บุตร 2 คน (30,000 x 2)		
- ประกันสังคม					
- ประกันชีวติ (ตนเอง)			
- ประกันชีวติ (คูส่ มรส)			

=
=
=
=
=
=

60,000
60,000
60,000
9,000
50,000
10,000

เงินได้สทุ ธิ						 =
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=
=
=
=
=
=
=
=

7,500
20,000
37,500
50,000
118,250
233,250
200,000
33,250

วิธีท่ี 2

ภาษีท่ีต้องช� ำระ =
เงินได้พึงประเมิน (ไม่รวมเงินเดือน) x 0.5%
249,000

เงินได้หลังหักค่าลดหย่อน		 =		 1,503,000
หัก เงินบริจาค เท่าทีจ่ า่ ยจริง
แต่ไม่เกิน 10%						 =		

เงินได้ 150,000 บาท ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้ 150,001 - 300,000 บาท ร้อยละ 5		
เงินได้ 300,001 - 500,000 บาท ร้อยละ 10		
เงินได้ 500,001 - 750,000 บาท ร้อยละ 15		
เงินได้ 750,001 - 1,000,000 บาท ร้อยละ 20
เงินได้ 473,000 บาท ร้อยละ 25					
ภาษีทคี่ ำ� นวณได้ตามวิธที ี่ 1				
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยทีถ่ กู หักไว้				
ภาษีทตี่ อ้ งช�ำระเพิม่ เติม					

30,000

1,473,000

รายได้ทกุ ประเภท (ยกเว้นเงินเดือน) 		 = 910,000 x 0.5%
มารวมค�ำนวณภาษี
								 = 4,550 บาท
หากภาษีทเี่ สียไม่เกิน 5,000 บาท ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ตามวิธีที่ 2 (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 480 พ.ศ. 2552)

ดังนั้น ในกรณีตามตัวอย่างนี้
จะต้องเสียภาษีเพิ่มเติม เป็นเงินจ�ำนวน 33,250 บาท
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ความผิด
ถ้าไม่ช�ำระภาษี
ในเวลาที่ก�ำหนด

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือเป็น
บทลงโทษเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร
อย่ า งหนึ่ ง และอาจมี โ ทษทางอาญาด้ ว ย
แล้วแต่ความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน
โดยหากบุ คคลใดยื่นแบบฯ ภายในก�ำหนด
แต่ช�ำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบฯ ล่าช้า
ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้อง
เสียเงินเพิ่มและเบีย้ ปรับตามกฎหมายก�ำหนด
และหากฝ่ าฝื นไม่ ย อมช� ำ ระ ก็ ต้ อ งรั บ โทษ
ทางอาญาด้วย ซึ่ งมีบทลงโทษ ดังนี้

B
36

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1

กรณีไม่ช�ำระภาษีภายในก�ำหนดเวลา จะต้อง
เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน
ให้นบั เป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีทตี่ อ้ งช�ำระนับแต่วนั
พ้นก�ำหนดเวลาการยืน่ รายการจนถึงวันช�ำระภาษี

2

กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก
และปรากฏว่าไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการไว้
หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ช�ำระภาษี
ขาดหรื อ ต�่ ำไป นอกจากจะต้องรับผิดช�ำระ
เงินเพิม่ แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบีย้ ปรับอีก 1 เท่า
หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องช�ำระ แล้วแต่กรณี
เงินเบีย้ ปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบ
ที่อธิบดีก�ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

3

กรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94 ภายในก�ำหนดเวลา
ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

4

กรณี จ งใจ แจ้ ง ข้ อ ความเท็ จ หรื อ แสดง
หลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร มีโทษจ�ำคุก
ตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตัง้ แต่ 2,000 บาท
ถึง 200,000 บาท

5

กรณี เจตนาไม่ ย่ืน แบบแสดงรายการเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทัง้ ปรับ
ทั้งจ�ำ
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