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บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรได้กำาหนดให้บุคคลธรรมดา 

ที ่มีเงินได้ในปีภาษีที ่ล่วงมาแล้ว มีหน้าที ่ต้องยื ่นแบบ

แสดงรายการและชำาระภาษี ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง

วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้เอกสารเผยแพร่

ฉบับนี้ จึงได้นำาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ

ผู้มีเงินได้ รวมทั้งวิธีการคำานวณภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รู้

และเข้าใจ รวมทั้งได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางภาษีได้อย่าง

ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียด

ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ที่สามารถค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

หวังว่าเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้

และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี ...

คำ�นำ�
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป

ที่มีเงินได้ ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้น

ให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี หรือคือภาษีที่จัดเก็บจาก

หน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำาหนด และมี

รายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งโดยปกติจัดเก็บเป็น

รายปี รายได้ที่ได้รับในปีใด ๆ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องนำาไป

แสดงรายการด้วยตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่

กำาหนด ภายในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของปีถัดไป

ผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำาหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษี

ตอนครึ่งปีสำาหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อ

เป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำาระและเงินได้บางกรณี 

กฎหมายยังกำาหนดให้ผู้จ่ายทำาหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จาก

เงินได้ที่จ่ายเพื่อให้มีการทยอยชำาระภาษีด้วย

PIT
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2.ใครมีหน้�ที่เสียภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�

3.มีหลักก�รจัดเก็บภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�อย่�งไร

ก�รจัดเก็บภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� มีหลักก�รจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 หลักก�ร

ได้แก่

ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร กำาหนดให้บุคคลธรรมดา

ที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยได้กำาหนดหน่วยภาษี

เงินได้ไว้ได้แก่...

 บุคคลธรรมดา           

 ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 

    กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล 

 คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

(1) หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)

(2) หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)

สำาหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำา

ในประเทศไทยหรือกิจการของนายจ้าง

ในประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่

ในประเทศไทย

สำาหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

รวมกันถึง 180 วัน ในปีภาษีใด และ

มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ ในต่างประเทศ 

เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำา

ในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน

ที่อยู่ในต่างประเทศ และผู้มีเงินได้นำา

เงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยภายใน

ปีภาษีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้นั้น

อยู่ในประเทศ เกิน 180 วัน/ปี
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4.ประเภทของภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�มีอะไรบ้�ง

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่าเงินได้พึงประเมิน 

หมายถึง เงินได้อันเข้าลักษณะพึงต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจาก

หน้าที่งานที่ทำา กิจการที่ทำา หรือเนื่องจากทรัพย์สิน ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน 

ประโยชน์อื่นใดที่คำานวณได้เป็นตัวเงิน เงินภาษีที่ผู้จ่ายออกแทน หรือ

เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำาหนด 

 (1) บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย มีเงินได้พึงประเมิน ดังนี้

 (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

     มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท 

 (3) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมิน

      เกิน 60,000 บาท  

เงินได้พึงประเมินข้ันต่ำ�ท่ีผู้มีเงินได้ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ประเภทเงินได้

เงินเดือนเพียงอย่างเดียว

เงินได้ประเภทอื่น

120,000

60,000

220,000

120,000

โสด สมรส

เกณฑ์ :

$$
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ปัจจุบัน  

เงินได้ประเภทที่    1

เงินได้ประเภทที่    2

เงินได้ประเภทที่    3

เงินได้ประเภทที่    4

เงินได้ประเภทที่    5

เงินได้ประเภทที่    6

เงินได้ประเภทที่    7

เงินได้ประเภทที่    8

เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

บำาเหน็จบำานาญ เงินได้ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ 

เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำาแหน่งงานที่ทำา หรือจากการรับทำางานให้

เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ส่วนลด เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส ฯลฯ

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มี

ลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือ

คำาพิพากษาของศาล

ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำาไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่า

ซื้อทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน 

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) การบัญชี 

วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม หรือ

วิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดไว้ 

เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ     

ในส่วนสำาคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง

เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรมการขนส่ง 

การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้จากการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ในเงินได้

ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 

ประมวลรัษฎากรแบ่ง
ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
เป็น 8 ประเภท ได้แก่...

$
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5.หัักค่�ใช้จ่�ยอะไรได้บ้�ง?

ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำานวณภาษี ถือเป็นสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอย่างหนึ่งที่กฎหมายกำาหนดไว้ สำาหรับหักเป็นต้นทุนในการ

ทำางานเพื่อให้ได้เงินได้หรือรายได้สุทธินั้นมาคิดภาษีตามบัญชีอัตราภาษี 

โดยมีอัตราการหักค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยตามแต่ละประเภทของเงินได้ 

สรุปได้ดังนี้  

ประเภทเงินได้

1. เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง

2. เงินได้จากหน้าที่หรือตำาแหน่งงานที่ทำา

   หรือจากการรับทำางานให้ ค่าธรรมเนียม

   ค่านายหน้า ฯลฯ

3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

   อย่างอื่น

4. ดอกเบ้ีย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำาไร ฯลฯ

5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิด

   สัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขาย

   เงินผ่อน

   - บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ

   - ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร

   - ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร

   - ยานพาหนะ

   - ทรัพย์สินอื่น

6. วิชาชีพอิสระ

   - ประกอบโรคศิลปะ

   - กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

     บัญชี ประณีตศิลปกรรม

7. รับเหมาก่อสร้าง

8. รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7 *

50% ไม่เกิน 100,000 บาท

หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 

ให้นำาเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน

แต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท

50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง

 หักค่าใช้จ่ายไม่ได้

ตามจริงหรืออัตราเหมา

30%

20%

15%

30%

10%

ตามจริงหรืออัตราเหมา 

60%

30%

ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%

ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

หักค่าใช้จ่าย

* ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560
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ค่าลดหย่อนและยกเว้นเป็นอีกหนึ ่งองค์ประกอบในการคำานวณภาษี

ที่กฎหมายกำาหนด ให้นำาไปหักออกจากเงินได้้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

โดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป สรุปได้ดังนี้...

(1) กรณีบุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

  1. ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท 

  2. คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท

  3. ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้

     ไม่เกิน 120,000 บาท

  4. บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม คนละ 30,000 บาท

     แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

  5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะ

     เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี

     ที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อนคนละ 30,000 

     บาท และสามารถหักลดหย่อนสำาหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 

     30,000 บาท

  6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักค่าลดหย่อน คนละ 

     60,000 บาท

  7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อน

     และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน

     100,000 บาท ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิตและความเป็นสามี

     ภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำาหรับเบี้ยประกัน

     ชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

     

     

     แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้

     (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีให้สามี

         และภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำานวน

         ที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 

         ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายตาม

         มาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

     

6.หักค่�ลดหย่อนและยกเว้นอะไรบ้�ง ?
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     (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยา

         ไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 

         57เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้

         ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 

         10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของ

         แต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง

         ประมวลรัษฎากรแล้ว

     (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยา

         ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 

         57เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้

         ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 

         10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของ

         แต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง 

         ประมวลรัษฎากรแล้ว

  8. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อน

     เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และ

     คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 

     30,000 บาท

  9. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำานวนที่ได้

     จ่ายไปจริงในปีภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท

     แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้ 

 10. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้รับยกเว้น

     เท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย

     ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ

     เงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับ

     เบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินสะสม

     เข้ากองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตาม

     กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

     แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 11. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของ

     เงินได้ที่นำามาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

     ทั้งนี้ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

     และจ่ายผลประโยชน์เงินบำานาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปถึงอายุ

     85 ปีหรือกว่านั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
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     เงินสะสมเข้ากองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุน

     สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

     เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 

     500,000 บาท 

12. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

     และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

     เงินสะสมเข้ากองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ 

     ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

     เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง 

     แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น 

     แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

     ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วย

     ลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

14. ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ 

     หรือนายจ้าง สำาหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย โดย

     จำานองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม หักค่าลดหย่อนตามจำานวนเท่าที่

     จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

15. เงินสมทบประกันสังคม หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง

16. เงินบริจาค 

     - เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน

       ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

     - เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

       และค่าลดหย่อน

(2) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หักค่าลดหย่อน

    ได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท 

   1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน

      ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

   2. เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

      และค่าลดหย่อน

(3) กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หักค่าลดหย่อนได้ 60,000 บาท

   1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน

      ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

   2. เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

      และค่าลดหย่อน
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7. ยื่นภ�ษีด้วยแบบแสดงร�ยก�รอะไร?

1. แบบ ภ.ง.ด.90

3. แบบ ภ.ง.ด.93

2. แบบ ภ.ง.ด.91

4. แบบ ภ.ง.ด.94

5. แบบ ภ.ง.ด.95

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี สำาหรับผู้มีเงินได้ ในกรณีทั่วไป

ตั้งแต่เงินได้ประเภทที่ 1 – 8 ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ให้ยื่นแบบฯ 

ภายในเดือนมีนาคม ของปีภาษีถัดไป

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำาหนดเวลา

การยื่นแบบฯ ให้ยื่นแบบฯภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับ

เงินได้พึงประเมิน

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีสำาหรับผู้มีเงินได้จากการจ้าง

แรงงานประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว ให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคม ของปี

ภาษีถัดไป

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำาหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5 – 8 

ที่ได้รับมาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่น

รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามให้ยื่นแบบฯภายในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน

ของปีภาษีนั้น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำาหรับคนต่างด้าว ผู้มีเงินได้

จากการจ้างแรงงานจากสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาคให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือน

มีนาคม ของปีภาษีถัดไป



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

12

8. ยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีได้ 3 ที่

ผู้มีเงินได้ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดมีหน้�ที่ต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงินได้

บุคคลธรรมด� พร้อมทั้งชำ�ระภ�ษี (ถ้�มี) ได้ที่...

1. สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง

2. ที่ทำาการไปรษณีย ์เฉพ�ะที่มีภูมิลำ�เน�

     ในกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น โดยส่งท�งไปรษณีย์

     ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็ค หรือธน�ณัติต�มจำ�นวน

     เงินภ�ษีที่ต้องชำ�ระทั้งจำ�นวน ภ�ยในกำ�หนดเวล�

     ก�รยื่นแบบฯ โดยส่งไปยัง...

3. Internet ท�ง www.rd.go.th หรือ  
    RD Smart Tax Application บน
    โทรศัพท์มือถือ

กองบริหารการคลังและรายได้ 

กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 
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11. วิธีก�รคำ�นวณภ�ษี

ก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� โดยทั่วไปห�กผู้ ใดมีเงินได้ถึงเกณฑ์

ที่กฎหม�ยกำ�หนด ต้องนำ�เงินได้ไปคำ�นวณภ�ษีตอนสิ้นปี เพื่อยื่นแบบฯ 

และชำ�ระภ�ษี ซึ่งก�รคำ�นวณภ�ษีมีวิธีคำ�นวณ 2 วิธี 

คำ�นวณภ�ษีจ�กเงินได้สุทธิประกอบด้วยส่วนสำ�คัญ ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน หักเงินได้
ที่ได้รับยกเว้น หักค่�ใช้จ่�ย หักค่�ลดหย่อน หักเงินบริจ�ค แล้วจึงนำ�เงินได้สุทธินั้น
ไปคำ�นวณภ�ษีต�มบัญชีอัตร�ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
 เงินได้พึงประเมิน       xxx
 หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น    xx
 หัก ค่�ใช้จ่�ย      xx
 หัก ค่�ลดหย่อน     xx
 หัก เงินบริจ�ค (ถ้�มี)    xx  xxx
 เงินได้สุทธิ        xxx
 ภ�ษีที่ต้องชำ�ระ (ถ้�มี) = เงินได้สุทธิ x อัตร�ภ�ษี (5% - 35%)    xx  

คำ�นวณจ�กเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บ�ทขึ้นไป โดยไม่หักค่�ใช้จ่�ยหรือ
หักค่�ลดหย่อนใด ๆ คูณด้วยอัตร�ภ�ษีร้อยละ 0.5 จะได้จำ�นวนภ�ษีที่ต้องชำ�ระ 
ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หล�ยประเภท (ไม่รวมเงินได้ประเภทที่ 1 เงินได้จ�กก�ร
จ้�งแรงง�น) 
 

ภาษีที่ต้องชำาระ    =    เงินได้พึงประเมิน (ไม่รวมเงินเดือน) x 0.5%

เมื่อคำ�นวณภ�ษีต�มวิธีที่ 1 แล้ว ต้องพิจ�รณ�ว่� จะต้องคำ�นวณภ�ษีต�มวิธีที่ 2 
ด้วยหรือไม่ โดยพิจ�รณ�จ�กเงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปีภ�ษี แต่ไม่รวมเงินได้
พึงประเมินประเภทที่ 1 (เงินเดือน) ห�กมีจำ�นวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บ�ทขึ้นไป 
จะต้องคำ�นวณภ�ษีต�มวิธีที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง ในอัตร�ร้อยละ 0.5 แล้วนำ�จำ�นวนภ�ษี
ที่คำ�นวณได้ม�เปรียบเทียบกัน โดยให้ถือเอ�จำ�นวนภ�ษีที่สูงกว่�เป็นเงินภ�ษีที่ต้อง
เสียสำ�หรับปีภ�ษีนั้น 

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2
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ในปี พ.ศ. 2560 นาย ก มีภรรยาไม่มีเงินได้ จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมีบุตรด้วยกัน จำานวน 2 คน 

(อายุ 10 ปีและ 3 ปี ศึกษา 1 คน ไม่ได้ศึกษา 1 คน) นาย ก มีรายได้เงินเดือน ๆ ละ 100,000 บาท มีเงินได้

ค่านายหน้า จำานวน 50,000 บาท มีรายได้ค่าเช่าบ้านเดือนละ 15,000 บาท มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ(วิศวกร) 

จำานวน 680,000 บาท จ่ายประกันสังคม จำานวน 9,000 บาท จ่ายประกันชีวิตของตนเอง จำานวน 50,000 บาท 

ประกันชีวิตของภรรยา จำานวน 20,000 บาท (สัญญากรมธรรม์ 10 ปี) จ่ายเงินบริจาค จำานวน 30,000 บาท 

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จำานวน 200,000 บาท 

ร�ยได้เงินเดือนๆ ละ 100,000 บ�ท 
รวมทั้งปี (100,000 x 12)      = 
ร�ยได้ค่�น�ยหน้�            =    
 รวมร�ยได้ประเภทที่ 1 และ 2 = 
หัก ค่�ใช้จ่�ย 50% แต่ไม่เกิน 100,000 =    
     ร�ยได้ค่�เช่�บ้�น (15,000 x 12) =            
หัก ค่�ใช้จ่�ย 30%   =    
     ร�ยได้วิช�ชีพอิสระ (วิศวกร)  =   
หัก ค่�ใช้จ่�ย 30%   =      
 รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย =  
หัก ค่�ลดหย่อน 
 - ตนเอง   =    
 - ภรรย�   =    
 - บุตร 2 คน (30,000 x 2) =    
 - ประกันสังคม   =      
 - ประกันชีวิต (ตนเอง)  =    
 - ประกันชีวิต (คู่สมรส)  =    
 เงินได้หลังหักค่าลดหย่อน =  
หัก เงินบริจ�ค เท่�ท่ีจ่�ยจริงแต่ไม่เกิน 10% =       
          เงินได้สุทธิ   =            

1,200,000
50,000

1,250,000
100,000
180,000
54,000

680,000
204,000

60,000
60,000
60,000
9,000

50,000
10,000

1,150,000

126,000

476,000
1,752,000

249,000
1,503,000

30,000
1,473,000

          ภาษีที่ต้องชำาระ    =    เงินได้สุทธิ   x   อัตราภาษี
 เงินได้ 150,000 บ�ท ได้รับยกเว้นภาษี
 เงินได้ 150,001 – 300,000 บ�ท       ร้อยละ  5    =    
 เงินได้ 300,001 – 500,000 บ�ท       ร้อยละ 10    =   
 เงินได้ 500,001 – 750,000 บ�ท       ร้อยละ 15    =   
 เงินได้ 750,001 – 1,000,000 บ�ท     ร้อยละ 20  =  
 เงินได้ 1,000,001 - 1,473,000 บ�ท   ร้อยละ 25    = 
  ภ�ษีที่คำ�นวณได้ต�มวิธีที ่1     =  
   ภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ยที่ถูกหักไว้     =   
             ภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติม  = 

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

ตัวอย่างการคำานวณภาษี

การคำานวณภาษีตามวิธีที่ 1
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 ร�ยได้ทุกประเภท (ยกเว้นเงินเดือน) 

 ม�รวมคำ�นวณภ�ษี      =  910,000 x 0.5%  

                  =   4,550  บาท 

 

 ห�กภ�ษีที่เสียไม่เกิน 5,000 บ�ท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต�มวิธีที่ 2 

 (พระร�ชกฤษฎีก�ฯ ฉบับที่ 480 พ.ศ.2552) 

 

การคำานวณภาษีตามวิธีที่ 2

ดังนั้น...ในกรณีต�มตัวอย่�งนี้ 

จะต้องเสียภ�ษีเพิ่มเติม จำ�นวน 33,250 บ�ท
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