


ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
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กรมสรรพากร
กันยายน 2561

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรได้ก�าหนดให ้
บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว  
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี 
ภายในวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของปีถัดจากปีท่ีมีเงินได้ เอกสารเผยแพร่ฉบับน้ี 
จึงได้น�าความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี 
ของผู้มีเงินได้ รวมท้ังวิธีการค�านวณภาษีเพื่อให้ 
ผู ้ เสียภาษีได ้รู ้และเข ้าใจ รวมท้ังได ้ใช ้ เป ็น 
แนวทางปฏิบัติทางภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็น 
แนวทางเดยีวกนั ทัง้นี ้ยงัมรีายละเอยีดในส่วนอืน่ ๆ   
ทีเ่กีย่วข้องอกีมากมาย ทีส่ามารถค้นหาข้อมูลเพิม่เตมิ 
ได้จากกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

หวังว่าเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้มีเงินได้และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ได้เป็นอย่างดี

ค�ำน�ำ
2 ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
คืออะไร

26 ยื่นภาษีด้วย
แบบแสดงรายการ
อะไร

4 ใครมีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

28 ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
ได้ที่ไหน

6 หลักการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

29 วิธีการ
ช�าระภาษี

8 ประเภท
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

30 อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

12 หักค่าใช้จ่าย
อะไรได้บ้าง 32 วิธีการ

ค�านวณภาษี

20 หักค่าลดหย่อน 
และยกเว้น
อะไรได้บ้าง

36 ความผิด
ถ้าไม่ช�าระภาษี 
ในเวลาที่ก�าหนด
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หรือคือ ภาษีที่จัดเก็บจากหน่วยภาษีท่ีม ี
ลกัษณะพเิศษตามท่ีกฎหมายก�าหนด และมรีายได้ 
เกิดข้ึนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งโดยปกติจัดเก็บ 
เป็นรายปี รายได้ทีไ่ด้รับในปีใด ๆ  ผู้มเีงนิได้มหีน้าที่ 
ต้องน�าไปแสดงรายการด้วยตนเองตามแบบ 
แสดงรายการภาษทีีก่�าหนด ภายในเดอืนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ผู้มีเงินได้บางกรณี 
กฎหมายยงัก�าหนดให้ยืน่แบบฯ เสียภาษตีอนครึง่ปี 
ส�าหรับรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงในช่วงคร่ึงปีแรก 
เพื่อเป ็นการบรรเทาภาระภาษี ท่ีต ้องช�าระ  
และเงินได ้บางกรณีกฎหมายยังก�าหนดให ้ 
ผู้จ่ายท�าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่าย
เพื่อให้มีการทยอยช�าระภาษีด้วย

ภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา 

คืออะไร

1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษี 
ที่ จัดเก็บจากบุคคลทั่ วไปที่ มี เงินได้  

ไมว่า่ประเภทใด ชนดิใด ถา้ไมม่กีฎหมาย 
ยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

มกราคม
ถึง

มีนาคม

ก�ำหนดยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษี
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ก�าหนดให้ 
บุคคลธรรมดาที่ มี เงินได้มีหน้าที่ ต้อง 

เสยีภาษ ีโดยได้ก�าหนดหนว่ยภาษเีงนิได้ไว้  
ได้แก่

ใครมีหน้าที่ 
เสียภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา

2

บุคคลธรรมดา

กองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่ 
นิติบุคคล

คณะบุคคลที่ไม่ใช่ 
นิติบุคคล

ผู้ถึงแก่ความตาย
ระหว่างปีภาษี B
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การจดัเก็บภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  
มหีลกัการจดัเกบ็ แบง่เปน็ 2 หลกัการ  
ได้แก่

TAX

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักการ
จัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3

ส�าหรบัเงนิได้ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย เนือ่งจาก 
หน้าที่งาน หรือกิจการที่ท�าในประเทศไทย  
หรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ 
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

ส�าหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมกันถึง  
180 วนั ในปีภาษใีด และมเีงนิได้จากแหล่งเงนิได้ 
ในต่างประเทศ เนือ่งจากหน้าทีง่านหรอืกจิการ 
ที่ท�าในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน 
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ และผูม้เีงนิได้น�าเงนิได้นัน้
เข้ามาในประเทศไทยภายในปีภาษีเดียวกับ 
ปีที่เกิดเงินได้นั้น

หลักแหล่งเงินได ้(Source Rule) 

หลักถิ่นที่อยู ่(Resident Rule) 
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บุคคลธรรมดาและ
ผู้ถึงแก่ความตาย

มีเงินได้พึงประเมินเกิน
ดังนี้

1

2
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่ 

นิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

มีเงินได้พึงประเมินเกิน

60,000
บำท 

3
กองมรดก

ที่ยังไม่ได้แบ่ง
มีเงินได้

พึงประเมินเกิน

60,000
บำท 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประเภท
ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

4
เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต�่ำที่ผู้มีเงินได้ 

ต้องย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษี 

ประเภทเงินได้ โสด สมรส

เงินเดือนเพียงอย่างเดียว

เงินได้ประเภทอื่น

120,000

 60,000

220,000       

120,000 

เ งิ นไ ด้ ที่ ต้ อ ง
เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  

เรยีกวา่ เงนิไดพ้งึประเมนิ หมายถงึ เงนิได ้
อันเข้าลักษณะพึงต้องเสียภาษี เงินได ้ 
ซ่ึงเกิดจากหน้าที่ งานที่ท�า กิจการที่ท�า  

หรอืเนื่องจากทรพัยส์นิ ไดแ้ก ่เงนิ ทรพัย์สนิ  
ประโยชน์อื่ นใดที่ ค�านวณได้เป็นตัวเงิน  

เงินภาษีที่ ผู้จ่ายออกแทน หรือเครดิตภาษี
ตามที่กฎหมายก�าหนด 
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้ประเภทที่	1  ได้แก่ เงินได้จากการ 
จ้างแรงงาน เช่น เงนิเดอืน ค่าจ้าง เบีย้เลีย้ง โบนสั 
บ�าเหน็จบ�านาญ เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ 

เงินได้ประเภทที่	2 ได้แก่ เงินได้เน่ืองจาก 
หน้าที่หรือต�าแหน่งงานท่ีท�า หรือจากการ 
รับท�างานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า  
ส่วนลด เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส ฯลฯ 

เงินได้ประเภทที่	3 ได้แก่ ค่าแห่งกู ๊ดวิลล์  
ค่าแห่งลิขสทิธ์ิ หรอืสทิธอิย่างอืน่ เงนิปี หรอืเงนิได้ 
ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม  
นิติกรรมอย่างอื่น หรือค�าพิพากษาของศาล

เงินได้ประเภทที่	4 ได้แก่  ดอกเบีย้ เงนิปันผล  
เงนิส่วนแบ่งก�าไร เงนิลดทนุ เงนิเพิม่ทนุ ผลประโยชน์ 
ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

เงินได้ประเภทที่	5 ได้แก่   เงินหรอืผลประโยชน์อืน่ 
ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ
ทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน 

เงินได้ประเภทที่	6 ได้แก่  เงนิได้จากวชิาชีพอิสระ  
เช่น วชิาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์)  
วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณตีศิลปกรรม  
หรอืวชิาชพีอ่ืนซึง่จะได้มพีระราชกฤษฎกีาก�าหนดไว้ 

เงินได้ประเภทที่	7 ได้แก่ เงนิได้จากการรบัเหมา 
ที่ผู ้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ  
ในส่วนส�าคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมา
ก่อสร้าง

เงินได้ประเภทที่	8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ  
การพาณชิย์ การเกษตร การอตุสาหกรรม การขนส่ง 
การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้จากการอื่น 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงินได้ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 

1 5

3 7

2 6

4 8

ปัจจุบันประมวลรัษฎำกรแบ่งประเภท เงินได้พึงประเมิน เป็น 8 ประเภท ได้แก่ 
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5

ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมายก�าหนดให้เงินได้แต่ละประเภท
สามารถหักค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ออกก่อน  
แล้วจึงน�าเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมด
ไปหักลดหย่อน เพื่ อให้ ได้ เงินได้สุทธ ิ

ไปค�านวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

โดยเงินได้พึงประเมินที่จะน�ามาใช้ในการค�านวณภาษ ี
แบ่งออกเป็น 8 ประเภท (มาตรา 40 (1) - (8))  เงนิได้แต่ละประเภท 
มกีารหกัค่าใช้จ่ายในอตัราทีแ่ตกต่างกนั  โดยผูม้เีงนิได้สามารถ
เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 

แบบที่	2

 กำรหักค่ำใช้จ่ำยเหมำ 
ก�ำหนดไว้เป็นอัตรำร้อยละ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 กำรหักค่ำใช้จ่ำย 
ตำมควำมจ�ำเป็น 

และสมควร

%

หักค่าใช้จ่าย 

อะไร
ได้บ้าง
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน  
ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

เงินได้จากหน้าที่หรือต�าแหน่งงานที่ท�า  
หรือจากการรับท�างานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม  
ค่านายหน้า ฯลฯ

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์
หรือสิทธิอย่างอื่น

ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งก�าไร ฯลฯ

เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
 บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ 
 ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร 
 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร 
 ยานพาหนะ 
 ทรัพย์สินอื่น 

การผดิสญัญาเช่าซือ้ การผิดสญัญาซ้ือขายเงนิผ่อน

วิชาชีพอิสระ 
 การประกอบโรคศิลปะ 
 วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม  

 การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

เงินได้จากการรับเหมา (ผู้รับเหมาต้องลงทนุ 
จดัหาสมัภาระส�าคญันอกจากเครือ่งมอื)

รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7*

50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2  
ให้น�าเงินได้ทั้ง 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%

*ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่629) พ.ศ. 2560

1

2

3

4
5

6

7

8

ประเภทเงินได้ หักค่ำใช้จ่ำย
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ข้อสังเกต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กฎหมายให้หักเป็นการเหมาได้ 
วิธีเดียว ส�าหรับเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(1)(2) 

กฎหมายไมย่อมใหห้กัค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทัง้สิน้ ส�าหรับเงนิได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) เฉพาะเงินปีหรือเงินได้ 
ทีม่ลีกัษณะเป็นเงนิรายปีอนัไดม้าจากพนิยักรรม นติกิรรม 

อยา่งอ่ืน หรอืค�าพิพากษาของศาล และเงนิไดพ้งึประเมนิ 

ตามมาตรา 40(4) ทัง้หมด

กฎหมายให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือเลือก
หักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ ส�าหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(5)-(8)

หากผูม้เีงนิได้เลอืกหกัค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นและสมควร  
รายจ่ายที่จะน�ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

 เป็นค่าใช้จ่ายตามปกต ิมคีวามเก่ียวข้องและจ�าเป็นต่อการ 
 ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท หรือต่อเงินได้แต่ละชนิด

 เป็นจ�านวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ

 ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย

 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการหักค่าใช้จ่ายท่ีตรวจสอบ 
 และพิสจูน์ได้  โดยเอกสารหลกัฐานทีส่ามารถเป็นรายจ่าย 
 ทางภาษี ได้แก่ 

     4.1 เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน อาทิ
    ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ หรือ
    ใบส�าคัญรับเงิน หรือ
    ใบรับรองแทนใบส�าคัญรับเงิน

     4.2 ใบก�ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นช่ือผู้อื่น  
  เช่น ค่าไฟฟ้าหรือค่าน�้าประปา เป็นต้น แต่ผู้มีเงินได้ 
  พสูิจน์ได้ว่าเป็นผู้จ่ายเงนิตาม 4.1 และหลักฐานอืน่ ๆ   
  ประกอบ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

      4.3 ใบส�าคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้ส�าหรับกรณี 
  ไม่มีหลักฐานตาม 4.1 โดยใบส�าคัญจ่าย ต้องระบุ
   ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผู้รบัเงิน
   วันที่จ่ายเงิน
   ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจ�านวนเงินที่จ่าย
   ลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน
   มีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอ�านาจเท่านั้น
    โดยต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน อาทิ
   ส�าเนาเช็คระบุช่ือผู ้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู ้ถือและ 
   ขีดคร่อม A/C Payee only ที่มีหลักฐานว่า 
   ได้ตัดบัญชี Bank Statement ของผู้จ่ายเงินแล้ว 
   หรือ
   ส�าเนาใบโอนเงินผ ่านธนาคารหรือช ่องทาง 
   อิเล็กทรอนิกส์อื่น
   กรณีช�าระเป็นเงินสด ต้องแนบภาพถ่ายบัตร 
   ประจ�าตัวประชาชนของผู้รับเงิน

นอกจากนี้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ 
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549  
ได้ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้ตาม 
มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร จัดท�าบัญชี 
หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจ�าวัน  
ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย  
โดยต้องมีรายการและข้อความตามแบบที่อธิบดีฯ 
ประกาศก�าหนด สามารถเลือกลงรายการได้ 2 วิธี ดังนี้

1

1

2

3

2

3

4
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุป รายรับ-รายจ่าย ส�าหรับเดือนธันวาคม 2559
 รายรับ   ขายสินค้า  40,000 บาท
 รายจ่าย   ซื้อสินค้า 15,000 
     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500 31,500 บาท
 ก�าไร (ขาดทุน)       8,500  บาท

สรุป รายรับ-รายจ่าย ส�าหรับเดือนธันวาคม 2559
 รายรับ   ขายสินค้า  40,000 บาท
 รายจ่าย   ซื้อสินค้า 15,000 
     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16,500 31,500 บาท
 ก�าไร (ขาดทุน)       8,500  บาท

1 ธ.ค. 59
    
16 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59

1 ธ.ค. 59

    

16 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 59

ขายสินค้า
ค่าเช่าร้าน
ซื้อสินค้า
ขายสินค้า
ค่าแรงคนงาน

รวม

ขายปูนซีเมนต์
ค่าเช่าร้าน
ซื้อเหล็กเส้น
ซื้อกระเบื้อง
ขายปูนซีเมนต์
ขายกระเบื้อง
ค่าแรงคนงาน

รวม

15,000
-
-

25,000
-

40,000

15,000
-
-
-

5,000
20,000

-
40,000

-
-

15,000
-
-

15,000

-
-

8,000
7,000

-
-
-

15,000

-
11,500

-
-

5,000
16,500

-
11,500

-
-
-
-

5,000
16,500

00
-
-

00
-

00

00
-
-
-

00
00

-
00

-
-
-
-
-

00

-
-

00
00

-
-
-

00

-
00

-
-

00
00

-
00

-
-
-
-
-

00

รำยงำนเงินสดรับ-จ่ำย

รำยงำนเงินสดรับ-จ่ำย

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) หมายเหตุ

ชื่อผู้ประกอบการ      ร้าน ก. การช่าง                 เลขประจ�าตัวประชาชน                              
ชื่อสถานประกอบการ   ร้าน ก. การช่าง                 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร                        

ชื่อผู้ประกอบการ      ร้าน ก. การช่าง                 เลขประจ�าตัวประชาชน                              
ชื่อสถานประกอบการ   ร้าน ก. การช่าง                 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร                        

ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

วิธีที่ 1  การลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย  
   เป็นยอดรวมของแต่ละวันท�าการ

วิธีที่ 2  การลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย  
   โดยลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่าย

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) หมายเหตุ
ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีบุคคลธรรมดำ   หรือผู้ถึงแก่ควำมตำยระหว่ำงปีภำษี

หักค่าลดหย่อน
และยกเว้น

อะไรได้บ้าง

6
ค่าลดหย่อนและ 
ยกเว้นเป็นอีกหนึ่ง 

องคป์ระกอบในการ 
ค�านวณภาษี

กฎหมายก�าหนดให้น�าไปหักออกจากเงินได ้
ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมี
การหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกัน 
ออกไป สรุปได้ดังนี้

3

5

1 ผู้มีเงินได้

ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส 

ค่าอปุการะเล้ียงดบูดิามารดาทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป

60,000	บาท 

ต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ ให้หักลดหย่อนรวมกนัได้ ไม่เกนิ 
120,000 บาท

และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดย 
บิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีขอ 
หกัลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อน  
คนละ 30,000 บาท และสามารถหกัลดหย่อนส�าหรบั 
บิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท

4 บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม

2 คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 

60,000	บาท 

คนละ 30,000 บาท (บตุรชอบด้วยกฎหมายหักได้ไม่จ�ากดัจ�านวน 

หากน�าบตุรบญุธรรมมาหักรวมกบับตุรชอบด้วยกฎหมาย รวมกันต้องไม่เกนิ 3 คน)

หักค่าลดหย่อน คนละ 60,000 บาท

6 ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้
ส�าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยา 
ได้มีอยู ่ตลอดปีภาษี ผู ้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส�าหรับ 
เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสทีไ่ม่มเีงนิได้ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ 
แต่ไม่เกนิ 10,000	บาท

7 ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) 

แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยาไม่ได้มีอยู ่ตลอดปีภาษีที่ได้รับ 
ยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับ 
ยกเว้นภาษีตามจ�านวนทีจ่่ายจริง เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ 10,000 บาท  
แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของ 
แต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 
พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อ
รวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ เงินสะสมเข้ากองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข ้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออม 
แห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ตามจ�านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และ 
เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ เงินสะสมเข้า
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ เงนิสะสมเข้ากองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย 
โรงเรียนเอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่น�ามาเสียภาษี 
เงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

(ข)  ถ้าความเป็นสามภีรยิาได้มอียูต่ลอดปีภาษทีีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษแีละภริยาไม่ใช้สทิธแิยกยืน่รายการและเสยีภาษีต่างหาก 
จากสามตีามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ให้สามี 
และภริยาซ่ึงเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษี 
ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ เฉพาะส่วนทีเ่กิน 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ  
90,000 บาท ซ่ึงไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคน 
หลงัจากหกัค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทว ิถงึมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรษัฎากรแล้ว

(ค)  ถ้าความเป็นสามภีรยิาได้มอียูต่ลอดปีภาษทีีไ่ด้รบัยกเว้น 
ภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหาก 
จากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร  
ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น 
ภาษีตามจ�านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท  
แต่ไม่เกนิ 90,000 บาท ซึง่ไม่เกนิเงนิได้พงึประเมนิของแต่ละคน 
หลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46  
แห่งประมวลรษัฎากรแล้ว

ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ ความคุ้มครอง 
ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป และจ่ายผลประโยชน์เงนิบ�านาญเมือ่ผูม้เีงนิได้ 
อายตุัง้แต่ 55 ปีขึน้ไปถงึอาย ุ85 ปีหรอืกว่านัน้ และเมือ่รวมกบั 
เงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุน 
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ (กบข.) เงนิสะสมเข้ากองทนุสงเคราะห์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และเงนิสะสมเข้ากองทนุ
การออมแห่งชาต ิต้องไม่เกนิ 500,000 บาท 

8 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้
และคู่สมรส 

หกัค่าลดหย่อนเท่าทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  
ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่ม ี
เงนิได้พงึประเมนิในปีภาษทีีใ่ช้สทิธยิกเว้นภาษเีงินได้ 
เกิน 30,000 บาท

9 เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หักลดหย่อนได้ตามจ�านวนท่ีได้จ่ายไปจริงในปีภาษี  
แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ส่วนทีเ่กนิ 10,000 บาท  
แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15  
ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้ 

10

11

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี (RMF)  

12 เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หกัค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกัน 
ต้องไม่เกิน 120,000 บาท 

หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท 

13 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสียภาษีเงินได้ในปีน้ัน 
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า  
7 ปีปฏทินิ แต่ไม่รวมถงึกรณผีูม้เีงนิได้ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ
รวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

14

16

ดอกเบีย้กู้ยมืทีจ่่ายให้แก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ 

ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพ

บริษัทประกนัชวีติ สหกรณ์ หรอืนายจ้าง ส�าหรบัการกู้ยมืเงนิ 
เพือ่ซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดยจ�านองอาคาร
ที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู ้ยืม หักค่าลดหย่อน 
ตามจ�านวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

หกัค่าลดหย่อนเท่าทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท  
แต่เม่ือรวมเบ้ียประกนัชีวติต้องไม่เกนิ 100,000 บาท

ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ส�าหรับ
 1. ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นคนพิการและมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง

  เงนิบริจาคสนบัสนนุการศกึษา การกีฬาและอืน่ ๆ  หกัได้  
 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ 
 หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
  เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10  

 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

15

17

เงนิสมทบกองทนุประกนัสังคม

เงนิบรจิาค

กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
หรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล

กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

1

1

2

2

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

เงินบริจาค

เงินบริจาค

หกัได้ 2 เท่าของทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงินได้ 
หลงัหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

หกัได้ 2 เท่าของทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงินได้ 
หลงัหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ 
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ 
หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

B
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีด้วย 
แบบแสดงรายการ

อะไร

7

1
แบบ	ภ.ง.ด.90
แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาสิ้นปี

แบบ	ภ.ง.ด.91
แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาสิ้นปี

แบบ	ภ.ง.ด.93
แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา

แบบ	ภ.ง.ด.94
แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี

แบบ	ภ.ง.ด.95
แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา

ส� ำ ห รั บ ผู้ มี เ งิ นไ ด้ 
ในกรณีท่ัวไปตั้งแต่
เงินได้ประเภทท่ี 1-8  

ที่ได ้รับในระหว่าง 
ปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว 
ให้ยื่นแบบฯ ภายใน 
เดือนมีนาคมของปี
ภาษีถัดไป

ส�ำหรับผู้มีเงินได้จำกกำรจ้ำงแรงงำน 
ประเภทท่ี 1 เพียงอยำ่งเดียว ให้ยืน่แบบฯ  
ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป

ส�ำหรับผู้มีเงินได้ประเภทท่ี 5-8  
ที่ได้รับมาตั้งแต่เดือนมกราคม
ถงึเดอืนมิถนุายน และไม่ว่าจะม ี
เงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย 
หรอืไม่กต็าม ให้ยืน่แบบฯ ภายใน 
เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน  
ของปีภาษีนั้น

ส�ำหรับใช้ยื่นก่อนถึง 
ก� ำหนด เวลำกำร 
ยืน่แบบฯ ให้ยืน่แบบฯ  
ภายในเดอืนมีนาคม 
ของปีถัดจากปีทีไ่ด้รบั 
เงินได้พึงประเมิน

ส�ำหรับคนต่ำงด้ำว
ผู้มี เ งินได้จำกกำร 
จ้ ำงแรงงำนจาก 
ส�านกังานปฏิบตักิาร 
ภมูภิาค ให้ยืน่แบบฯ  
ภายในเดอืนมีนาคม 
ของปีภาษีถัดไป

4

2

5

3
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำทุกแห่ง

ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ เฉพาะที่มีภูมิล�าเนาใน
กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน โดยส่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็คหรือธนาณัติตาม
จ�านวนเงินภาษีท่ีต้องช�าระท้ังจ�านวน ภายใน
ก�าหนดเวลาการยื่นแบบฯ โดยส่งไปยัง

Internet ทาง www.rd.go.th 
หรือทาง RD Smart Tax Application  
ทางโทรศัพท์มือถือ

ยื่นแบบแสดง 
รายการภาษ ี

ได้ที่ไหน

8
วิธีการ
ช�าระภาษี

9
ผู้มเีงนิได้ตามเกณฑ์
ท่ีก�าหนด มีหน้าที่ 
ต้องยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ 
บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า 
พร้อมทั้งช� าระภาษี  
(ถ้ามี) ได้ที่

1

กองบรหิารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร 
อาคารกรมสรรพากร เลขที ่90 ซอยพหลโยธนิ 7  
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรงุเทพฯ 10400

3 1

3

5

2

4

ช�ำระด้วยเงินสด
หรือ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ช�ำระด้วยเชค็
หรือ

ดรำฟต์ 

ช�ำระด้วยชุดช�ำระเงิน
Pay in slip 
ของธนำคำร

ช�ำระด้วยอเิลก็ทรอนกิส ์
e-Payment 

ATM on internet
Internet Credit Card

ช�ำระด้วยธนำณัติ

1
2

3

2
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5,000,001 บำทขึ้นไป35
30

25
20

15
10

5
ได้รับ		ยกเว้น

เงินได้สุทธิ
(บำท)

ช่วงเงินได้สุทธิ
ของแต่ละขัน้

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

2,000,001 - 5,000,0003,000,000

-

1,000, 000

250,000

250,000

200,000

150,000

150,000

1,000,001 - 2,000,000

750,001 - 1,000,000

500,001 - 750,000

300,001 - 500,000

150,001 - 300,000

1 - 150,000
อัตรา
ภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา

10
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการ
ค�านวณภาษี

11

การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
โดยทั่ วไปหากผู้ใดมี เงินได้ถึง เกณฑ์ที่

กฎหมายก�าหนด ต้องน�าเงินได้ไปค�านวณ
ภาษีตอนสิ้นปี เพื่อยื่นแบบฯ และช�าระภาษี 
ซ่ึงการค�านวณภาษีมีวิธีค�านวณ 2 วิธี 

ค�านวณภาษีจากเงินได้สุทธิประกอบด้วยส่วนส�าคัญ  
ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน หักเงินได้ที่ได้รับยกเว้น  
หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน หักเงินบริจาค แล้วจึงน�า
เงนิได้สทุธนิัน้ไปค�านวณภาษตีามบญัชีอตัราภาษเีงนิได้ 
บุคคลธรรมดา

ค�านวณจากเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บาท
ขึ้นไป โดยไม่หักค่าใช้จ ่ายหรือหักค่าลดหย่อนใด  ๆ  
คณูด้วยอตัราภาษร้ีอยละ 0.5 จะได้จ�านวนภาษทีีต้่องช�าระ  
ทั้งนี้ผู ้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท (ไม่รวมเงินได้
ประเภทที่ 1 เงินได้จากการจ้างแรงงาน) 

ในปี พ.ศ. 2560 นาย ก มีภรรยาจดทะเบียนสมรส 
ตามกฎหมาย มบุีตรด้วยกัน จ�านวน 2 คน (อาย ุ10 ปี และ 3 ปี  
ศึกษา 1 คน ไม่ได้ศึกษา 1 คน) ภรรยาไม่มีเงินได้  
นาย ก มรีายได้เงนิเดอืนเดอืนละ 100,000 บาท มเีงนิได้ 
ค่านายหน้า จ�านวน 50,000 บาท มีรายได้ค่าเช่าบ้าน 
เดอืนละ 15,000 บาท มเีงนิได้จากวชิาชพีอสิระ (วศิวกร) 
จ�านวน 680,000 บาท จ่ายประกนัสงัคม จ�านวน 9,000 
บาท จ่ายประกันชีวิตของตนเอง จ�านวน 50,000 บาท 
ประกันชีวิตของภรรยา จ�านวน 20,000 บาท (สัญญา
กรมธรรม์ 10 ปี) จ่ายเงินบริจาค จ�านวน 30,000 บาท 
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จ�านวน 200,000 บาท 

วิธีที่	1 

วิธีที่	2

ตัวอย่างการค�านวณภาษี

เงินได้พึงประเมิน       xxx
หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น   xx
หัก ค่าใช้จ่าย     xx
หัก ค่าลดหย่อน     xx
หัก เงินบริจาค (ถ้ามี)    xx  xxx
เงินได้สุทธิ        xxx

เมื่อค�านวณภาษีตามวิธีที่ 1 แล้ว ต้องพิจารณาว่า จะต้อง
ค�านวณภาษีตามวิธีที่ 2 ด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจากเงินได้
พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที ่1 (เงนิเดอืน) หากมจี�านวนรวมกนัตัง้แต่ 120,000 บาท 
ขึ้นไป จะต้องค�านวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกครั้งหน่ึง ในอัตรา
ร้อยละ 0.5 แล้วน�าจ�านวนภาษทีีค่�านวณได้มาเปรยีบเทยีบกนั  
โดยให้ถือเอาจ�านวนภาษีที่สูงกว่าเป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย
ส�าหรับปีภาษีนั้น

ภำษทีี่ตอ้งช�ำระ (ถ้าม)ี = เงนิไดส้ทุธ ิx อตัรำภำษ ี(5%-35%)

ภำษทีี่ตอ้งช�ำระ = เงนิไดพึ้งประเมนิ (ไมร่วมเงนิเดอืน) x 0.5%
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภำษีท่ีต้องช�ำระ = เงินได้สุทธิ x อัตรำภำษี

ภำษีท่ีต้องช�ำระ =
เงินได้พึงประเมิน (ไม่รวมเงินเดือน) x 0.5%

ดังนั้น ในกรณีตามตัวอย่างนี ้
จะต้องเสียภาษีเพ่ิมเติม เป็นเงินจ�านวน 33,250 บาท

หากภาษทีีเ่สยีไม่เกนิ 5,000 บาท ได้รับสทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้ 
ตามวิธีที่ 2 (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 480 พ.ศ. 2552) 

การค�านวณภาษีตามวิธีที่	1

การค�านวณภาษี

เงนิได้ 150,000 บาท ได้รบัยกเว้นภาษี

เงนิได้ 150,001 - 300,000 บาท ร้อยละ 5  = 7,500

เงนิได้ 300,001 - 500,000 บาท ร้อยละ 10  = 20,000

เงนิได้ 500,001 - 750,000 บาท ร้อยละ 15  = 37,500

เงนิได้ 750,001 - 1,000,000 บาท ร้อยละ 20 = 50,000

เงนิได้ 473,000 บาท ร้อยละ 25     = 118,250

 ภาษทีีค่�านวณได้ตามวธิทีี ่1    = 233,250

ภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่ายทีถ่กูหกัไว้    = 200,000

 ภาษทีีต้่องช�าระเพิม่เตมิ     = 33,250

รายได้ทกุประเภท (ยกเว้นเงนิเดอืน)   =  910,000 x 0.5% 
มารวมค�านวณภาษี
        =  4,550 บาท 

วิธีที่	1

วิธีที่	2

รายได้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาท 
รวมทัง้ปี (100,000 x 12)    = 1,200,000

รายได้ค่านายหน้า      = 50,000

 รวมรายได้ประเภทที ่1 และ 2  = 1,250,000

หกั ค่าใช้จ่าย 50% 
แต่ไม่เกิน 100,000      =  100,000 1,150,000

รายได้ค่าเช่าบ้าน
(15,000 x 12)      = 180,000         

หกั ค่าใช้จ่าย 30%      = 54,000    126,000

รายได้วิชาชพีอิสระ (วศิวกร)    = 680,000

หกั ค่าใช้จ่าย 30%      = 204,000 476,000

 รวมเงนิได้หลงัหักค่าใช้จ่าย  =  1,752,000

หกั ค่าลดหย่อน 
 - ตนเอง      = 60,000
 - ภรรยา      = 60,000
 - บตุร 2 คน (30,000 x 2)  =  60,000
 - ประกนัสงัคม     = 9,000
 - ประกนัชวีติ (ตนเอง)   = 50,000
 - ประกนัชวีติ (คู่สมรส)   = 10,000   249,000

 เงนิได้หลงัหักค่าลดหย่อน  =  1,503,000

หกั เงนิบรจิาค เท่าทีจ่่ายจรงิ
แต่ไม่เกิน 10%      =  30,000

 เงนิได้สทุธ ิ      =   1,473,000
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ความผิด
ถ้าไม่ช� าระภาษี 
ในเวลาที่ก�าหนด

12

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือเป็น 
บทลงโทษเกี่ ยวกับภาษีอากร 

อย่างหนึ่ง และอาจมีโทษทางอาญาด้วย 
แล้วแต่ความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน 
โดยหากบุคคลใดยื่นแบบฯ ภายในก�าหนด 
แตช่�าระภาษไีมค่รบถ้วน หรอืย่ืนแบบฯ ล่าช้า  
ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการย่ืนแบบฯ จะต้อง 
เสยีเงนิเพิ่มและเบ้ียปรบัตามกฎหมายก�าหนด  

และหากฝ่าฝืนไม่ยอมช� าระ ก็ต้องรับโทษ 
ทางอาญาด้วย ซ่ึงมีบทลงโทษ ดังนี้

กรณเีจำ้พนกังำนตรวจสอบออกหมำยเรยีก  
และปรำกฏว่ำไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรำยกำรไว ้

หรือย่ืนแบบแสดงรำยกำรไว้แต่ช� ำระภำษี 

ขำดหรือต�่ ำไป นอกจากจะต้องรับผิดช�าระ 
เงนิเพิม่แล้ว ยงัจะต้องรบัผิดเสียเบีย้ปรบัอกี 1 เท่า 
หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องช�าระ แล้วแต่กรณี  
เงนิเบีย้ปรบัดงักล่าวอาจลดหรอืงดได้ตามระเบยีบ 
ที่อธิบดีก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

กรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรำยกำร ภ.ง.ด.90  

ภ.ง.ด.91 หรอื ภ.ง.ด.94 ภำยในก�ำหนดเวลำ  
ต้องระวางโทษปรบัทางอาญาไม่เกนิ 2,000 บาท

กรณีจงใจ แจ้งข้อควำมเท็จ หรือแสดง 
หลักฐำนเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากร มโีทษจ�าคกุ
ตัง้แต่ 3 เดอืนถงึ 7 ปี และปรบัตัง้แต่ 2,000 บาท  
ถึง 200,000 บาท

กรณีเจตนำไม่ย่ืนแบบแสดงรำยกำรเพื่อ 

หลกีเลี่ยงกำรเสยีภำษอีำกร มโีทษปรบัไม่เกนิ  
200,000 บาท หรอืจ�าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรอืทัง้ปรบั 
ทั้งจ�า

2

3

4

5

กรณไีม่ช�ำระภำษภีำยในก�ำหนดเวลำ จะต้อง 
เสยีเงนิเพิม่อกีร้อยละ 1.5 ต่อเดอืน (เศษของเดอืน 
ให้นบัเป็น 1 เดอืน) ของเงนิภาษีทีต้่องช�าระนบัแต่วนั 
พ้นก�าหนดเวลาการยืน่รายการจนถึงวนัช�าระภาษี

1

B
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