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ก 

 

คํานํา 
 

 ตํารา “ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา” เลมนี้ ขาพเจาเขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปน
สวนหนึ่งของการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใน
รายวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร สําหรับนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2554 

 เนื้อหาประกอบดวย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดพึงประเมิน เงิน
ไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คาใชจาย คาลดหยอน อัตราภาษี เงินไดสุทธิ การคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ภาษีเงินเงินไดบุคคล
ธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย การยื่นแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด.91 
ภ.ง.ด.94  
 ทายท่ีสุดนี้  ขาพเจาขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย และขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิผูตรวจผลงานทางวิชาการท่ีกรุณาใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนและมีคุณคายิ่ง คําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ นอกจากจะชวยใหขาพเจามองเห็นแนวทางการปรับปรุงตําราเลมนี้แลวยังเปน
กําลังใจใหมีความมุงม่ันท่ีจะเขียนผลงานทางวิชาการตอไป 
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บทท่ี 1 

 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

  ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันรัฐบาลมีหนาในการดูแลรักษาเรียบรอยภายในประเทศไมวาจะ
เปนหนาท่ีทางดานการดูแลความสุขของประชาชนในประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนจะตองบริหาร
จัดการในดานการดูแลและสงเสริมสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม ดานการ
สาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ  ดังนั้นรัฐบาลจึงตองมีความจําเปนอยางมากในการหาเงินหรือหารายไดเพ่ือ
มาใชจายในการบริหารประเทศ ซึ่งรายไดของรัฐบาลสวนใหญไดมาจากหลายทาง ไมวาจะเปน เงินได
จากการขายสินคา จากความชวยเหลือจากตางประเทศ เงินบริจาค เงินจากการขายล็อตเตอรี่ เงิน
จากการเรียกเก็บภาษี ฯลฯ ซ่ึง เงินภาษีอากรถือวาเปนรายไดสวนหนึ่งของรัฐบาล ซ่ึงภาษีท่ีรัฐบาล
เรียกเก็บ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป ในการแยกประเภทของภาษีเงินไดนั้น ภาษีเงินไดสามารถแบงได            
2 ประเภท ดังนี้ คือ ภาษีทางตรงและภาษีทางออม ซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจัดอยูในกลุมของภาษี
ทางตรง กลาวคือ เปนภาษีท่ีผูมีหนาเสียภาษีเงินไดมีหนาท่ีเสียภาษีโดยตรงซ่ึงไมสามารถผลักภาระ
ภาษีไปใหบุคคลอ่ืนไดเหมือนภาษีทางออม ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินได      
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง 40 (8) ตามเกณฑ ท่ีกฎหมายกําหนดจะตองยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีตามแบบ ภ.ง.ด 90 ภ.ง.ด. 91 ภ.ง.ด. 94  แลวแตกรณี 

 

ประวัติความเปนมาของภาษีอากรไทย 

 กอนสมัยสุโขทัย – สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1763 - พ.ศ. 1893) 
 จากการคนควาของนักประวัติศาสตร พบวา มีการจัดเก็บ จังกอบ หรือจกอบ  คือภาษีชนิด
หนึ่งท่ีเก็บจากผูนําสัตวและสิ่งของสินคาไปเพ่ือขายในท่ีตาง ๆ โดยในสมัยนัน้จะเก็บในอัตรา 10 ชัก 1 

และการเก็บนั้นอาจเก็บเปนตัวเงินหรือสิ่งของก็ได เพราะในสมัยนั้นวัตถุท่ีใชแทนเงินตรายังไมสมบูรณ 
เชนนําชาง 10 เชือกจะไปขายในกรุงสุโขทัยตองจายจกอบเปนชาง1เชือก ในการจัดเก็บจังกอบ 

รฐับาลจะตั้งเปนสถานท่ีคอยดักเก็บในสถานท่ีท่ีสะดวก เรียกวา ขนอน 

  



2 

 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310) 
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา เปนยุคท่ีมีการจัดเก็บภาษีอากร
รุงเรืองมาก ในสมัยท่ีบานเมืองเจริญรุงเรืองมาก คือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การจัดเก็บภาษีอากรในสมัย
กรุงศรีอยุธยา เรียกวา สวยสาอากร ไดมีการแบง การจัดเก็บภาษีอากรออกเปน 4 ประเภท คือ 

จงักอบ อากร สวย ฤชา 
       สมัยกรุงธนบุรี  – สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  
 สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเปนชวงศึกสงคราม เ กิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ  ราษฎรขัดสนเงินทอง  รัฐบาลตองการเสบียงอาหารสําหรับทําสงคราม จึงมีการเก็บภาษี
อากรแบบใหมเกิดข้ึน เชน เก็บอากรคานาเปนขาวเปลือกแทนตัวเงิน  

 การจัดเก็บสวยสาอากรท้ัง 4 ประเภท ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดถูกกําหนดเปนรูปแบบการ 
จัดเก็บตอเนื่องมาจนถึงสมัยพระเจากรุงธนบุรีและตอนตนสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึง สมัยรัชกาลท่ี 2       

แหงกรุงรัตนโกสินทรจนถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 รัฐบาลมีความจําเปนท่ีตองการใชเงินในราชการ
มากกวาแตกอน พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯใหมีการปรบัปรุงการจัดเก็บภาษีเปนผลใหเกิดการจัดเก็บ
ภาษีข้ึนใหม 38 ประเภท ท้ังนี้โดย เปนภาษีท่ีเก็บจากการพนัน และจากผลผลิตประเภทตาง ๆ 
จําแนกไดดังนี้ – บอนเบี้ย หวย ก.ข. ภาษีเบ็ดเสร็จจากการเก็บของลงสําเภา - ภาษีของตองหามหก
อยาง (ไดแกอากรรังนก,ไมกฤษณา, นอแรด, งาชาง, ไมจนัทร, ไมหอม)  

 สมัยรัชกาลท่ี 3 พระองคไดทรงโปรดเกลา ฯ ใหยกเลิกอากรซ่ึงเคยมีมาต้ังแตกรุงศรีอยุธยา 
2 ชนิด คือ อากรรักษาเกาะ และอากรคาน้ํา พระองคยังไดมีการปรับปรุง รูปแบบการจัดเก็บโดยการ
นาํระบบเจาภาษีนายอากรมาใช กลาวคือ ใหมีการจัดเก็บภาษีเปนการ ผูกขาดโดยเอกชน ท้ังนี้เอกชน
ผูใดประสงคจะรับเหมาผูกขาดการจัดเก็บภาษีประเภทใดก็จะเขา มารวมประมูลผูใหราคาสูงสุดจะ
เปนผูผูกขาดจัดเก็บ ซ่ึงจะเรียกวา เจาภาษีนายอากรรัฐบาลจะมอบ อํานาจสิทธิขาดในการจัดเก็บ
ภาษีอากรชนิดนั้นใหไปดําเนินการ เม่ือถึงเวลากําหนดผูประมูลจะตองนําเงินภาษอากรท่ีจัดเก็บมาสง
ใหครบจํานวนตามท่ีประมูลไว ดังนั้น คําวา ภาษีจึงเขาใจวาคงเกิดข้ึน ในรัชกาลท่ี 3 นี้เอง โดย
คาดคะเนกันวา นาจะมา จาก คําในภาษาแตจิ๋ววา บูซี หมายถึง สํานักเจาพนักงานทําการเก็บ
ผลประโยชนแผนดิน ตั้งข้ึนจากระบบเจาภาษีนายอากร คําวาภาษีนี้จะใชกับอากรท่ีเกิดข้ึนใหมใน
สมัยรัชกาลท่ี 3  

 

 

 

 



3 

 

 

 

 สมัยราชกาลท่ี 4  

  สมัยราชกาลท่ี 4 มีมาตรการยกเลิกและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีอากรบาง
ประเภท  เชน เลิกภาษีเกวียนและเรือจาง  เปลี่ยนการเก็บภาษีจากน้ํามันมะพราวมาเปนภาษีจาก
การนับตนมะพราว  แตมาตรการนี้ทําใหมะพราวมีราคาแพง  จึงไดยกเลิกแลวกลับมาเก็บภาษีจาก
น้ํามันมะพราวเชนเดิม และในสมัยนี้รัฐบาลไดทําสนธิสัญญากับตางประเทศหลาย ๆ ประเทศ  โดย
เริ่มจากประเทศอังกฤษกอน ผลของสนธิสัญญาทําใหตองยกเลิกการเก็บภาษีสินคาขาเขาและภาษี
ปากเรือเดิมท่ีมีหลักเกณฑและอัตราการเก็บท่ีไมแนนอนมาเปนอัตราภาษีคงท่ีภาษีขาเขาอัตรารอยชัก
สามแทนมีการเก็บภาษีขาออกตามพิกัดท่ีกําหนดตายตัว  ใชแนวทางนี้กับทุกประเทศท่ีทําสัญญา
ทางการคากับประเทศไทยในสมัยนั้น  ซึ่งเปนสัญญาท่ีมีขอเสียเปรียบทางดานภาษีอากร   แตไดใชตอ 

ๆ มา จนกระท่ังไดมีโอกาสแกไขสัญญาท่ีไมเปนธรรม ในชวงหลังจากท่ีไทยไดเขารวมกับฝายพันธมิตร
ในสงครามโลกครั้งท่ี 1  และไดรับเกียรติเขารวมทําสนธิสัญญาแวรซาย นับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีท่ีมีความสําคัญตอรายไดของประเทศในชวงนั้น  วิกฤติทางดานการคลังรัฐบาล จึงไดมีการ
เพ่ิมการจัดเก็บภาษีใหม ๆ  เชน ภาษีฝน  ภาษีสุกร ภาษีปลาสด อากรมหรสพ อากรพนัน เปนตน 

ปรับเปลี่ยนและลดการจัดเก็บภาษีอากรบางประเภทเพ่ือใหเกิดดุลยภาพทางดานการคลังของ
ประเทศ   แตการผูกขาดการจัดเก็บภาษีโดยเจาภาษีนายอากรนั้น กอใหเกิดการแกงแยงแสวงหา
ผลประโยชนทางดานภาษีอากร  เกิดสมาคมลับอ้ังยี่กอความจลาจลจนเกิดวิกฤติทางดานการจัดเก็บ
ภาษีอากร  ท้ังหมดนี้สงผลถึงภาวะรายไดของรัฐบาล 

  สมัยรัชกาลท่ี 5  

    สมัยรัชกาลท่ี 5  มีการปฏิรูปภาษีอากรและการคลังครั้งใหญ   กอตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนเพ่ือ
รวมรายไดของรัฐบาลใหอยูท่ีเดียวกันพรอมท้ังออกกฎหมาย  กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัต ิ

เก่ียวกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรใหมีความรัดกุม ควบคุมไดและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

           สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบประชาธปิไตย  พ.ศ. 2475   

การปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรใหม ๆ โดยแยกภาษีออกเปนแตละประเภทของเงินได  ยกเลิกการ
เก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมบางประเภท    และโอนภาษีบางประเภทไปใหหนวยงานอ่ืนจัดเก็บ 

และ ในป พ.ศ. 2482  ไดตราพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายหลักสําหรับบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร จวบจนปจจุบัน ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2  ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
สงคราม  ประสบภาวะเศรษฐกิจทรุดโทรม  ภาวะเงินเฟอ รัฐบาลใชมาตรการทางภาษีอากรหารายได
โดยประกาศใชพระราชบัญญัติเงินชวยชาติในภาวะคับขันสําหรับจัดเก็บภาษีอากรบางประเภท
เชน  พระราชบัญญัติเงินชวยชาติจากการซื้อขาว การซื้อน้ําตาล อากรโรงแรมภัตตาคาร เปนตน  เม่ือ
สงครามสงบ ไดยกเลิกและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรใหทันสมัยและเปนธรรมตอสังคม แกไข
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ประมวลรัษฎากรคงเหลือจัดเก็บภาษีอากรประเภทหลักๆ  คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีปาย  อากรมหรสพ  อากรแสตมป  ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีการคาท่ีจัดเก็บจากรายรับหรือ 

การขายทุกทอดในอัตราตางกัน  ซ่ึงตอมาไดยกเลิกและ ประกาศใชภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 

และภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3 ในป พ.ศ. 2535 

 

ความหมายของภาษีอากร 
 ภาษีอากรไดมีผูใหความหมายไวหลายประการ ดังนี้ 
 กลุมนักวิชาการภาษีอากร. (2560: 2) ไดใหความหมายของภาษีอากรไววา ภาษีอากร 
หมายถึง  
  แนวท่ีหนึ่ง อธิบายวา ภาษีอากร คือ สิ่งท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนําไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม โดยมิไดมีสิ่งตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีอากร 
  แนวท่ีสอง อธิบายวา ภาษีอากร คือ เงินไดหรือทรัพยากรท่ีเคลื่อนยายจากภาคเอกชน
ไปสูภาครัฐบาล แตไมรวมถึงการกูยืมหรือขายสินคา หรือใหบริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 

เงินไดหรือทรัพยากรท่ีเคลื่อนยายจากภาคเอกชนสูภาครัฐบาล  แตไมรวมถึงการกูยืมหรือขายสินคา
หรือใหบริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 

 ฐณดม  ราศรีรัตนะ. (2561: 7) ไดใหความหมายของภาษีอากรไววา ภาษีอากร หมายถึง สิ่ง
ท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน 

 ลาวัณย  อุดมวัฒนทรี. (2552: 5) ไดใหความหมายของภาษีอากรไววา ภาษีอากร หมายถึง 
การโอนทรัพยากรใด ๆ อันมีลักษณะบังคับแตมิไดเปนการลงโทษจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล โดย
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดไวแลวลวงหนาและไมโยงไปถึงผลประโยชนท่ีไดรับเฉพาะ ท้ังนี้
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบางประการ  
 จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา ภาษีอากร หมายถึง เงินหรือทรัพยากรอ่ืนใดท่ีรัฐเรียก
เก็บจากประชาชนและเอกชนท่ีมีรายไดเพ่ือนําไปใชจายในการบริหารประเทศ โยนําไปใชเปน
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม และไมผูกพันท่ีจะใหสิ่งใดตอบแทน โดยตรงแกผูเสียภาษีอากรมี
ลักษณะเปนการบังคับเก็บจากประชาชนทุกคนเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษี  ซ่ึงวัตถุประสงคหลัก
ของการใชจายเงินภาษีคือ นําไปใชเพ่ือสาธารณะ หรือสังคมโดยสวนรวม เชน ดานการศึกษา      
ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข เปนตน 
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ท่ีมาของเงินรายไดรัฐบาล 

 1.  การเก็บภาษีอากร   
  ภาษีอากรเปนแหลงท่ีมาของรายรับของรัฐบาลท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงบังคับใหประชาชนท่ีมี
เงินไดตองเสียภาษีใหแกรัฐบาล ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน ท่ีผู
จายเงินจะไดรับ 

   2.  การหาประโยชนจากทรัพยสินและการขายสินคา และ บริการ   
  รัฐบาลสามารถนําทรัพยสินท่ีมีอยูออกหาผลประโยชนอ่ืน ๆ ได เชน การใหเชา การ
ใหบริการ เชน การใหสัมปทาน การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ การใหกูเงินเพ่ือหาดอกเบี้ย หรือ
การนําเงินไปซ้ือหุนเพ่ือรับเงินปนผล การเดินรถโดยสาร ฯลฯ 

  3.  การกูเงิน 

  ในบางกรณีรัฐบาลอาจมีความจําเปนท่ีจะตองกูเงินมาใชในการพัฒนาประเทศ หรือเพ่ือ
การใชจายสําหรับโครงการตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเพ่ือการลงทุน ถึงแมวาปจจุบันนี้รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
เงินภาษีจากประชาชนมาใชจายไดเพียงพอ  แตการจัดเก็บภาษีอากรจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ตกอยูในสภาวะเงินฝดได ดังนั้นรัฐบาลอาจใชวิธีการกูเงินแทนการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงในการกูเงิน
รัฐบาลสามารถกูจากแหลงตางประเทศ หรือ กูจากภายในประเทศก็ได แตการกูเงินจากแหลงตาง ๆ 
ดังกลาวนั้น มีท้ังผลดีและผลเสีย และมีความเหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจตาง ๆ กัน บางคนมักจะ
กลาววา การกูเงินของรัฐบาลเปนการสรางภาระใหแกลูกหลานในวันขางหนา ท้ังนี้เพราะเขาใจกันวา 
การท่ีรัฐบาลในปจจุบันกูเงินมาใชจายนั้น ทําใหลูกหลานในอนาคตตองเสียภาษีอากรเพ่ือชดใชหนี้สิน
ท่ีรัฐบาลในปจจุบันกอข้ึน  
   4.  การพิมพธนบัตร 
  รัฐบาลอาจจะตองหาเงินโดยวิธีการพิมพธนบัตรรัฐบาลจะตองระมัดระวังเพราะอาจทํา
ใหเกิดภาวะเงินเฟอไดงาย ดังนั้นกฎหมายของประเทศตาง ๆ จึงตองหาวิธีปองกันไมใหรัฐบาลใช
อํานาจพิมพธนบัตรมากจนเกินขอบเขตโดยกําหนดใหมีทุนสํารองเงินตรา ซ่ึงอาจเปนทองคํา หรือ
เงินตราตางประเทศท่ีเชื่อถือได เวนแตในยามจําเปน เชน เกิดภาวะสงคราม รัฐบาลอาจพิมพธนบัตร
ใหเกินทุนสํารองตามปกติไดแตตองกระทําโดยระมัดระวัง  
  5.  เงินชวยเหลือจากตางประเทศ หรือ จากองคกรระหวางประเทศ 

  รัฐบาลอาจจะตองหารายไดดวยวิธีการหาเงินชวยเหลือจากตางประเทศนี้ ข้ึนอยูกับ
สภาวะทางการเมืองระหวางประเทศ หรือประเทศตกอยูในสภาวะวิกฤติ เชน การเกิดสึนามิทําให
ประเทศเกิดความเสียภายอยางหนัก เปนตน ไมใชวิธีการหาเงินมาใชตามปกติ เปนรายไดท่ีไดมาเปน
ครั้งคราวเทานั้น 
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วัตถุประสงคในการเก็บเงินภาษีอากร 
 ในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   1.  เพ่ือหารายไดใหเพียงพอกับรายจายของรัฐบาล สวนใหญรัฐบาลจะนําเงินไปใชจาย
ดานความม่ันคง ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา ดานสาธารณูปโภค เปนตน 

   2.  เพ่ือการควบคุมและสงเสริมของเศรษฐกิจ 

   3.  เพ่ือเปนเครื่องมือการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม ถือวาเปนมาตรการ
ดานรายไดท่ีรัฐบาลใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชน เชน ใชอัตราภาษีแบบกาวหนา ภาษี
ทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน 

  4.  เพ่ือการชําระหนี้สินของรัฐบาล โดยสวนใหญรายไดของรัฐบาลยังไมเพียงพอตอการ
ใชบริหารประเทศ รัฐบาลจึงมีความจําเปนท่ีจะตองกูเงินจากตางประเทศ ดังนั้นเม่ือรัฐบาลมีรายได
จะตองนําเงินสวนหนึ่งไปใชหนี้ 
  5.  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   6.  เพ่ือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท้ังทางดานราคาสินคาและการจางงาน เชน 
ปองกันภาวะเงินเฟอ โดยการเพ่ิมอัตราภาษีตาง ๆ ใหสูงข้ึนเพ่ือลดอํานาจการซ้ือของประชาชน และ
ในภาวะเงินฝดเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลก็จะลดอัตราภาษีลงเพ่ือใหประชาชนมีอํานาจในการซ้ือสินคา
ไดถือวาเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหดีข้ึน 

  7.  เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การจาํแนกประเภทของภาษีอากร 
 ในการจําแนกประเภทของภาษีอากร สามารถจําแนกได 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.  ภาษีทางตรง คือ ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากตัวบุคคลในลักษณะท่ีรัฐบาลตองการให
เปนผูรับภาระในการเสียภาษี โดยท่ีไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหบุคคลอ่ืนได ซ่ึงไดแก ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
  2.  ภาษีทางออม  คือ ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บกับผูมีหนาท่ีเสียภาษี แต ภาระภาษี
สามารถถูกผลักภาระไปใหผู อ่ืนหรือผูบริโภคไดงาย ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต เปนตน 
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ลักษณะของภาษีอากรท่ีดี 
 ลักษณะของภาษีอากรท่ีดี ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  1.  หลักความเปนธรรม 

     ในการเสียภาษีอากรจะตองเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษีอากรโดยควรคํานึงถึง
รายไดของผูประกอบการหรือประชาชนผูเสียภาษีโดยผูมีรายไดมากก็เสียภาษีมากผูมีรายไดนอยก็เสีย
ภาษีนอยลดหลั่นลงมาตามลําดับ 

  2.  หลักความแนนอนและชัดเจน 

   ในการจัดเก็บภาษีจะตองมีความแนนอนชัดเจน ประชาชนสามารถเขาใจกฎหมาย
และหลักเกณฑในการเสียภาษีเขาใจตรงกัน เพราะผูเสียภาษีจะไดใชในการวางแผนเก่ียวกับการเสีย
ภาษีของตน ซ่ึงหลักของความแนนอนนั้นจะตองแนนอนในเรื่องของระยะเวลาในการชําระภาษีท่ี 
วิธีการเสียภาษี จํานวนภาษี จะตองแนนอน 

  3.  หลักความเปนกลาง 
   หลักเกณฑท่ีใชในการจัดเก็บภาษีจะตองกระทบตอกลไกตลาดใหนอยท่ีสุด 

  4.  หลักอํานวยรายได 
   ในการเก็บภาษีอากรจากผูเสียภาษีควรเก็บเฉพาะประเภทท่ีสามารถทํารายไดไดดี
ไมควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป  

  5.  หลักความยืดหยุน 

   ในการเก็บภาษีอากรควรมีความยึดหยุนตามสภาพภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ี
เปลี่ยนไป เชนเม่ือเศรษฐกิจของประเทศดีประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนรัฐอาจเพ่ิมภาษีมูลคาเพ่ิมจาก 
7% เปน 10% หรืออัตราภาษีสามารถปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ เปนตน 

  6.  หลักความสะดวก 

   ในการเสียภาษีทุกชนิดควรใหความสะดวกแกผูเสียภาษี ท้ังวิธีการ เวลา และ
สถานท่ีท่ีตองเสียภาษีเชน สามารถยื่นแบบรายการผานอินเตอรเน็ต สามารถชําระภาษีไดผานท่ีทํา
การไปรษณีย ธนาคาร หรือรานสะดวกซ้ือเปนตน 

  7.  หลักประหยัดและประสิทธิภาพ 

   ในการเสียภาษีจะตองคํานึงถึงคาใชจายในการจัดเก็บภาษีจะตองเสียคาใชจายนอย
ใชเวลานอยสะดวกรวดเร็ว 
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โครงสรางของกฎหมายภาษีอากร 
 ในการกําหนดโครงสรางของกฎหมายภาษีอากรสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ มี
ท้ังหมด 6 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร คือ บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีในการเสียภาษีอากรวา
จะเปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ท่ีมีเงินไดจะตองเปนผูมีหนาท่ีในการเสียภาษีอากร 
  2.  ฐานภาษี  

 3.  อัตราภาษี 

 4.  การประเมินจัดเก็บภาษี 

 5.  การอุทธรณภาษีอากร 
 6.  เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและโทษ 

 

ฐานภาษีอากร   
 ฐานภาษี หมายถึง สิ่งท่ีเปนมูลเหตุข้ันตนท่ีทําใหบุคคลตองเสียภาษีอากร  ตามความหมายนี้
ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคือ เงินได หากใหความหมายของฐานภาษีวาหมายถึงสิ่งท่ีใชเปนฐานใน
การประเมินภาษีอากร ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ฐานภาษีก็คือเงินไดสุทธิหลังหักคาใชจาย
และลดหยอนแลว  ฐานภาษีเบื้องตนประกอบดวย 

 ฐานรายได  รายไดเปนฐานภาษีท่ีใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุดฐานหนึ่ง เพราะความเชื่อ
ท่ีวารายไดเปนเครื่องวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลไดดีท่ีสุด  การจัดเก็บภาษีจากฐาน
รายไดมีท้ังเรียกเก็บจากรายไดของบุคคลธรรมดาและรายไดของนิติบุคคล 

 ฐานการบริโภค  หมายถึง การนําคาใชจายในการบริโภคสินคาหรือบริการมาเปนฐานในการ
เรียกเก็บภาษีอากร  การบริโภคทําใหทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไป  ดังนั้นผูบริโภคมากจึงควรเสีย
ภาษีอากรใหสังคมมากตามไปดวย  และผูบริโภคมากยอมแสดงวามีระดับการกินดีอยูดีมากกวาคนอ่ืน 
จึงนาจะมีความสามารถในการเสียภาษีสูง เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต  เปนตน 

 ฐานทรัพยสิน  การใชฐานทรัพยสินในการเรียกเก็บภาษีนิยมใชกันมานานแลวเพราะวา
ทรัพยสินเปนสิ่งวัดความสามารถในการเสียภาษีไดเปนอยางดี  ผูใดมีทรัพยสินมากควรเสียภาษีมาก
ตามไปดวย  ภาษีท่ีใชฐานทรัพยสินนิยมเรียกเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีท่ีดิน  ภาษีรถยนต ภาษี
โรงเรือน เปนตน 

 ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ  การอนุญาตใหประกอบกิจการบางประเภทไมวาจะมี
ลักษณะผูกขาดหรือไมตองเสียคาธรรมเนียมใหรัฐ  เชน ใบอนุญาตขายสุรา  การผูกขาดการเก็บรังนก
นางแอน เปนตน 
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อัตราภาษีอากร   
 อัตราภาษีอากรแบงไดเปน  3  แบบ คือ  แบบคงท่ี  แบบกาวหนา และแบบถดถอย ท้ังนี้
โดยการพิจารณาวาอัตราภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในกรณีท่ีฐานภาษีอากรมีจํานวน
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ถาจํานวนของฐานภาษีอากรเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แต
อัตราภาษีอากรยังคงเทาเดิม เรียกอัตราภาษีอากรลักษณะนี้วาอัตราภาษีอากรแบบคงท่ี  เชนอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในปจจุบันและอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม  แตถาฐานภาษีอากรมีจํานวนเพ่ิมข้ึนและ
อัตราภาษีอากรก็เพ่ิมข้ึนดวย  เรียกอัตราภาษีอากรลักษณะนี้วาอัตราภาษีอากรแบบกาวหนา  เชน 
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และถาฐานภาษีอากรมีจํานวนเพ่ิมข้ึนแตอัตราภาษีอากรกลับลดลง
เรียกวาอัตราภาษีอากรลักษณะนี้วา อัตราภาษีอากรแบบถดถอย เชน อัตราภาษีบํารุงทองท่ี 

  

ความหมายของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาท่ัวไป หรือจากหนวย
ภาษีท่ีมีลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บ
เปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณีกฎหมาย
ยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงครึ่งปแรก เพ่ือเปนการ
บรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ี
จายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 

 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สามารถแบงได 5 ประเภท ดังนี้ 

  1. บุคคลธรรมดา  
 2. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
 3. ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
 4. กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเปนหางหุนสวน

สามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
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บุคคลธรรมดา 

 บุคคลธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 15 หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมี
ชีวิตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก และสิ้นสุดลงเม่ือตาย ดังนั้น  บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดถึงเกณฑ
จะตองมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยไมจํากัดอายุ ความสามารถ หรือแมกระท่ังสัญชาติ 
โดยกลาวอีกอยางหนึ่งคือ บุคคลธรรมดาประกอบดวย 

  1. บุคคลธรรมดาท่ัวไป 

   2. ผูเยาว 
   3. ผูไรความสามารถ 

   4. ผูเสมือนไรความสามารถ 

   5. ผูท่ีอยูตางประเทศ 

  หมายเหตุ กรณีผูมีเงินไดไมอยูในวิสัยท่ีจะยื่นแบบรายการชําระภาษีเงินไดดวยตัวเอง
กฎหมายไดบัญญัติใหบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
แทนได ไดแก ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือ ผูจัดการกิจการ เปนตน  สวนกรณีเงินได
ของสามีและภรรยาไดบัญญัติไวในมาตรา 57 ฉ มีผลบังคับไวตั้งแตป 2555 กําหนดไวดังนี้ 
 1.  ในกรณีสามีและภรรยาตางฝายตางมีเงินได ใหสามีภรรยาสามารถเลือกวิธีคํานวณไดดังนี้ 
  1.1 สามีและภรรยาตางฝายตางแยกคํานวณเงินไดตามสวนของตนเอง 
  1.2 สามีและภรรยาสามารถนําเงินไดมารวมคํานวณได ดังนี้ 
   (1)  นําเงินไดทุกประเภทของตนไปถือเปนเงินไดของอีกฝายหนึ่ง หรือ 

   (2)  นําเงินไดเฉพาะประเภทท่ี 2 – 8 ของตน ไปถือเปนของอีกฝากหนึ่ง สวน
ประเภทท่ี 1 สามารถแยกคํานวณโดยไมถือเปนรายไดของอีกฝายหนึ่งได 
 กรณี (1) หรือ (2)  ถามีภาษีคางชําระ สามีหรือภรรยาตองรับผิดชอบรวมกัน และเม่ือได
เลือกยื่นรายการตาม (1) และ (2) แลว ใหคํานวณวิธีนั้นตลอดปภาษี เวนแตอธิบดีอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการดังกลาว 

 2.  ในกรณีท่ีเปนเงินไดท่ีไมสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนวาเงินไดนั้นเปนของสามีหรือ
ของภรรยาเปนจํานวนเทาใด ใหเลือกดังนี้ 
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  (1)  แบงกันคนละครึ่ง หรือ 

  (2)  เฉพาะเงินไดประเภทท่ี 8 จะแบงเงินไดเปนของสามีและภรรยาตามสัดสวนท่ีไดตก
ลงกันไวก็ได หากตกลงกันไมไดใหแบงกันคนละครึ่งเหมือน (1) 
  

หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
 หางหุนสวนสามัญ หมายถึง  บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลงเขากันไมวาจะเปนเงินหรือ
แรงงาน  ฯลฯ เพ่ือกระทํากิจการรวมกันโดยมีประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจากกิจการท่ีทํานั้น 
ตามมาตรา 1012 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในทางปฏิบัติมีการตีความตามคําสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ป.149/2558 วากรณีตอไปนี้ เปน หางหุนสวนสามัญ  

 1.  การเขารวมกันเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 2.  การเขารวมกันซ้ือหุน  
 3.  การเขาถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินรวมกัน 

 4.  การเขารวมกันของแพทยเพ่ือทํากิจการรักษาคนไข 
 5.  การเขารวมกันของนักแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือรับงานพิธีกร  
 คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หมายถึง บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลงกระทําการรวมกันอัน
มิใชหางหุนสวนสามัญ ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 39) พ.ศ. 2557  โดยมีลักษณะเหมือนกันกับหางหุนสวน
สามัญ ตางกันเพียงวัตถุประสงค คือหางหุนสวนสามัญมีวัตถุประสงคคือแบงผลกําไรสวนคณะบุคคลท่ี
มิใชนิติบุคคลนั้นไมจําเปนตองมีวัตถุประสงคเพ่ือแบงผลกําไรกัน 

 ถาหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลมีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด ใหผูมีหนาท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในชื่อของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคล
ท่ีมิใชนิติบุคคล ไดแก ผูอํานวยการ หรือผูจัดการ เสมือนเปนบุคคลธรรมดา (มาตรา 56 วรรค 2) 
 

ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
 ผูถึงแกความตายซ่ึงไดรับเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ถือวาบุคคลดังกลาว
เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงความตายทําใหทําใหสภาพบุคคลนั้นสิ้นสุดลง กฎหมาย
ไดกําหนดใหผูจัดการมรดก หรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพยมรดกของผูตายแลวแตกรณีเปน
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บุคคล เปนผูมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแทนผูตาย (มาตรา 57) ในการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีของผูตายนั้น กฎหมายกําหนดใหผูยื่นรายการรวมเงินไดพึงประเมินของผูตาย และ
กองมรดกท่ีไดรับตลอดปภาษีท่ีผูนั้นถึงแกความตาย เปนยอดเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองยื่นท้ังสิ้น สวน
สําหรับปตอ ๆ ไป ถากองมรดกของผูตายยังมิไดแบงและมีเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด ใหยื่นเสียภาษีในนามของกองมรดกของผูตาย แตถาไดมีการแบงกองมรดกกันแลว ผูไดรับ
สวนแบงมีเงินไดพึงประเมินใหผูมีเงินไดยื่นเสียภาษีในนามของตนเอง 
 

กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 ถาในปถัดจากปท่ีเจาของมรดกถึงแกความตาย ถาหากกองมรดกนั้นยังไมไดแบงใหกับ
ทายาทคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม และกองมรดกไดกอใหเกิดเงินไดพึง
ประเมินถึงเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด กองมรดกดังกลาวเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินบุคคลธรรมดวย และ
เนื่องจากโดยสภาพแลว กองมรดกไมมีสภาพบุคคล กฎหมายกําหนดผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดคือ 
ผูจัดการมรดก หรือทายาท หรือผูครอบครองมรดก เปนผูยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
 

วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเปนหางหุนสวนสามัญ 
หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
  พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กําหนดนิยามวิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือ
การอ่ืน ๆ ท่ีดาเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาวเพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน 

 บุคคลธรรมดา ประกอบดวย หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
  1.  หางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต สอง คนข้ึนไป ตกลงเขากัน
เพ่ือการทากิจการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคแบงปนกาไรท่ีไดจากกิจการท่ีทา  
  2.  คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หมายถึง บุคคลต้ังแต สอง คนข้ึนไป ตกลงเขากันเพ่ือ
การทํากิจการรวมกัน โดยไมมีวัตถุประสงคแบงปนกาไรท่ีไดจากกิจการท่ีทา  
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บุคลท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ 

   1. บุคคลตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตามสัญญาวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
หรอืทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2499) 
  2. องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ และเจาหนาท่ีหรือ
ผูเชี่ยวชาญขององคการหรือทบวงการดังกลาว ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในประเทศไทยในเม่ือประเทศไทยมี
ขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500) 
  3.  สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล บุคคลในคณะทูต 
บุคคลในคณะกงสุล และบุคคลท่ีถือวาอยูในคณะทูตตามความตกลง ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยที
ถอยปฏิบัติตอกัน (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500) 
  4.  บุคคลท่ีอยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนท่ีรัฐบาลไทยได
ทําไว หรือจะไดทํากับรัฐบาลตางประเทศ ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด (พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 
2505) ปจจบุันมีผลบังคับใชแลว 60 ฉบับ คือ  
1. เกาหลีใต 
2. แคนนาดา 
3. คูเวต 

4. จนี 

5. ชิลี 
6. เชค 

7. เซเชลส 
8. ไซปรัส 

9. ญี่ปุน 

10. เดนมารก 

11. ไตหวัน 

12. ตุรกี 

13. ทาจิกิสถาน 

14. นอรเว 

15. นิวซีแลนด 
16. เนเธอรแลนด 
17. เนปาล 

18. บาเรนห 
19. บงัคลาเทศ 

20. บงัแกเรีย 

21. เบลเยียม 

22. เบลารุส 

23. ปากีสถาน 

24. โปแลนด 

25. ฝรั่งเศส 

26. พมา 
27. ฟนแลนด 
28. ฟลิปปนส 
29. มอริเซียส 

30. มาเลเซีย 

31. ยูเครน 

32. เยอรมน ี

33. รัสเซีย 

34. โรมาเนีย 

35. ลักเซมเบอรก 

36. ลาว 

37. เวียดนาม 

38. ศรีลงักา 
39. สเปน 

40. สวิต 

41. สวีเดน 

42. สหรัฐอเมริกา 
43. สงิคโปร 
44. สโลวีเนีย 

45. ออสเตรเลีย 

46. ออสเตรีย 

47.อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ไอรแลนดเหนือ 

48. อารเมเนีย 

49. อิตาลี 
50. อินเดีย 

51. อินโดนีเซีย 

52. อิสราเอล 

53. อุซเบกิสถาน 

54. เอมิเรตส 
55. เอสโตเนีย 

56. อัฟริกาใต 
57. โอมาน 

58. ไอรแลนด 
59. ฮังการี 
60. ฮองกง 
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 5. ยกเวนใหแกบุคคลตามท่ีกําหนดไวในความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับองคการรัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เก่ียวกับสํานักงานใหญขององคการรัฐมนตรีแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในประเทศไทย (ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 17 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2515) ซ่ึงไดแก 
  5.1 ผูอํานวยการซีเมสหรือพนักงานใด ๆ ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหทําการแทนผูอํานวยการซีเมส 

  5.2 พนักงานระหวางประเทศซ่ึงมีชื่อสงไป และไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาท่ีของไทย
ท่ีเหมาะสมแลว โดยไดรับยกเวนจากภาษีทางตรงท้ังปวงสําหรับเงินเดือนและรายไดซึ่งองคการไดจายให 
  5.3 ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษานอกจากพนักงานของซีเมส ผูปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือซีเมส  
 6. เงินไดท่ีผูวาการ ผูวาการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง พนักงาน ลูกจาง รวมท้ัง
ผูเชี่ยวชาญซ่ึงปฏิบัติงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดรับจากธนาคารดังกลาว (พ.ร.บ. ใหอํานาจ
ปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเซีย พ.ศ. 2509) 
 7. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติอเมริกันซ่ึงเปนลูกจางหรือพนักงานของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล ท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ตามโครงการและเง่ือนไขท่ีรัฐบาลไทยเห็นชอบ 
(คําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติท่ี 79/2515 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2515) 
 

เงินไดพึงประเมิน 

  เงินไดพึงประเมิน หมายถึง เงินไดอันมีลักษณะท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีเกิดข้ึน
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปใดๆ หรือเงินได ท่ีเกิดข้ึนในปภาษีนั้นอาจจะเปนตัวเงิน 
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน  ไดแก 
  1. เงิน  

 2. ทรัพยสินซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงินท่ีไดรับจริง  
 3. ประโยชนซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน   

 4. เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนให    
 5. เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 เงิน หมายถึง เงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศท่ีไดรับ ถาไดรับเปนเงินตราตางประเทศ
ใหคํานวณคาเปนเงินตราไทย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปลี่ยน 
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 ทรัพยสินซึ่งอาจคํานวณไดเปนเงิน หมายถึง ทรัพยสินซ่ึงอาจมีรูปรางหรือ ไมมีรูปรางก็ไดแต
สามารถคิดคํานวณคาเปนตัวเงินได เชน การไดรับทรัพยสินเปนบาน หรือรถยนต จากการชิงโชค 
หรือการประกวดแขงขัน เปนตน 

 ประโยชนท่ีคิดคํานวณไดเปนเงิน หมายถึง สิ่งท่ีไดรับ ไมใชเงิน ไมใชทรัพยสิน แตเปน
ประโยชนอยางอ่ืนท่ีคิดคํานวณไดเปนเงิน เชน มูลคาของการไดรับประทานอาหารท่ีนายจางจัดให 
มูลคาจากการไดอยูบานฟรีโดยไมไดเสียคาเชา มีไดรับคาเดินทางหรือมีรถรับสงโดยไมเสียคาโดยสาร 
(กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติ ใหคํานวณประโยชนเพ่ิมของลูกจางเปนเงินไดพึงประเมินในอัตรา
รอยละ 20 ของเงินเดือนหรือคาจางรวมท้ังเงินเพ่ิมตลอดป (ถามี) โดยไมรวมเงินโบนัสท่ีจายเปนรายป 
 เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด เครดิตภาษีเงินปนผลเปนมาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ปญหาการเก็บภาษีซํ้าซอน เนื่องจากเงินปนผลซึ่งเปนฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เคยเปนสวนหนึ่ง
ของกําไรสุทธิซ่ึงไดเปนฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลวครั้งหนึ่ง 
  

เงินไดถึงเกณฑข้ันต่ําท่ีตองย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 

 ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปภาษีจะมีหนาท่ีตองยื่นแบบฯ ก็ตอเม่ือมีเงินไดถึงเกณฑข้ันตํ่า
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระเพ่ิมเติมหรือไมก็ตาม ดังนี้ 
 1. ผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเงินเดือน คาจางท่ีไดรับในปภาษีนั้น 

        1.1 กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 120,000 บาท 

     1.2 กรณีท่ีมีคูสมรสไมวาฝายเดียว หรือท้ังสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมินรวมกัน เกิน 
220,000 บาท 

 2. ผูมีเงินไดจากการทําธุรกิจการคาท่ัวไปท่ีมิใชเกิดจากการจางแรงงานท่ีไดรับในปภาษีนั้น  
  2.1 กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 60,000 บาท 

       2.2 กรณีมีคูสมรสไมวาฝายเดียวหรือท้ังสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมินรวมกัน  
เกิน 120,000 บาท 

 3.กองมรดกของผูตายท่ียังไมแบงเกิน 60,000 บาท 

 4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลเกิน 60,000 บาท   
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แหลงเงินไดพึงประเมิน 

 แหลงท่ีมาของเงินไดพึงประเมิน สามารถแบงได 2 ประเภท ดังนี้  
 1. แหลงในประเทศ หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึน หรือเปนผลสืบเนื่องในประเทศ ดังนี้ 

   1.1 หนาท่ีงานท่ีทําในประเทศไทย หรือ 

   1.2 กิจการท่ีทําในประเทศไทย หรือ 

   1.3 กิจการของนายจางในประเทศไทย หรอื 

   1.4 ทรัพยสินท่ีอยูในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา ฯลฯ) 
  เง่ือนไข ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนจากแหลงในประเทศมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามท่ีประมวล
รัษฎากร ท้ังนี้ ไมวาเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลวนั้น   จะจายในหรือนอกประเทศ และไม
วาผูมีเงินไดนั้นจะเปนผูอยูในประเทศไทยหรือไมก็ตาม  

 ตัวอยาง 1  นาย คณิศร เปนคนไทย ทํางานในบริษัทท่ีนายจางเปนคนตางชาติมีสาขาใน
ประเทศไทย ไดรับเงินเดือน 50,000 บาท จากบริษัทในประเทศไทย  ดังนั้น นายคณิศร มีหนาท่ีงาน
ท่ีทําในประเทศไทยจะตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย 

 ตัวอยาง 2 นายเฉินหลง เดินทางมาแสดงหนังท่ีประเทศไทย เปนเวลา 1 เดือน ไดรับคาจาง 
1,500,000 บาท  ดังนัน้  นายเฉินหลงมีแหลงเงินไดในประเทศไทยถึงแมวาจะอยูไมครบ 180 วัน ถือ
วาจะตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย 

  2. แหลงนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลสืบเนื่อง ดังนี้ 
   2.1 หนาท่ีงานท่ีทําในตางประเทศ หรือ 

   2.2 กิจการท่ีทําในตางประเทศ หรือ 

   2.3 ทรัพยสินท่ีอยูในตางประเทศ   
 เง่ือนไข ผูมีเงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศในปภาษีท่ีลวงมาแลวจะตองเสียภาษีเงินไดใน
ประเทศไทยก็ตอเม่ือเขาองคประกอบท้ัง 2 ประการ ดังตอไปนี้ 
 ประการท่ี 1 ผูมีเงินไดจะตองเปนผูอยูในประเทศไทย ในปภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือ
หลายระยะเวลา รวมท้ังหมดถึง 180 วนั  
 ประการท่ี 2 ผูมีเงินไดนําเงินไดนั้นเขามาในประเทศไทยในปภาษีนั้นดวย 
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 ตัวอยาง 3.  นาย เจษฎา เปนคนไทย ไปทํางานท่ีประเทศมาเลเซีย เปนเวลา 8 เดือน และ
ไดกลับมาพักผอนในประเทศไทยเปนเวลา 1 เดือน โดยนําเงินไดท้ังหมดท่ีไดจากการไปทํางาน
ตางประเทศ 400,000 บาท เขามาในประเทศไทยดวย ดังนั้น นาย เจษฎา ไมตองเสียภาษีใหกับ
ประเทศไทยเพราะ ถึงแมนาย เจษฎา จะทําเงินเขามาในประเทศไทยจริงแตงเขาอยูประเทศไทยไม
ครบ 180 วัน   
 

 ตัวอยาง 4. นางสาว ปลื้มจิต เปนคนไทย เดินทางไปเลนวอลเลยบอลท่ีประเทศจีน เปน
เวลา 15 วัน ไดรับเงินจากการเลนวอลเลยบอล 500,000 บาท และไดนําเงินเขามาในประเทศไทย 
ดังนั้น นางสาว ปลื้มจิต จะตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย เพราะแหลงเงินไดนอกประเทศจะตองเขา
เง่ือนไข 2 ขอ คือ อยูในประเทศไทยครบ 180 วัน และนําเงินเขามาในประเทศไทย 

 

บทสรุป 

 การท่ีรัฐบาลจะตองมีหนาท่ีในการดูแลรักษาและบริหารประเทศนั้นรัฐบาลจะตองหาเงิน
รายไดมาใหเพียงพอกับการใชจายตาง ๆ ในการบริหารประเทศ ซ่ึงรายไดสวนใหญของรัฐบาลไดแก 
การเก็บภาษีอากร การหาประโยชนจากทรัพยสินและการขายสินคาและบริการ การกูยืม การพิมพ
ธนบัตร เงินชวยเหลือจากตางประเทศ หรือ จากองคกรระหวางประเทศ ดังนั้น เงินภาษีอากรจึงถือวา
เปนรายไดสวนหนึ่งของรัฐบาล  ภาษีอากรสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ (1) ภาษีทางตรง คือ 
ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากตัวบุคคลในลักษณะท่ีรัฐบาลตองการใหเปนผูรับภาระในการเสียภาษี โดยท่ี
ไมสามารถผลักภาระไปใหบุคคลอ่ืนซ่ึงไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2) ภาษี
ทางออม คือ ภาษีท่ีรัฐบาลเรียกเก็บกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีแตภาระภาษีสามารถผลักภาระไปใหผูอ่ืน
หรือผูบริโภคไดงาย ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต เปนตน โดยในการเสีย
ภาษีอากรไดมีการกําหนดโครงสรางของกฎหมายภาษีอากรออกเปน 6 ประเภท คือ (1) ผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีอากร (2) ฐานภาษี (3) อัตราภาษี (4) การประเมินจัดเก็บภาษี (5) การอุทธรณภาษีอากร (6) 
เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและโทษ ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประกอบดวย  บุคคลธรรมดา หาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี กองมรดกท่ียังไมไดแบง 
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเปนหางหุนสวนสามัญหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล และแหลงท่ีมาของเงินไดพึงประเมินมี 2 ประเภท คือ แหลงเงินไดใน
ประเทศ และแหลงเงินไดนอกประเทศ 
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บทท่ี 2 
 

เงินไดพึงประเมิน 

 

 สําหรับผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นจะตองทําความเขาใจและมีความรูเก่ียวกับ
เงินได ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นเงินไดดังกลาวตามประมวลรัษฎากรเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา เงินไดพึงประเมิน  เพราะเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น
ไดมีการจัดแบงเปนแตละประเภทและแตละประเภทนั้นมีการคํานวณท่ีแตกตางกันออกไป และเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 และ เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ เปนเพียงสวนหนึ่งของการคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดังนั้นตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 39 ไดมีการใหความหมายของเงิน
ไดพึงประเมินไวดวย 

 

ความหมายของเงินไดพึงประเมิน 

18 เงินได 1 8 หมายถึง เงินอะไรก็ตามท่ีไดรับมาแลวทําใหสามารถนําไปใชหรือชําระหนี้ไดตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะเงินไดท่ีทําใหเราตองเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กฎหมายจะ
เรียกชื่อเฉพาะวา เงินไดพึงประเมิน 

 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 เงินไดพึงประเมิน หมายถึง เงินอันเขาลักษณะพึงเสียภาษี
ในหมวดนี้เงินไดท่ีกลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีไดรับ ซ่ึงอาจคิด
คํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตาม
มาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิดังนี ้
 1.  ตัวเงิน หมายถึง เงินสดหรือตราสารไทยหรือเงินตราตางประเทศท่ีไดรับ  ถาไดรับเปน
เงินตราตางประเทศใหคํานวณคาเปนเงินตราไทย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตามอัตราอางอิง
ประจําวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไวเปนอัตราแลกเปลี่ยน ท่ีมีคาเสมือนเงินสด เชน 
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เช็ค ดราฟ เงินฝากธนาคาร ฯลฯ 

 2. ทรัพยสินซึ่งอาจคํานวณไดเปนเงิน หมายถึง ทรัพยสินซ่ึงอาจมีรูปรางหรือ ไมมีรูปรางก็ได
แตสามารถคิดคํานวณคาเปนตัวเงินได เชน การไดรับทรัพยสินเปนบาน หรือรถยนต จากการชิงโชค 
หรือการประกวดแขงขัน การใหเชาท่ีนาไดรับคาเชาเปนขาวเปลือก การซื้อหุนไดรับเปนเงินปนผลเปน
หุน เปนตน 
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 3. ประโยชนท่ีคิดคํานวณไดเปนเงิน หมายถึง สิ่งท่ีไดรับ ไมใชเงิน ไมใชทรัพยสิน แตเปน
ประโยชนอยางอ่ืนท่ีคิดคํานวณไดเปนเงิน เชน คนงานไดรับประทานอาหารท่ีนายจางจัดให คนงานได
ไดอยูบานฟรีโดยไมไดเสียคาเชา คนงานไดรับคาเดินทางหรือมีรถรับสงโดยไมเสียคาโดยสาร หรือการ
ไดรับรถประจําตําแหนง (กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติ) ใหคํานวณประโยชนเพ่ิมของลูกจางเปน
เงินไดพึงประเมินในอัตรารอยละ 20 ของเงินเดือนหรือคาจางรวมท้ังเงินเพ่ิมตลอดปโดยไมรวมเงิน
โบนสัท่ีจายเปนรายป 
 4. เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ไมวาทอดใด ๆ 

 5. เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด เครดิตภาษีสําหรับเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรท่ี
ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย การเครดิตภาษีเงินปนผล 
สามารถคํานวณไดเปนจํานวน 3 ใน 7 สวนของเงินปนผลหรือสวนแบงกําไรท่ีจะไดรับ แลวนํามาหัก
กลบกับภาษีท่ีตองชําระหรือชําระไวเกิน (ขอคืนภาษี) เพราะเงินปนผลหรือสวนแบงกําไรไดมาจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลว เม่ือนํามาจายเปนเงินปน
ผลหรือสวนสวนแบงกําไรใหกับผูถือหุน จะตองเสียภาษีอีกรอบ ซ่ึงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40 (4) (ข) ทําใหเกิดการเสียภาษีท่ีซํ้าซอน ดังนั้นตามประมวลรัษฎากรจําไดกําหนดใหมีการคืนเงิน
ภาษีบางสวนใหแกผูถือหุน ซ่ึงเรียกวา เครดิตภาษีเงินปน และเปนมาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ปญหาการเก็บภาษีซํ้าซอน เนื่องจากเงินปนผลซึ่งเปนฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เคยเปนสวนหนึ่ง
ของกําไรสุทธิซ่ึงไดเปนฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลวครั้งหนึ่ง  
 

 จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา เงินไดพึงประเมิน หมายถึง เงินไดท่ีกฎหมาย
บังคับใหตองเสียภาษี อันมีลักษณะท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีเกิดข้ึนในระหวางวันท่ี 1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปนั้น ๆ หรือเงินไดท่ีเกิดข้ึนในปภาษีนั้นอาจจะเปนตัวเงิน ทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนอ่ืน ก็ได 
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ประเภทของเงินไดพึงประเมิน 

 เนื่องจากผูมีเงินไดประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันดังนั้นรายไดท่ีไดรับก็จะออกมาในรูปแบบท่ี
แตกตางกัน เชน เงินเดือน คานายหนา รับเหมา ฯลฯ และมีความยากงายหรือตนทุนท่ีแตกตางกัน
ออกไป เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในกฎหมายจึงไดแบงลักษณะของเงินไดพึงประเมิน ออกเปน  
8 ประเภท ดังนี้ 
 1. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) ไดแก เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน  
   1.1 เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

   1.2 เงินคาเชาบานท่ีไดรับจากนายจาง 
   1.3 เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ซ่ึงนายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
   1.4 เงินท่ีนายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซ่ึงลูกจางมีหนาท่ีตองชําระ 

   1.5 เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ ท่ีไดเนื่องจากการจางแรงงาน เชน มูลคาของ
การไดรับประทานอาหาร  
 ตัวอยาง 1 นาย กนก เปนพนักงานของบริษัทแหงหนึ่งไดรับเงินเดือน ๆ ละ 32,000 บาท 
ตามมาตรา 40 (1) และยังไดอยูบานเชาท่ีนายจางออกให ดังนั้นการไดอยูบานเชาท่ีนายจางออกให 
เปนไปตามมาตรา 40 (1)  ถาพนักงานไดอยูบานเชาหลังเดียวกันหลายคนใหเฉลี่ยผลประโยชนท่ีพึง
ไดรับ เวนแตในกรณีท่ีพนักงานไดอยูตึกหอพักหลายคนเพ่ือมาอยูเวรหรือทํางานลวงเวลา ในกรณี
เชนนี้จะไมถือวาเปนผลประโยชนเพ่ิมเติม เพราะถือเปนการอยูอาศัยเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 2. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) ไดแก เงินไดเนื่องจากหนาท่ี หรือตําแหนงงานท่ีทํา 
หรือจากการรับทํางานให 
   2.1 คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด 

   2.2 เงินอุดหนุนในงานท่ีทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

   2.3 เงินคาเชาบานท่ีไดรับเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานท่ีทํา  
   2.5 เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ท่ีผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา 
   2.6 เงินท่ีผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองชําระ 
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   2.7 เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ ท่ีไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานท่ีทําหรือ
จากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาท่ีหรือตําแหนงงาน หรืองานท่ีรับทําใหนั้นจะเปนงานประจําหรือ
งานชั่วคราว  
  ตัวอยาง 2 นาย กชกร เปนพนกังานขายของบริษัทแหงหนึ่งไดรับเงินเดือน ตามมาตรา 40 (1) 
และยังไดรับคานายหนาจากการขาย ถือวาเปนไปตามมาตรา 40 (2)   
  ตัวอยาง 3 สมาชิกวุฒิสภาไดรับเงินคารับรองและเงินชวยเหลือคาท่ีพัก ถือวาเปนไปตาม
มาตรา 40 (2)  
 3. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยาง
อ่ืน เงินป หรือเงินไดท่ีมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคํา
พิพากษาของศาล 

  ตัวอยาง 4 เงิน คาลิขสิทธิ์ ในการซ้ือ แฟรนไชส  ของรานชาพะยอม ถือวาเปนไปตาม
มาตรา 40 (3) 
 4.  เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (4) ไดแกดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร                                                                                                                                                  
เงินลดทุน เงินเพ่ิมทุน ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน  
   4.1 ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินได ปโตรเลียมเฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายล หรือผลตาง
ระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมท้ังเงินไดท่ี
มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจากการใหกูยืม หรือ
จากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 

   4.2 เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากบริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายไทยใหจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะสําหรับให
กูยืมเงิน  
   4.3 เงินโบนัสท่ีจายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

   4.4 เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนท่ีจายไมเกินกวากําไร 
และเงินท่ีกันไวรวมกัน 
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   4.5 เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงต้ังจากกําไรท่ีไดมา หรือรับชวง
กันไวรวมกัน 

   4.6 ผลประโยชนท่ีไดจากการท่ีบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับ
ชวงกัน หรือเลิกกัน ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 

   4.7 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนการเปนหุนสวน หรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัว
เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้
เฉพาะซ่ึงตีราคา เปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน เงินไดประเภทท่ี 4 ในหลายๆ กรณี กฎหมายใหสิทธิท่ีจะ
เลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ท่ีจาย แทนการนําไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนตามหลักท่ัวไป ซ่ึงจะทํา
ใหผูมีเงินไดท่ีตองเสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษี ในอัตราท่ีสูงกวาอัตราภาษี หัก ณ ท่ีจาย สามารถ
ประหยัดภาษีได 
  5. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงิน หรือ
ประโยชนอยางอ่ืน ท่ีได 
   5.1 การใหเชาทรัพยสิน 

   5.2 การผิดสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน 

   5.3 การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอนซ่ึงผูขายไดรับคืนทรัพยสินท่ีซ้ือขายนั้นโดยไมตองคืน
เงินหรือประโยชนท่ีไดรับไวแลว   
 การใหเชาทรัพยสินไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย ไดแก ท่ีดิน บาน อาคาร โรงเรือน หรือ 
อสังหาริมทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีได ตามมาตรา 40 (5) เจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการประเมินคาเชา
เพ่ิมข้ึนไดหักมีเหตุอันควรหากพบวาผูมีเงินไดแสดงจํานวนเงินไดพึงประเมินนั้นต่ําเกินความเปนจริง 
โดยมาตรา 40 (5) วรรคสอง บัญญัติไววา 
 ในกรณี 5.1 ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําเกินความ
เปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนท่ีควรใหเชาตามปกติ และ
จะถือวาจํานวนท่ีเจาพนักงานประเมินนั้น ถือวาเปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได  
 ตัวอยาง 5 นาย มานิชย มีบานใหเชา โดยใหเชาเดือนละ 8,000 บาท แต นาย มานิชย ได
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเปนไดเงิน คาเชา ตามมาตรา 40 (5) ไวในราคาเดือนละ 3,000 บาท  
ซ่ึงเจาพนักงานประเมินเห็นคาเชาท่ี นาย มานิชยแสดงในรายการเสียภาษีตํ่ากวาความเปนจริง เจา
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พนักงานอาจจะใชวิธีโดยการไปสอบถามผูเชา หรืออาจใชวิธีการเทียบเคียงราคาเชาของกลุมอาคาร
ประเภทเดียวกันจากสถานท่ีใกลเคียงกันก็ได แลวประเมินเพ่ิมคาเชาเพ่ิมข้ึนได 
 ตัวอยาง 6 นาย มานะ ไดทําสญัญาขายรถยนตเงินผอนให นาย สมคิด ในราคา 550,000 บาท 

ในวันทําสัญญา นาย มานะไดรับเงินจาก นาย สมคิด เปนเงิน 250,000 บาท ถือเปนเงินดาวน สวนท่ี
เหลือผอนชําระเปนงวดรายป เปนระยะเวลา 3 ป โดยผอนงวด ๆ 100,000 บาท โดยในขอสัญญา
บอกวาถามีการผิดนัดในงวดใดงวดหนึ่งใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกตอกัน กรรมสิทธิ์ในรถยนตจะตกไป
อยูกับ ผูขาย เหมือนเดิม และ ผูขายมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับเงินท่ีผูซ้ือชําระมาแลวท้ังสิ้น  งวดแรก นาย 
สมคิดผอนชําระให นาย มานะ ตามปกติ  สวนงวดท่ีสองปรากฏวา นาย สมคิด ผิดสัญญาไมมาชําระ
หนี้เปนเหตุให นาย มานะ ตองบอกเลิกสัญญาแลวตอกัน  ดังนั้น นาย มานะจะไดรับเงินในสองปแรก 
เทานั้น ซ่ึงเปนจํานวน 350,000 นาย มานะจะตองไปยื่นเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดพึง
ประเมิน ตามมาตรา 40 (8)  
 เนื่องจากการผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอนชําระ ตามมาตรา 40 (5) 5.2 และ 5.3 ดังนั้นจะตอง
ถือวาเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับมาในปท่ีผิดสัญญาในปยอนหลังไปเปนเงินไดพึงประเมินของปท่ีมีการ
ผิดสัญญา ซึ่งถือวาเปนมาตรา 40 (5)  ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 11 มาตรา 5 (2) (3) ยอมใหหัก
คาใชจายเปนการเหมาไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น ในกรณีนี้ทําใหเกิดปญหาในการเสียภาษีซํ้าซอน 
เพ่ือเปนการปองกันปญหานี้ กรมสรรพากรยอมใหถือวาภาษีท่ีผูขายไดชําระไปแลว ตามมาตรา 40 
(8) ใหเครดิตภาษีไวกอน และจะตองคิดภาษีตามมาตรา 40 (5) ปท่ีผิดสัญญาเปนตัวภาษีท่ีตองเสียไป
จริง ๆ แลวเอาเครดิตภาษีมาหักออก 

 กรณีผูใหเชาทรัพยสิน เรียกเก็บเงินกินเปลา เงินแปะเจี๊ยะ เงินคาปลูกสราง หรือ เงินคา
ซอมแซม อีกสวนหนึ่งนอกเหนือจากคาเชา หรือไดรับประโยชนอ่ืน เชน ได กรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือ
โรงเรือน ท่ีผูเชาทําการกอสรางลงบนท่ีดินของผูใหเชา แลวยกให เงินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือ
โรงเรือนเปนเงินไดพึงประเมิน เนื่องจากการใหเชาทรัพยสินของผูใหเชา  
 6. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(6) ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การ
ประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงจะไดมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว  

7. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(7) ไดแก เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมา ตองลงทุน
ดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ  
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8. เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) ไดแก เงินไดจากธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในประเภทท่ี 1 ถึง
ประเภทท่ี 7  

 

เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนภาษี 

 เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนภาษี มีอยูหลายกรณีท่ีสําคัญๆ ไดแก การยกเวนตามมาตรา 
42 แหงประมวลรัษฎากร การยกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 การยกเวนตามพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับตางๆ เปนตน  เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีมีดังนี้  

 1. คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาพาหนะ ซ่ึงลูกจางหรือผูรับหนาท่ีหรือตําแหนงงาน หรือผูรับทํางานให 
ไดจายไปโดยสุจริตตามความจําเปนเฉพาะ ในการท่ีตองปฏิบัติการตามหนาท่ีของตนและไดจายไป
ท้ังหมดในการนั้น  
 2. คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราท่ีรัฐบาลกําหนดไว โดยพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยอัตรา คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 3. เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหลูกจาง เฉพาะสวนท่ีลูกจางไดจายท้ังหมดโดยจําเปนเพ่ือ
การเดินทางจากตางถ่ินในการเขารับงานเปนครั้งแรก หรือในการกลับถ่ินเดิมเม่ือการจางไดสิ้นสุดลง
แลว แตขอยกเวนนี้มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางท่ีลูกจางไดรับในการกลับถ่ินเดิม และในการเขารับงาน
ของนายจางเดิมภายใน 365 วัน นับแตวันท่ีการจางครั้งกอนไดสิ้นสุดลง  
 4. ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางไดทําสัญญากันโดยสุจริตกอนใชพระราชบัญญัติภาษีเงินได 
พุทธศักราช 2475 มีขอกําหนดวา นายจางจะชําระเงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา 
หรือเงินโบนัสใหแกลูกจางเปนจํานวนเดียวเม่ือการงานท่ีจางไดสิ้นสุดลงแลว แมเงินเต็มจํานวนนั้นจะ
ไดชําระภายหลังท่ีใชบทบัญญัติในสวนนี้ก็ดี เงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงิน
โบนัสสวนท่ีเปนคาจางแรงงานอันไดทําในเวลากอนใชพระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช 2475 

นั้น ไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได  
 5. เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบานท่ีใหอยูโดยไมตองเสียคาเชา 
สําหรับขาราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ  
 6. เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซ้ืออากรแสตมป หรือแสตมปไปรษณียากรของ
รัฐบาล  
 7. เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือคาสอน คาสอบท่ีทางราชการหรือสถานศึกษา
ของทางราชการจายให  
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 8. ดอกเบี้ยดังตอไปนี้  
  8.1 ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝาก
เผื่อเรียก  
  8.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ีไดรับจากสหกรณ  
  8.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออม
ทรัพย เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 10,000 บาทตลอด
ปภาษีนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
 9. การขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยมิไดมุงในทางการคา
หรือ หากําไร แตไมรวมถึงเรือกําปน เรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตท่ีมีระวาง
ตั้งแต 5 ตันข้ึนไป หรือแพ  
 10. เงินไดท่ีไดรับจากการรับมรดก (พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558)  
 11. รางวัลเพ่ือการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบงหรือสลากออมสินของ
รัฐบาล รางวัลท่ีทางราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิไดมีอาชีพในการประกวดหรือ
แขงขัน หรือสินบนรางวัลท่ีทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการปราบปรามการกระทําความผิด  
 12. บํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จตกทอด  
 13. คาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด เงินท่ีไดจากการประกันภัย หรือการฌาปนกิจสงเคราะห  
 14. เงินไดของชาวนาท่ีไดจากการขายขาว อันเกิดจากกสิกรรมท่ีตนและหรือครอบครัวไดทําเอง  
 15. เงินไดท่ีไดรับจากกองมรดก ซ่ึงตองเสียภาษีเงินไดไวในนามของกองมรดกแลว  
 16. รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซ้ือสลากบํารุง
กาชาดไทย  
 17. ดอกเบี้ยท่ีไดรับจากการคืนเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
 18. เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม (19) เงินไดของกองทุนรวม  
 20. เงินประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนไดรับจากกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายวาดวย
การประกันสงัคม  
 21. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไม มี
คาตอบแทนใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมรวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินไดจากการโอนใหแก
บุตรชอบดวยกฎหมายนั้น ในสวนท่ีไมเกิน 20 ลานบาทตอบุตรหนึ่งคนตลอดปภาษีนั้น  
(พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 43) พ.ศ.2559 ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 

เปนตนไป)  
 22. เงินไดท่ีไดรับจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือ
คูสมรส เฉพาะเงินไดในสวนท่ีไมเกิน 20 ลานบาทตลอดปภาษีนั้น  
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 23. เงินไดท่ีไดรับจากการอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยาหรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องใน
พิธี หรือตามโอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี ท้ังนี้ จากบุคคลซ่ึงมิใชบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคู
สมรสเฉพาะเงินไดในสวนท่ีไมเกิน 10 ลานบาทตลอดปภาษีนั้น  
 24. เงินไดท่ีไดรับจากการใหโดยเสนหาท่ีผูใหแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความประสงคใหใช 
เพ่ือประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 40) พ.ศ.2558)  
 25. เงินไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไม
รวมถึงเงินไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีกฎกระทรวงนี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 307 (พ.ศ.2558) ใชบังคับ 11 

กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป)  
 26. เงินไดจากการจําหนาย หรือสวนลดจากการจําหนายสลากกินแบงของรัฐบาล  
 27. เงินไดสวนท่ีเปนคาจางการทํางานในระหวางเวลาปดภาคการศึกษาของคนตางดาวซ่ึง
เปนนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตท่ีเขามาศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
หลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
 28. เงินไดสวนท่ีเปนคารักษาพยาบาลท่ีนายจางจายให หรือจายแทนลูกจางเปนคา
รักษาพยาบาล สําหรับ  
  28.1 ลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดาน ซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ลูกจาง ท้ังนี้ เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลท่ีกระทําในประเทศไทย  
  28.2 ลูกจางในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศในขณะท่ี
ปฏิบัติการตามหนาท่ีในตางประเทศเปนครั้งคราว  
ท้ังนี้ เงินจํานวนดังกลาวไดจายไปท้ังหมดในการนั้น (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 149 (พ.ศ.
2523) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2523 เปนตนไป)  
 29. เงินไดท่ีทางราชการจายใหเปนเงินคาเชาบานหรือเงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการได
อยูบานท่ีใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบี้ยกันดาร เงินยัง
ชีพ หรือเงินคาอาหารทําการนอกเวลา (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 136 (พ.ศ.2517) ใช
บังคับสําหรับเงินไดป 2517 เปนตนไป)  
 30. เงินคาเชาบานท่ีไดรับจากรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เทาท่ีผูมี
เงินไดไดจายไปโดยสุจริตตามความเปนจริง หรือเงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานท่ี



28 

 

รัฐวิสาหกิจดังกลาวใหอยูโดยไมตองเสียคาเชา และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดสําหรับ
เงินไดจํานวนดังกลาวให  
 31. เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบี้ยกันดารหรือเงินยังชีพ ท่ีไดรับจาก
รัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับท่ีทางราชการจายใหแกขาราชการ 
และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 138 (พ.ศ.2518) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2517 เปนตนไป)  
 32. รางวัลท่ีทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหมีการกระทําผิดเก่ียวกับ
ภาษีอากร (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 139 (พ.ศ.2518) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2518 

เปนตนไป)  
 33. ดอกเบี้ยเงินสะสมท่ีไดรับจากรัฐวิสาหกิจซ่ึงมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใน
อัตราเดียวกับท่ีทางราชการจายใหแกขาราชการ และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินได
สําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 145 (พ.ศ.2522) ใชบังคับ
สําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
 34. เงินไดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐบาลตางประเทศซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทยไดรับจาก
รัฐบาลของตน ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 146 (พ.ศ.2522) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
 35. เงินไดสวนท่ีเปนเงินเดือนและเงินใด ๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานท่ี
ทําหรือจากการรับทํางานใหท่ีคนตางดาวซ่ึงเปนผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทย ไดรับจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 145 (พ.ศ.2522) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
 36. เงินไดท่ีทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
และกระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเบิกจายได (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 152 (พ.ศ.
2523) ใชบังคับกอนหรือหลังวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2523เปนตนไป)  
 37. เงินไดสวนท่ีเปนเงินเดือนหรือคาจางและเงินใด ๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากหนาท่ีหรือ
ตําแหนงงานท่ีทําหรือจากการรับทํางานใหท่ีคนตางดาวซ่ึงไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยไดรับจาก  
  37.1 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลเก่ียวกับการโยกยายถ่ินฐานในการปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย  
  37.2 รัฐบาลแหงประเทศของตนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการชวยเหลือผูอพยพจากอิน
โดจีนในประเทศไทย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 154 (พ.ศ.2524) ใชบังคับสําหรับเงินได
ป 2524 เปนตนไป)  
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 38. เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือสังหาริมทรัพยท่ีไดรับจากการให
โดยเสนหา ท่ีต้ังอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครอง
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ ท้ังนี้ เฉพาะเงินไดจากการขายในสวนท่ีไมเกิน 200,000 

บาท ตลอดปภาษีนั้น  
 39. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของตนโดยไมมีคาตอบแทน บุตรโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
ดวย (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 312 (พ.ศ.2559) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2559)  
 40. เงินไดจากการขายสินคายาสูบ ท่ีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังไดเสียภาษีเงินไดแทน
ผูขายสินคาดังกลาวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 156 (พ.ศ.2526) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2525 เปนตนไป)  
 41. ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 187 (พ.ศ.2534) ความเดิมยังคงใชสําหรับการโอน
กรรมสิทธิ์ในใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคารโดยมีดอกเบี้ยท่ีไดมีการออกใบรับฝากกอนวันท่ี 
8 พฤศจกิายน พ.ศ.2534  
 42. เงินไดดังตอไปนี้  
  42.1 ดอกเบี้ยพันธบัตรหรือดอกเบี้ยหุนกู  
  42.2 ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายพันธบัตรหรือหุนกูท่ีออกจําหนาย
ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน  
  42.3 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนพันธบัตรหรือหุนกู  
 ท้ังนี้ เฉพาะพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินท่ีมี
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

หรืออุตสาหกรรม และผูมีเงินไดนั้นมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย (แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 249 
(พ.ศ.2548) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป) ผูมีเงินไดตองถือกรรมสิทธิ์หรือ
ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือหุนกูกอนวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 โดยพันธบัตรหรือหุนกู
ดังกลาวตองออกจําหนายกอนวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
พันธบัตรหรือหุนกูมิไดมีการแจงตอนายทะเบียนตองมีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์เปนหนังสือซ่ึงระบุ
วันท่ีโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรหรือหุนกูนั้นไวโดยชัดแจง (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 286 
(พ.ศ.2554) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 เปนตนไป)  
 43. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 187 (พ.ศ.2534) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2534)  
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 44. เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตไมรวมถึงเงินได
จากการขายหลักทรัพยท่ีเปนหุนกูหรือพันธบัตร (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 187 (พ.ศ.
2554) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2534)  
 45. เงินไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2531 สําหรับโลหะดีบุกท่ีซ้ือ
มาระหวางวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2530 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีไมนํารายจายใน
สวนท่ีเก่ียวกับกิจการซ้ือและขายโลหะดีบุกดังกลาวไปรวมคํานวณเปนรายจายในการคํานวณเงินได
สุทธิ ในกรณีท่ีรายจายบางรายการไมสามารถแยกเปนรายจายเก่ียวกับกิจการซ้ือและขายโลหะดีบุก
หรือเก่ียวกับกิจการอ่ืนไดโดย ชัดแจงใหเฉลี่ยรายจายตามสวนของเงินไดของแตละกิจการนั้น  
 46. เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร แลวแตกรณีจากหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคล
ท่ีมิใชนิติบุคคล หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ เฉพาะสวนท่ี
เปนการคํานวณจากเงินไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2531 สําหรับโลหะดีบุก
ท่ีซ้ือมาระหวางวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2530 และรายจายในสวนท่ี
เก่ียวกับกิจการซ้ือและขายโลหะดีบุกดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 171 (พ.ศ.
2529) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2551 เปนตนไป)  
 47. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไม มี
คาตอบแทนใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 177 (พ.ศ.2531) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2531 

เปนตนไป)  
 48. เงินไดสําหรับรางวัลสลากการกุศลสรางตึกสยามมินทร ซ่ึงออกเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
พ.ศ.2531 และเงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากการกุศลสรางตึกสยามมินทร  
 49. เ งินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไม มี
คาตอบแทนใหแกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 50. เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้เฉพาะท่ีดินท่ีตอง
เวนคืน และอสังหาริมทรัพยอ่ืนบนท่ีดินท่ีตองเวนคืน (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 196 
(พ.ศ.2538) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2538 เปนตนไป)  
 51. เงินไดพึงประเมินดังตอไปนี้  
  51.1 ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาซ้ือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ี
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและมีการจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวา
ราคาไถถอน แตไมรวมถึงกรณีท่ีผูมีเงินไดซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนผูทรงคน
แรก (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 196 (พ.ศ.2538) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.
2538 เปนตนไป)  
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  51.2 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ีบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้ เฉพาะตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ท่ีไมมีดอกเบี้ย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 223 (พ.ศ.2542) 
  51.3 ดอกเบี้ยท่ีไดจากต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก เฉพาะสวนท่ีเกิดข้ึนกอนการเปนผูทรงต๋ัวเงินหรือตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้ของผูมีเงินได ท้ังนี้ ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร จากดอกเบี้ยดังกลาวท้ังจํานวนไวแลว (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 231 
(พ.ศ.2544) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2544 เปนตนไป)  
 ในกรณีท่ีเงินไดพึงประเมินตามวรรคหนึ่งเกิดจากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีการ
จําหนายครั้งแรกในราคาตํ่ากวาราคาไถถอน จะตองเปนกรณีท่ีไดมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจาก
เงินไดของบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูทรงคนแรกไวแลวตาม มาตรา 50 (2) (ค) แหงประมวลรัษฎากร และ
ผูจายเงินไดไดประทับตราวาไดหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายบนตราสารแลวเทานั้น (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 196 (พ.ศ.2538) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2538 เปนตนไป)  
 52. เงินไดท่ีผูเชี่ยวชาญของประชาคมยุโรปท่ีเปนคนตางดาว และไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศ
ไทยไดรับเนื่องจากการเขามาทํางานในประเทศไทย ภายใตโครงการ ความชวยเหลือท่ีประเทศไทย
ไดรับจากประชาคมยุโรป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 190 (พ.ศ.2535) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
5 มีนาคม พ.ศ.2535 เปนตนไป)  
 53. เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืน
ใหแกกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 246 (พ.ศ.2547) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 31 

สิงหาคม พ.ศ.2547 เปนตนไป)  
 54. เงินไดท่ีคณะกรรมการอํานวยการปรับปรุงพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทไดรับเพ่ือ
ประโยชนในการสรางพระท่ีนั่งองคใหมและปรับปรุงพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 193 (พ.ศ.2536) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2536 เปนตนไป)  
 55. เงินไดท่ีคํานวณไดจากมูลคาของเครื่องแบบซึ่งลูกจางไดรับจากนายจางในจํานวนคนละ
ไมเกิน 2 ชุดตอป และเสื้อนอกในจํานวนคนละไมเกิน 1 ตัวตอป "เครื่องแบบ" ตามวรรคหนึ่ง 
หมายความวา เครื่องแตงกายรวมท้ังสิ่งประกอบเครื่องแตงกายท่ีกําหนดใหแตงเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน แตไมรวมถึงรองเทาท่ีอาจใชงานไดท่ัวไป ชุดชั้นใน หรือสิ่งประกอบเครื่องแตงกายท่ีทํา
ดวยโลหะ หรืออัญมณีท่ีมีคา เชน เงิน ทองคํา ทับทิม หยก "เสื้อนอก" ตามวรรคหนึ่ง หมายความ
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รวมถึง ชุดไทยพระราชทานและเสื้อท่ีนิยมใชในการแตงกายไปในงานสําคัญตาง ๆ" (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 194 (พ.ศ.2537) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2537 เปนตนไป)  
 56. เงินไดเทาท่ีลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของคาจางเฉพาะสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 
490,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2551 เปนตนไป  
 57. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้  
  57.1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับ เนื่องจากลูกจางออกจากงานเพราะตาย 
ทุพพลภาพหรือออกจากงานเม่ือมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบรบิรูณ  
  57.2 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีมีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนื่องจาก
ลูกจางออกจากงานกอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ แตเม่ือออกจากงานแลวไดคงเงินหรือผลประโยชนนั้น
ไว ท้ังจํานวนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตอมาไดรับเงินหรือผลประโยชนหลังจากลูกจางผูนั้นตาย 
ทุพพลภาพหรืออายุครบ 55 ปบริบูรณ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 292 (พ.ศ.2555) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2553 เปนตนไป)  
 58. เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดจากกิจการ
โรงเรียนเอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี
ต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตไมรวมถึงกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทกวดวิชาท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับ
ต้ังแตวันถัดจากวันท่ีกฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 307 (พ.ศ. 2558) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป)  
 59. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย 
เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 20,000 บาทตลอดปภาษี
นั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 200 (พ.ศ.2538) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 เปนตนไป)  
 60. เงินไดสวนท่ีเปนเงินเดือนหรือคาจางท่ีคนประจําเรือไดรับเนื่องจากการปฏิบัติงานบน
เรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีท่ีใชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 204 (พ.ศ.2539) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2539 

เปนตนไป)  
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 61. เงินไดท่ีคณะกรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ไดรับเพ่ือประโยชนของ
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 205 (พ.ศ.2539) ใชบังคับ
สําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2540 เปนตนไป)  
 62. เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้  
  62.1 บาน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย  
  62.2 อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมท่ีดิน  
  62.3 หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
 ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดอสังหาริมทรัพยตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยจดทะเบียนการ
ไดมาใน พ.ศ.2540 และขายอสังหาริมทรัพยนั้นภายหลังจากการจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ป แตไม
เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 206 (พ.ศ.2540) ใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2540 เปนตนไป)  
 63. ผลประโยชนท่ีไดจากการควบเขากันของธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย และหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวา
เงินทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 207 (พ.ศ.2540) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2540 เปนตนไป)  
(64) เงินไดเทาท่ีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2551 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 266 (พ.ศ.2551) ใชบังคับสําหรับการจายเงิน
สะสมเขากองทุนฯ ป 2551 เปนตนไป)  
 65 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมาย 
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ดังตอไปนี้  
  65.1 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับ เนื่องจากสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการออกจากราชการเพราะตาย เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน หรือเหตุสูงอายุ  
  65.2 เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีมีสิทธิไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
เนื่องจากสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการออกจากราชการในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) แตเม่ือ
ออกจากราชการแลวไดคงเงินหรือผลประโยชนนั้นไวท้ังจํานวนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
และตอมาไดรับเงินหรือผลประโยชนหลังจากสมาชิกผูนั้นตาย ทุพพลภาพ หรืออายุครบ 60 ป
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บริบูรณ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 277 (พ.ศ.2553) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2553 เปนตนไป)  
 66. เงินไดท่ีคณะกรรมการกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรีไดรับเพ่ือ
ประโยชนของกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติดดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 209 
(พ.ศ.2540) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2540 เปนตนไป)  
 67. ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน รุนพันธบัตรเงินฝากชวยชาติ (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 210 (พ.ศ.2541) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 เปนตนไป)  
 68. เงินไดท่ีเปนเงินเดือนหรือคาตอบแทนท่ีเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ ซ่ึง
เปนคนตางดาวและไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยไดรับจากศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ เนื่องจากการ
เขามาทํางานในประเทศไทย ภายใตขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 211 (พ.ศ.2541) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 21 

ตุลาคม พ.ศ.2539 เปนตนไป)  
 69. รางวัลบัตรออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 213 (พ.ศ.2541) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 10 

มีนาคม พ.ศ.2541 เปนตนไป)  
 70. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด 
วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการนั้น ท้ังนี้ เฉพาะการโอน
ท่ีดินสวนท่ีทําใหวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดมีท่ีดินไมเกิน 50 ไร  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 214 (พ.ศ.2541) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2541 

เปนตนไป)  
 71. ผลประโยชนท่ีผูถือหุนไดรับจากการท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนบริษัทควบเขากันหรือ
โอนกิจการท้ังหมดใหแกกัน โดยโอนหุนเพ่ือแลกกับหุนในบริษัทใหมอันไดควบเขากันหรือบริษัทผูรับ
โอนกิจการท้ังหมด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ท้ังนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาเงินทุน และการโอนหุนท่ีไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบเขา
กันหรือการโอนกิจการท้ังหมด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 291 (พ.ศ.2555) ใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2555 เปนตนไป)  
 72. คาชดเชยท่ีลูกจางไดรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และคาชดเชยท่ี
พนักงานไดรับตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ แตไมรวมถึงคาชดเชยท่ีลูกจางหรือ
พนักงานไดรับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจาง ท้ังนี้ เฉพาะคาชดเชยสวนท่ีไมเกินคาจาง
หรือเงินเดือนคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายแตไมเกิน 300,000 บาท (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 217 (พ.ศ.2542) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2541 เปนตนไป)  
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 73. เงินไดเทาท่ีไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืม สําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือสราง
อาคารท่ีอยูอาศัย โดยจํานองอาคารท่ีซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไม
เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจาย
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตนไป ซึ่งจายใหแก  
  73.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  73.2 กองทุนรวมเพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  73.3 นิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีนิติ
บุคคลเฉพาะกิจดังกลาวเขารับชวงสิทธิเปนเจาหนี้เงินกูแทนกองทุนรวมตาม (ก) หรือ (ข) ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ หรือนายจาง  
กรณีท่ีผูมีเงินไดหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินไดตาม (74) หรือ (80) รวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเม่ือรวม
กับ คาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินไดตาม (74) หรือ (80) แลวแต
กรณี ตอง ไมเกิน 100,000 บาท อาคารตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมท่ีดินดวย  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 264 (พ.ศ.2550) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 

เปนตนไป)  
 74. เงินไดเทาท่ีไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืมใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัท
ประกันชีวิต สหกรณ หรือนายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารท่ีอยูอาศัย โดย
จํานองอาคารท่ีซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนท่ีจายจริงในสวนท่ีเกิน 10,000 บาท 
แตไมเกิน 90,000 บาท และเฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตน
ไป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด กรณีท่ีผูมีเงินไดหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) 
(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือไดรับยกเวนไมตองนํา เงินไดตาม (73) หรือ (80) รวมคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับ คาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แหง
ประมวลรัษฎากร หรือเงินไดตาม (73) หรือ (80) แลวแตกรณี ตอง ไมเกิน 100,000บาท  
อาคารตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมท่ีดินดวย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 264 (พ.ศ.2550) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2550 เปนตนไป)  
 75. เงินไดเทาท่ีผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน
จายเปนเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
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500,000 บาท สําหรับ ปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2551 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 266 (พ.ศ.2551) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 
2551 เปนตนไป)  
 76. เงินไดเทาท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนท่ีไม
เกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยผูมีเงินไดตองถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป
นับต้ังแตวันซ้ือหนวยลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเม่ือผูมีเงินไดมีอายุไมตํ่ากวา 55 ป
บริบูรณ ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด ในกรณีท่ีผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนดวย เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับเงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะห ตองไมเกิน 500,000 บาท  
ในกรณีท่ีผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนไมครบ 5 ป นับต้ังแตวันซ้ือหนวยลงทุนครั้งแรก หรือไถถอนหนวย
ลงทุนกอนท่ีผูมีเงินไดมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ ใหผูมีเงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง 
และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 266 (พ.ศ.2551) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2551 เปนตนไป) (ดูประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 259)) ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซ้ือหนวยลงทุน
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับ
สวนท่ีไมเกิน 700,000 บาท แตไมเกินรอยละ 50 ของเงินไดพึงประเมินและในกรณีท่ีผูมีเงินได
ดังกลาวไดจายเงินสะสมตามวรรคสองดวยเม่ือรวมเงินไดกับเงินสะสมแลวตองไมเกิน 700,000 บาท 
ท้ังนี้ เงินไดท่ีไดรับยกเวนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด และ
ใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 267 (พ.ศ.2551) ใช
บังคับตั้งแตวันท่ี 21 พฤศจกิายน พ.ศ.2551 เปนตนไป)  
 77. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุสูงอายุ 
ทุพพลภาพ หรือตาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 228 (พ.ศ.2544) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2544 เปนตนไป)  
 78. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียนเอกชนไดรับจากกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เม่ือผูอํานวยการ 
ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ 
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หรือตาย ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 307 (พ.ศ. 2558) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 99))   

 79. เงินไดพึงประเมิน ดังตอไปนี้  
  79.1 เงินปนผลท่ีไดจากการถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 5 อัฏฐารส 

แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.
2500 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี 396) พ.ศ.2545 (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 235 (พ.ศ. 2545) ใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2545 เปนตนไป)  
  79.2 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 5 

อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 
10) พ.ศ.2500 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 396) พ.ศ.2545 (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 238 (พ.ศ. 2545) ใช
บังคับตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2545 เปนตนไป)  
 80. เงินไดเทาท่ีไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืมใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือสราง
อาคารท่ีอยูอาศัย ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท และเฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจาย
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตนไป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด  
กรณีท่ีผูมีเงินไดหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินไดตาม (73) หรือ (74) รวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเม่ือรวม
กับคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินไดตาม (73) หรือ (74) แลวแต
กรณี ตองไมเกิน 100,000 บาท อาคารตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมท่ีดินดวย  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 264 (พ.ศ. 2550) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2550 

เปนตนไป)  
 81. ดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
แตไมรวมถึงดอกเบี้ยซ่ึงผูรับมิใชผูทรงคนแรก ท้ังนี้ สําหรับสลากออมทรัพยท่ีออกจําหนายตั้งแตวันท่ี 
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4 กุมภาพันธ พ.ศ.2545 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 239 (พ.ศ. 2545) ใช
บังคับสําหรับสลากออมทรัพยท่ีออกจําหนายตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2545 เปนตนไป)  
 82. เงินไดเทาท่ีผูมีเงินไดจายเปนคาเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมี
เงินไดตามจํานวนท่ีจายจริง เฉพาะสวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 90,000 บาท โดยกรมธรรม
ประกันชีวิตตองมีกําหนดเวลาต้ังแต 10 ปข้ึนไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับ
ประกันภัยท่ีประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ท้ังนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัยท่ีไดจายต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2551 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 112)) “หากเบี้ยประกันภัยท่ีจายตามวรรค
หนึ่ง เปนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญท่ีจายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 

เปนตนไป ใหเงินไดไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนอีก ในอัตรารอยละ 
15 ของเงินไดพึงประเมินแตไมเกิน 200,000 บาท ท้ังนี้ เม่ือรวมคํานวณกับเงินไดท่ีไดรับยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดสําหรับกรณีท่ีผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม (56) หรือเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม (64) หรือเงินสะสมเขากองทุน
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนตาม (75) แลวแตกรณีหรือเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม (76) แลว ตอง
ไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน การไดรับยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 279 (พ.ศ.2554) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 
23 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 เปนตนไป)  
 83. เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้  
  83.1 บาน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย  
  83.2 อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมท่ีดิน  
  83.3 หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
 ท้ังนี้ เฉพาะสําหรับกรณีการทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยซ่ึงผูมีเงินไดใชเปนท่ีอยูอาศัย
อันเปนแหลงสําคัญ โดยมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ปนับแตวันท่ีไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งตองปรากฏวาภายใน
กําหนดเวลา 1 ปกอนหรือ นับแตวันท่ีทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูมีเงินไดไดทําสัญญา
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแหงใหมซ่ึงมีลักษณะตาม (ก) (ข) หรือ (ค) เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของตน และ
ใหไดรับยกเวนเทากับจํานวนมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว แตไมเกินจํานวนมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยแหงใหม ท้ังนี้ ใหถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
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ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 241 
(พ.ศ.2546) ใชบังคับสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป)  
  84. เงินไดจากการขายขอตกลงซ้ือขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา แหงประเทศ
ไทย เฉพาะกรณีท่ีไมมีการสงมอบสินคาเกษตร (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 244 (พ.ศ.
2547) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2547 เปนตนไป)  
 85. บําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 245 (พ.ศ.2547) ใชบังคับสําหรับเงินไดต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 

เปนตนไป)  
 86. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดถือหนวย
ลงทุนดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 5 ปนับต้ังแตวันซ้ือหนวยลงทุนครั้งแรก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 265 (พ.ศ.2551) ใชบังคับ
สําหรับคาซ้ือหนวยลงทุนฯ กอนวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2551)  
 87. เงินไดเทาท่ีจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น โดยเงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงินไดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 
แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลและกองมรดกท่ียังไมไดแบง และผูมีเงิน
ไดตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพ
หรือตาย ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด ในกรณีท่ีผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในวรรคสอง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดท่ีไดรับยกเวน
ตามวรรคหนึ่งมาแลวดวย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ.2559) ใชบังคับสําหรับ
เงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2559 เปนตนไป)  
 88. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมหุน
ระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้  เฉพาะกรณีท่ีเงินหรือ
ผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได ตาม (ขอ 87) และผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน แตไม
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รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ.2559) ใชบังคับ
สําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2559 เปนตนไป)  
 89. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) 
(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินท่ีไดบริจาคใหแก การกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือ
สงเสริมการกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย
เพ่ือสงเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษาเพ่ือการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัด
หรือสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยท่ีจัดต้ังข้ึนโดยไดรับอนุญาตจากการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือการ
กีฬา แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละ 10 

ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 294 (พ.ศ.2555) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 เปนตนไป)  
 90. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลา
การฝากตั้งแต 1 ปข้ึนไป แตเม่ือรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกันแลวตองมีจํานวน
ท้ังสิ้นไมเกิน 30,000 บาท ตลอดปภาษีนั้น และผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาวเม่ือมีอายุไม
ต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดย
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 250 (พ.ศ.2548) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2548 เปนตนไป)  
 91. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) 
(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนท่ีบริจาคใหแกสวนราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืน แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหง
ประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคา
ลดหยอนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ.2547 ท่ีตองยื่นรายการในป พ.ศ.
2548 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 253 (พ.ศ.2548) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 
2547 เปนตนไป)  
 92. เ งินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไม มี
คาตอบแทนใหแกสภากาชาดไทย (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 256 (พ.ศ.2548) ใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป)  
 93. เงินไดท่ีผูมีเงินไดซ่ึงเปนผูอยูในประเทศไทยและมีอายุไมตํ่ากวา 65 ปบริบูรณในปภาษี
ไดรับ เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 190,000 บาทในปภาษีนั้น ท้ังนี้  สําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 257 (พ.ศ.2549) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 
2548 เปนตนไป)  
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 94. เ งินท่ีมีลักษณะเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซ่ึงพนักงานการทาเรือแหงประเทศ
ไทย พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินไดรับ โดยมีอัตราและวิธีการ
คํานวณเชนเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 258 (พ.ศ.2549) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2547 

เปนตนไป)  
 95. เงินไดท่ีคณะกรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยไดรับเพ่ือ
ประโยชนของโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.
2547 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 259 (พ.ศ.2549) ใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 

กุมภาพันธ พ.ศ.2547 เปนตนไป)  
 96. เงินไดจากการขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนาซ่ึง
กระทําในศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา เฉพาะกรณีท่ีไมมีการสงมอบสินคา ท้ังนี้ สําหรับเงินได
พึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2548 เปนตนไป  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 260 (พ.ศ.2549) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 

พฤศจกิายน พ.ศ.2548 เปนตนไป)  
 97. เงินไดเทาท่ีผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน
วนิาศภัยท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท สําหรับการ
ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมท้ังบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดซ่ึงมีรายได
ไมเพียงพอแกการยังชีพ ท้ังนี้ ตองเปนเบี้ยประกันภัยท่ีไดจายในป พ.ศ.2549 เปนตนไป และให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 263 (พ.ศ.
2549) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2549 เปนตนไป)  
 98. เงินไดเทาท่ีนายจางจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกัน
วินาศภัยท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจักร สําหรับกรมธรรมประกันภัยกลุมท่ีมีกําหนดเวลาไมเกิน 1 

ป เฉพาะในสวนท่ีคุมครองคารักษาพยาบาลสําหรับ  
  98.1 ลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ลูกจาง ท้ังนี้ เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  
  98.2 ลูกจาง ในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ในขณะท่ี
ปฏิบัติการตามหนาท่ีในตางประเทศเปนครั้งคราว ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
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พ.ศ.2549 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 263 (พ.ศ.2549) ใชบังคับสําหรับเงินได
ป 2549 เปนตนไป)  
 99. เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเปน
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ซ่ึงมีเงินไดไมเกิน 1,800,000 บาท สําหรับปภาษี
นั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2552 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 303 (พ.ศ.2551) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2552 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2559)  
 100. เงินไดท่ีมีลักษณะเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซ่ึงเจาหนาท่ีสภากาชาดไทยไดรับ 
โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 268 (พ.ศ.2552) ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เปนตนไป)  
 101. เ งินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทนใหแกมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 275 (พ.ศ.2553) ใช
บังคับสําหรับเงินไดป 2553 เปนตนไป)  
 102. เงินไดท่ีผูมีเงินไดเปนคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงเปนผูอยูในประเทศไทยและมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณใน
ปภาษีไดรับเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 190,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ี
ไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 281 (พ.ศ.2554) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2553 

เปนตนไป)  
 103. เงินไดตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ท่ีผูประสบอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป ซ่ึงได
ลงทะเบียนไวกับศูนยหรือหนวยงานใหความชวยเหลือของทางราชการไดรับเฉพาะสวนท่ีเทากับ
จํานวนคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 282 (พ.ศ.2554) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2554 เปนตนไป)  
 104. เงินไดท่ีคํานวณไดจากมูลคาท่ีลูกจางไดรับจากการนําบุตรชอบดวยกฎหมายของตน
แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรมไปอยูในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
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เด็กท่ีนายจางไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนสวัสดิการของลูกจางสําหรับสถานประกอบการนั้น 
ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 เปนตนไป  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 285 (พ.ศ.2554) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2554 เปนตนไป)  
 105. เงินไดท่ีนักแสดงสาธารณะท่ีเปนนักแสดงภาพยนตรซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ
ไดรับอันเนื่องมาจากการแสดงภาพยนตรตางประเทศซ่ึงดําเนินการสรางโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและไดรับอนุญาตการสรางตามกฎหมายวาดวยภาพยนตร
และวีดิทัศน ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ.2558 (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 289 (พ.ศ.2555) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 
2554 - 2558)  
 106. เงินไดจากการขายหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศสมาชิก
อาเซียน ท่ีมีการซ้ือขายผานระบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีข้ึนเพ่ือเชื่อมโยงการซ้ือ
ขายกับตลาดหลักทรัพยในประเทศสมาชิกอาเซียน แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายหลักทรัพยท่ีเปนตั๋ว
เงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุนกู  
 107. เงินคาตอบแทนพิเศษท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550 ท้ังนี้ 
สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 295 (พ.ศ.2555) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2555 เปนตนไป)  
 108. เงินไดสวนท่ีเปนเงินคาทดแทน เงินคาตอบแทน หรือเงินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกันท่ีไดรับเนื่องจากความเสียหายหรือเสื่อมประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชอํานาจของรัฐตามท่ี
กฎหมายกําหนด ในการเขาไปในอสังหาริมทรัพย การเขาใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย 
หรอืการใชประโยชนในทรัพยสิน ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 เปนตนไป 

(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 301 (พ.ศ.2556) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2556 เปนตนไป)  
109. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินท่ีบริจาคใหแกกรมศิลปากรเพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แลพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร แลวตองไมเกินรอยละ 
10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนดังกลาว ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึง
ประเมินประจําป พ.ศ.2556 ท่ีตองยื่นรายการในป พ.ศ.2557 เปนตนไป (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 302 (พ.ศ.2556) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2556 เปนตนไป)  
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 110. เงินไดท่ีไดรับจากสวนแบงของกําไรจากหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ
บุคคลท่ีไดรับจาก  
  110.1 การใหเชาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์รวมอันไดมาโดยทางมรดก หรือไดรับ
จากการใหโดยเสนหาซึ่งตองเสียภาษีเงินไดตามสวน 2 หมวด 3 ลักษณะ 2 แหงประมวลรษัฎากร  
  110.2 ดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร และถูกหักภาษี
เงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 (2) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดดังกลาวไม
ขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นคืนหรือไมขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 309 (พ.ศ.2558) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2558 เปนตนไป)  
 111. เงินไดเทาท่ีสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติจายเปนเงินสะสมเขากองทุนการออม
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยกองทุนการออมแหงชาติ ตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 500,000 บาท 
สําหรับปภาษีนั้น และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกับเงินไดท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
สําหรับกรณีท่ีผูมีเงินไดจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตาม (56) หรือเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมาย วาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม (64) หรือเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมาย วาดวย
โรงเรียนเอกชนตาม (75) แลวแตกรณี หรือเงินคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม (76) หรือเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิต 
แบบบํานาญตาม (82) แลว ตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน (แกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 314 (พ.ศ.2559) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2558 เปนตนไป)  
 112. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับจากกองทุนการออมแหงชาติตามกฎหมายวาดวย
กองทุนการออมแหงชาติ เนื่องจากสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติทุพพลภาพ หรือสิ้นสมาชิกภาพ
เพราะอายุ ครบ 60 ปบริบูรณ หรือถือวาเปนกรณีท่ีสมาชิกมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือตาย ท้ังนี้ 
ใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 314 (พ.ศ.2559) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2558 เปนตนไป)  
 113. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวม 
เพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2559 เปนตนไป โดยหนวยลงทุนดังกลาวตองเปนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีไดจา
การโอน หรือเก่ียวเนื่องจากการโอนมาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดขายหนวยลงทุนนั้นเม่ือมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณและมีระยะเวลา
การเปน สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับระยะเวลาถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือทุพพลภาพหรือตาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอธิบดี
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ประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 324 (พ.ศ.2560) ใชบังคับสําหรับการขาย
หนวยลงทุนคืน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2559 เปนตนไป)  
 114. เงินไดท่ีนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาไดรับจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธีหรือตาม
โอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือเปนรางวัลอันเนื่องมาจากการเขารวมการแขงขันรายการ
มหกรรมกีฬา และรายการแขงขันกีฬาสมัครเลนระดับนานาชาติ เฉพาะสวนท่ีเกินสิบลานบาท ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
325 (พ.ศ.2560) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 เปนตนไป)  
 115. เงินไดเทาท่ีผูมีเงินไดจายเปนเงินฝากไวกับธนาคารท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะใน
ปภาษีตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท ซ่ึงการฝากเงินนั้นมีขอตกลงวาธนาคารผูรับฝาก
เงินจะจายเงินและผลประโยชนตามขอตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผูฝากเงิน และมี
กําหนดระยะเวลาการฝากเงินต้ังแต 10 ปข้ึนป ท้ังนี้ เม่ือรวมกับคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (ง) 
แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินไดตาม (82) วรรคหนึ่งแลว ตองไมเกิน 100,000 บาท และเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 326 
(พ.ศ.2560) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2559 เปนตนไป)  
 116. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีผูมีเงินไดไดรับเนื่องจาการฝากเงินกับธนาคารท่ีมี
กฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะและไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตาม (115)  
(แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 326 (พ.ศ.2560) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2559 เปนตนไป)  
 117. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) 
(4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เปนจํานวนสองเทาของรายจาย แตไมเกินรอยละ 10 ของเงิน
ไดดังกลาว ดังตอไปนี้  
  117.1 รายจายท่ีจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวง
ศึกษาเห็นชอบ (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 420) พ.ศ.2547)  
  117.2 เงินบริจาคใหสถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน (แตไมรวมโรงเรียนนอกระบบ) 
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สําหรับการกระทําต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ.2561 (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 558) พ.ศ.2556 และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 616) 
พ.ศ.2559 โดยตองนํา (117.1) มานับรวมกันดวย)  
  117.3 รายจายท่ีใหสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือใชในการจัดหาหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสงเสริมการอาน (พระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 515) พ.ศ.2554)  
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  117.4 รายจายบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
กระทรวง ศึกษาธิการจัดตั้งข้ึน (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 520) พ.ศ.2554)  
  117.5 รายจายท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 526) พ.ศ.2554)  
  117.6 เงินท่ีบริจาคใหแกโครงการฝกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองและเยาวชนหรือศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 541) พ.ศ.2555 โดยตองนํา (117.1) มานับรวมกันดวย)  
  117.7 เงินบริจาคใหแกการกีฬาแหงประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดฯ ท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยไดรับอนุญาตจาการกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษาหรือกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ เพ่ือนําไปจัดหาอุปกรณกีฬา การฝกซอมหรือการแขงขัน การจัดสรางและพัฒนาสนาม
กีฬาหรือศูนยฝกกีฬาฯ การสงเสริมสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาหรือการพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรดานกีฬา สําหรับการกระทําต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 (พระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 559) พ.ศ.2556 และ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 596) พ.ศ.2559 โดยตองนํา 
(117.1) มานบัรวมกัน)  
 118. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) 
(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินท่ีบริจาคใหแกกองทุนสวัสดิการจัดต้ังข้ึนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ แตเม่ือรวมกับเงินบริจาค
ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหัก
คาใชจายและหักลดหยอนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2547 เปน
ตน (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 424) พ.ศ.2547 และประกาศอธิบดีฯ (ฉบับท่ี 134) พ.ศ.2547 โดย
ตองนํา (117.1) มานับรวมกันดวย)  
 119. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) 
(5) หรอื (6) แหงประมวลรัษฎากรเทาจํานวนเงินท่ีบริจาคใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือ
กองทุน พัฒนากีฬาแหงชาติท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2542 แต
เม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินได
พึงประเมิน หลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 428) พ.ศ.2548)  
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 120. ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดสุทธิจากการคํานวณภาษีเงินไดตาม
มาตรา 48 (1) เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 150,000 บาทแรก สําหรับปภาษีนั้น (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 
470) พ.ศ.2551)  
 121. เงินไดเทาทีไดจายเปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคาร อาคารพรอมท่ีดินหรือหอง
ชุด ในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
  121.1 เงินไดท่ีจายเปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพยตองเปนจํานวนท่ีจายจริง แตรวมกันท้ัง
หมดแลว ไมเกิน 300,000 บาท โดยตองจายไปในระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2552 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ.2552 และตองมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น ใหแลวเสร็จ
ภายในชวงเวลาดังกลาว  
  121.2 ผู มีเงินไดตองมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือเปนเวลา
ติดตอกัน ไมนอยกวา 3 ปนับแตวัน ท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย  และ
อสังหาริมทรัพยนั้นตองไมเคยผานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มากอน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  
 122. เงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาบริการใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก หรือท่ีไดจายเปนคาพักในโรงแรมใหแกผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม สําหรับการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ตามจํานวนท่ีจายจริงแตรวมกัน
ท้ังหมดแลวไมเกิน 15,000 บาท ท้ังนี้เฉพาะคาบริการหรือคาท่ีพักท่ีไดจายไปต้ังแตวันท่ี 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด  
 123. ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดังนี้  
  123.1 เปนผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 เปนตนไป  
   (1) สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินชดเชยท่ีไดรับจากรัฐบาล  
   (2) สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินหรือราคาทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคหรือชวยเหลือ
เพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีไดรับนอกเหนือจากกรณีตาม (1) ท้ังนี้ ตองไมเกินกวามูลคาความเสียหายท่ี
ไดรับ ท้ังนี้  สําหรับปภาษีท่ีไดมีการรับเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) และใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
  123.2 เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) 
(3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากรเทาจํานวนเงินท่ีบริจาค เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 เปน
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ตนไป โดยมีบริษัทหรือ หางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เปนตัวแทนรับเงินหรือทรัพยสินท่ี
บริจาคเพ่ือนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนนั้น แตเม่ือรวมกับ
เงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น อนึ่ง มรการยกเวนเงินไดเพ่ิมอีกรอยละ 50 กรณีบริจาค
เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยระหวางวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 
(พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 529) พ.ศ.2554)  
 124. ใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกผูมีเงินไดแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือ
คณะบุคคลซ่ึงมิใชนิติบุคคล สําหรับเงินปนผลท่ีไดจากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนเวลา 10 ปตอเนื่องกันนับแตปภาษีท่ีมีการจด
ทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (พระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 544) พ.ศ.2555)  
 125. ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
   125.1 ซ่ึงไดรับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2555 และวันท่ี 
11 ธันวาคม พ.ศ.2555 ท่ีไดรับจากรัฐ ตั้งแตปภาษี 2555 เปนตนไป หรือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555  
   125.2 ซ่ึงไดรับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงินชวยเหลือเยียวยาตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับจากรัฐ ต้ังแตปภาษี 2555 เปนตนไป หรือสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555 (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 567) พ.ศ.
2556)  
 126. ใหยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (7) และ (8) ท่ีไดรับ
จากหนวยงานของรัฐ สําหรับการจัดทําอาหารเพ่ือนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในป 2554 ท้ังนี้ 
เฉพาะเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 568) พ.ศ.
2554)  
 127. ใหยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับ
เงินไดเทาจํานวนเงินท่ีไดรับจากรัฐบาล เพ่ือนําไปใชในการปองกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัย
ธรรมชาติอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในประทศไทยอันมีลักษณะถาวร ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ.2554 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ 
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
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 ผูมีเงินไดตองไมนํามูลคาตนทุนของทรัพยสินท่ีไดทําข้ึนเพ่ือปองกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
หรือภัยธรรมชาติอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวร ในสวนท่ีเทากับเงินไดท่ีไดรับยกเวน
ตามวรรคขางตน ไปรวมเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินเพ่ือหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของ
ทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรษัฎากร (พระราชกฤษฎกีา (ฉบับท่ี 570) พ.ศ.2556) 
 

บทสรุป 

 เงินไดพึงประเมิน หมายถึง เงินไดท่ีกฎหมายบังคับใหตองเสียภาษี อันมีลักษณะท่ีตองเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูท่ีมีเงินไดท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปนั้น ๆ 
หรือเงินไดท่ีเกิดข้ึนในปภาษีนั้นอาจจะเปนตัวเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน ก็ได  โดยไดมีมีแบง
ประเภทของเงินไดพึงประเมินออกเปน 8 ประเภท คือ 1. เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน 2. เงินได
เนื่องจากหนาท่ี หรือตําแหนงงานท่ีทํา หรือจากการรับทํางาน 3. คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิอยาง4. ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร เงินลดทุน เงินเพ่ิมทุน ผลประโยชนท่ีไดจากการ
โอนหุน 5. เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน 6. เงินไดจากการประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพอิสระ 7. เงินได
จากการรับเหมา 8. เงินไดนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 - 7  
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บทท่ี 3 

 

เงินไดสุทธิ คาใชจาย และคาลดหยอน 

 

 ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นผูมีเงินจะตองคํานวณหาเงินไดสุทธิเพ่ือนํามา
คํานวณภาษีซ่ึงจะตองมีองคประกอบหลายตัวท่ีนํามาใชในการคํานวณหาเงินไดสุทธิซ่ึงไดแก เงินไดพึง
ประเมิน คาใชจาย คาลดหยอนตาง ๆ ซึ่งในการคํานวณหาคาใชจาย นั้นมีวิธีการคํานวณท่ีแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับประเภทของเงินไดพึงประเมินแตละประเภท ดังนั้น จะตองคํานวณใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมาย กําหนดแลวนํามาคํานวณภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงในการ
คํานวณหาคาใชจาย และคาลดหยอน 

 

สูตรการคํานวณเงินไดสุทธ ิ

 เงินไดสุทธิ =  เงินไดพึงประเมิน – คาใชจาย – คาลดหยอน 

 

การหักคาใชจาย 

 คาใชจาย หมายถึง รายจายท่ีจายไปเพ่ือประโยชนใหไดมาซ่ึงเงินพึงประเมิน และเปนไป
ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดวิธีการหักคาใชจายออกเปน 2 วิธี ดังนี ้
 1. การหักคาใชจายเปนการเหมา คือ การหักคาใชจายไดตามอัตรารอยละของเงินไดพึงประเมิน 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. การหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควร คือ การหักคาใชจายตามท่ีผูมีเงินไดจายไป
จริงตามความจําเปน และสมควรในการหาเงินได 
 การหักคาใชจายโดยแยกตามประเภทของเงินไดพึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร กําหนด
ไวดังนี้ 
 1. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ไดแก เงินเดือน 
คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บําเหน็จ บํานาญ ฯลฯ ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากฎหมายใหหัก 
คาใชจายเปนการเหมา ไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 
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   1.1 ผูมีเงินไดสามารถหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 50 ของเงินไดแตรวมกันแลว
ตองไมเกิน 100,000 บาท  
 ตัวอยาง 1 นาย ก มีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 จํานวน 180,000 บาท นาย ก สามารถ
หัก คาใชจายไดดังนี้ 
วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 180,000 

90,000 

90,000 

 

 ตัวอยาง 2 นาย ก มีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 จํานวน 240,000 บาท นาย ก สามารถ
หัก คาใชจายไดดังนี้ 
วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 240,000 

100,000 

140,000 

 

  1.2 ในกรณีสามีภริยา ตางฝายตางมีเงินได และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี 
ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกินฝายละ 100,000 บาท  
 

 ตัวอยาง 3 นาย ก และ นาง ข เปนสามีภรรยาถูกตองตามกฎหมาย และ นาย ก มีเงินไดพึง
ประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 จํานวน 190,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลําดับ สวนนาง ข ไมมี
เงินได สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

190,000 

100,000 

 

290,000 

100,000 

190,000 

 

  1.3 ในกรณีสามีภริยา ตางฝายตางมีเงินไดประเภทท่ี 1 และ 2 ใหคูสมรสแยกคํานวณ
ไดเฉพาะเงินไดประเภทท่ี 1 สวนเงินไดประเภทท่ี 2 จะตองนําไปรวมคํานวณกับอีกฝายหนึ่ง และ
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ความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกินฝายละ 
100,000 บาท  
 ตัวอยาง 4 นาย ก และ นาง ข เปนสามีภรรยาถูกตองตามกฎหมาย และ นาย ก มีเงินไดพึง
ประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 จํานวน 420,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลาํดับ สวนนาง ข มีเงิน
ไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 จํานวน 200,000 บาทและ เงินไดประเภทท่ี 2 จํานวน 80,000 บาท 
สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
 

 กรณีภรรยาประสงคจะรวมคํานวณ 

  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

สามี    เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

         เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

ภรรยา เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

         เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

420,000 

150,000 

570,000 

100,000 

200,000 

80,000 

280,000 

100,000 

 

 

 

470,000 

 

 

 

180,000 

650,000 

 

  กรณีภรรยาประสงคจะแยกคํานวณเฉพาะเงินไดประเภทท่ี 1 

  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก (สามี) 
สามี    เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

         เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

ภรรยา เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

420,000 

150,000 

570,000 

100,000 

80,000 

28,571 

 

 

 

 

470,000 

 

51,429 

521,429 

 

  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาง ข (ภรรยา) 
ภรรยา เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1  200,000 
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หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

71,429 

128,571 

  วิธีถัวเฉลี่ยคาใชจายของภรรยา 
เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

200,000 

80,000 

280,00 

 

  

 

 

  

 

 

  กรณีตางฝายตางแยกคํานวณ 

  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก (สามี) 
สามี    เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

         เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

420,000 

150,000 

570,000 

100,000 

470,000 

 

 

 

 

 

  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาง ข (ภรรยา) 
ภรรยา เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 

          เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 

รวมเงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 200,000 

80,000 

280,000 

100,000 

180,000 

 

 2. กรณีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 เปนเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุ
ออกจากงาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดในประกาศอธิบดีฯ (ฉบับท่ี 45) ใหคํานวณ 

ภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(5) แหงประมวลรัษฎากร เปนเงินภาษีท้ังสิ้นเทาใด ใหหักภาษี ณ ท่ีจาย

คาใชจาย ของเงินไดประเภทท่ี 1 =   200,000 x 100,000      =   71,429   
                                                    280,000 

คาใชจาย ของเงินไดประเภทท่ี 2 =    80,000 x 100,000       =   28,571 

                                                    280,000 
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ไวเทานั้น ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังนี้ ไมวาเงินท่ีจายนั้นจะจายจากเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญหรือไม ใหหักคาใชจายเปนจํานวนเทากับ 7,000 บาท คูณดวยจํานวนปท่ี
ทํางาน แตไมเกินเงินไดพึงประเมินเหลือเทาใดใหหักคาใชจายไดอีกรอยละ 50 ของเงินไดท่ีเหลือ แลว
คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดโดยไมตองหักคาลดหยอนใด ๆ แตถาเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายไป
ในลักษณะเงินบําเหน็จสวนหนึ่งและเงินบํานาญอีกสวนหนึ่ง ใหถือวาเฉพาะเงินท่ีจายในลักษณะเปน
เงินบําเหน็จ เปนเงินไดท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุใหออกจากงานและใหลดคาใชจายลงเหลือ 
จํานวน 3,500  บาท สวนเงินไดจากบํานาญ ใหคํานวณปกติคือ หักคาใชจายไดรอยละ 50 แตไมเกิน 
100,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ วรรค 3 

 ในการคํานวณจํานวนปท่ีทํางาน  กรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันท่ีทางราชการ 
จายใหถือจํานวนปท่ีใชเปนเกณฑคํานวณบําเหน็จตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางราชการตาม 

มาตรา 42 ทวิ วรรค 4  ถาเปนเอกชนจาย เศษของป ถาถึง 183 วันใหถือเปนหนึ่งป ถาไมถึง 183 วัน 

ใหตัดท้ิง ตามมาตรา 42 ทวิ วรรค 5 

 ตัวอยาง 5 นาย วันชัย เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่ง  ทํางานมา 20 ป เม่ือออกจากงาน 
นายจางจายบําเหน็จใหเปนเงิน 1,000,000 บาท นายวนัชัย ไดรับเงินเดือนเดือนสดุทาย 50,000 บาท 

ใหคํานวณเงินไดหลังหักคาใชจายของ นายวันชัย 

เงินบําเหน็จ (50,000 x 20) 
หัก  คาใชจายสวนแรก (7,000 x 20) 
คงเหลือ 

หัก  คาใชจายสวนท่ีสอง รอยละ 50ของเงินไดท่ีเหลือ (860,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

1,000,000 

140,000 

860,000 

430,000 

430,000 

 

 ตัวอยาง 6 นาย วันดี เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่ง  ทํางานมา 20 ป เม่ือออกจากงาน 
นายจางจายบําเหน็จใหเปนเงิน 1,000,000 บาท และไดรับเงินบํานาญเม่ือออกจากงานอีกเดือนละ 
20,000 บาท นายวันดี ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย 50,000 บาท ใหคํานวณเงินไดหลังหักคาใชจาย
ของ นายวันดี 

เงินบําเหน็จ (50,000 x 20) 
หัก  คาใชจายสวนแรก (3,500 x 20) 
คงเหลือ 

หัก  คาใชจายสวนท่ีสอง รอยละ 50ของเงินไดท่ีเหลือ (930,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

1,000,000 

70,000 

930,000 

465,000 

465,000 
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 ตัวอยาง 7 นาย วันเฉลิม เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่ง  ทํางานมา 20 ป เม่ือออกจากงาน 
นายจางจายบาํเหนจ็ใหเปนเงิน 1,500,000 บาท นายวันชัย ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย 50,000 บาท 

ใหคํานวณเงินไดหลังหักคาใชจายของ นายวันเฉลิม 

 เงินบําเหน็จท่ี นายวันเฉลิม ไดรับเม่ือออกจากเงิน จํานวน 1,500,000 บาท 

 เงินไดพึงประเมินท่ีนํามาคํานวณหักคาใชจาย จะตองไมเกินจําเงินท่ีไดรับจาก เงินเดือน ๆ 
สุดทายท่ี นายวันเฉลิมไดรับ คูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน (50,000 x 20) จํานวน 1,000,000 บาท 

 ดังนั้น เงินไดพึงประเมินท่ี นายวันเฉลิมจะตองนํามาคํานวณหักคาใชจาย คือ 1,000,000 บาท 

เงินบําเหน็จ (50,000 x 20) 
หัก  คาใชจายสวนแรก (7,000 x 20) 
คงเหลือ 

หัก  คาใชจายสวนท่ีสอง รอยละ 50ของเงินไดท่ีเหลือ (860,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

1,000,000 

140,000 

860,000 

430,000 

430,000 

 

 ตัวอยาง 8 นาย วันอาย เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่ง  ทํางานมา 20 ป เม่ือออกจากงาน 
นายจางจายบําเหน็จใหเปนเงิน 800,000 บาท นายวันอาย ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย 50,000 บาท 
ใหคํานวณเงินไดหลังหักคาใชจายของ นายวันอาย 

 

 เงินบําเหน็จท่ี นายวันอาย ไดรับเม่ือออกจากเงิน จํานวน 800,000 บาท 

 เงินไดพึงประเมินท่ีนํามาคํานวณหักคาใชจาย จะตองไมเกินจําเงินท่ีไดรับจาก เงินเดือน ๆ 
สุดทายท่ี นายวันอายไดรับ คูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน (50,000 x 20) จํานวน 1,000,000 บาท 

 ดังนั้น เงินไดพึงประเมินท่ี นายวันอาย จะตองนํามาคํานวณหักคาใชจาย คือ 800,000 บาท 

เงินบําเหน็จ  
หัก  คาใชจายสวนแรก (7,000 x 20) 
คงเหลือ 

หัก  คาใชจายสวนท่ีสอง รอยละ 50ของเงินไดท่ีเหลือ (660,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

800,000 

140,000 

660,000 

330,000 

330,000 

 

 ตัวอยาง 9 นาย วันฉัตร เปนลูกจางของบริษัทแหงหนึ่ง  ทํางานมา 20 ป เม่ือออกจากงาน 
นายจางจายบําเหน็จใหเปนเงิน 1,000,000 บาท นายวันฉัตร ไดรับเงินเดือน ๆ สุดทาย (12 เดือน
สุดทาย) กอนออกจากงาน ดังนี้  
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 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน เดือนละ  40,000 บาท 

 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม เดือนละ  42,000 บาท 

 ใหคํานวณจํานวนเงินเดือนถัวเฉลี่ยในเดือนสุดทายเพ่ือนํามาหักคาใชจาย 

 วิธีคํานวณ 

 เงินเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน  (40,000 x 6)  = 240,000 

 เงินเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม   (42,000 x 6)   = 252,000 

 รวมเงินเดือน 12 เดือนสุดทายกอนออกจากงาน   = 492,000 

 เงินเดือนถัวเฉลี่ยเดือนละ (492,000/12)            =   41,000 

 บวก ดวยรอยละ 10 ของเงินเดือนถัวเฉลี่ย (41,000 x 10%)  =    4,100 

 เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีกอนนํามาคํานวณ                      = 45,100 

เนื่องจากคํานวณเงินเดือนถัวเฉลี่ยเดือนสุดทายเกินกวาเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีไดรับจริง ใหเลือกตัวท่ี
นอยกวา ดังนั้น เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีจะนําไปคํานวณเพ่ือหาคาใชจาย จึงเทากับ 42,000 บาท 
   

เงินบําเหน็จ (42,000 x 20) 
หัก  คาใชจายสวนแรก (7,000 x 20) 
คงเหลือ 

หัก  คาใชจายสวนท่ีสอง รอยละ 50ของเงินไดท่ีเหลือ (700,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

840,000 

140,000 

700,000 

350,000 

350,000 

 

 3. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 3 สําหรับ เงินคาลิขสิทธิ์ คากูดวิลล คาสิทธิอยางอ่ืน ในการ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากฎหมายยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 50 แตไมเกิน 
100,000 บาท ในกรณีสามีและภริยาตางฝายตางมีเงินไดประเภทนี้ และความเปนสามีภริยาไดมีอยู
ตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดตามเกณฑเดียวกัน สวนเงินป หรือเงินไดลักษณะเปนราย
ปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล กฎหมายไมยอมใหหักคาใชจาย 
  
  ตัวอยาง 10 นาย ก มีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 3 คือ คาลิขสิทธิ์ จํานวน 240,000 บาท 
นาย ก สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

คาลิขสิทธิ์ 
หัก คาใชจาย 50% แตไมเงิน100,000 บาท 

 240,000 

100,000 
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เงินไดหลังหักคาใชจาย 140,000 

 3. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 4 ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร หรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม ในการคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา กฎหมายไมยอมใหหัก คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น ยกเวน เงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย กฎหมายใหสามารถเครดิตภาษีเงินปนผลได เฉพาะผูมี
เงินไดท่ีมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย หรือเปนผูอยูในประเทศไทยเทานั้น 

 

 

 

 

   

 ตัวอยาง 11 นาย ก มีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 4 คือ ไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวน 
200,000 บาท และไดรับเงินปนผล จํานวน 70,000 บาท  จากบรษัิทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 นาย ก สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

เงินปนผล 

บวก เครดิตภาษีเงินปนผล   (70,000 x 3) 
                                                7 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 4 

 

70,000 

30,000 

200,000 

 

100,000 

 

300,000 

 

 5. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 5 ไดแก เงินจากการใหเชาทรัพยสิน การผิดสัญญาเชาซ้ือ 
การผิดสัญญาซื้อขาย กฎหมายใหหักคาใชจายได ดังนี้ คือ 

  5.1 การใหเชาทรัพยสิน ผูมีเงินไดมีสิทธิเลือกหักคาใชจายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
  5.1.1 หักตามความจําเปนและสมควรหรือ 

  5.1.2 หักเปนการเหมาในอัตราท่ีกําหนด 

   -  กรณีใหเชา บาน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน หรือ แพ ใหหักคาใชจายได 
รอยละ 30 

   -  กรณีใหเชา ยานพาหนะ  ใหหักคาใชจายไดรอยละ 30 

   -  กรณีใหเชา ท่ีดินท่ีใชในการเกษตรกรรม  ใหหักคาใชจายไดรอยละ 20 

   - กรณีใหเชาท่ีดินท่ีมิไดใชในการเกษตรกรรมใหหักคาใชจายไดรอยละ 15 

สูตร 

เครดิตภาษีเงินปนผล  =  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  x เงินปนผลท่ีไดรับ 

                                      100  -  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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   -  กรณีใหเชา สินทรัพยอยางอ่ืน  ใหหักคาใชจายไดรอยละ 10 

   -  กรณีการผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน  ใหหักคาใชจายไดรอยละ 20 

   -  กรณีการผิดสัญญาซื้อขายทรัพยสิน  ใหหักคาใชจายไดรอยละ 20 

  

ตัวอยาง 12 นาย ก มีเงินไดจากการใหเชาบานตลอดท้ังป จํานวน 300,000 บาท นาย ก สามารถหัก 
คาใชจายไดดังนี้ 
  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

คาเชาบาน 

หัก คาใชจาย 30%  

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 300,000 

 90,000 

210,000 

 

 กรณีผูใหเชาทรัพยสิน เรียกเก็บเงินกินเปลา เงินแปะเจี๊ยะ เงินคาปลูกสราง หรือคาซอมแซม 

อีกสวนหนึ่งนอกเหนือจากคาเชา หรือไดรับประโยชนอ่ืน เชน ไดกรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือโรงเรือนท่ี 

ผูเชาทําการกอสรางลงบนท่ีดินของผูใหเชาและยกให เงินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือโรงเรือนเปนเงิน 

ไดพึงประเมินเนื่องจากการใหเชาทรัพยสินของผูใหเชา 
 กรณีท่ีเจาของท่ีดินทําสัญญาใหผูอ่ืนทําการปลูกสรางอาคารหรือโรงเรือนท่ีดินของตนโดย
ปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือโรงเรือนท่ีปลูกสรางนั้นใหแกเจาของท่ีดินเม่ือสรางเสร็จและ
เจาของท่ีดินตกลงใหผูปลูกสรางเชาหรือใหเชาชวงอาคารหรือโรงเรือน หรือตกลงใหผูสรางจัดหาผูเชา
อาคารหรือโรงเรือนนั้นโดยตรงจากเจาของท่ีดินเปนการตอบแทนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให
คํานวณคาแหงอาคารหรือโรงเรือนนั้นเปนเงินไดพึงประเมินของเจาของท่ีดินตามจํานวนปแหงอายุ
การเชาในอัตรารอยละของมูลคาอาคาร หรือโรงเรือนในวันท่ีไดรับกรรมสิทธิ์  
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ตารางท่ี 3.1  คํานวณคาแหงอาคารหรือโรงเรือนท่ีเจาของท่ีดินไดรับ (ป. 1/2526) 
จาํนวนป 

แหงอายุการเชา 
อัตรารอยละ 

ของมูลคาอาคาร 

จาํนวนป 
แหงอายุการเชา 

อัตรารอยละ 

ของมูลคาอาคาร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

95.0 

90.2 

85.7 

81.4 

77.4 

73.5 

69.8 

66.3 

63.0 

59.9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 ปข้ึนไป 

56.9 

54.0 

51.3 

48.8 

46.4 

44.0 

41.8 

39.7 

37.7 

35.8 

 

 คําวา “มูลคาอาคารหรือโรงเรือน” หมายความวา ราคาหรือคาอันพึงมีในวันท่ีไดรับอาคาร
หรือโรงเรือน นั้น และเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดในกรณีดังกลาว ราคาหรือคาอันพึงมีใน
วันท่ีไดรับอาคาร หรือโรงเรือนนั้น ใหถือราคาทุนท่ีแทจริงของอาคารหรือโรงเรือนในวันท่ีไดรับกรรมสิทธิ์ 
 ตัวอยาง 13  มูลคาอาคารหรือโรงเรือนในวันท่ีไดรับกรรมสิทธิ์  3,000,000 บาท อายุการ
เชา 15 ป เงินไดพึงประเมินของเจาของท่ีดิน คือ (3,000,000  x  46.4%)  =  1,392,000 บาท 

 เพ่ือเปนการบรรเทาภาระในการเสียภาษีของผูมีเงินได ไดมีการประกาศจากกระทรวงการคลัง 
วาดวยเรื่องการเสียภาษีเงินไดของผูมีเงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน ท่ีไดรับจากเงินกินเปลา เงินแปะเจี๊ยะ 

เงินคาปลูกสราง เงินคาซอมแซม หรือคาแหงอาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรับกรรมสิทธิ์ หรือเงินไดอ่ืนใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยใหผูมีเงินไดปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  ผูใหเชาซ่ึงเปนผูมีเงินไดท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถเฉลี่ยเงิน
ไดตามสวนแหงจํานวนปของอายุการเชาได เชน ผูใหเชาไดรับเงินกินเปลาจากการใหเชาอาคารเปนเงิน  
15,000,000 บาท แตผูใหเชาตองผูกพันใหเชาเปนเวลา 15 ป ดังนั้น ใหเฉลี่ยเงินไดท่ีไดจากเงินกิน
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เปลานี้ ออกเปนรายปจํานวน 15 ป ไดปละ (15,000,000/15) เทากับ 1,000,000 บาท และผูมีเงิน
ไดในกรณีนี้จะตองยื่นรายการเสียภาษีเงินไดจากเงินกินเปลาท่ีเฉลี่ยเปนรายปตามจํานวนปของอายุ
การเชาของทุกปท่ีเฉลี่ย  
  2. กรณีผูใหเชาซ่ึงไดรับเงินได แตไมไดยื่นรายการเงินได และชําระภาษีไดจากเงินกินเปลา 
ท่ีเฉลี่ยเปนรายปตามจํานวนปของอายุการเชาใหทันตามกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของปถัดจากปท่ี
มีเงินไดพึงประเมินแลว ผูมีเงินไดยังคงสามารถเฉลี่ยเงินกินเปลาเปนรายปตามจํานวนปของอายุการเชา 
แลวยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน และชําระภาษี แตจะตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ 1.5 เดือน หรือเศษ
ของเดือนของเงินภาษีท่ีตองเสีย 

  3. กรณีผูใหเชาซ่ึงไดรับเงินได ซ่ึงไดยื่นของใหสิทธิ์การชําระภาษีเงินไดจากเงินกินเปลา 
ตามประกาศนี้ มิไดยื่นรายการเงินได และชําระภาษีเงินไดจากเงินกินเปลาท่ีเฉลี่ยเปนรายปตามจํานวนป 
ของอายุการเชา ใหเจาพนักงานประเมินกรมสรรพากรทําการประเมินเรียกเก็บเงินภาษีเงินได ตาม
มาตรา 60 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
  4. ประกาศนี้ใหใชสําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับตั้งแตปภาษี 2557 ซึ่งตองยื่นรายการ 
เปนตนไป สวนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับกอนหนาปภาษีนี้ ตองยื่นแบบแสดงการชําระลวงหนาใหเสร็จสิ้น 

ในปท่ีไดรับเงินไดพึงประเมิน ตามคําสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.15/2558 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  
 6. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 6 ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให
เลือกหัก คาใชจายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
  6.1 ใหหักตามความจําเปนและสมควรหรือ 

  6.2 ใหหักเปนการเหมาดังตอไปนี้ 
  6.3 เงินไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระ ประเภทการประกอบโรคศิลป  
ใหหักคาใชจายรอยละ 60 

  6.4 เงินไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระอยางอ่ืน เชน วชิากฎหมาย การประกอบ  
วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืน หักคาใชจายไดรอยละ 30 

 ตัวอยาง 14 นาย ก มีเงินไดจากการวาความตลอดท้ังป จํานวน 800,000 บาท นาย ก 
สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

รายไดคาวาความ 

หัก คาใชจาย 30%  

 800,000 

240,000 
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เงินไดหลังหักคาใชจาย 560,000 

 7. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 7 เงินไดจากการรับเหมา ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา กฎหมายยอมใหหักคาใชจายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  7.1 หักตามความจําเปนและสมควร หรือ 

  7.2 หักเปนการเหมาในอัตรารอยละ 60 

 

 ตัวอยาง 15 นาย ก มีเงินไดจากการรับเหมากอสรางตลอดท้ังป จํานวน 2,400,000 บาท นาย 
ก สามารถหัก คาใชจายไดดังนี้ 
  วิธีทํา คํานวณหาเงินไดหลังหักคาใชจายของนาย ก 

รายไดจากการรับเหมา 
หัก คาใชจาย 60%  

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 2,400,000 

1,440,000 

960,000 

 

 8. เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให
เลือกหัก คาใชจายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  8.1 หักตามความจําเปนและสมควร หรือ 

   8.1.1 การขอหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควร สําหรับเงินไดประเภทท่ี 5,6,7 
และ 8 ดังกลาว มาขางตนนั้น รายจายท่ีจะนํามาหักเปนคาใชจายตองมีลักษณะดังนี ้
    8.1.1.1 เปนคาใชจายตามปกติ มีความเก่ียวของและจําเปนตอการประกอบธุรกิจ
แตละประเภทหรือตอเงินไดแตละชนิด 

     8.1.1.2 เปนจํานวนท่ีสมควรและเหมาะสมแกกิจการ 

    8.1.1.3 ไมเปนรายจายท่ีกฎหมายหามมิใหหักเปนรายจาย 

    8.1.1.4 ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการหักใชจายพรอม ท่ีจะใหพนักงานตรวจสอบได 
   8.1.2 การเลือกขอหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควรนี้ ไมจําเปนตองปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ ผูมีเงินไดมีสิทธิเลือกปฏิบัติไดวา ปใดจะหักคาใชจายเปนการเหมา หรือปใดจะหัก
คาใชจายตามความจําเปนและ สมควรได นอกจากนี้ในปภาษีเดียวกันเองผูมีเงินไดยังอาจหักคาใชจาย
เปนการเหมาสําหรับเงินไดประเภทหนึ่ง และหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควรสําหรับเงินได
อีกประเภทหนึ่งไดดวย แตเงินไดประเภทและชนิด เดียวกัน หากเลือกหักคาใชจายตามวิธีใดแลว 
จะตองใชวิธีเดียวกันสําหรับเงินไดประเภทนั้นท้ังประเภท 
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 8.1.3 เงินไดประเภทท่ี 8 กรณีขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยมิไดมุงในทางคาหรือหากําไร 
ผูมีเงินไดอาจเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ท่ีจายแทนการนําไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนตามหลัก
ท่ัวไปก็ได ซ่ึงจะทําใหสามารถประหยัดภาษีได 
 8.2 หักเปนการเหมาในอัตรารอยละตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ตารางท่ี 3.2  อัตราการหักคาใชจายเปนการเหมา สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 

เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 รอยละ 

กําไรจากการขายกองทุนรวม RMF - 

กําไรจากการขายกองทุนรวม LTF - 

เงินปนผลจากกองทุนรวม2 รวมถึงเงินปนผลจากกองทุนรวม LTF - 

การขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนมรดกหรือมีคนใหมา2  หักแบบเหมา 50% 

การขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยทางอ่ืนท่ีไมไดมุงหากําไร2  หักแบบเหมา 50-92% 
หรือหักตามจริง 

การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร วิทยุหรือโทรทัศน นักรอง 
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใด ๆ 

            -  สําหรับเงินไดสวนท่ีไมเกิน 300,000 บาท 

            -  สําหรับเงินไดสวนท่ีเกิน 300,000 บาท 

ในการหักคาใชจายรวมกันแลวหักไดตามจายจริงแตไมเกิน 
600,000 บาท  

 

 

หักแบบเหมา 60%  

หักแบบเหมา 30%  

 

การขายท่ีดินเงินผอนหรือการใหเชาซ้ือท่ีดิน หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

เงินไดจากการเก็บคาตงหรือคาเกมจากการพนัน การแขงขันหรือ
การเลนตางๆ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

เงินไดจากการถาย ลาง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร รวมท้ังการ
ขายสวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

กิจการคานเรือ อูเรือ หรือซอมเรือท่ี มิใชซอมเครื่องจักร 
เครื่องกล 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

ทํารองเทา และเครื่องหนังแทหรือ หนังเทียม รวมท้ังการขาย
สวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 
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ตารางท่ี 3.2 อัตราการหักคาใชจายเปนการเหมา สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 (ตอ) 
เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 รอยละ 

กิจการคานเรือ อูเรือ หรือซอมเรือท่ี มิใชซอมเครื่องจักร 
เครื่องกล 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การตัด เย็บ ถัก ปกเสื้อผาหรือสิ่งอ่ืน ๆ รวมท้ังการขาย
สวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทํา ตกแตง หรือซอมแซมเครื่องเรือน รวมท้ังการขาย
สวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

กิจการภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงโรงแรม หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การดัด ตัด แตงผม หรือตกแตงรางกาย หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําสบู แชมพู หรือเครื่องสําอาง หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําวรรณกรรม (เขียนเอง พิมพเอง ขายเอง) หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การคาเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรอือัญมณีอ่ืน ๆ 
รวมท้ังการขายสวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

กิจการสถานพยาบาลท่ีใหบริการ 24 ชั่วโมงโดยมีการจายยาและ
เตียงรับผูปวยคางคืน 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การโมหรือยอยหิน หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําปาไม สวนยาง หรือไมยืนตน หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การขนสงหรือรับจางดวยยานพาหนะ หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําบล็อก และตรา การรับพิมพ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมท้ัง
การขายสวนประกอบ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําเหมืองแร หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 
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ตารางท่ี 3.2 อัตราการหักคาใชจายเปนการเหมา สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 (ตอ) 
เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 รอยละ 

การทําเครื่องดื่ม หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต หรือดินเผา หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําหรือจําหนายกระแสไฟฟา หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําน้ําแข็ง หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทํากาว แปงเปยกหรือสิ่งท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันและการ
ทําแปงชนิดตาง ๆ ท่ีไมใชเครื่องสําอาง 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําลูกโปง เครื่องแกว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสําเร็จรูป หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การซักรีด หรือยอมสี หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

รางวัลท่ีเจาของมาไดจากการสงมาเขาแขง หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การรับสินไถทรัพยสินท่ีขายฝากหรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การรมยาง การทํายางแผน หรือยางอยางอ่ืน ท่ีไมใชยางสําเร็จรูป หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การฟอกหนัง หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําน้ําตาล หรือน้ําเหลืองของน้ําตาล หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การจับสัตวน้ํา หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 
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ตารางท่ี 3.2 อัตราการหักคาใชจายเปนการเหมา สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 (ตอ) 
เงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 รอยละ 

กิจการโรงเลื่อย หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การกลั่นหรือหีบน้ํามัน หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การใหเชาซ้ือสังหาริมทรัพยท่ีไมเขาลักษณะตามเงินไดประเภทท่ี 5 หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

กิจการโรงสีขาว หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทําเกษตรกรรมประเภทไมลมลุกและธัญชาติ หกัแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การอบหรือบมใบยาสูบ หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การเลี้ยงสัตวทุกชนิด รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การฆาสัตวจําหนาย รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การทํานาเหลือ รวมท้ังการขายวัตถุพลอยได หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การขายเรือกําปนหรือเรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป เรือกลไฟ 
เรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันข้ึนไป หรือแพ 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

การขายของนอกจากนี้และเราไมไดเปนผูผลิตเอง (กิจการซื้อมา
ขายไป) 

หักแบบเหมา 60%  
หรือหักตามจริง 

นอกเหนือจากรายการนี้ หักตามจริง 
 

 สําหรับการหักคาใชจายของเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยกฎหมายใหหักคาใชจายไดดังนี้ 
  1.  การขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยท่ีไดรับจากการใหโดย
เสนหา ใหหักคาใชจายได รอยละ 50 ของเงินได 
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  2.  เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ท่ีไดมาโดยทางอ่ืน โดยมิไดมุงทางการคาหรือหา
กําไร และ ไดมาโดยมุงทางการคาหรือหากําไร กรณี หัก ภาษี ณ ท่ีจาย ใหหักคาใชจายไดตามท่ี
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 165) พ.ศ. 2529 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 อัตราการหักคาใชจายสําหรับการขายอสังหาริมทรัพย 
จํานวนปท่ีถือครอง รอยละของเงินได 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 ปข้ึนไป 

92 

84 

77 

71 

65 

60 

55 

50 

 

 เวนแตผูมีเงินไดจะสามารถแสดงหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินและพิสูจนไดวา มีคาใชจาย 

มากกวานั้นก็ยอมใหหักคาใชจาย ตามความจําเปนและสมควร ท้ังนี้ใหนํามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 
65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาหากตามหลักฐานท่ีนํามาพิสูจนแลว พบวา
มีรายจายท่ีหักไดตามกฎหมายนอยกวาอัตรา คาใชจายท่ีกําหนดไวขางตน ก็ใหถือวามีคาใชจายเพียง
เทาท่ีหลักฐานท่ีสามารถนํามาพิสูจนได 
 

คาลดหยอน 

 คาลดหยอน หมายถึง รายการตางๆ ท่ีกฎหมายยอมใหหักไดเพ่ิมข้ึนหลังจากไดหักคาใชจาย
แลวเพ่ือแบงเบาภาระภาษีใหแกผูมีเงินไดกอนนําเงินไดท่ีเหลือ เรียกวา เงินไดสุทธิ นําไปคํานวณภาษี
เงินได ตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งรายการท่ีสามารถหักลดหยอนไดแตละกรณีตาง ๆ 
มีดังตอไปนี้ 
 การหักคาลดหยอนสําหรับบุคคลธรรมดา  
  1. สําหรับผูมีเงินได 60,000 บาท (ไมวาจะอยูในประเทศไทยถึง 180 วัน หรือไมก็ตาม) 
  2. สําหรับคูสมรส (ไมมีเงินได) 60,000 บาท  
 3. กรณีผูมีเงินไดหรือคูสมรสตางฝายตางมีเงินได ใหหักลดหยอนรวมกันได ไมเกิน  
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120,000 บาท 

 4. การหักสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมท้ังบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย หักคาลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท แตตองเขา
เง่ือนไขดังนี้ 
  4.1  บุตรชอบดวยกฎหมาย หัก คาลดหยอนไดไมจํากัดจํานวน 

  4.2  บุตรบุญธรรมหักลดหยอนไดไมเกิน 3 คน  

   กรณี มีบุตรชอบดวยกฎหมายท่ีมีชีวิตอยูจํานวนตั้งแต 3 คน จะนาํบตุรบญุธรรมมา
หักอีกไมได  
   กรณี มีบุตรชอบดวยกฎหมายมีจํานวนไมถึง 3 คน ใหนําบุตรบุญธรรมมาหักไดรวม
กับบุตรชอบดวยกฎหมาย แตรวมกันตองไมเกิน 3 คน 

  4.3  บตุรท่ีนํามาหักลดหยอนตองไมมีเงินไดตั้งแต 30,000 บาท ข้ึนไป  

  4.4  บุตรตองเปนผูเยาว หรือมีอายุไมเกิน 25 ป และกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
หรืออุดมศึกษา        

  4.5  เปนผูท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถและอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดู       

  4.6  ในการนับจาํนวนบุตร ใหนับบตุรชอบดวยกฎหมายกอน และนบัเฉพาะบตุรท่ีมี
ชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดกอน โดยใหนับรวมท้ังบุตรท่ีไมอยูในเกณฑการหักคาลดหยอนดวย  

 5. คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผูมีเงินได สามารถหักลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท 
และหักลดหยอนบิดามารดาของคูสมรสท่ีไมมีเงินไดอีกคนละ 30,000 บาท โดยบิดามารดาตองมีอายุ 
60 ปข้ึนไปและมีรายไดในปภาษีท่ีขอหักลดหยอนไมเกิน 30,000 บาทตอป อยูในความอุปการะเลี้ยง
ดูของผูมีเงินไดและบิดามารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรสจะตองออกหนังสือรับรองวาบุตรคนใดคน
หนึ่งเปนผูอุปการะเลี้ยงดูเพียงคนเดียว (บุตรบุญธรรมไมมีสิทธิหักลดหยอน) 
 6. คาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ สามารถหักคาลดหยอนไดคนละ 60,000 

บาท โดยคนพิการหรือคนทุพพลภาพนั้นตองไมมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีใชสิทธิหักคาลดหยอน
เกิน 30,000 บาท  
 7. คาเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินไดและคูสมรส สามารถหักลดหยอนไดตามท่ี
จายจริง แตไมเกิน 15,000 บาท บิดามารดาตองไมมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีขอหักลดหยอนเกิน 
30,000 บาทข้ึนไป 

 8. คาเบี้ยประกันชีวิต สามารถหักคาลดหยอนและยกเวนไดตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 
100,000 บาท และของคูสมรสท่ีไมมีเงินได สามารถหักลดหยอนไดตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท  

โดยคาลดหยอนสวนแรกหักไดท่ีไมเกิน 10,000 และสวนท่ีสองสวนท่ีเกิน10,000บาทแตไมเกิน 
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90,000 บาทสามารถหกัคาลดหยอนไดอีกแตตองไมเกินเงินไดหลังหักคาใชจาย และคาเบี้ยประกัน
ชีวิตจะตองมีอายุกรมธรรมตั้งแต 10 ปข้ึนไป  
 9. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ หักคาลดหยอนในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดท่ีนํามาเสีย
ภาษีเงินไดในแตละปแตไมเกิน 200,000 บาทตอป ท้ังนี้ ตองเปนคาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ 
ความคุมครองตั้งแต 10 ปข้ึนไป และจายผลประโยชนเงินบํานาญเม่ือผูมีเงินไดอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป
ถึงอายุ 85 ปหรือกวานั้น และเม่ือรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน เงินท่ีซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเขากองทุนการออม
แหงชาติ ตองไมเกิน 500,000 บาท 

 10. เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สามารถหักลดหยอนไดตามท่ีจายจริง แตไม
เกิน 10,000 บาท (สวนท่ีเกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท ซ่ึงไมเกินรอยละ 15 ของ
คาจาง ใหหักจากเงินไดประเภทท่ี 1 กอนหักคาใชจาย) 
 11. เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สมาชิกท่ีจายเงินสมทบเขากองทุนสามารถนําไปหักลดหยอนไดตามท่ี
จายจริง แตไมเกิน 500,000 บาท (ใหนําไปหักจากเงินไดประเภทท่ี 1 กอนหักคาใชจาย) 
 12. คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถหักลดหยอนไดตามท่ี
จายจริง แตไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับซึ่งตองเสียภาษีเงินไดในปภาษีนั้น (และ
เม่ือรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ + เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเขา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ + เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน + เงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท) 
 13. คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไมเกิน
รอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับซ่ึงตองเสียภาษีเงินไดในปนั้น แตไมเกิน 500,000 บาท และ
ตองถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 ป ปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีผูมี
เงินไดไถถอนหนวยลงทุนรวมหุนระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 276) ) 
 14. ดอกเบี้ยกูยืมท่ีจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกันชีวิตสหกรณ หรือ
นายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือเชาซื้อหรือสรางอาคารอยูอาศัยโดยจํานองอาคารท่ีซื้อหรือสราง
เปนประกันการกูยืม สามารถหักคาลดหยอนตามจํานวนเทาท่ีจายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท 

 15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักลดหยอนไดตามท่ีจายจริง  
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 16. เงินสะสมท่ีสมาชิกจายเขากองทุนการออมแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนการ
ออมแหงชาติ สามารถนําไปหักลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 500,000 บาท (และเม่ือ
รวมกับเบีย้ประกันชีวติแบบบํานาญ + เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ + เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน + 
เงินท่ีซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแลวตองไมเกิน 500,000 บาท) 
 17. เงินบริจาค เปนรายการลดหยอนสุดทายกอนนําเงินไดไปคํานวณภาษีตามอัตรา
กาวหนา (หักลดหยอนไดเฉพาะท่ีบริจาคเปนเงินเทานั้น)  
  17.1 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได 2 เทาของท่ีจายจริง แตไมเกิน
รอยละ 10 ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนอ่ืน ๆ 

  17.2 เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล หักไดเทาท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินได
หลังหักคาใชจายและคาลดหยอน 

 

  การหักคาลดหยอนสําหรับผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี  
 ใหหักลดหยอนไดเสมือนผูตายมีชีวิตอยูตลอดปภาษีท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 

 

  การหักคาลดหยอนสําหรับกองมรดกท่ียังมิไดแบง   
 ใหหักลดหยอนสําหรับผูมีเงินได 60,000 บาท 

 

 การหักลดหยอนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

   ใหหักลดหยอนสําหรับผูมีเงินไดแกผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในหางหุนสวนหรือคณะบุคคล
แตละคนท่ีอยูในประเทศไทยคนละ 60,000 บาท แตรวมกันตองไมเกิน 120,000 บาท 

 

 การหักคาลดหยอนสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  
 สามารถใหหักคาลดหยอนได 60,000 บาท  
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บทสรุป 

 ในการคํานวณเงินไดสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลตาง ๆ ท่ีกฎหมายยอมใหหักไดเพ่ิมข้ึน
หลังจากหักคาใชจายตาง ๆ ไปแลวเพ่ือเปนการชวยแบงเบาภาระธรรมดานั้นมีสวนประกอบ 3 สวน 
ซ่ึงประกอบดวย เงินไดสุทธิ คาใชจาย คาลดหยอน ซ่ึงสวนประกอบตาง ๆ ของแตละสวนนั้นเปนไป
ตามประมวลรัษฎากร โดยไดกําหนดใหมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 มีท้ังหมด 8 ประเภท ทําให
การหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมินแตละประเภทแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในการหักคาใชจาย
ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหมีการวิธีการหักคาใชจายออกเปน 2 วิธี ไดแก (1) การหักคาใชจาย
เปนอัตราเหมา คือ การหักคาใชจายตามอัตรารอยละของเงินไดพึงประเมินตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
(2) การหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควร คือ การหักคาใชจายตามผูมีเงินไดจายไปจริงตาม
ความจําเปนและสมควรและจะตองมีหลักฐานแสดงอยางถูกตองชัดเจน และกฎหมายกําหนดใหเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) และ (3) นั้นกฎหมายกําหนดใหสามารถหักคาใชจายไดเพียงวิธี
เดียวคือหักคาใชจายเปนอัตราเหมา สวนเงินไดพึงประเมินตามาตรา 40 (4) กฎหมายไมยอมใหหัก
คาใชจายแตใหสมารถเครดิตภาษีเงินปนผลได และ เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ 
(8) กฎหมายกําหนดใหผูมีเงินไดสามารถหักคาใชจายไดท้ัง 2 วิธี แตผูมีเงินไดจะตองเลือกการหัก
คาใชจายไดวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น สวนการหักคาลดหยอน คือ รายการใหแกผูมีเงินไดกอนท่ีจะนําเงินได
ไปคํานวณเพ่ือเสียภาษีตอไป 
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บทท่ี 4 

 

อัตราภาษี และการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป 
 

 ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นผูมีเงินไดจะตองคํานวณหาเงินไดสุทธิเพ่ือนํามา
คํานวณภาษีซ่ึงจะตองมีองคประกอบหลายตัวท่ีนํามาใชในการคํานวณหาเงินไดสุทธิซ่ึงไดแก เงินไดพึง
ประเมิน คาใชจาย คาลดหยอนตาง ๆ ซ่ึงในการคํานวณหาคาใชจาย นั้นมีวิธีการคํานวณท่ีแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับประเภทของเงินไดพึงประเมินแตละประเภท ดังนั้นจะตองคํานวณใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายกําหนดแลวนํามาคํานวณภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 บุคคลท่ีมีเงินไดพึงประเมินทุกประเภทท่ีไดรับจะตองนํามาคํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาโดยการนําเงินไดพึงประเมินหักคาใชจายและคาลดหยอนทุกตัวคงเหลือเปนเงินไดสุทธิ แลว
นําไปคํานวณภาษีเงินไดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยการคํานวณภาษีมี 2 วิธี คือ 

 วิธีท่ี 1  อัตราภาษีท่ีกฎหมายกําหนด คือ การคํานวณเพ่ือเสียภาษีโดยนําเงินไดสุทธิไป
คํานวณภาษีในอัตรากาวหนา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดตองคํานวณภาษีตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
ตามมาตรา 48 (1) แหงประมวลรัษฎากร สําหรับอัตราภาษีท่ีประกาศใชในปจจุบัน เปนอัตราท่ี
ประกาศใชในป 2560 เปนตนไป ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

เงินไดสุทธิ 
ชวงเงินไดสุทธิ

แตละข้ัน 

อัตราภาษี 

รอยละ 

ภาษีแตละข้ัน
เงินไดสุทธิ 

ภาษีสะสม 

สูงสุดของข้ัน 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - - 

150,001 – 300,000 150,000 5 7,500 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

500,001 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

750,001 – 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

2,000,001 – 5,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000 

5,000,000 บาทข้ึนไป - 35 -  
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 วิธีท่ี 2  อัตราภาษีรอยละ 0.5 ของเงินไดพึงประเมิน  การคํานวณภาษีดวยวิธีนี้ใชสําหรับผูมี
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (8)  
 

วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
 บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แตไมรวมถึงเงิน     

กินเปลา เงินชวยเหลือคากอสราง เงินคาซอมแซม คาแหงอาคาร หรือโรงเรือนท่ีไดรับกรรมสิทธิ์  มี
หนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ซึ่งมี
เงินไดในระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน ในปภาษีนั้น สามารถยื่นแบบฯไดในเดือน
กันยายน และในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปจะคํานวณ 

 

วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป 
  ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป ผูมีเงินไดจะตองนําเงินไดพึงประเมินทุก
ประเภท ตลอดปภาษี (ไมรวมเงินไดพึงประเมินท่ีกฎหมายยกเวนภาษี หรือท่ีไมตองเสียภาษี) ไป
คํานวณภาษี เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในวันท่ี 31 มีนาคม ของปถัดไป การคํานวณภาษี
บุคคลธรรมดาตอนสิ้นป มี 3 ข้ัน ดังนี้ 
 

ข้ันท่ีหนึ่ง คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตาม วิธีท่ี 1 กอน 

เงินไดพึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปภาษี   xxxx (1) 
หัก คาใชจายตามท่ีกฎหมายกําหนด    xxxx (2) 
(1)-(2) เหลือเงินไดหลังจากหักคาใชจาย    xxxx (3) 
หัก คาลดหยอนตาง ๆ      xxxx (4) 
(3)-(4) เหลือเงินไดหลังจากหักคาลดหยอนตาง ๆ   xxxx (5) 
หัก เงินบริจาค ไมเกินจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด   xxxx (6) 
(5-6) เหลือเงินไดสุทธิ      xxxx (7) 
นําเงินไดสุทธิตาม (7) ไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1     xxxx (8) 
 

ข้ันท่ีสอง ใหพิจารณาวาจะตองคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามวิธีท่ี 2 หรือไม ถาเขาเง่ือนไขท่ี
จะตองคํานวณภาษีเงินไดตามวิธีท่ี 2 จะคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 อีกวิธีหนึ่ง  กรณีท่ีตองคํานวณภาษี
เงินไดตามวิธีท่ี 2 ไดแก กรณีท่ีเงินไดพึงประเมินทุกประเภทในปภาษีแตไมรวมเงินไดพึงประเมินตาม
ประเภทท่ี 1  กลาวคือ ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ถึง (8) และมีจํานวนรวมกันตั้งแต 
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120,000 บาทข้ึนไป การคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 นี้ ใหคํานวณในอัตรารอยละ 0.5 ของยอดเงินได  
พึงประเมิน (= เงินไดพึงประเมินทุกประเภทลบเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 คูณดวย 0.005)  
 

 วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (2) – (8)    xxxx ( 9 ) 
 ภาษีท่ีคํานวณได = จํานวนเงินตาม (9) x  0.5%  xxxx (10) 
 

ข้ันท่ีสาม สรุป จํานวนภาษีท่ีตองเสียภาษี กําหนดให (10) คือ จํานวนภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  

 การคํานวณภาษี 

จํานวนภาษีเงินไดสิ้นป เปรียบเทียบ วิธีท่ี 1 (8)  และ วิธีท่ี 2 (10) เลือกจํานวนท่ีสูงกวา คือ (11) 
ภาษีท่ีคํานวณได         xxxx (11) 
หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    xx  

ภาษีเงินไดครึ่งปท่ีชําระไวแลว    xx  

ภาษีเงินไดชําระลวงหนา     xx  

เครดิตภาษีเงินปนผล      xx    xxxx (12) 
(11-12) เหลือ ภาษีเงินไดท่ีตองเสีย (ขอคืน)        xxxx 

 

หมายเหตุ สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป หากคํานวณตาม
วิธีท่ี 2 แลวมีภาษีเงินไดท่ีตองเสียจํานวนท้ังสิ้นไมเกิน 5,000 บาท ผูมีเงินได ไดรับการยกเวนภาษีเงิน
ไดตามวิธีท่ี 2 ( 10 ) แตยังคงมีหนาท่ีเสียภาษีตามจํานวนท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1 ( 8 ) โดยนํามาสรุป
จํานวนภาษีท่ีตองเสียข้ันท่ีสาม  

 

ตัวอยาง 1 นายโองและนางตุมเปนสามีภรรยาถูกตองตามกฎหมาย ท้ังคูมีบุตรดวยกัน 3 คน คือ คนท่ี 
1 อายุ 24 ป คนท่ี 2 อายุ 21 ป กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ัง 2 คน และคนท่ี 3 อายุ 15 ป  
กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาท้ังสองสามีภรรยามีรายไดและคาใชจาย ดังนี้ 
 สามี  เปนขาราชการไดรับเงินเดือน ๆ ละ 45,000 บาท ไดรับเบี้ยประชุม 100,000 บาท 
ไดรับเงินปนผล 70,000 บาท จากบริษัทจดเบียนเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 และยัง
ไดรับเงินจากการขายยางพาราแผน  750,000 บาท  สวนคาใชจายของสามี จายเงิน กบข. 3%ของ
เงินเดือน  จายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบานอยูอาศัยปละ 36,000 บาท โดยรวมกันกูกับภรรยา จาย
เบีย้ประกันชีวิตกรมธรรมอายุ 15 ป จายปละ 15,000 บาท บริจาคเงินใหกับวัด 10,000 บาท  
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 ภรรยา ทํางานท่ีบริษัทแหงหนึ่งไดรับเงินเดือน ๆ ละ 40,000 บาทไดรับคานายหนาขาย
ท่ีดิน 150,000 บาท และยังไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก 50,000 บาท และ สวนคาใชจายของภรรยาคือ 
จายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนและจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม เดือนละ 750 บาท และยังถูกหัก ภาษี ณ ท่ีจาย เดือนละ 550 บาท นอกจากนี้ภรรยา
ยังตองอุปการะบิดามารดาซึ่งอายุเกิน 60 ป ใหคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสามีภรรยาคูนี้ 
 

กรณีภรรยาประสงครวมคํานวณภาษี 

ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

เงินเดือน (สามี) 
หัก กบข.3% ของเงินเดือน 

เบี้ยประชุม 

 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

เงินเดือน (ภรรยา)  
หัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนท่ีเกิน 10,000 บาท 

คานายหนาขายท่ีดิน 

 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

เงินปนผล 

บวก เครดิตภาษีเงินปนผล3/7 

ขายยางพาราแผน 

หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          คูสมรส 

          บุตร 3 คน 

          ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

          เบี้ยประกันชีวิต 

          เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

540,000 

16,200 

 

 

 

480,000 

4,400 

 

523,800 

100,000 

623,800 

100,000 

 

475,600 

150,000 

625,600 

100,000 

 

70,000 

30,000 

750,000 

450,000 

 

 

60,000 

60,000 

180,000 

36,000 

15,000 

10,000 

 

 

 

 

523,800 

 

 

 

 

525,600 

50,000 

 

100,000 

 

300,000 

1,499,400 
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          เงินสบทบเขากองทุนประกันสังคม 

          อุปการะบิดา 
          อุปการะมารดา 
เงินไดหลังหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล 

เงินไดสุทธิ 

9,000 

30,000 

30,000 

 

 

430,000 

1,069,400 

10,000 

1,059,400 
 

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปตามวิธีท่ี 1 

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธ ิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 
1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000   5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 

750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 

1,000,001 – 1,059,400 59,400 25% 14,850 

รวม 1,059,400  129,850 
 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  129,850  บาท 
 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (2) – (8)    1,150,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 1,150,000 x  0.5%         5,750 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  5,750  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

ดังนั้นเลือกจํานวนภาษีเงินไดสิ้นป ตามวิธีท่ี 1 ซึ่งเปนจํานวนท่ีสูงกวา  129,850 

หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    

     ภาษีเงินไดครึ่งปท่ีชําระไวแลว   

     ภาษีเงินไดชําระลวงหนา    

     เครดิตภาษีเงินปนผล     

ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ        

6,600 

       - 

       - 

30,000 

 

 

 

36,600 

93,250 

ดังนั้นนายโองจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป จํานวน 93,250 บาท 
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กรณีภรรยาประสงคแยกคาํนวณภาษีเฉพาะเงินไดประเภทท่ี 1   

ขั้นท่ีหน่ึง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 (เงนิไดสามี) 
เงนิเดือน (สามี) 
หัก กบข. 3% ของเงินเดือน 

เบ้ียประชุม 

 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

คานายหนาขายท่ีดิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

ดอกเบ้ียเงนิฝาก 

เงนิปนผล 

บวก เครดิตภาษีเงินปนผล3/7 

ขายยางพาราแผน 

หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 3 คน 

          ดอกเบ้ียเงินกูยืมเพื่อสรางบาน 

          เบ้ียประกันชีวิต 

เงนิไดหลังหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 

เงนิไดสุทธิ 

540,000 

16,200 

 

 

 

 

 

523,800 

100,000 

623,800 

100,000 

150,000 

23,977 

 

70,000 

30,000 

750,000 

450,000 

 

 

60,000 

90,000 

18,000 

15,000 

 

 

 

 

 

523,800 

 

126,023 

50,000 

 

100,000 

 

300,000 

1,099,823 

 

 

 

 

183,000 

916,823 

10,000 

906,823 

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปตามวิธีท่ี 1 

เงินไดสุทธ ิ ชวงเงินไดสุทธ ิ อัตราภาษ ี ภาษีเงินได 
1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000   5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 

750,001 – 906,823 166,823 20% 33,364.60 

รวม 906,823  98,364.60 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1  จํานวน  98,364.60  บาท 
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ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (2) – (8)    1,150,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 1,150,000 x  0.5%         5,750 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  5,750  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

ดังนั้นเลือกจํานวนภาษีเงินไดสิ้นป ตามวิธีท่ี 1 ซึ่งเปนจํานวนสูงกวา  98,364.60 

หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    

     ภาษีเงินไดครึ่งปท่ีชําระไวแลว   

     ภาษีเงินไดชําระลวงหนา    

     เครดิตภาษีเงินปนผล     

ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ        

         - 

       - 

       - 

30,000 

 

 

 

30,000 

68,364.60 

 

ดังนั้นนายโองจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป จํานวน 68,364.60 บาท 

 

ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 (เงินไดภรรยา) 
เงินเดือน (ภรรยา)  
หัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนท่ีเกิน 10,000 บาท 

เงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 3 คน 

          ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

          เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

          เงินสบทบเขากองทุนประกันสังคม 

          อุปการะบิดา 
          อุปการะมารดา 
เงินไดสุทธิ 

  

 

 

 

 

 

60,000 

90,000 

18,000 

10,000 

9,000 

30,000 

30,000 

480,000 

4,400 

475,600 

76,023 

399,577 

 

 

 

 

 

 

 

247,000 

152,577 
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คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปตามวิธีท่ี 1 

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธ ิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 
1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 152,577 2,577   5% 128.85 

รวม 152,577  128.85 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  128.85  บาท 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

ดังนั้นเลือกจํานวนภาษีเงินไดสิ้นป ตามวิธีท่ี 1 ซึ่งเปนจํานวนสูงกวา  128.85 

หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    

ขอคืนภาษีเงินได        

 6,600 

6,471.15 
 

ดังนั้นนางตุมจะตองขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป จํานวน 6,471.15 บาท 

 

กรณีภรรยาประสงคแยกคํานวณภาษีสําหรับเงินไดทุกประเภท 

สามี 

ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

เงินเดือน (สามี) 
หัก กบข.3% ของเงินเดือน 

เบี้ยประชุม 

 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

เงินปนผล 

บวก เครดิตภาษีเงินปนผล3/7 

ขายยางพาราแผน 

หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 3 คน 

          ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

540,000 

16,200 

 

 

 

 

 

523,800 

100,000 

623,800 

100,000 

70,000 

30,000 

750,000 

450,000 

 

 

60,000 

90,000 

18,000 

 

 

 

 

523,800 

 

100,000 

 

300,000 

923,800 
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          เบี้ยประกันชีวิต 

เงินไดหลังหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล 

เงินไดสุทธิ 

15,000 

 

183,000 

740,800 

10,000 

730,800 
 

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปตามวิธีท่ี 1 

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ  อัตราภาษี ภาษีเงินได 
1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000   5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 730,800 230,800 15% 34,620 

รวม 730,800  62,120 
 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  62,120  บาท 
 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (2) – (8)       950,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 950,000 x  0.5%         4,750 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  4,750  บาท  

เนื่องจากจํานวนภาษีตามวิธีท่ี 2 มีจํานวนไมถึง 5,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีตามวิธีท่ี 2  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

ดังนั้นเลือกจํานวนภาษีเงินไดสิ้นป ตามวิธีท่ี 1  62,120 

หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    

     ภาษีเงินไดครึ่งปท่ีชําระไวแลว   

     ภาษีเงินไดชําระลวงหนา    

     เครดิตภาษีเงินปนผล     

ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ        

       - 

       - 

       - 

30,000 

 

 

 

30,000 

32,120 
 

ดังนั้นนายโองจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป จํานวน 32,120 บาท 
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กรณีภรรยาประสงคแยกคํานวณภาษีสําหรับเงินไดทุกประเภท 

ภรรยา 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

เงินเดือน (ภรรยา)  
หัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนท่ีเกิน 10,000 บาท 

คานายหนาขายท่ีดิน 

 

หัก คาใชจาย 50% แตไมเกิน 100,000 บาท 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 3 คน 

          ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

          เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

          เงินสบทบเขากองทุนประกันสังคม 

          อุปการะบิดา 
          อุปการะมารดา 
เงินไดสุทธิ 

480,000 

4,400 

 

475,600 

150,000 

625,600 

100,000 

 

 

 

60,000 

90,000 

18,000 

10,000 

9,000 

30,000 

30,000 

 

 

 

 

525,600 

50,000 

575,600 

 

 

 

 

 

 

 

247,000 

328,600 

 

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปตามวิธีท่ี 1 

เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธ ิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 
1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000   5% 7,500 

300,001 – 328,600 28,600 10% 2,860 

รวม 328,600  10,360 
 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  10,360บาท 
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ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (2) – (8)    1,150,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 1,150,000 x  0.5%         5,750 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  5,750  บาท  
 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

ดังนั้นเลือกจํานวนภาษีเงินไดสิ้นป ตามวิธีท่ี 1 ซึ่งเปนจํานวนท่ีสูงกวา  10,360 

หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว    

ภาษีเงินไดท่ีตองชําระ        

 6,600 

3,760 
 

ดังนั้นนายโองจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป จํานวน 3,760 บาท 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปตารางเปรียบเทียบการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป 
 กรณี 

ภรรยาประสงค 
รวมคํานวณภาษี 

กรณี 

ภรรยาประสงค 
แยกคํานวณภาษี 

เฉพาะเงินได 40(1)  

กรณี 

ภรรยาประสงค 
แยกคํานวณภาษี 

เงินไดทุกประเภท 

นายโอง 
นางตุม 

93,250 

- 

68,364.60  
(6,471.15) 

32,120 

3,760 

รวม ภาษีท่ีตองชําระ 93,250 61,893.45 35,880 
 

ผูมีเงินไดมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
ตารางท่ี 4.3 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ชื่อแบบ ใชยื่นกรณี กําหนดเวลายื่น 

ภ.ง.ด. 90 มีเงินไดพึงประเมินทุกประเภท มกราคม - มีนาคม ของปภาษีถัดไป 

ภ.ง.ด. 91 
มีเฉพาะเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1      

ม.40(1) ประเภทเดียว 
มกราคม - มีนาคม ของปภาษีถัดไป 

ภ.ง.ด. 93 มีเงินไดขอชําระภาษีลวงหนา 
กอนถึงกําหนดเวลาการยื่นแบบ
ตามปกติ 

ภ.ง.ด. 94 
ยื่นครึ่งปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมิน
เฉพาะประเภทท่ี 5,6,7 และ 8 

กรกฎาคม - กันยายน ของปภาษีนั้น 
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การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี 2 ชวง คือ 

 1.  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป เปนการยื่นแบบแสดงรายการสําหรับผูมีเงินไดท่ีมีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) ท่ีไดรับต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไมวาจะมีเงินได
ประเภทอ่ืนรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายในเดือนกันยายนของป
ภาษีนั้น และภาษีท่ีเสียนี้นําไปเปนเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปได 
 2.  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป เปนการยื่นแบบแสดงรายการสําหรับผูมีเงินไดท่ีมีเงินได
พึงประเมินทุกประเภท กลาวคือเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) ท่ีไดรับแลว ในระหวางป
ภาษี โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 

ข้ันตอนการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 1. ขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี ภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 
สําหรับผูมีเงินได ท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก เปนคนตางดาว หรือกองมรดกท่ียังไมไดแบง 
เวนแต ผูมีเงินได ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถใช เลขประจําตัวประชาชน แทนเลขประจําตัว 
ผูเสียภาษีอากรได โดยไมตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรอีก ผูมีเงินไดท่ีมีภูมิลําเนา อยูใน
กรุงเทพมหานคร อาจยื่นคํารอง ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร หรือ สํานักสรรพากร
พ้ืนท่ี สาขา(อําเภอ)ทุกแหง สําหรับในตางจังหวัด ยื่นคําขอไดท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี (จังหวัด) 
และสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ีสาขา (อําเภอ) ทุกแหง แลวแตกรณี 

  2. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปกติ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปละ 1 ครั้ง มีเงินไดของปใด 

ใหยื่นแบบฯ ภายใน วันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 มีนาคม ของปถัดไป  
 

สถานท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ 
 1. สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ทุกแหง 
 2. ท่ีทําการไปรษณียสําหรับการยื่นแบบฯ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
เทานั้น มีหลักเกณฑดังนี้ 
  2.1 ผูมีเงินไดมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 

  2.2 ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนพรอมแนบเชค็ 
หรือ ธนาณัติ ตามจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ โดยสงไปยัง สํานักบริหารการคลังและรายได
กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขท่ี 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

  2.3 กรมสรรพากรจะถือเอาวันท่ีลงทะเบยีนไปรษณียเปนวันรับแบบ และชําระภาษี 
และจะ สงใบเสร็จรับเงินใหแกผูยื่นแบบฯ ทางไปรษณียแบบลงทะเบียน 
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  2.4 กรมสรรพากรไมอนุญาตใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนสําหรับ ผูมีเงินไดท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด หรือประสงคจะขอชําระภาษีเปนงวด  
 3. ยื่นผานทาง เว็ปไซต ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th  

 4. ยื่นผานทาง Rd smart tax application ทางโทรศัพทมือถือก็ได  
 

การย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผานอินเทอรเน็ตมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เขา เว็ปไซต ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 

 2. เลือกรายการบริการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต 

 3. เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลวแตกรณี 

 4. ถาเขาสูการใชบริการครั้งแรก ใหเลือกรายการลงทะเบียนกอน เม่ือไดลงทะเบียน
เรียบรอยแลว ระบบจะแสดง หมายเลขผูใช และรหัสผานบนหนาจอ 

 5. เขาระบบโดยบันทึก หมายเลขผูใชและรหัสผาน 

 6. ปอนรายการขอมูล ไดแก รายการเงินไดพึงประเมิน คาลดหยอน เงินไดท่ีไดรับยกเวน
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ฯลฯ  แลว คลิก "ตกลง" เพ่ือยืนยันการยื่นแบบฯ 

 7. เม่ือไดตรวจสอบรายการขอมูลท่ีบันทึกและสั่งใหระบบ "คํานวณภาษีแลว" 
  7.1 กรณีไมมีภาษีตองชําระ 

   7.1.1 โปรแกรมจะแจงผลการรับแบบและหมายเลขอางอิง เพ่ือใชเปนหลักฐานใน
การยื่นแบบฯ 

   7.1.2 กรมสรรพากรจะสงใบเสร็จรับเงินใหตามท่ีอยูท่ีไดลงทะเบียนไว 
  7.2 กรณีมีภาษีท่ีตองชําระ 

   7.2.1 หากเลือกวิธีชําระภาษีผาน e-payment ระบุธนาคารท่ีทานใชบริการอยู 
และดําเนินการตามข้ันตอนของ ธนาคารนั้น 

   7.2.2 หากเลือกวิธีชําระภาษีผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (1) ระบบ
จะแจง18เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รหัส ควบคุม และจํานวนภาษีท่ีตองเสีย0 เพ่ือใชเปนขอมูล
นําไปชําระภาษีผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารตอไป เพ่ือความสะดวกและถูกตอง กรุณาสั่ง
พิมพหรือจดขอมูลดังกลาวไวดวย 

   7.2.3 หากเลือกวิธีชําระภาษี ณ เคานเตอร ไปรษณียอัตโนมัติ (Pay at Post ) 
ระบบจะแจงรายการขอมูลเชนเดียวกับ (2) เพ่ือใชเปนขอมูลนําไปชําระภาษี ณ ท่ีทําการไปรษณีย  
ทุกแหง  
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การชําระภาษี 

 การชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นอกจากผูเสียภาษี จะชําระภาษีโดยการ ถูกหักภาษี ณ 
ท่ีจายแลว ถาในการยื่นแบบ แสดงรายการ และคํานวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ท่ียื่นนั้น มีภาษี
ท่ีตองชําระ หรือตองชําระเพ่ิมเติมอีก ก็ใหชําระ หรือชําระเพ่ิมเติม ตอเจาหนาท่ีสรรพากร พรอมกับ 
การยื่นแบบนั้น โดยเจาหนาท่ีผูรับชําระ จะออกหลักฐานใบเสร็จ แสดงการรับเงินภาษี และถือเปน
หลักฐาน แสดงการยื่นแบบฯ ใหกับ ผูยื่นแบบแสดงรายการ ทุกราย การชําระภาษีเลือกวิธีการชําระ
ไดดังนี้ 
  1 ชําระดวยเงินสด  
  2 ชําระดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (โดยผูถือบัตรอิเล็กทรอนิกสเปนผูชําระคาธรรมเนียม) 
สามารถชําระภาษีได ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ดังนี้  
  2.1 สาํนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  
  2.2 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแก สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาเมืองชลบุรี 1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาพานทอง สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาศรีราชา 1 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาศรีราชา 2 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางละมุง 1 และสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางละมุง 2  
  2.3 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรปราการ 1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรปราการ 2 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา พระประแดง 1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาพระประแดง 2 และ
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาพระสมุทรเจดีย  
  2.4 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราไดแก สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขา เมืองฉะเชิงเทรา และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางปะกง  
  2.5 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดระยอง ไดแก สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาเมืองระยอง 2 และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาปลวกแดง  
  2.6 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดนนทบุรี ไดแก สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขาเมืองนนทบุรี 1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองนนทบุรี 2 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาปากเกร็ด 1 สํานักงาน สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาปากเกร็ด 2 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางกรวย 
และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา บางบัวทอง  
  2.7 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดปทุมธานี ไดแก สํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขาเมืองปทุมธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาคลองหลวง 1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
คลองหลวง 2 สํานักงาน สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาธัญบุรี และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาลําลูกกา  
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  2.8 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาบางปะอิน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาวังนอย และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาอุทัย  
  2.9 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดสระบุรี ไดแก สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาแกงคอย และสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาหนองแค 

  2.10 บัตรเครดิต TAX SMART CARD และบัตรเดบิต ของ บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) 
ธนาคารกรุงไทย (KTB) สามารถชําระภาษีได ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาตาม (2.1) – (2.9) 
  2.11 บัตรเครดิต และ TAX SMART CARD ของธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) และ
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สามารถชําระภาษีได ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาตาม (2.1) – (2.5)  
  2.12 บัตรเครดิต ของธนาคารไทยพาณิชย (SCB) สามารถชําระภาษีได ณ สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ตาม (2.1) - (2.5) 
 3. ชําระดวยเช็คหรือดราฟต 
  3.1 เช็คท่ีชําระตองเปนเช็ค 4 ประเภท ไดแก 
   3.1.1 เช็คธนาคารแหงประเทศไทย (เช็คประเภท ก.) 
   3.1.2 เช็คท่ีมีธนาคารคํ้าประกัน (เช็คประเภท ข.) 
   3.1.3 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย (เช็คประเภท ค.) 
   3.1.4 เช็คท่ีผูมีหนาท่ีชําระเงินภาษีอากรเปนผูเซ็นสั่งจาย และใชชําระโดยตรง 
  3.2 การสั่งจายเช็คหรือดราฟต ใหขีดครอม และสั่งจายดังนี้ 
   3.2.1 ในกรุงเทพมหานคร กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรอื ภ.ง.ด.91 และชําระภาษีท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เช็คทุกประเภทใหสั่งจายแกกรมสรรพากรและขีดฆาคําวา ผูถือ ออก 

   3.2.1 ในตางจังหวัด กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชําระภาษีท่ี
สํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ีสาขาดวยเช็คประเภท ง. ใหสั่งจายแก “กรมสรรพากร” ถาเปนเช็คประเภท 
ก. ข. ค. ใหติดตอสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
  3.3 หลักเกณฑการใชเช็คหรือดราฟต 
   3.3.1 กรณียื่นท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เช็คทุกประเภทหรือดราฟต ตองลง 
วันท่ีในเช็ค ในวันท่ียื่นแบบฯ หรือ กอนวันท่ีท่ียื่นแบบฯ ไมเกิน 15 วัน สําหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. 
หรือดราฟต หรือไมเกิน 7 วัน สําหรับเช็คประเภท ง. 
   3.3.2 กรณียื่นท่ีธนาคาร/ท่ีทําการไปรษณีย เช็คทุกประเภท หรือดราฟตท่ีชําระ
ภาษี ตองลงวันท่ีในเช็คในวันท่ียื่นแบบฯ หรือกอนวันท่ียื่นแบบฯ ไมเกิน 7 วัน 

   3.3.3 หามใชเช็คลงวันท่ีลวงหนา 
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   3.3.4 หามใชเช็คหรือดราฟตโอนสลักหลัง 
   3.3.5 หามใชเช็คหรือดราฟตท่ีมีจํานวนเงินสูงกวาจํานวนภาษีอากรท่ีตองชําระ 

   3.3.6 การชําระภาษี จะถือวาสมบูรณ ตอเม่ือ กรมสรรพากร ไดรับเงิน ตามเช็ค 
หรือ ดราฟตครบถวนแลว 

 4. ชําระดวยธนาณัติ 
  4.1 ผูมีเงินไดท่ียื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตองมีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร 

  4.2 สงธนาณัติเทากับจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ ไปพรอมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 
หรือ ภ.ง.ด.91 (หามหักคาธรรมเนียม ในการสงธนาณัติ) โดยสั่งจาย “ผูอํานวยการสํานักบริหารการ
คลังและรายได กรมสรรพากร” ปณ.กระทรวงการคลัง  
 

การขอผอนชําระภาษี 

 ถามีภาษีท่ีตองชําระจํานวนตั้งแต 3,000 บาทข้ึนไป ท้ังภาษีครึ่งปและภาษีสิ้นป ผูเสียภาษีมี
สิทธิ ขอผอนชําระภาษีไดเปน 3 งวดเทา ๆ กัน โดยไมตองเสียเงินเพ่ิมใดๆ ผูเสียภาษีอาจติดตอขอ
ผอนชําระไดท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโดยใชแบบ บ.ช. 35 จํานวน 1 ชุด 3 แผน ขอความ
เหมือนกันดังนี้  
          งวดท่ี 1  ชําระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันท่ี 30 กันยายนหรือวันท่ี 31 
มีนาคม 

          งวดท่ี 2  ชําระภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีตองชําระงวดท่ี 1 

          งวดท่ี 3 ชําระภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีตองชําระงวดท่ี 2 

ถาภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิไดชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูเสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเปน 
รายงวด และตองเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดท่ีเหลือ  

 

เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และโทษ 

 1. กรณีไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาจะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษ
ของเดือนของเงินภาษีท่ีตองชําระนั้น นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระภาษี เวน
แตกรณีท่ีไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษีได เงินเพ่ิมเสียรอยละ 0.75 

 2. กรณีเจาพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏวามิไดยื่นแบบแสดงรายการไว
หรือยื่นแบบแสดงรายการไว แตชําระภาษีขาดหรือต่ําไป นอกจากจะตองรับผิดชําระเงินเพ่ิมตามขอ 1 
แลว ยังจะตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เทา หรือ 2 เทาของเงินภาษีท่ีตองชําระแลวแตกรณี เงินเบี้ย
ปรับดังกลาวอาจลดหรืองดไดตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
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การบริจาคเงินภาษีใหแกพรรคการเมือง 
 ตั้งแตปภาษี 2551 เปนตนไป บุคคลธรรมดา ท่ีมีสัญชาติไทย (ไมรวมถึง หางหุนสวนสามัญ 
หรือ คณะบุคคล ท่ีมิใช นิติบุคคล และกองมรดก ท่ียังไมไดแบง) สามารถบริจาค เงินภาษี ใหแกพรรค
การเมืองได ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
2550 โดยแสดง เจตนาบริจาค เงินภาษี ใหแกพรรคการเมือง พรอมการยื่นแบบ แสดงรายการภาษี 
ประจําป โดยมีหลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ( ฉบับท่ี 176 ) ดังนี้ 
 1. ผูมีเงินได เม่ือคํานวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แลว มีเงินภาษี ท่ีตอง
ชําระ ตั้งแต 100 บาท ข้ึนไป  
 2. ผูมีเงินได ท่ีมีสิทธิบริจาค ตองแสดง เจตนาไวใน ชองท่ีกําหนดไว ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 
ภ.ง.ด.91 โดยตอง ระบุใหชัดเจนวา ประสงคจะบรจิาค หรือ ไมบริจาค และระบ ุรหัสพรรคการเมือง 
ท่ีตองการบริจาค หากไมระบุความประสงค หรือไมระบุ รหัสพรรคการเมือง ถือวาไมไดแสดง เจตนา
บริจาค ตามหลักเกณฑ ดังนี้    

  2.1 ระบุรหัสพรรคการเมือง ท่ีตองการบริจาค ไดเพียง 1 พรรคการเมือง หากแสดง
เจตนา เกินกวา 1 พรรคการเมือง ถือวา ไมประสงค จะบริจาคใหพรรคการเมืองใด 

  2.2 เม่ือแสดงเจตนาบริจาค ใหแกพรรคการเมืองใดแลว หามเปลี่ยนแปลง 
   2.3 พรรคการเมือง ท่ีผูบริจาค จะแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษี ใหไดในปภาษีใด 
จะตองเปน พรรคการเมืองท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนพรรคการเมืองในปภาษีนั้น หากพรรคการเมือง ท่ี
แสดงความประสงค บริจาคเงินภาษี ใหสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมาย ในปภาษีใด ใหถือ
เสมือนวา ไมมีพรรคการเมืองนั้น ท่ีจะไดรับการแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษีในปภาษีนั้น สามารถ
คนหา รหัสพรรคการเมือง ไดจากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือจาก
เว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th 

 3. การแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษีใหแก พรรคการเมืองตาม 2. หาม มิใหนําไป หักเปนคา
ลดหยอน ตามมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร 

 4. ผูมีเงินได ซ่ึงมีสิทธิระบุการแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษี ใหแกพรรคการเมือง ในแบบ 
ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ใหถือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  4.1 กรณีสามีหรือภรยิามีเงินไดฝายเดียว ใหฝายท่ีมีเงินไดเปนผูระบุความประสงคในแบบฯ 

  4.2 กรณีสามี หรือภริยา ตางฝายตางมีเงินได และแยกยื่นแบบฯ หรือรวมยื่นแบบฯ แต
แยกคํานวณภาษี ใหสามี และภริยา ตางฝายตาง มีสิทธิระบุความประสงคในแบบฯ 

  4.3 กรณีสามี หรือภริยา ตางฝายตางมีเงินได และรวมยื่นแบบฯ รวมท้ัง รวมคํานวณ
ภาษี ใหตางฝาย ตางมีสิทธิ ระบุความประสงค ของตนเอง ในแบบฯ โดยกรอก รายละเอียด การ
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คํานวณ แยกรายการบคุคลใน "ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปภาษี 2551 รายละเอียด คํานวณ ภ.ง.ด.
90/91 แยกรายบุคคล กรณีคูสมรส รวมคํานวณภาษี และบริจาคภาษี แกพรรคการเมือง" (แลวแต
กรณี) ซึ่งสามารถ Download ไดจาก เว็บไซตกรมสรรพากร หากผูมีเงินได คํานวณภาษี ตามแบบ 
ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แลว มีเงินภาษี ท่ีตองชําระ ตั้งแต 100 บาท ข้ึนไป และมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
ไวเกินกวา เงินภาษีท่ีตองชําระ เม่ือแจงความประสงค ขอคืนเงินภาษี ท่ีชําระไวเกิน พรอมท้ัง แสดง
เจตนา บริจาคเงินภาษี ใหแกพรรคการเมืองดวย กรมสรรพากร จะหักเงินบริจาคดังกลาว จากเงิน
ภาษี ท่ีตองชําระ ดังนั้น การบริจาค เงินภาษีดังกลาว ไมมีผลตอเงินภาษี ท่ีขอคืนไวแตอยางใด  
 

การขอคนืภาษี 

 1.  กรณีท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผูมีเงินไดท่ีมีการชําระ
ภาษีเงินไดไวเกินกวาภาษีเงินไดท่ีตองเสียตามกฎหมาย หรือถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไวเกินกวา
จํานวนภาษีเงินไดท่ีตองเสียในแตละป สามารถแจงความประสงคขอคืนภาษีเงินไดของตนไดโดยกรอก
ขอความและลงนามในชองขอคืนเงินภาษีเงินไดของแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 
รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดโดยผานทางอินเทอรเน็ต 

 2.  กรณีท่ียื่นคํารองขอคืนภาษีโดยใชแบบคํารองขอคืนเงินภาษี (แบบ ค.10) ท่ีผูมีเงินไดมี
เงินไดไมถึงเกณฑท่ีจะตองยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 หรือยื่นแบบแสดงรายการ
แลว โดยไมไดแจงความประสงคขอคืนภาษีเงินได แตมีภาษีเงินไดท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย หรือมียอดภาษี
เงินไดท่ีชําระไวเกินกวาภาษีเงินไดท่ีตองเสียตามกฎหมาย จะไมสามารถขอคืนภาษีเงินไดโดยใชแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ได แตการขอคืนภาษีเงินไดตองยื่นคํารองขอคืนภาษีเงินไดโดย
ใชแบบคํารองขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) 
 3.  การขอคืนภาษีใหขอคืนไดภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นรายการภาษี
ตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีเปนบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการ ใหยื่นคํารองขอคืนภาษี
ภายใน 3 ปนับแตวันท่ี 31 มีนาคมของปนับถัดจากปท่ีถูกหักภาษีไว หรือนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทรณหรือวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี 

 4.  การยื่นคํารองตามขอ 2 ใหยื่นตออธิบดีกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี การ
ใชแบบแสดงรายการเปนคํารองขอคืนภาษี ถายื่น ณ อําเภอภูมิลําเนาจะไดเงินคืนเร็วกวายื่นท่ีอ่ืน 
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 5.  การยื่นคํารองขอคืนภาษีเงินไดใหสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
สาขาเปนสถานท่ียื่นคํารองขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สําหรับผูมีสิทธิขอคืนภาษีอากร 
ตองยื่นคํารองขอคืนภาษีในเขตทองท่ีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขานั้น ๆ 

 6.  การขอคืนภาษีเงินไดควรใหแนบหลักฐานท่ีสําคัญประกอบรายการท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม
ตามสมควร เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาใบสําคัญหยา สําเนาสูติบัตรของบุตรท่ีขอหักคา
ลดหยอน หรือสําเนาทะเบียนบาน เปนตน เพ่ือใหการอนุมัติการคืนภาษีเงินไดเปนไปดวยความ
ถูกตองและรวดเร็ว 

  ท้ังนี้กรมสรรพากรมีบริการเพ่ือเปนทางเลือกใหมมาแนะนําใหกับผูเสียภาษีท่ีเลือกยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีทางอินเทอรเน็ต www.rd.go.th หรือยื่นทาง Rd Smart Tax Application ทาง
โทรศัพทมือถือ และประสงคจะขอคืนเงินภาษีท่ีชําระไวเกิน สามารถเลือกรับคืนเงินภาษีโดยผานบัญชี
พรอมเพยท่ีทานไดลงทะเบียนหรือผูกไวกับบัญชีธนาคารท่ีตองการก็สามารถทําได โดยกรมสรรพากร
จะสงขอความแจงการคืนภาษีหรือขอเอกสารเพ่ิมเติมผานระบบ SMS ใหทานทราบ และสําหรับการ
ขอคืนภาษีท่ีชําระไวเกินหากมิไดลงลายมือชื่อแจงความประสงคจะขอคืนเงินภาษีท่ีชําระไวเกิน 
กรมสรรพากรจะยังไมพิจารณาคืนเงินภาษีท่ีชําระไวเกินนั้น  

 

บทสรุป 

 ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารท่ีมีเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 
40 (1) ถึง (8) ไดแก เงินไดจากการจางแรงงาน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คานายหนา โบนัส คาแหงกูดวิล 
คาลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร คาเชา การประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ การรับเหมา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การขนสง อุตสาหกรรม จะตองยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมตอนสิ้นป โดยมีวิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดมี 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 คํานวณอัตราภาษีท่ีกฎหมายกําหนด คือ การคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีโดยนําเงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีในอัตรากาวหนา สวนวิธีท่ี 2 สําหรับผูมีเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) ถึง (8) ท่ีมีเงินไดตั้งแต 120,000 บาทข้ึนไป คํานวณภาษีเงินไดในอัตรา
รอยละ 0.5 ของยอดเงินไดกอนหักคาใชจาย สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดตามวิธีท่ี 2 ถาจํานวนภาษี
ไมเกิน 5,000 บาท กฎหมายกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได เม่ือคํานวณภาษีเงินไดเสร็จท้ัง 2 วิธีแลว ผู
มีเงินไดจะตองเลือกเสียภาษีตามวิธีท่ีมีจํานวนเงินภาษีมากกวา 
 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปสําหรับผูมีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) เพียงอยางเดียวใหยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 สําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินมากกวา 1 
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ประเภทหรือ มีเพียงประเภทเดียวตามมาตรา 40 (2) ถึง (8) ใหยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ผูมีเงินไดสามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปภายใน 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของป
ถัดไป ถาจํานวนภาษีท่ีตองชําระมากกวา 3,000 บาท ผูเสียภาษีสามารถขอผอนชําระภาษีไดจํานวน 
3 งวดดวยกัน ไดแก งวดท่ี 1 ชําระพรอมกับวันท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม งวดท่ี 2 ชําระ 1 เดือนถัดไปจากการชําระภาษีงวดท่ี 1 งวดท่ี 3 ชําระ 1 
เดือนถัดไปจากการชําระภาษีงวดท่ี 2 หากการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไมทันตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด ผูเสียภาษีไมสามารถขอผอนชําระภาษีได  
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บทท่ี 5 
 

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงป 
 

 ในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนการคํานวณภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดาท่ีมี
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) ซ่ึงจะตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจําป แตก็ยัง
มีเงินไดบางประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งป คือ เงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8)  ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงินไดจากการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ เงินไดจากการรับเหมา เงินไดจากการประกอบธุรกิจ 
การพาณิชย การเกษตร การอุตสากรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย เปนตน เงินไดพึง
ประเมินท่ีกลาวมาขางตนนั้นผูมีเงินไดจะตองมีเงินไดระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  คือ
เงินไดสําหรับ 6 เดือนแรกของปภาษี และจะตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปภายในเดือน
กันยายนของปภาษีนั้น โดยใหยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 

 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
 1.  บุคคลธรรมดาท่ัวไป 

 2.  ผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี 

 3.  กองมรดกท่ียังไมไดแบง 
 4.  หางหุนสวนสามัญและคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

 5.  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะท่ีเปนหางหุนสวน
สามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ตาม มาตรา 56 ทวิ 

 บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แตไมรวมถึงเงินกิน
เปลา เงินชวยเหลือคากอสราง เงินคาซอมแซม คาแหงอาคาร หรือโรงเรือนท่ีไดรับกรรมสิทธิ์  มี
หนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
ตามมาตรม 56 ทวิ ซ่ึงมีเงินไดในระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน ในปภาษีนั้น สามารถยื่น
แบบฯไดในเดือนกันยายน และในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปใหคํานวณเหมือนการ
คํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป เพียงแตใหนําเงินไดพึงประเมินเฉพาะมาตรา 40 (5) 
ถึง (8) และมีเงินไดในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายนเทานั้นมาคํานวณ การหักคาใชจายใหหัก
เปนไปตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดเหมือนภาษีสิ้นป สวนการคํานวณหักคาลดหยอน ใหนําคา
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ลดหยอนท่ีจายจริงไป หักไดเฉพาะรายจายท่ีจายในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายนเทากัน หรือ
หักไดเพียงก่ึงหนึ่งเทานั้น ยกเวน คาลดหยอนบางรายการท่ีใหหักลดหยอนเปนตามอัตราท่ีกําหนด ให
นํามาคํานวณเพียงก่ึงหนึ่ง เชน คาลดหยอนสําหรับผูมีเงินไดหรือคูสมรสหักคาลดหยอนไดคนละ 
60,000 บาท ใหนํามาลดหยอนไดเพียงคนละ 30,000 บาท บุตรจากสามารถลดหยอนไดคนละ 
30,000 บาท เหลือ ลดหยอนไดคนละ 15,000 และการนําภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับเดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน มาหักออกจากภาษีท่ีคํานวณไดตอนครึ่งป นั้นจะตองเปนภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจายสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) เทานั้น ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาครึ่งป ถือวาเปนเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปนั้นดวย 

 

เงินไดพึงประเมินท่ีจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) 
 1.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ไดแก เงินไดจากการใหเชา ไมวาจะเปน บาน 
อาคาร โรงเรือน ท่ีดิน หรือรถยนต หรือถานําทรัพยสินของคนอ่ืนมาปลอยเชาตอก็ถือวาเปนเงินได 
ตามมาตรา 40 (5) เชนเดียวกัน 

   2.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (6) ไดแก เงินไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระ การ
ประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย 6 สาขา คือ แพทย/พยาบาลท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย 

วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และชางประณีตศิลป  
 3.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (7) ไดแก เงินไดจากการรับเหมาท้ังคาแรงและคาของ  
ซ่ึงเปนรายไดท่ีมาจากการวาจางรับเหมาท่ีผูรับเหมาตองเปนผูจัดหาท้ังแรงงาน เครื่องมือ และวัสดุ
ตาง ๆ เองท้ังหมด 

  4.  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เงินไดอ่ืน ๆ ท่ีไมเขาพวก ไดแก เงินไดจากการ
ประกอบธรุกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินไดตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) เชน รานขายอาหาร รานตัดผม หรือขายของชํา
ขายของออนไลน เปนตน สวนกรณีท่ีผูมีเงินไดขายกองทุน LTF หรือ RMF ในชวงเดือนมกราคม-

มิถุนายน หากจํานวนเงินท่ีไดรับเกินเกณฑท่ีกําหนด ก็ตองยื่นภาษีดวยเชนกัน แมวาการขาย LTF 

หรือ RMF นั้นจะถูกตองตามเง่ือนไขก็ตาม 

 

คาลดหยอนสําหรับภาษีครึ่งป 
          สําหรับการคํานวณคาลดหยอนภาษีครึ่งป ถือไดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางมากเพราะจํานวน
ภาษีจะมากหรือนอยสวนหนึ่งข้ึนอยูกับการหักคาลดหยอน  ดังนั้นสามารถแบงรูปแบบการลดหยอน
ภาษีไดเปน 3 รปูแบบดงันี ้
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          1. สําหรับการหักคาลดหยอนไดครึ่งเดียวของการใชสิทธิการลดหยอนเต็มป  
  1.1  คาลดหยอนสวนตัว ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ 30,000 บาท (เต็มป 60,000 บาท) 
  1.2  คูสมรสไมมีเงินได หรือมีเงินไดเฉพาะมาตรา 40 (1)-(4) ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ 
30,000 บาท (เต็มป 60,000 บาท) 
  1.3  คูสมรสมีเงินได ตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) ถาคํานวณภาษีรวมกัน ใหนําไปหัก
ลดหยอนสวนตัวได 30,000 บาท และหักลดหยอนคูสมรสของผูมีเงินไดอีก 30,000 บาท แตถา
แยกกันยื่นภาษี ใหตางฝายตางหักลดหยอนสวนตัวฝายละ 30,000 บาท แตจะหักลดหยอนสวนของคู
สมรสอีกไมได  สําหรับผูมีเงินไดสามารถหักคาลดหยอนสําหรับคูสมรส ไดเพียงก่ึงหนึ่ง คือ 30,000 
บาท โดยตองเขาเง่ือนไขดังนี้ 
   1.3.1.  กรณีผูมีเงินไดเปนผูอยูในประเทศไทย (ถึง 180 วันในปภาษี) ใหหัก
ลดหยอนคูสมรสไดไมวาคูสมรสจะอยูในประเทศไทยหรือไม 
   1.3.2.  กรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย (ไมถึง 180 วันในปภาษี) ใหหัก
ลดหยอนคูสมรสไดเฉพาะคูสมรสท่ีเปนผูอยูในประเทศไทยเทานั้น 

  1.4  คาเลี้ยงดูบุตร ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ คนละ 15,000 บาท (เต็มป 30,000 บาท) 
  1.5  คาอุปการะบิดามารดา ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ คนละ 15,000 บาท (เต็มป 
30,000 บาท) เง่ือนไข บิดามารดาตองอายุ 60 ปข้ึนไป 

  1.6  คาอุปการะบิดามารดาของคูสมรสท่ีไมมีเงินได ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ ไดคนละ 
15,000 บาท (เต็มป 30,000 บาท) 
  1.7  คาเลี้ยงดูผูพิการหรือทุพพลภาพ ไดคนละ 30,000 บาท (เต็มป 60,000 บาท) 
          2. สําหรับการหักคาลดหยอนไดตามท่ีจายจรงิในชวงครึง่ปแรก แตลดหยอนสูงสุดจะนอยกวา
แบบเต็มป 
            2.1  เบี้ยประกันชีวิต ลดหยอนไดตามจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ลดหยอนไดก่ึง
หนึ่ง คือ 5,000 สวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีอีก 90,000 บาท รวมเปน 95,000 บาท 

(เต็มป 100,000 บาท) 
  2.2  ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย ลดหยอนไดตามจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท 
ลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ 5,000 สวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีอีก 90,000 บาท รวมเปน 
95,000 บาท (เต็มป 100,000 บาท) 
 3. ลดหยอนไดสูงสุดตามท่ีจายจริงในชวงครึ่งปแรก และยอดลดหยอนสูงสุดเทากับแบบเต็มป 
  3.1  การซ้ือกองทุนรวม LTF ไดไมเกิน 15% ของเงินไดท่ีตองเสียภาษีชวงครึ่งปแรก 
และไมเกิน 500,000 บาท 



96 

 

  3.2  ซ้ือกองทุน RMF, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, 

กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน ไดไมเกิน 15% ของเงินไดท่ีตองเสียภาษีชวงครึ่งปแรก และไม
เกิน 500,000 บาท 

  3.3  เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ไดไมเกิน 15% ของเงินไดท่ีตองเสียภาษีชวงครึ่งป
แรก และไมเกิน 200,000 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินลงทุนใน RMF, เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เงินสะสมกองทุนการออมแหงชาติ และกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน จะตองไม
เกิน 500,000 บาท 

  3.4  เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ไดตามท่ีจายจริง ไมเกิน 15,000 บาท 

  3.5  เงินประกันสังคม ไดตามท่ีจายจริง ไมเกิน 9,000 

  3.6  เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม ลดหยอนได 2 เทาของเงิน
บริจาค แตไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาลดหยอน 

  3.7  เงินบริจาคท่ัวไป ลดหยอนตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคา
ลดหยอน 

 

วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป  
 หลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป มีลักษณะเหมือนกันกับการ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป ดังนี้ 
 

ข้ันท่ีหนึ่ง การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ตาม วิธีท่ี 1  
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 

เงินไดพึงประเมิน        xxxx (1) 
หัก คาใชจายตามท่ีกฎหมายกําหนด    xxxx (2) 
(1)-(2) เหลือเงินไดหลังจากหักคาใชจาย    xxxx (3) 
หัก คาลดหยอนตาง ๆหักไดก่ึงหนึ่งตามกฎหมายกําหนด  xxxx (4) 
 (3-4) เหลือเงินไดสุทธิ      xxxx (5) 
นําเงินไดสุทธิตาม (5) ไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1     xxxx (6) 
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ข้ันท่ีสอง  คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ตามวิธีท่ี 2 

 ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) และมีจํานวนรวมกันตั้งแต 120,000 บาท
ข้ึนไป การคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 นี้ ใหคํานวณในอัตรารอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมิน (= 
เงินไดพึงประเมินทุกประเภทลบเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 1 คูณดวย 0.005)  
 

 วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)    xxxx (7) 
 ภาษีท่ีคํานวณได = จํานวนเงินตาม (7) x  0.5%  xxxx (8) 
 ภาษีครึ่งปคํานวณไดตามวิธีท่ี 2 

 

ข้ันท่ีสาม เปรียบเทียบ วิธีท่ี 1 (6)  และ วิธีท่ี 2 (8) เลือกจํานวนท่ีสูงกวา คือ (9) 
ภาษีท่ีคํานวณได         xxxx (9) 
หัก ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายแลว      xxxx (10) 
 (9-10) เหลือ ภาษีครึ่งปท่ีตองชําระ (ขอคืน)       xxxx (11) 
 

 ตัวอยาง 1 นายตอเตากับนางปอปลาเปนสามีภรรยาชอบดวยกฎหมายและอยูรวมกันตลอด
ปภาษี และมีบุตรผูเยาวท่ีชอบดวยกฎหมายจํานวน 4 คน สามี มีเงินไดจากการใหเชาอาคารพาณิชยมี
รายไดเดือนละ  150,000 บาท และนอกจากนี้นายตอเตายังตองจายเบี้ยประกันชีวิตปละ 20,000 
บาท กรมธรรมอายุ 12 ป จายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยปละ 45,000 โดยนายตอเตาเปนผู
กูแตเพียงผูเดียว สวนภรรยามีเงินไดจากการซักอบรีด รายไดตอเดือน 60,000 บาท  และนางปอปลา 
ตองอุปการะบิดารและมารดาซึ่งอายุเกิน60 ปและไมมีเงินได ใหคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่ง
ปของสามีภรรยาคูนี้ 

กรณีภรรยาประสงรวมคํานวณภาษี 

ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

รายไดจากการใหเชาทรัพย (150,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 30% 

รายไดจากการซักอบรีด (60,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 

 900,000 

270,000 

360,000 

216,000 

 

 

 

630,000 

 

144,000 

774,000 
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          ผูมีเงินได 
          คูสมรส 

          บุตร 4 คน (15,000 x 4) 
          อุปการะบิดา 
          อุปการะมารดา 
         ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

          เบี้ยประกันชีวิต 

เงินไดสุทธิ 

30,000 

30,000 

60,000 

15,000 

15,000 

40,000 

15,000 

 

 

 

 

 

 

205,000 

569,000 

 

คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรบัยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 569,000 69,000 15% 10,350 

รวม 569,000  37,850 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  37,850  บาท 

 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 รายไดจากการใหเชาทรัพย     900,000 

 รายไดจากการซักอบรีด     360,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 1,260,000 x  0.5%      6,300 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  6,300  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนายตอเตาตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จาํนวน 37,850  บาท 
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กรณภีรรยาประสงแยกคํานวณภาษี 

(สามี) 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

รายไดจากการใหเชาทรัพย (150,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 30% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 4 คน (15,000 x 4) 
          ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางบาน 

          เบี้ยประกันชีวิต 

เงินไดสุทธิ 

  

 

 

 

30,000 

60,000 

40,000 

15,000 

900,000 

270,000 

630,000 

 

 

 

 

145,000 

485,000 

 

คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 485,000 185,000 10% 18,500 

รวม 485,000  26,000 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  26,000  บาท 

 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 รายไดจากการใหเชาทรัพย     900,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 900,000 x  0.5%      4,500 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  4,500  บาท จํานวนภาษีไมเกิน 5,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี
ตามวิธีท่ี 2 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนายตอเตาตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จาํนวน 26,000  บาท 
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 (ภรรยา) 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

เงินไดจากการซักอบรีด (60,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 4 คน (15,000 x 4) 
          อุปการะบิดา 
          อุปการะมารดา 
เงินไดสุทธิ 

  

 

 

 

30,000 

60,000 

15,000 

15,000 

360,000 

216,000 

144,000 

 

 

 

 

120,000 

  24,000 

เงินไดสุทธิไมเกิน 150,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีเงินได 
 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 เงินไดจากการซักอบรีด     360,000 

 ภาษีท่ีคํานวณได = 360,000 x  0.5%      1,800 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  1,800  บาท จํานวนภาษีไมเกิน 5,000 บาท ไดรับยกเวนภาษี
ตามวิธีท่ี 2 

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 นางปอปลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
 

ตารางท่ี 5.1 สรุปตารางเปรียบเทียบการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
 กรณีภรรยาประสงค 

รวมคํานวณภาษี 

กรณีภรรยาประสงค 
แยกคํานวณภาษี 

นายตอเตอ 

นางปอปลา 
37,850 

- 

26,000 

- 

รวม ภาษีท่ีตองชําระ 37,850 26,000 
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 บทสรุป  นายตอตอและนางปอปลา ควรแยกกันคํานวณภาษีครึ่งป เพราะจะทําใหเสียภาษี
นอยกวาวิธีรวมคํานวณภาษี ทําใหประหยัดภาษี จํานวนท้ังสิ้น  37,850 - 26,000 =11,850  บาท 

หมายเหตุ 
 1.  การหักคาลดหยอนสําหรับคูสมรสของผูมีเงินไดนั้น กรณีแยกคํานวณภาษี คูสมรสมีเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) ไมสามารถหักคาลดหยอนของผูสมรสได 
 2.  คาลดหยอนสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย สามารถหักคาลดหยอนไดทุกคน  
(30,000 x 4) = 120,000 หักไดเพียงก่ึงหนึ่ง เทากับ 60,000 บาท 

 3.  เบี้ยประกันชีวิต อายุกรมธรรมเกิน 10 ป สามารถหักลดหยอนได ก่ึงหนึ่งของเบี้ย
ประกันท่ีจายตามเง่ือนไข หักไดตามจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท หักไดก่ึงหนึ่ง จํานวน 5,000 บาท 
และสวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีไดอีกไมเกิน 90,000  คือ ยกเวนไดอีก 35,000 บาท 
รวม ลดหยอนสําหรับเบี้ยประกันชีวิตได จํานวน 40,000 บาท จากยอดท่ีจาย 45,000 บาท 

 4.  ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัย นายตอเตาเปนผูกูเพียงผูเดียวสามารถลดหยอนได
คนเดียว ลดหยอนไดก่ึงหนึ่งของดอกเบี้ยท่ีจาย คํานวณเชนเดียวกับเบี้ยประกันชีวิต คือ สามารถหัก
ลดหยอนได ก่ึงหนึ่ง ตามเง่ือนไข หักไดตามจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท หักไดก่ึงหนึ่ง จํานวน 
5,000 บาท และสวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีไดอีกไมเกิน 90,000  คือ ยกเวนไดอีก 
10,000 บาท รวม ลดหยอนสาํหรบัเบี้ยประกันชีวิต จํานวน 15,000 บาท  จากยอดท่ีจาย 20,000 บาท 

 5.  อุปการะบิดามารถ อายุเกิน 60 ป สามารถหักลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง จากคนละ 30,000 บาท 

หักไดก่ึงหนึ่งเทากับคนละ 15,000 บาท 

 

 ตัวอยาง 2 นาย นอหนู และนาง มอแมว เปนสามีภรรยาชอบดวยกฎหมายและอยูรวมกัน
ตลอดปภาษี ท้ังสองคนมีบุตรผูเยาวชอบดวยกฎหมายจํานวน 2 คน และบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว
จํานวนอีก 2 คน นอกจากนี้ นาย นอหนู ตองอุปการะบิดาอายุ 67 ป มารดาอาย ุ58 ป 
  นายนอหนู มีรายไดและรายจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
รายได ประกอบดวย 

 1.  เงินเดือน ๆ ละ 55,000 บาท  
 2.  ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 300,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 15%) 
 3.  เงินไดจากการรับเหมา ดังนี้ 
   เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน จํานวน  1,400,000 บาท  
   เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม จํานวน 1,800,000  บาท 

 4.  รางวัลสลากออมสิน 280,000 บาท 
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รายจาย ประกอบดวย 

 1.  จายเบี้ยประกันชีวิตปละ 60,000 บาท กรมธรรมมีอายุ 15 ป  
 2.  ในเดือน เมษายน ไดบริจาคเงินใหกับวัด จํานวน 10,000 บาท 

  สวนนางมอแมว มีรายไดและรายจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
รายได ประกอบดวย 

 1.  เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท 

 2.  คานายหนาขายท่ีดิน จํานวน 100,000 บาท 

รายจาย ประกอบดวย 

 1.  เบี้ยประกันชีวิต จํานวน 40,000 บาท กรมธรรมอาย ุ20 ป 
 2.  จายประกันสังคมเดือนละ 750 บาท 

ใหคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปของนายนอหนู 
 

วิธีคํานวณภาษีครึ่งป 
 (สามี) 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

รายไดจากการรับเหมา 
หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          คูสมรส 

          บุตร 3 คน (15,000 x 3) 
          อุปการะบิดา 
          เบี้ยประกันชีวิต 

เงินไดหลักหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล 

เงินไดสุทธิ 

  

 

 

 

30,000 

30,000 

45,000 

15,000 

55,000 

1,400,000 

840,000 

560,000 

 

 

 

 

 

175,500 

385,000 

10,000 

375,000 
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คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 375,000 75,000 10% 7,500 

รวม 375,000  15,000 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  15,000  บาท 

 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 รายไดจากการรับเหมา      1,400,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 1,400,000 x  0.5%         7,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  7,000  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนายนอหนูตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จาํนวน 15,000  บาท 

หมายเหตุ 
 1.  คาลดหยอนสําหรับคูสมรสในการคํานวณภาษีครึ่งป หากคูสมรสไมมีเงินไดหรือมีเงินได
นอกเหนือจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) สามารถหักคาลดหยอนสําหรับคูสมรสได 
 2.  บุตรชอบดวยกฎหมายมีจํานวน 2 คน สามารถนําบุตรบุญธรรมมาหักลดหยอนไดอีก 1 
คน รวมกันแลวจะตองไมเกิน 3 คน 

 3.  รางวัลสลากออมสินไดรับยกเวนไมตองนําเงินไดมารวมคํานวณภาษีเงินได 
 4.  เบี้ยประกันชีวิตชีวิต อายุกรมธรรมเกิน 10 ป สามารถหักลดหยอนได ก่ึงหนึ่งของเบี้ย
ประกันท่ีจาย ตามเง่ือนไข หักไดตามจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท หักไดก่ึงหนึ่ง จํานวน 5,000 
บาท และสวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนภาษีไดอีกไมเกิน 90,000  คือ ยกเวนไดอีก 50,000 
บาท รวม ลดหยอนสําหรับเบี้ยประกันชีวิตได จํานวน 55,000 บาท  
 5.  สําหรับเบี้ยประกันชีวิตของคูสมรส ไมสามารถนํามาหักคาลดหยอนไดเนื่องจากเปนภาษี
ครึ่งป ถือวาความเปนสามีภรรยามิไดอยูตลอดปภาษี 
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 ตัวอยาง 3 นาย กอไก และนาง ขอไข เปนสามีภรรยาชอบดวยกฎหมายและอยูรวมกัน
ตลอดปภาษี ท้ังสองคนมีบุตรผูเยาวชอบดวยกฎหมายจํานวน 3 คน และบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว
จาํนวนอีก 1 คน นอกจากนี้ นาย กอไก ตองอุปการะมารดา อายุ 78 ป 
  นาย กอไก มีรายไดและรายจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
รายได ประกอบดวย 

 1.  เงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ท่ีจายเดือนละ 3% ของเงินเดือน) 
 2.  เงินไดจากการประกอบธุรกิจรานอาหาร เดือนละ 350,000 บาท  
 3.  เงินไดจากการใหเชาหอพัก  เดือนละ 70,000 บาท (ถูกหักภาษี ณ ท่ีจายเดือนละ 1%)
รายจาย ประกอบดวย 

 1.  จายเบี้ยประกันชีวิตเดือนละ 30,000 บาท กรมธรรมมีอายุ 15 ป  
 2.   จายเบี้ยประสุขภาพใหกับมารดา ในเดือน กุมภาพันธ 20,000 บาท 

 3.  ในเดือน มกราคม ไดบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา จํานวน 100,000 บาท 

  สวนนาง ขอไข มีรายไดและรายจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
รายได ประกอบดวย 

 1.  มีเงินไดจากการเปดรานขายอัญมณี ดังนี้ 
   ระหวาง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  จํานวน 4,700,000  บาท 

   ระหวาง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  จํานวน 3,400,000  บาท 

รายจาย ประกอบดวย 

 1.  ในเดือน พฤษภาคม ไดบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา จํานวน 50,000 บาท 

ใหคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปของ นาย กอไก และ นาง ขอไข 
 

กรณีภรรยาประสงครวมคํานวณภาษี 

 

ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

รายไดจากการใหเชาหอพัก (70,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 30% 

รายไดจากการประกอบรานอาหาร (350,000 x 6) 
หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดจากการขายอัญมณี 

หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

 420,000 

126,000 

2,100,000 

1,260,000 

4,700,000 

2,820,000 

 

 

294,000 

 

840,000 

 

1,880,000 

3,014,000 
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หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          คูสมรส 

          บุตร 3 คน  

          อุปการะมารดา 
          เบี้ยประกันชีวิต 

          เบี้ยประกันสุขภาพมารดา 
เงินไดหลักหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 
     เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุล 

เงินไดสุทธิ 

 

30,000 

30,000 

45,000 

15,000 

95,000 

15,000 

 

278,400 

5,400 

 

 

 

 

 

 

230,000 

2,784,000 

 

283,800 

2,500,200 

 

คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 

750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 

1,000,001 –2,000,000 1,000,000 25% 250,000 

2,000,001 –2,500,200 500,200 30% 150,060 

รวม 2,500,200  515,060 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  515,060  บาท 
 

ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 รายไดจากการใหเชาหอพัก 40 (5)       420,000  

 รายไดจากการประกอบธุรกิจรานอาหาร 40 (8)  2,100,000 

 รายไดจากการขายอัญมณี 40 (8)    4,700,000 

          7,220,000 
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 ภาษีท่ีคํานวณได = 7,220,000 x  0.5%       36,100 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  36,10000  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนาย กอไกตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จํานวน 515,060  บาท 
 

หมายเหตุ 
 สําหรับเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา สามารถลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินท่ีจาย แตตองไม
เกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาลดหยอน ดังนี้ บริจาคเพ่ือการศึกษาไป 150,000 บาท 2 เทา คือ 
300,000 บาท แตตองไมเกิน 10% ของ 2,784,000 บาท จึงสามารถหักลดหยอนเพ่ือการศึกษาได
เพียง 278,400  บาท สวนท่ีเหลือเปนเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล คือ 278,400/2 = 139,200 บาท 
แลวนําเงินบริจาคจริงมาหักออก คือ 150,000 – 139,200 =   10,800  บาท  แลวนํามาหาร 2 อีกที 
10,800/2 = 5,400   ดังนั้นสําหรับเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล ลดหยอนได 5,400 บาท   
 

กรณีภรรยาประสงคแยกคํานวณภาษีครึ่งป 
(สามี) 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 

750,001 – 813,950 63,950 20% 12,790 

รวม 813,950  77,790 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  77,790  บาท 
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ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 รายไดจากการใหเชาหอพัก 40(5)       420,000  

 รายไดจากการประกอบธุรกิจรานอาหาร 40(8)  2,100,000  

          2,520,000 

 ภาษีท่ีคํานวณได = 2,520,000 x  0.5%       12,600 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  12,600  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนาย กอไกตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จาํนวน 77,790  บาท 

 

หมายเหตุ 
 1.  เงินไดจากการใหเชาหอพัก เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) และรายไดจากการ
ประกอบธุรกิจรานอาหาร เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ซ่ึงเปนเงินไดท่ีกฎหมายกําหนดให
ตองยื่นแบบฯเพ่ือเสียภาษีครึ่งป  
 2.  บุตรชอบดอยกฎหมาย ครบ 3 คนแลว จึงไมสามารถนําบุตรบุญธรรมมาหักลดหยอนได 
ดังนั้นจึงสามารถหักคาลดหยอนไดเพียง 3 คนและหักไดเพียงก่ึงหนึ่ง 45,000 บาท  
 3.  อุปการะมารดาซึ่งอายุเกิน 60 ป สามารถลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ 15,000  บาท 

 4.  การลดหยอนสําหรับเบี้ยประกันชีวิต สามารถลดหยอนไดก่ึงหนึ่ง คือ 6 เดือนแรก 
(30,000 x 6) = 180,000 แตจํานวนท่ีจายเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว คือเบี้ยประกันชีวิตหักไดตาม
จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ก่ึงหนึ่งคือ 5,000 บาท ตามมาตรา 56 ทวิ วรรคสาม แหงประมวล
รัษฎากร สวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนอีก ไมเกิน 90,000 ตามขอ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
266 พ.ศ. 2551 แตเม่ือรวมกันแลวตองไมเกินเงินไดหลังหักคาใชจาย ดังนั้น นาย กอไก สามารถหัก
คาลดหยอนสําหรับเบี้ยประกันชีวิตได จํานวน 5,000 + 90,000 เทากับ 95,000 บาท 

  5.  การลดหยอนสําหรับคาเบี้ยประสุขภาพใหมารดา ใหลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริง
แตไมเกิน 15,000 บาท คํานวณเชนเดียวกับการยื่นภาษีประจําป ดังนั้นสําหรับเบี้ยประกันสุขภาพ
มารดาไดจายจริงไป 20,000 บาท สามารถนํามาลดหยอนไดเพียง 15,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายกําหนด 

 6. สําหรับบริจาคเพ่ือการศึกษา สามารถลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินท่ีจาย แตตองไม
เกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาลดหยอน ดังนี้ บริจาคเพ่ือการศึกษาไป 100,000 บาท 2 เทา คือ 
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200,000 บาท แตตองไมเกิน 10% ของ 934,000 บาท จงึสามารถหักลดหยอนเพ่ือการศึกษาไดเพียง 
93,400  บาท สวนท่ีเหลือเปนเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล คือ 93,400/2 = 46,700 บาท แลวนําเงิน
บริจาคจริงมาหักออก คือ 100,000 – 46,700 =   53,300  บาท  แลวนํามาหาร 2 อีกที 53,300/2 
= 26,650  ท้ังนี้จะตองไมเกิน 10% ของ 840,600 ดังนั้นสําหรับเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล 
ลดหยอนได 26,650  บาท   
 

(ภรรยา) 
ข้ันท่ีหนึ่ง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 1 

เงินไดจากการขายอัญมณี 

หัก คาใชจาย 60% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หัก คาลดหยอน : 
          ผูมีเงินได 
          บุตร 3 คน (15,000 x 3) 
เงินไดหลังหักคาลดหยอน 

หัก เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 2 เทา  
เงินไดสุทธิ 

  

 

 

 

30,000 

45,000 

 

4,700,000 

2,820,000 

1,880,000 

 

 

75,000 

1,805,000 

100,000 

1,705,000 

 

คํานวณภาษีเงินได 
เงินไดสุทธิ ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีเงินได 

1 – 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - 

150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 

500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 

750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 

1,000,001 – 1,705,000 705,000 25% 176,250 

รวม 1,705,000  291,250 

 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 1   จํานวน  291,250  บาท 
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ข้ันท่ีสอง  วิธีการคํานวณภาษีตามวิธีท่ี 2 

  เงินไดพึงประเมิน 40 (5) – (8)     

 เงินไดจากการขายอัญมณี     4,700,000  

 ภาษีท่ีคํานวณได = 4,700,000 x  0.5%       23,500 

ภาษีท่ีคํานวณไดตามวิธีท่ี 2  จํานวน  23,500  บาท  

 

ข้ันท่ีสาม  สรุป การคํานวณภาษี 

 ดังนั้นนาง ขอไข ตองเลือกเสียภาษีเงินไดครึ่งป ตามวิธีท่ี 1 จํานวน 291,250  บาท 

 

ตารางท่ี 5.2 สรุปตารางเปรียบเทียบการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป 
 กรณีภรรยาประสงค 

รวมคํานวณภาษี 

กรณีภรรยาประสงค 
แยกคํานวณภาษี 

นาย กอไก 
นาง ขอไข 

515,060   
- 

77,790   
291,250   

รวม ภาษีท่ีตองชําระ 515,060   369,040 

 

สรุป จากการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปของนาย กอไก และนาง ขอไข ทําใหเกิดการ
วางแผนภาษีวา ใหตางฝายตางแยกคํานวณภาษีจะทําใหประหยัดภาษีมากกวารวมคํานวณภาษี ซ่ึงทํา
ใหประหยัดภาษีไดจํานวนมากถึง 515,060  - 369,040 = 146,020 บาท 

 

สถานท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ 
 1.  ยื่นไดท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาทุกแหงท่ัวประเทศ 

 2.  ยื่นแบบฯ ทาง www.rd.go.th ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30กันยายน 

 3.   ยื่นแบบฯ ณ ธนาคารพาณิชยไทยสําหรับแบบ ภ.ง.ด. 94 และมีภาษีท่ีชําระพรอมกับ
การยื่นแบบฯ และตองเปนแบบฯ ท่ีแสดงชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี ตามท่ีกรมสรรพากรสงให 
 

การย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 94 ผานอินเทอรเน็ตมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เขา เว็ปไซต ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th 

 2. เลือกรายการบริการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต 

 3. เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลวแตกรณี 
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 4. ถาเขาสูการใชบริการครั้งแรก ใหเลือกรายการลงทะเบียนกอน เม่ือไดลงทะเบียน
เรียบรอยแลว ระบบจะแสดง หมายเลขผูใช และรหัสผานบนหนาจอ 

 5. เขาระบบโดยบันทึก หมายเลขผูใชและรหัสผาน 

 6. ปอนรายการขอมูล ไดแก รายการเงินไดพึงประเมิน คาลดหยอน เงินไดท่ีไดรับยกเวน
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ฯลฯ  แลว คลิก "ตกลง" เพ่ือยืนยันการยื่นแบบฯ 

 7. เม่ือไดตรวจสอบรายการขอมูลท่ีบันทึกและสั่งใหระบบ "คํานวณภาษีแลว" 
  7.1 กรณีไมมีภาษีตองชําระ 

   7.1.1 โปรแกรมจะแจงผลการรับแบบและหมายเลขอางอิง เพ่ือใชเปนหลักฐานใน
การยืน่แบบฯ 

   7.1.2 กรมสรรพากรจะสงใบเสร็จรับเงินใหตามท่ีอยูท่ีไดลงทะเบียนไว 
  7.2 กรณีมีภาษีท่ีตองชําระ 

   7.2.1 หากเลือกวิธีชําระภาษีผาน e-payment ระบุธนาคารท่ีทานใชบริการอยู 
และดําเนินการตามข้ันตอนของ ธนาคารนั้น 

   7.2.2 หากเลือกวิธีชําระภาษีผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (1) ระบบ
จะแจง18เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รหัส ควบคุม และจํานวนภาษีท่ีตองเสีย0 เพ่ือใชเปนขอมูล
นําไปชําระภาษีผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคารตอไป เพ่ือความสะดวกและถูกตอง กรุณาสั่ง
พิมพหรือจดขอมูลดังกลาวไวดวย 

   7.2.3 หากเลือกวิธีชําระภาษี ณ เคานเตอร ไปรษณียอัตโนมัติ (Pay at Post ) 
ระบบจะแจงรายการขอมูลเชนเดียวกับ (2) เพ่ือใชเปนขอมูลนําไปชําระภาษี ณ ท่ีทําการไปรษณียทุกแหง  

 
การผอนชําระภาษี (ตามมาตรา 64) 
 ในการขอผอนการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมครึ่งป นั้น ถามีจํานวนภาษีท่ีตองชําระต้ังแต 
3,000 บาท ข้ึนไป ผูมีเงินไดมีสิทธิขอผอนการชําระภาษีไดเปน 3 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน โดยใชแบบ 
บ.ช.35 จํานวน 1 ชุด 3 แผน มีขอความเหมือนกันดังนี้ 
 งวดท่ี 1 ชําระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวนัท่ี 30 กันยายน  
 งวดท่ี 2 ชําระภายใน วันท่ี 31 ตุลาคม 

 งวดท่ี 3 ชําระภายใน วันท่ี 30 พฤศจิกายน 

 ถาหากผูเสียภาษีเงินไดผิดนัดในการชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งโดยมิไดชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูเสียภาษีเงินไดจะหมดสิทธิ์ในการชําระภาษีเปนงวด ๆ  และจะตองเสียเงินเพ่ิม
ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดท่ีเหลือ 
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 อนึ่ง สําหรับผูเสียภาษีเงินไดท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเกินกําหนดเวลา จะไมมีสิทธิขอ
ผอนชําระภาษีเงินได 
 

เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 

 1.  เสียคาปรับอาญา ดังนี้ 
  1.1  กรณียื่นเกินกําหนดไมเกิน 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา เสียคาปรับ 100 บาท 

  1.2  กรณียื่นเกินกําหนดเกิน 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา เสียคาปรับ 200 บาท 

 2.  เสียเงินเพ่ิม อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนคิดเปนหนึ่งเดือน 

 

บทสรุป 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป คือ บุคคลกลุมเดียวกันกับเสียภาษีตอนสิ้นป 
ซึ่งไดแก บุคคลธรรมดาท่ัวไป ผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี กองมรดกท่ียังไมไดแบง หางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาครึ่งป  ประกอบดวย เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8)  การหักคาใชจาย
สามารถหักได เปนอัตราเหมา และหักไดตามจําเปนและสมควร เหมือนคํานวณภาษีสิ้นป การหักคา
ลดหยอน สามารถแบงได 3 รูปแบบ คือ (1)  สําหรับการหักคาลดหยอนไดครึ่งเดียวของการใชสิทธิ
การลดหยอนเต็มป ไดแก ผูมีเงินได คูสมรส บุตร การอุปการะบิดามารดา การอุปการะผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ (2)  สําหรับการหักคาลดหยอนไดตามท่ีจายจริงในชวงครึ่งปแรก แตลดหยอนสูงสุดจะ
นอยกวาแบบเต็มป ไดแก เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย (3) ลดหยอนไดสูงสุด
ตามท่ีจายจริงในชวงครึ่งปแรก และยอดลดหยอนสูงสุดเทากับแบบเต็มป ไดแก ซ้ือหนวยลงทุนใน
กองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ 
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ประกันสังคม เงินบริจาค   

 ผูมีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) จะตองมีเงินไดระหวางเดือนมกราคม ถึง
เดือนมิถุนายน คือชวง 6 เดือนแรกของป และสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ภายในวันท่ี 30 กันยายน
ของปภาษีนั้น 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

บทท่ี 6 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย 

 

 ในการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจายนั้น เปนวิธีการจัดเก็บภาษีอีกวิธีหนึ่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายกําหนดใหผูจายเงินได หัก ภาษี ณ ท่ีจาย สําหรับเงินไดบางประเภท กับผูรับท่ี
มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามอัตราภาษีท่ีกฎหมายกําหนด หรือ เงินไดท่ีถึงเกณฑจะตองถูกหัก ณ ท่ี
จาย ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูเสียภาษีไดแบงเบาภาระภาษีในการเสียภาษีและทําใหผูเสียภาษี ทยอย
จายภาษี ในการนําสงภาษีดังกลาวถือวาเปนการนําสงภาษีลวงหนาเม่ือสิ้นรอบปภาษีผูมีเงินได
สามารถนําภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีชําระไวลวงหนา มาหักออกจากภาษีท่ีคํานวณไดตอนสิ้นป ทําใหเสีย
ภาษีในจํานวนท่ีนอยลงและหากมีการชําระภาษีไวเกินผูมีเงินไดสามารถขอคืนภาษีได เพ่ือเปนการลด
ภาระภาษีใหกับผูมีเงินไดและเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี และเปนแหลงเงินไดท่ีสําคัญของรัฐ 

 

ความหมายของภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย หมายถึง ภาษีท่ีกฎหมายกําหนดใหผูท่ีจายเงินไดพึงประเมินมี
หนาท่ีหักเงินสวนหนึ่งของผูรับเงินหรือผูมีเงินไดตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
แลวนําสงเงินท่ีตนหักไวใหแกกรมสรรพากร ซ่ึงภาษีเงินไดท่ีถูกหัก ณ ท่ีจาย ท่ีนําสงไวใหถือเปน
เครดิตภาษีของผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ในการคํานวณภาษีเงินได เม่ือสิ้นปใหยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินไดประจําป และสามารถนําภาษีเงินไดท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไวแลวมาหักออกจากภาษีเงินไดท่ี
ตองชําระภาษีตามกฎหมาย เหลือจํานวนเทาใดใหผูมีเงินไดตองชําระเพ่ิมเติมใหครบตามจํานวนภาษี
ท่ีตองชําระ และในกรณีท่ีภาษีเงินไดท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไวมีจํานวนมากกวาภาษีเงินไดท่ีคํานวณไดตอน
สิ้นป ผูมีเงินไดมีสิทธิท่ีจะขอคืนภาษีเงินไดท่ีถูกหักไวเกินนั้นได 
  

ประโยชนของภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ในการจัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายถือเปนวิธีการจัดเก็บภาษีแบบหนึ่งของรัฐ ซ่ึงกอใหเกิด
ประโยชนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้ 
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   1. ชวยใหรัฐบาลมีรายได ซ่ึงรายไดสวนใหญของรัฐมาจากการจัดเก็บภาษีอากร ทําให
รัฐบาลมีเงินใชจายในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติได 
  2. ชวยประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดเก็บภาษี การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูจายเงิน
ไดมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายและนําสงแกรัฐชวยใหรัฐประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริหาร
การจัดเก็บภาษี 

  3. ลดปญหาระหวางเจาหนาท่ีของรัฐและผูมีหนาท่ีเสียภาษี โดยภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
มีหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไวแนนอนชัดเจน ทําใหทราบวาใครบางจะถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตราเทาใด  
  4. เปนแหลงขอมูลสําคัญใหกับเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภาษี โดยเจาหนาท่ีสรรพากรสามารถใชขอมูลการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย เปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญ
เพ่ือตรวจสอบภาษีอากร  
  5. เพ่ือสรางความเปนธรรมในการเสียภาษี  
  6. ชวยบรรเทาภาระภาษีท่ีจะตองจายเม่ือสิ้นป ท่ีจะไมตองเสียภาษีเงินไดในคราวเดียว
เปนเงินจํานวนมาก แตใหเสียภาษีเปนคราว ๆ ไป 

  7.  ผูมีเงินไดสามารถเลือกใชสิทธิในการเลือกเสียภาษี สําหรับเงินไดพึงประเมินบาง
ประเภทสําหรับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยสามารถเลือกเสียภาษีเงินไดเทากับจํานวนภาษีท่ี
ถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไวแลว โดยไมตองนําเงินไดนั้นมารวมคํานวณภาษีตอนสิ้นปอีกได 
  8. ในกรณีท่ีภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายมีจํานวนมากกวาภาษีเงินไดท่ีตองเสีย ผูมีเงินได
สามารถใชเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีได เม่ือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดสิ้นป  
 

หนาท่ีของผูจายเงินไดในการหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายดังนี้ 
  1. การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

  2. การออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

  3. การนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

  4. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายเม่ือสิ้นป 
  5. การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 
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ผูมีเงินไดท่ีตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 ผูท่ีจะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ไดแก ผูท่ีมีหนาท่ีท่ีตองนําเงินไดท่ีไดรับนั้นเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ดังนี้ 
 1. บุคคลธรรมดา 
 2. ผูถึงแกกรรมในระหวางปภาษี 

 3. กองมรดกท่ียังไมไดแบง 
 4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

 

การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตองคํานวณตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดไวโดยจะกระทําเม่ือมีการจายเงินไดพึงประเมินตามประเภทท่ีตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย
เทานั้น ซ่ึงหากยังไมมีการจายก็จะไมอยูในขอบังคับใหตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับการ
จายเงินไดท่ีมีลักษณะของการจาย และกําหนดเวลาในการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายมีแนวปฏิบัติตาม
ดังตอไปนี้ 
 1. การจายเงินไดเปนเงินสด ผูจายเงินไดมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในทันทีท่ี
จายเงินสดนั้น  
 2. การจายเงินไดโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูมีเงินได ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจาย ทันทีท่ีผูจายเงินไดโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูมีเงินได แมผูมีเงินไดจะมิไดไปเบิกถอนเงิน
ออกจากธนาคารก็ตามใหถือวาไดมีการจายเงินไดกันแลว 

 3. การจายเงินไดดวยเช็คหรือตั๋วเงิน ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามวันท่ีท่ีลงใน
เช็คหรือตั๋วเงินนั้น ท้ังนี้ไมวาผูจายเงินไดจะไดสงมอบเช็คหรือตั๋วเงินใหแกผูมีเงินไดหรือไม และไมวาผู
มีเงินไดจะไดนําเช็คหรือตั๋วเงินนั้นไปข้ึนเงินจากธนาคารหรือผูจายเงินหรือไมก็ตาม  
 4. การจายเงินไดเปนทรัพยสินหรือส่ิงของ ใหผูจายเงินไดคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
ทันทีท่ีจายเงินไดท่ีเปนทรัพยสินหรือสิ่งของดังกลาว  
 5. การหักลบกลบหนี้กัน ใหคํานวณภาษีเงินได ณ ท่ีจายในขณะท่ีมีการหักลบกลบหนี้
ระหวางกัน 
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 6. การขายอสังหาริมทรัพย ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในขณะท่ีไดมีการทํานิติ
กรรมจดทะเบียนสิทธิตอพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน ณ สํานักงานท่ีดิน ดังนั้นในการจายเงิน
คาซ้ืออสังหาริมทรัพยกอนจะมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจด
ทะเบียน ผูจายเงินไดจึงยังไมตองหักภาษีไว ณ ท่ีจายแตอยางใด เชน การจายเงินคามัดจําซ้ือท่ีดิน
ตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย เม่ือมีการจายเงินคามัดจําดังกลาว 

 

วิธีการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามประเภทของเงินไดพึงประเมิน 

 เงินไดพึงประเมินท่ีกฎหมายกําหนดใหหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 แหง
ประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
 1. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ไดแก เงินไดจาก เงินเดือน 
คาจางแรงงาน โบนัส บําเหน็จ บํานาญ คาธรรมเนียม คานายหนา เบี้ยประชุม เงินท่ีออกใหเปนคา
ภาษีเงินได การใหอาหารรับประทานโดยไมคิดมูลคา หรือการไดอยูบานของนายจางโดยไมเสียคาเชา 
แตจะไมรวมถึงเงินไดท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
สามารถแยกพิจารณาเปนแนวทางในการปฏิบัติได ดังนี้ 
  1.1 กรณีท่ัวไป การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย โดยการนําเงินไดพึงประเมินท่ีจาย
คูณดวยจํานวนคราวท่ีตองจายเพ่ือใหเงินไดเสมือนหนึ่งวาจายท้ังป แลวคํานวณภาษีเงินได ท่ีตองเสีย
ตามกฎหมายท้ังป โดยการคํานวณหักคาใชจายและคาลดหยอนของผูมีเงินไดเหมือนการคํานวณภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป ผลลัพธท่ีไดคือ เงินไดสุทธิ แลวนําเงินไดสุทธิคํานวณภาษีเงินไดเสมือน
หนึ่งตองเสียท้ังปตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แลวหารดวยจํานวนคราวท่ีตองจายเงิน ซ่ึง
ผลลัพธท่ีไดเปนเงินเทาใดใหหักภาษีไวเทานั้น 

 การคํานวณคาลดหยอน ใหคํานวณตามท่ีผูมีเงินไดแจงไวพรอมกับแนบสําเนาหลักฐาน 
แสดงสิทธิในคาลดหยอนตามแบบ ล.ย.01 (แบบแจงรายการเพ่ือการหักคาลดหยอน) ท้ังนี้ใหคํานวณ
หักคาลดหยอนไดตามท่ีผูมีเงินไดแจงไวตั้งแตตนปท่ีเริ่มหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไมวาจะจายคาลดหยอน
นั้นในเดือนใดของปก็ตาม เวนแตคาลดหยอนเงินบริจาคใหคํานวณหักไดเม่ือมีการจายเงินบริจาคจริง
เทานั้น ซ่ึงการแจงเปลี่ยนแปลงการหักคาลดหยอนระหวางป ผูมีเงินไดสามารถแจงเปลี่ยนแปลงตอผู
จายเงินได 
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 ถาการคํานวณภาษีท่ีตองชําระโดยการหารดวยจํานวนคราวท่ีจะตองจายตามขางตนผลลัพธ
หารไมลงตัวมีเศษทศนิยม ผูจายเงินไดจะหักภาษี ณ ท่ีจายตามจํานวนท่ีคํานวณไดหรือหักภาษีตาม
จํานวนเต็ม เหลือเศษเทาใดใหเพ่ิมเงินเทานั้นรวมเขากับเงินภาษีเงินไดท่ีจะตองหักไวครั้งสุดทายในป
นั้น เพ่ือใหยอดเงินภาษีเงินไดท่ีหักรวมท้ังปเทาจํานวนภาษีเงินไดท่ีเสมือนตองเสียท้ังป 
 ใหคํานวณหาจํานวนเงินไดพึงประเมินเสมือนวาไดจายท้ังป โดยใหนําเงินไดพึงประเมินท่ี
จายแตละคราวคูณดวยจํานวนคราวท่ีตองจายตอป “จํานวนคราวท่ีตองจาย” อาจมีจํานวนแตกตาง
กันออกไปข้ึนอยูกับวิธีการจายเงินของผูจายเงินไดพึงประเมิน เชน  
 กรณีจายคาจางเปนรายเดือน  ใหคูณดวย  12   

 กรณีจายคาจางเดือนละ 2 ครั้ง  ใหคูณดวย  24  
 กรณีจายคาจางเปนรายสัปดาห  ใหคูณดวย  52  
 

 ตัวอยาง 1 กรณีจายเงินไดพึงประเมินเปนรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กันตลอดปภาษี  
 นาย ก ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท โดยนาย ก ไดแจงสิทธิในการหักลดหยอนไววา 
มีภรรยาชอบดวยกฎหมายและไมมีเงินได มีบุตรผูเยาวกําลังศึกษา 4 คน มีการจายเบี้ยประกันชีวิต
ของนาย ก จํานวน 40,000 บาท นอกจากนี้นาย ก ยังตองอุปการะมารดาของภรรยา อายุ 65 ป 
และตองจายเบี้ยประกันสุขภาพของมารดาดวย 20,000 บาท ผูจายเงินไดตองคํานวณภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจายและนําสงแตละเดือน ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (50,000 x 12)  600,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  500,000 

หัก คาลดหยอน :   

 ผูมีเงินได 
คูสมรส 

บุตรศึกษา 4 คน 

เบี้ยประกันชีวิต 

อุปการะมารดาภรรยา 

60,000 

60,000 

120,000 

40,000 

30,000 
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เบี้ยประกันสุขภาพมารดา 15,000 325,000 

เงินไดสุทธิ  175,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (25,000 x 5%) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายแตละเดือน (1,250/12) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือนธันวาคม 1,250 – (104.16 x 11) 

1,250 

104.16 

104.24 

สรุป ผูจายเงินไดจะตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก ดังนี ้  

 เดือน มกราคม  ถึง  พฤศจิกายน  เดือนละ   

เดือน ธันวาคม         

104.16   บาท 

104.24   บาท 
 

  1.2 กรณีลูกจางเขาทํางานระหวางป การจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) ท่ี  

จายเงินไดใหแกผูมีเงินไดซ่ึงเขาทํางานระหวางปใหคูณเงินไดพึงประเมินท่ีจายดวยจํานวนคราวท่ี
จะตองจายจริงสําหรับปภาษีนั้น โดยใหคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามเกณฑในมาตรา 48 เปน
ภาษีท้ังสิ้นเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวท่ีตองจาย ถาหารแลวไมลงตัวมีเศษทศนิยมใหเพ่ิมเงินเทา
จํานวนท่ีเหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีท่ีจะตองหักไวครั้งสุดทายในปนั้น 
 

 ตัวอยาง 2 กรณีลูกจางเขาทํางานในระหวางป 
 นาย ก เขาทํางานเม่ือวันท่ี 1 เมษายน ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท โดยนาย ก ได
แจงสิทธิในการหักลดหยอนไวจํานวนท้ังสิ้น 340,000 บาท ผูจายเงินไดตองคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ 
ท่ีจายและนําสงแตละเดือน ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (60,000 x 9)  540,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  440,000 

หัก คาลดหยอน   340,000 

เงินไดสุทธิ  100,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (เงินไดสุทธิไมเกิน 150,000 ไดรับยกเวน
ภาษี ) 

0 

สรุป ผูจายเงินไดไมตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก   
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  1.3 กรณีผูมีเงินไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินไดพึงประเมินระหวางป เม่ือใดท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินไดพึงประเมินใหคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจายใหมทุกคราวท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินไดพึงประเมินท่ี 

 

ตัวอยาง 3 กรณีผูมีเงินไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินไดพึงประเมินระหวางป 
จากตัวอยาง 1 ถานาย ก ไดรับเงินเดือนเพ่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม  เดือนละ 60,000 บาท ผูจายเงิน 
ตองคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายของ นาย ก ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ มกราคม ถึง กันยายน 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (50,000 x 12)  600,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  500,000 

หัก คาลดหยอน   325,000 

เงินไดสุทธิ  175,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (25,000 x 5%) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายระหวางเดือน มกราคม – กันยายน (1,250/12) 

1,250 

104.16 

 

 

วิธีคํานวณ ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (60,000 x 12)  720,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  620,000 

หัก คาลดหยอน   325,000 

เงินไดสุทธิ  295,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (145,000 x 5%) 
ภาษีเ งินได หัก ณ ท่ีจ ายระหวางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
(7,250/12) 

7,250 

604.16 
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วิธีคํานวณ 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (50,000 x 9) + (60,000 x 

3) 
 630,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  530,000 

หัก คาลดหยอน   325,000 

เงินไดสุทธิ  205,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (55,000 x 5%) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายท่ีชําระแลว (มกราคม ถึง พฤศจิกายน) 
(104.16 x 9) + (604.16 x 2) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือนธันวาคม  

2,750 

 

2,145.76 

604.24 

สรุป ผูจายเงินไดจะตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก ดังนี ้  

 เดือน มกราคม  ถึง  กันยายน  เดือนละ   
เดือน ตุลาคม  ถึง  พฤศจิกายน  เดือน 

เดือน ธันวาคม         

104.16   บาท 

604.14   บาท 

604.24   บาท 

 

  1.4 กรณีท่ีมีการจายเงินพิเศษเปนครั้งคราวระหวางป ในกรณีท่ีมีการจายเงินพิเศษเปน
ครั้งคราวระหวางป เชน เงินรางวัล โบนัส หรือประโยชนจากการไดไปสัมมนาหรือทองเท่ียว ใหนําเงิน
พิเศษนั้นคูณดวยจํานวนคราวท่ีจะตองจาย(ตอป) เพ่ือหาจํานวนเงินพิเศษเสมือนวาจะไดจายท้ังปและ
ใหนํามารวมคํานวณกับคาตอบแทนท่ีจายตามปกติท่ี แลวคํานวณภาษีเงินไดใหมตามเกณฑในมาตรา 
48(1) แหงประมวลรัษฎากร เปนเงินภาษีท้ังสิ้นเทาใดใหนําภาษีท่ีคํานวณจากเงินไดพึงประเมินท่ีจาย
ตามปกติท้ังปหักออก(กอนจายเงินพิเศษ) ไดผลลัพธเปนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับเงินพิเศษซ่ึง
จายเปนครั้งคราวนั้น แลวใหนําภาษีเงินไดสําหรับเงินพิเศษนั้นมารวมกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
สําหรับเงินไดท่ีจายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธท่ีไดจะเปนภาษีเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจายท้ังสิ้นใน
คราวท่ีมีการจายเงินพิเศษนั้น 

 ตัวอยาง 4  กรณีท่ีมีการจายเงินพิเศษเปนครั้งคราวระหวางป (กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินไดจากเงินเดือนท่ีไดรับ) 
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 นาย ก ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 70,000 บาท และในระหวางเดือนมีนาคม ผูจายเงิน มีการ
จายเงินโบนัสจากการขายสินคาใหนาย ก จํานวนเงิน 100,000 บาท  โดย นาย ก ไดแจงสิทธิการหัก
คาลดหยอนจํานวน 300,000 บาท ผูจายเงิน จะตองหักภาษีหัก ณ ท่ีจายดังนี้ 

วิธีคํานวณ (มกราคม ถึง กุมภาพันธ) 
เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (70,000 x 12)  840,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  740,000 

หัก คาลดหยอน :  300,000 

เงินไดสุทธิ  440,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (150,000 x 5%) 
+ (140,000 x 10%) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายแตละเดือน (21,250/12) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือน ธันวาคม  21,250 - (1,770.83 x 

11)  

 

21,250 

1,770.83 

1,770.87 

 

 

วิธีคํานวณ (เดือน มีนาคม) 
เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (70,000 x 12) 
บวก   โบนัส 

เงินไดพึงประเมิน 

 840,000 

100,000 

940,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  840,000 

หัก คาลดหยอน :  300,000 

เงินไดสุทธิ  540,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (150,000 x 5%) 
+ (200,000 x 10%) + (40,000 x 15%) 
หัก     ภาษีเงินไดท้ังปเฉพาะเงินเดือน 

คงเหลือภาษีเงินไดสําหรับโบนัส 

บวก    ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับเงินเดือน 

รวมภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือนมีนาคม 

 

33,500 

21,250 

12,250    
1,770.83 

14,020.83 

 ผูจายเงินไดจะตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก ดังนี ้  
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สรุป 

 เดือน มกราคม  ถึง  กุมภาพันธ  เดือนละ              1,770.83    บาท 

เดือน มีนาคม                                             14,020.83    บาท 

เดือน เมษายน ถึง พฤศจิกายน เดือนละ               1,770.83    บาท 

เดือน ธันวาคม                                             1,770.87    บาท 

 รวมภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตลอดท้ังป               33,500.00    บาท 

 

  1.5  กรณีจํานวนคราวท่ีจายเงินไดพึงประเมินไมสมํ่าเสมอตลอดปภาษี  สําหรับกรณี
ท่ีมีการจายคาตอบแทนพิเศษและไมมีการจายเงินไดประเภทอ่ืน โดยท่ีไมสามารถคํานวณหาจํานวน
คราวท่ีจะตองจายได(ตอป)  เชน คาลวงเวลา ใหคํานวณภาษีเงินไดคาตอบแทนพิเศษท่ีจายแตละ
คราวตามเกณฑในมาตรา 48(1) แหงประมวลรัษฎากร ผลลัพธท่ีไดเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษี
เงินไดนําสงไวเทานั้น หากคํานวณแลวไมมีภาษีเงินไดท่ีตองเสียตามกฎหมายก็ไมตองหักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจาย แตหากในปเดียวกันนี้มีการจายคาตอบแทนใหผูรับรายเดียวกันอีก ใหนําคาตอบแทนท่ีจายใน
ครั้งแรกมารวมกับคาตอบแทนท่ีจายในครั้งท่ี 2 แลวคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑในมาตรา 48(1) 
แหงประมวลรัษฎากร เชนเดียวกับการคํานวณครั้งแรก หากคํานวณแลวยังไมมีภาษีเงินไดท่ีตองเสีย
ตามกฎหมายอีกก็ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ซ่ึงถาการคํานวณในครั้งท่ี 2 ไดผลลัพธเปนภาษีเงิน
ไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจาย ก็ใหหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามจํานวนท่ีคํานวณได และหากมีการจาย
คาตอบแทนพิเศษอีกก็ใหคํานวณภาษีเงินไดจากยอดเงินไดท่ีรวมคาตอบแทนพิเศษครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

แลวนําภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายและนําสงไวแลวมาเครดิตออก(ถามี) เหลือเทาใดจึงหักเปนภาษีเงินได
และนําสงไวเทานั้น ถามีการจายคาตอบแทนในครั้งตอๆ ไปอีกก็ใหคํานวณตามวิธีดังกลาวนี้ทุกครั้งไป 

 

 ตัวอยาง 5 กรณีจํานวนคราวท่ีจายเงินไดพึงประเมินไมสมํ่าเสมอตลอดปภาษี   

 จากตัวอยาง 1 นาย ก ไดรับเงินเดือนและไดรับเงินคาลวงเวลาตามจํานวนเวลาท่ีทํางานใน
เดือน มกราคม ไดรับคาลวงเวลา 8,000 บาท เดือน กุมภาพันธไดรับคาลวงเวลา  7,800 บาท ผู
จายเงินไดตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
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วิธีคํานวณ เดือน มกราคม 

เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (50,000 x 12) 
บวก   คาลวงเวลา เดือน มกราคม 

เงินไดพึงประเมิน 

 600,000 

8,000 

608,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  508,000 

หัก คาลดหยอน :  325,000 

เงินไดสุทธิ  183,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (33,000 x 5%)  
หัก     ภาษีเงินไดสําหรับเงินเดือน 

คงเหลือภาษีเงินไดสําหรับคาลวงเวลา เดือน มกราคม  
บวก    ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเงิน เดือน มกราคม 

รวมภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับ เดือน มกราคม  

1,650 

1,250 

400 

104.16 

504.16 

  

วิธีคํานวณ เดือน กุมภาพันธ 
เงินเดือน เสมือนจายท้ังป (50,000 x 12) 
บวก   คาลวงเวลา เดือน มกราคม 

         คาลวงเวลา เดือน กุมภาพันธ 
เงินไดพึงประเมิน 

 

8,000 

7,800 

600,000 

 

15,800 

615,800 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  515,800 

หัก คาลดหยอน :  325,000 

เงินไดสุทธิ  190,800 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (40,800 x 5%)  
หัก     ภาษีเงินไดสําหรับเงินเดือน 

คงเหลือภาษีเงินไดสําหรับคาลวงเวลา 
หัก    ภาษีเงินไดสําหรับคาลวงเวลาเดือน มกราคม 

2,040 

1,250 

790 

400 
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คงเหลือ ภาษีเงินไดสําหรับคาลวงเวลาสําหรับ เดือน กุมภาพันธ 
บวก    ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเงินเดือนมกราคม 

รวมภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือน มกราคม  

390 

104.16 

494.16 

สรุป  

ผูจายเงินไดจะตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก ดังนี้ 
 

 เดือน มกราคม                                               504.16    บาท 

เดือน กุมภาพันธ                                             494.16    บาท 

เดือน มีนาคม ถึง พฤศจิกายน เดือนละ                  104.16    บาท 

เดือน ธันวาคม                                               104.24    บาท 

 

 ตัวอยาง 6 กรณีนายจางออกเงินภาษีเงินไดแทนลูกจาง   
 นาย ก ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 47,000 บาท โดยนาย ก ไดแจงสิทธิในการหักคาลดหยอนไว
จํานวน 280,000 บาท โดยนายจางออกเงินภาษีใหทุกทอด ผูจายเงินไดตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ี
จาย ดังนี้ 
 ในการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตองคํานวณหลายครั้งจนกวาจํานวนภาษีท่ีนายจาง
ออกใหมีจํานวนเทากับยอดภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 

 

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 1 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12)  564,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  464,000 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  184,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (34,000 x 5%)  1,700 

 

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 2 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12) 
บวก   ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งท่ี 1 

 564,000 

1,700 
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เงินไดพึงประเมิน 565,700 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  465,700 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  185,700 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (35,700 x 5%)  1,785 

 

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 3 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12) 
บวก   ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งท่ี 2 

เงินไดพึงประเมิน 

 564,000 

1,785 

565,785 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  465,785 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  185,785 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (35,785 x 5%)  1,789.25 

 

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 4 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12) 
บวก   ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งท่ี 3 

เงินไดพึงประเมิน 

 564,000    
   1,789.25 

565,789.25 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  465,789.25 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  185,789.25 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (35,789.25 x 5%)  1,789.46 

 

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 5 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12) 
บวก   ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งท่ี 4 

 564,000 

1,789.46 
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เงินไดพึงประเมิน 565,789.46 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  465,789.46 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  185,789.46 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (35,789.46 x 5%)  1,789.47 

  

วิธีคํานวณ ครั้งท่ี 6 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (47,000 x 12) 
บวก   ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งท่ี 5 

เงินไดพึงประเมิน 

 564,000 

1,789.47 

565,789.47 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  465,789.47 

หัก คาลดหยอน :  280,000 

เงินไดสุทธิ  185,789.47 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (35,789.47 x 5%)  
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายแตละเดือน ( 1,789.47/12) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับเดือน ธันวาคม เทากับ  
1,789.47 – (149.12 x 11) 
 

1,789.47 

149.12 

149.15 

สรุป ผูจายเงินไดจะตองหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของนาย ก ดังนี ้  

 เดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน เดือนละ                  149.12    บาท 

เดือน ธันวาคม                                                149.15    บาท 

 

 ตัวอยาง 7 กรณีลูกจางเปลี่ยนท่ีทํางานใหม   
 นาย ก ทํางานท่ีบริษัท ABC ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 45,000 บาท แลวไดลาออกจากงาน 
ตอมาเม่ือวันท่ี 1 เมษายน ไดมาทํางานท่ี บริษัท XYZ  ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 52,000 บาท และใน
เดือน ธันวาคม นาย ก ไดรับโบนัสจํานวน  50,000 บาท โดยนาย ก ไดแจงสิทธิในการหักคา
ลดหยอนไวจํานวน 250,000 บาท ผูจายเงินไดตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ของนาย ก  ดังนี้ 
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วิธีคํานวณ บริษัท ABC 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (45,000 x 12)  540,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  440,000 

หัก คาลดหยอน :  250,000 

เงินไดสุทธิ  190,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (150,000 ยกเวน ) + (40,000 x 5%)  
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายแตละเดือน (2,000/12) 

2,000 

166.66 

 

วิธีคํานวณ บริษัท XYZ 

เดือน เมษายน ถึง พฤศจิกายน 

เงินเดือนเสมือนจายท้ังป (52,000 x 9)  468,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  368,000 

หัก คาลดหยอน :  250,000 

เงินไดสุทธิ  118,000 

ภาษีท่ีคํานวณไดเสมือนท้ังป (ไมเกิน150,000 ยกเวน )  0 

 

เดือน ธันวาคม 

เงินเดือน (52,000 x 9) 
บวก   โบนัส 

เงินไดพึงประเมิน   

 468,000 

50,000 

518,000 

หัก คาใชจาย (50% แตไมเกิน 100,000 บาท)  100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย  418,000 

หัก คาลดหยอน :  250,000 

เงินไดสุทธิ  168,000 

ภาษีท่ีคํานวณได (150,000 ยกเวน ) + (18,000 x 5%) 900 
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หัก   ภาษีสําหรับเงินเดือน 

ภาษีสําหรับโบนัส 

0 

900 

 

สรุป 

 

 

นาย ก จะตองถูกหัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายดังนี้ 

 

 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม เดือนละ                       166.66    บาท 

เดือน เมษายน ถึง พฤศจิกายน เดือนละ                     0        บาท 

เดือน ธันวาคม                                                900        บาท 

 

 1.6 กรณีท่ีผูจายเงินไดมีลูกจางจํานวนมาก เพ่ือประโยชนและขจัดความยุงยากในทาง
ปฏิบัติ ผูจายเงินไดอาจทําขอตกลงกับกรมสรรพากรเพ่ือขอหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และนําสงใน
อัตรารอยละ 3 ของยอดคาจางแรงงานท่ีจายท้ังสิ้นในแตละเดือน โดยไมตองแสดงรายละเอียดในแบบ
แสดงรายการ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได 
 1.7 กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซ่ึงเปนเงินท่ีนายจางจายให
ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดใหประการอธิบดีฯ 
(ฉบับท่ี 45) ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(5) เปนเงินภาษีเทาใด ใหหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ี
จายไวจํานวนเทานั้น และเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซ่ึงเปนเงินท่ีนายจางจายให
ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ใหหมายถึงเงินไดดังนี้ 
  1.7.1 เงินไดท่ีคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับวิธีการคํานวณบําเหน็จ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  1.7.2 เงินท่ีจายจากกองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  1.7.3 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

  1.7.4 เงินไดพึงประเมินท่ีจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานท่ีมีวิธีการคํานวณ
แตกตางไปจากวิธีการตามขอ 1.7.1 

 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งเปนเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุ
ออกจากงานใหคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในมาตรา 48(5) โดยใหนําเงินไดพึง
ประเมินดังกลาวหักคาใชจายไดสองสวน ดังนี้ 
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  คาใชจายสวนแรก  สามารถหักคาใชจายไดจํานวนเทากับ 7,000 บาท คูณดวยจํานวน
ปท่ีทํางาน แตไมเกินเงินไดพึงประเมิน 

   คาใชจายสวนท่ีสอง  หลักจากหักคาใชจายสวนแรกแลวเหลือเทาใดใหหักคาใชจาย
สวนท่ีสองไดอีกรอยละ 50 ของเงินท่ีเหลือนั้นแลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได 
 กรณีเงินไดพึงประเมินท่ีจายในลักษณะเงินบําเหน็จสวนหนึ่งและเงินบํานาญอีกสวนหนึ่ง ให
ถือวาเฉพาะเงินบําเหน็จเทานั้นเปนเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และใหลด
คาใชจายสวนแรกลงจาก 7,000 บาท ใหเหลอื 3,500 บาท 

 สวนการนับจํานวนปท่ีทํางาน ในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันท่ีทาง
ราชการจาย ใหถือจํานวนปท่ีใชเปนเกณฑคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันนั้นตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการ และในการคํานวณจํานวนปท่ีทํางาน เม่ือไดนับ
ระยะเวลาการทํางานไดจะตองไมนอยกวา 5 ปเต็ม และถาเศษของป ถาถึง 183 วันใหถือเปน 1 ป 
ถาไมถึงใหปดท้ิง แต 183  ไมใชบังคับกับกรณี ดังนี้ เชน ทํางาน 4 ป กับ 330 วัน ใหถือวาทํางาน
นอยกวา 5 ป ถือวาไมเขาเง่ือนไขดังกลาว และการจายเงินไดดังกลาวจากผูจายรายเดียวกันหลายครั้ง 
ไมวาจะแบงจายจากเงินประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีตามมาตรา 
48(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดเฉพาะเงินไดท่ีจายในปภาษีแรกท่ีมีการจายเงินไดเทานั้น 

 สําหรับการเลือกเสียภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 48(5) แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งเปนเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
 1. กรณีไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตาม 1.7.1 และหรือ 
1.7.2 และหรือ 1.7.3 ใหนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวมาเลือกเสียภาษีโดยหักคาใชจายตามเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในมาตรา 48(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดท้ังจํานวน 

 2. กรณีไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตาม 1.7.1 และหรือ 
1.7.2 และหรือ 1.7.3 ประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยจายใหพรอมกันหรอืทยอยจายใหแตยังอยู
ในปภาษีเดียวกัน หากเงินไดพึงประเมินนี้รวมกันแลวไมเกินกวาเงินเดือน เดือนสุดทายคูณดวยจํานวน
ปท่ีจํางาน ใหนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวมาเลือกเสียภาษีโดยหักคาใชจาย ตามเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรา 48(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดท้ังจํานวน ท้ังนี้เงินไดมีจํานวนเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดใหนํา
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เงินไดพึงประเมินดังกลาวมาเลือกเสียภาษีโดยหักคาใชจายตามเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 48(5) แหง
ประมวลรัษฎากร ไดเฉพาะสวนท่ีไมเกินกวาเงินเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน 

 3. กรณีไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตาม 1.7.1 และหรือ 
1.7.2 และหรือ 1.7.3 และยังไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานประเภทอ่ืน ๆ 
ตาม 1.7.4 อีก โดยจายใหพรอมกันหรือทยอยจายใหแตอยูในปภาษีเดียวกัน ใหเงินไดพึงประเมินนั้น
มาเลือกเสียภาษี โดยหักคาใชจายตามเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 48(5) แหงประมวลรัษฎากร ได
เฉพาะสวนท่ีไมเกินเงินได 1.7.1 และหรือ 1.7.2 และหรือ 1.7.3 และหรือ 1.7.4 โดยหากเงินท่ี
นายจางใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตาม 1.7.4  จํานวนเกินกวาเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวย
จํานวนปท่ีทํางาน ก็ใหนําเงินไดตาม 1.7.4 มาคํานวณ มาคํานวณเพ่ือหักคาใชจายไดเพียงจํานวน
เงินเดือนเดือนสุดทายคูณ ดวยจํานวนปท่ีจํางาน ท้ังนี้เงินไดตาม 1.7.4 มีจํานวนไมเกินกวาเงินเดือน
เดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน ใหนําเงินไดพึงประเมินตาม 1.7.4 มาคํานวณเพ่ือหักคาใชจาย
ท้ังจํานวน 

 4. เงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยปท่ีทํางาน ตาม 2. และ 3. หมายความถึงจํานวนเงินเดือน
สําหรับระยะเวลาเต็มเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน ซ่ึงเงินเดือนสําหรับระยะเวลาเต็ม
เดือนเดือนสุดทายนี้ จะตองไมเกินเงินเดือนถัวเฉลี่ยของ 12 เดือนสุดทายกอนออกจากงานบวกดวย
รอยละ 10 ของเงินเดือนถัวเฉลี่ย 
 

ตัวอยาง 8 เงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 

 นาย ก รับราชการท่ีกรมสรรพากรเปนเวลา 10 ป ไดรับเงินเดือนกอนเกษียณอายุเดือนละ 
52,000 บาท และเม่ือเกษียณอายุราชการไดรับเงินจากกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) จํานวน 
500,000 บาท นาย ก จะถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ 

เงินไดท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 500,000 

หัก   คาใชจาย สวนแรก (7,000 x 10) 
คงเหลือ 

หัก   คาใชจาย สวนท่ีสอง 50% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 ยกเวน ) + (65,000 x 5%) 

70,000 

430,000 

215,000 

215,000 

3,250 
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 ตัวอยาง 9  นาย ก ถูกใหออกจากงาน โดยไดรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจาก
นายจาง 400,000 บาท นาย ก ไดรับเงินเดือนกอนออกจากงานเดือนละ 40,000 บาท เขาทํางานมา
ได 10 ป  นาย ก จะถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ 

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 400,000 

หัก   คาใชจาย สวนแรก (7,000 x 10) 
คงเหลือ 

หัก   คาใชจาย สวนท่ีสอง 50% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 ยกเวน ) + (15,000 x 5%) 

70,000 

330,000 

165,000 

165,000 

750 

 

 ตัวอยาง 10  นาย ก ถูกใหออกจากงาน ไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงานจํานวน 600,000 บาท นาย ก ไดรับเงินเดือนระหวางเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน  เดือนละ 
60,000 บาท และระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม เดือนละ 75,000 บาท ทํางานมา 10 ป นาย 
ก จะถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ดังนี้ 

วิธีคํานวณ 
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เงินท่ีนายจางจายใหเพราะเหตุออกจากงาน 

เงินเดือนเดือนสุดทาย 

เงินเดือนถัวเฉลี่ย + 10% = (60,000 x 6) +(75,000 x 6) + 10% 

                                                  12 

เลือกระหวางเงินเดือนสุดทายกับเงินเดือนถัวเฉลี่ยแลวแตอยางใดจะต่ํา
กวา เปนเกณฑหักคาใชจาย เทากับ (74,250 x 10) 
เงินเดือนท่ีนายจางจายให 600,000 บาทนอยกวาเงินเดือนถัวเฉลี่ยบวก
รอยละ 10 คูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน  เทากับ 742,500 ดังนั้นเลือก
จํานวนท่ีนอยกวา คือ เงินเดือนท่ีนายจางจายให เทากับ 600,000 

600,000 

75,000 

74,250 

 

 

742,500 

 

 

 

เงินท่ีนายจางจายใหเพราะเหตุออกจากงาน 

หัก   คาใชจาย สวนแรก (7,000 x 10) 
คงเหลือ 

หัก   คาใชจาย สวนท่ีสอง 50% 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 ยกเวน ) + (115,000 x 5%) 

600,000 

70,000 

530,000 

265,000 

265,000 

5,750 
 

 ตัวอยาง 11  นาย ก ถูกใหออกจากงาน ไดรับเงินท่ีนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงานจํานวน 800,000 บาท นาย ก ไดรับเงินเดือนระหวางเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน  เดือนละ 
60,000 บาท และระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม เดือนละ 75,000 บาท ทํางานมา 10 ป นาย 
ก จะถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ 

เงินท่ีนายจางจายใหเพราะเหตุออกจากงาน 

เงินเดือนเดือนสุดทาย 

เงินเดือนถัวเฉลี่ย + 10% = (60,000 x 6) +(75,000 x 6) + 10% 

                                                  12 

เลือกระหวางเงินเดือนสุดทายกับเงินเดือนถัวเฉลี่ยแลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
เปนเกณฑหักคาใชจาย เทากับ (74,250 x 10) 

800,000 

75,000 

74,250 

 

 

742,500 
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เงินเดือนท่ีนายจางจายให 800,000 บาท มากกวาเงินเดือนถัวเฉลี่ยบวก
รอยละ 10 คูณดวยจํานวนปท่ีทํางาน  เทากับ 742,500 ดังนั้นเลือกจํานวน
ท่ีนอยกวา คือ เงินเดือนถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 10 เทากับ 742,500 

 

 

 

เงินท่ีนายจางจายใหเพราะเหตุออกจากงาน 

เงินไดท่ีนํามาเปนหักคาใชจาย 

หัก   คาใชจาย สวนแรก (7,000 x 10) 
คงเหลือ 

หัก   คาใชจาย สวนท่ีสอง 50% 

รวมคาใชจายท้ังสองสวน (70,000 + 336,250) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 ยกเวน ) +  
(150,000 x 5%) + (93,750 x 10%) 

 

742,500 70,000 

672,500 

336,250 

 

 

 

800,000  
 

 

 

 

406,250 

393,750 

 

16,875 

 ตัวอยาง 12  นาย ก ออกจากงานในวันท่ี 1 สิงหาคม นายจางจายเงินใหจํานวนหนึ่งโดย
คํานวณจายตามวิธีการเชนเดียวกับการคํานวณบําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 300,000 บาท และจายจากกองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 460,000 
บาท เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000 บาท และเงินอีกจํานวนหนึ่งตามหลักเกณฑของ
นายจาง 900,000 บาท ในปเดียวกันนี้ นาย ก ไดรับเงินเดือนเดือนละ 60,000 บาท ซ่ึงเปนอัตราท่ี
ไดรับติดตอกันมาหลายปแลว จนถึงเดือนสิงหาคม ไดรับเดือนกอนออกจากงานไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน
เปนเดือนละ 68,000 บาท ทํางานมาท้ังหมด 10 ป นาย ก จะถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
 

วิธีคํานวณ 

เงินไดท่ีนายจางจายให (300,000 + 460,000 + 200,000 + 900,000) 
เงินเดือนเดือนสุดทาย 

เงินเดือนถัวเฉลี่ย + 10% = (60,000 x 7) +(68,000 x 5) + 10% 

                                                  12 

เงินเดือนเดือนสุดทายนอยกวา คูณ จํานวนปท่ีทํางาน (68,000 x 10) 
เปรียบเทียบระหวางเงินไดตามหลักเกณฑของนายจาง 900,000 บาท 
กับ เงินเดือนเดือนสุดทายนอยกวา คูณ จํานวนปท่ีทํางาน 680,000 บาท 

เลือกจํานวนท่ีนอยกวา 

1,860,000 

68,000 

69,666.66 

 

680,000 

 

 

680,000 
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เงินไดท่ีนายจางจายให 
รวมเงินไดท่ีนํามาเปนเกณฑหักคาใชจาย 

(300,000 + 460,000 + 200,000 + 680,000) 
หัก   คาใชจาย สวนแรก (7,000 x 10) 
คงเหลือ 

หัก   คาใชจาย สวนท่ีสอง 50% 

รวมคาใชจายท้ังสองสวน (70,000 + 785,000) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 ยกเวน ) + 

(150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) +  
(250,000 x 15%) + (250,000 x 20%) +  
(5,000 x 25%) 

 

1,640,000 

 

70,000 

1,570,000 

785,000 

 

 

 

1,860,000 

 

 

 

 

 

855,000 

1,005,000 

 

 

 

116,250 

 2. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3) ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์
หรือสิทธิอยางอ่ืน เงินปหรือเงินไดท่ีมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน 
หรือคําพิพากษาของศาล  ใหหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย จากยอดเงินไดพึงประเมินท่ีจายดวยอัตรา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา(ซ่ึงการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย จะไมไดรับยกเวนสําหรับเงินได 
150,000 บาทแรก) และหากมีกรณีท่ีจายเงินไดตามมาตรา 40(3) ใหแกผูรับรายเดียวกันเปนจํานวน
หลายครั้งในปภาษีเดียวกัน ใหนําเงินไดท่ีไดรับในครั้งกอนมารวมคํานวณภาษีเงินไดกับครั้งหลังสุด 
คํานวณไดผลลัพธเทาใดใหนําภาษีเงินไดท่ีหักไวครั้งกอนมาหักออก ผลลัพธจะเปนภาษีเงินไดท่ีตอง
หัก ณ ท่ีจายไว และใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 ของยอดเงินไดพึงประเมิน
ท่ีจาย ใหแกผูมีเงินไดท่ีมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย 

 

 ตัวอยาง 13 บริษัท เพชรน้ําหนึ่ง จํากัด จายคาลิขสิทธิ์ในการเขียนบทความใหแกนาย ก ใน
เดือนมีนาคม จํานวน 55,000 บาท และเดือนตุลาคม  จํานวน 95,000 บาท นาย ก จะตองถูกหัก
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดังนี้ 

วิธีคํานวณ 

เดือน มีนาคม 

เงินไดคาลิขสิทธิ์ 40(3) 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (55,000 x 5%) 

55,000 

2,750 
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เดือน ตุลาคม 

เงินไดคาลิขสิทธิ์ 40(3) เดือน มีนาคม 

เงินไดคาลิขสิทธิ์ 40(3) เดือน ตุลาคม 

เงินไดพึงประเมิน 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 x 5%) 
หัก  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายเดือน มีนาคม 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเดือน ตุลาคม 

55,000 

95,000 

150,000 

7,500 

2750 

4,750 

 

 3. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล ฯลฯ  ผูจาย 

เงินไดพึงประเมินจะตองคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก
ยอดเงินไดพึงประเมินท่ีจาย โดยไมตองหักคาใชจายและลดหยอน ซ่ึงการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ี
จาย จะไมไดรับยกเวนสําหรับเงินได 150,000 บาทแรก  ซ่ึงแตกตางจากการคํานวณภาษีเงินไดตอน
สิ้นป สามารถแบงได 3 กรณีคือ 

  3.1 กรณีใหหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15  
   3.1.1 ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงิน
ฝากสหกรณ ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงินท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบี้ยท่ีไดจากสถาบัน
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยท่ีจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืม เพ่ือการสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชกรรม หรืออุตสาหกรรม  
   3.1.2 ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดง
สิทธิ์ในหนี้ท่ีบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงิน
ไดเกินกวาท่ีลงทุน 

   3.1.3 ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิ์
ในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกใหถือวาผูออกต๋ัว ผูออกตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผูโอนต๋ัวเงินหรือตราสารดังกลาวใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคล
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ธรรมดาเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน และใหผูจายเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูรับในอัตรารอยละ 15 ของ
เงินได และใหถือวาภาษีท่ีเรียกเก็บนั้นเปนภาษีเงินไดท่ีหักไว 
   3.1.4 สําหรับผูรับเงินท่ีมิไดอยูในประเทศไทย 

 การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามขอ 3.1.1 - 3.1.4 ขางตน ผูมีเงินไดสามารถเลือกเสียภาษี
เงินไดหัก ณ ท่ีจาย โดยไมตองนําเงินไดดังกลาวรวมยื่นกับเงินไดประเภทอ่ืนในการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปได 
  3.2 กรณีใหหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 สําหรับเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(4)(ข) ไดแก เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งข้ึน
สําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวน
แบงของกําไรท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีเงินไดไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
เฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว 

 การหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย กรณีนี้ ผูมีเงินไดสามารถเลือกเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
โดยไมตองนําเงินไดดังกลาวรวมยื่นกับเงินไดประเภทอ่ืนในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปได 
  3.3 กรณีไมตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย สําหรับผูจายเงินไดเปน บุคคลธรรมดา 
คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล จายดอกเบี้ยเงินกูยืมใหผูรับซ่ึงเปนผูอยูในประเทศ
ไทย ผูจายเงินไดดังกลาวไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายแตอยางใด ผูรับเงินมีหนาท่ียื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินไดเอง 
 4. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน 
การประกอบวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 50(3) บัญญัติใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะ
บุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6) ท่ีจายใหแกผูรับซ่ึงมิไดเปนผูอยูในประเทศ
ไทย (อยูในประเทศไทยไมถึง 180 วันในปภาษี) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15 ของเงินได 
 

 ตัวอยาง 14 บริษัท หนึ่งเดียว จํากัด จายเงินคาท่ีปรึกษาทางดานการบัญชีใหแก Mr.Pinpin 
ชาวเยอรมัน จํานวน 150,000 บาท บริษัทจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ดังนี้ 
      วิธีคํานวณ 

 เงินไดคาท่ีปรึกษาทางดานการบัญชี   150,000 บาท 
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 ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (150,000 x 15%)    22,500 บาท 

 ดังนั้น บริษัท จะตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ของ Mr.Pinpin จํานวน 22,500 บาท 

 

 5. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) ไดแก เงินไดจากการให
เชาทรัพยสิน วิชาชีพอิสระ การรับเหมาและธุรกิจการพาณิชย ซ่ึงมีบทบัญญัติมาตรา 50(4) ได
กําหนดใหผูจายเงินไดท่ีเปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ซ่ึงจายเงินไดพึงประเมินดังกลาว แตไมรวมถึงการจายคาซ้ือพืชผลทางการ
เกษตรใหกับผูรับรายหนึ่งๆ มีจํานวนรวมท้ังสิ้นตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป แมการจายนั้นจะไดแบงจาย
เปนครั้งหนึ่งๆ ไมถึง 10,000 บาทก็ดี ใหคํานวณหักภาษีในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึงประเมิน 
ยกเวนเงินไดจากการประกวดหรือแขงขัน ใหคํานวณหักภาษีตามอัตราภาษีเงินได 
 ตัวอยาง 15 เทศบาลเมืองแหงหนึ่งไดจายเงินซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 64,000 บาท 
ใหแกรานพิมลพานิชย เทศบาลเมืองนี้จะตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายดังนี้ 
      วิธีคํานวณ 

 เงินไดคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร     64,000 บาท 

 ภาษีเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจาย (64,000 x 1%)       640 บาท 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองนี้จะตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายไว จํานวน 640 บาท 

 

 ตัวอยาง 16 เทศบาลเมืองบึงกาฬ จัดการประกวดเทพีชายหาดริมโขง ไดจายเงินรางวัล
ใหแกผูชนะการประกวดเทพีเปนเงิน 200,000 บาท จะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายดังนี้ 

วิธีคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 เงินได (200,000 x 5%)    10,000 บาท 

 รวมภาษีเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจาย  10,000 บาท 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองบึงกาฬตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจํานวน 10,000 บาท และจายเงิน
ใหผูชนะการประกวดจํานวน 190,000 บาท 

 ขอสังเกต กรณีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกผูมีเงินไดท่ีมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 
15 ของยอดเงินไดพึงประเมิน 
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 5. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะกรณีการจายเงินไดใหแกผูรับ
จากการขายอสังหาริมทรัพย หรือการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทน ตามมาตรา 50(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย สามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ 

  5.1  กรณีการขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนมรดกหรือท่ีไดรับจากการใหโดยเสนหา โดย
มิไดเปนการมุงในทางการคาหรือหากําไร การคํานวณภาษีเงินไดโดยใหหักคาใชจายในอัตรารอยละ 
50 ของยอดเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิแลวหารดวยจํานวนปท่ีถือครอง ผลลัพธท่ีไดให
คํานวณภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได นําจํานวนภาษีท่ีคํานวณไดคูณดวยจํานวนปท่ีถือครอง 
ผลลัพธคือ ภาษีเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจายท่ีจะตองนําสง และจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตองไม
เกินรอยละ 20 ของราคาขาย 

 ตัวอยาง 17 นายกรกช ไดรับมรดกเปนบานพรอมท่ีดิน 1 แปลง ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลเมือง
บึงกาฬ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ตอมานายกรกช ไดขายบานพรอมท่ีดิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
2560 โดยขายไปในราคา 4,200,000 บาท แตราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายท่ีดิน 5,000,000 บาท ดังนั้นนายกรกช จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายเทาใด 

 

วิธีคํานวณ 

เงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจายเปนการเหมา (5,000,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หาร จาํนวนปท่ีถือครอง (2,500,000 / 11) 
ภาษีเงินไดเฉลี่ยตอปท่ีถือครอง (227,272.73 x 5%)  
คูณ จํานวนปท่ีถือครอง (11,363.64 x 11) 

5,000,000 

2,500,000 

2,500,000 

227,272.73 

11,363.64 

125,000.04 

ดังนั้น นายกรกช จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจํานวน  125,000.04  บาท   
 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ผูโอนมี
หนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายใหถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได 
 กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ราคาขายอสังหาริมทรัพยท่ีใชคํานวณภาษีเงินไดใชราคา
ประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
แตหากเปนกรณีของภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหเปรียบเทียบราคาขายกับราคา
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ประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และใชราคาท่ีสูงกวาเปนราคาเพ่ือการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 5.2  กรณีการขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยทางอ่ืนท่ีมิใชโดยทางมรดกหรือท่ีไดรับจากการ
ใหโดยเสนหา สามารถแบงไดเปน 2 กรณีคือ 

  5.2.1 การขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยทางอ่ืน โดยมิใชมุงในทางการคาหรือหากําไร  
  5.2.2 การขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยทางอ่ืน โดยเปนการมุงในทางการคาหรือหากําไร  

การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายท้ัง 2 กรณี ใหหักคาใชจายตามท่ีกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา(ฉบับท่ี 165) พ.ศ.2529 เหลือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปท่ีถือครองผลลัพธท่ี
ไดใหคํานวณภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได ไดจํานวนภาษีเทาใดใหคูณดวยจํานวนปท่ีถือครอง 
ผลลัพธคือ ภาษีเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจาย  
ตารางท่ี 6.1 อัตราคาใชจายเปนการเหมาใหคํานวณหักตามจํานวนปท่ีถือครองดังนี้ 

จํานวนปท่ีถือครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปข้ึนไป 

คาใชจาย (รอยละ) 92 84 77 71 65 60 55 50 

  

 หากผูมีเงินไดจะแสดงหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินและพิสูจนไดวา มีคาใชจายมากกวา
ท่ีกฎหมายยอมใหหักเปนการเหมาขางตนก็สามารถกระทําได และขอหักคาใชจายตามจําเปนและ
สมควร แตหากภายหลังเม่ือตองมีการนําหลักฐานมาพิสูจนและพบวามีหลักฐานรายจายท่ีหักไดนอย
กวาอัตราคาใชจายเหมาท่ีกําหนดไว ใหถือวามีคาใชจายเพียงเทาหลักฐานท่ีนํามาพิสูจน สําหรับการ
ขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยทางอ่ืน โดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไรจํานวนเงินภาษีเงินไดหัก 
ณ ท่ีจาย ตองไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย และถาเปนการโดยมุงในทางการคาหรือหากําไรจํานวน
เงินภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสามารถเกินกวารอยละ 20 ของราคาขายนั้นได 
 

 ตัวอยาง 18 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 นายดวงดี ไดซ้ือท่ีดินมาไวเพ่ือเก็งกําไร ตอมา
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ไดขายท่ีดินไปในราคา 5,500,000 บาท แตราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีดิน 4,500,000 บาท ดังนั้นนายดวงดี จะตองถูกหักภาษีเงินได
หัก ณ ท่ีจายเทาใด 
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วิธีคํานวณ 

เงินไดพึงประเมิน 

หัก คาใชจายเปนการเหมา (4,500,000 x 50%) 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 

หาร จาํนวนปท่ีถือครอง (2,250,000 / 3) 
ภาษีเงินไดเฉลี่ยตอปท่ีถือครอง (300,000 x 5%) +  
(200,000 x 10%) + (250,000 x 15%) 
คูณ จํานวนปท่ีถือครอง (72,500 x 3) 

4,500,000 

2,250,000 

2,250,000 

750,000 

 

72,500 

217,500 

ดังนั้น นายดวงดี จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจํานวน  217,500  บาท   
 

 

 6.  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร 

 เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 ไมไดบัญญัติใหผูจายเงินได
บางประเภทมีหนาท่ีหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายซ่ึงไดแก ผูจายเงินไดท่ีเปนบริษัท หางหุนสวนนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ดังนั้นประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 เตรส จึงมีการใหอํานาจอธิบดี
กรมสรรพากรในการออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ท่ีไมไดหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จายตามมาตรา 50 ใหมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย และใหเปนตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
อัตราท่ีกําหนด โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 144 (พ.ศ.2522) และคําสั่งกรมสรรพากรท่ี ปท.4/2528 และ
อีกหลายฉบับเฉพาะการจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น
ตั้งแต 1,000 บาทข้ึนไป ภาษีท่ีหัก ณ ท่ีจายจะตองนําสงภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีจาย 
โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 3 ถาหักภาษีจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และใชแบบ ภ.ง.ด. 53 ถา
หักภาษีจากผู มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย สําหรับพืชผลทาง
การเกษตร กรณีจายเงินไดใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามกฎกระทรวงและคําสั่งอธิบดีกรมสรรพากร กําหนดใหผูจายเงิน
ไดมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายดังนี้ 
 6.1  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(2) ใหแกผูรับซึ่งเปน 
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  6.1.1  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หักภาษี ณ ท่ี
จายในอัตรารอยละ 3 

  6.1.2  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47(7) (ข) หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 10 

 6.2  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(3) ใหแกผูรับซึ่งเปน 

  6.2.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ใหหักภาษีหัก 
ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 3 

  6.2.2  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47(7) (ข) หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 10 

 6.3  ใหธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และบริษัทตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(4) (ก) ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  6.3.1  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย (แตไมรวมถึง
ธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และบริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร) และนอกจากท่ีระบุใน (ข) หักภาษี ณ ท่ีจายใน
อัตรารอย 1 

  6.3.2  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47(7) (ข) หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 10 

 6.4  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ี หัก
ภาษี ณ ท่ีจายตาม 6.3 เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) เฉพาะท่ีเปน ดอกเบี้ย
พันธบัตร ดอกเบี้ยหุนกู ใหแกผูรับซ่ึงเปนธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หักภาษี ณ 
ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 

 6.5  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ี หัก
ภาษี ณ ท่ีจายตาม 6.3 เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) เฉพาะท่ีเปน ดอกเบี้ย
พันธบัตร ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืม ดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหัก
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ภาษี ณ ท่ีจาย ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ท่ี
จายตามกฎหมายดังกลาว ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจนหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคา ตํ่า
กวาราคาไถถอน ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  6.5.1  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย แตไมรวมถึง
ธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 

  6.5.2  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามมาตรา 47(7) (ข) หักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 10 

 6.6  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบัน
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรืออุตสากรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึงกิจการรวมคา ซ่ึงเปนผูจายเงินปนผล เงินสวนแบงของ
กําไรหรือประโยชนอ่ืนใด ตามมาตรา 40(4) (ข) หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 กรณีจายใหแก
ผูรับซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศประกอบกิจการใน
ประเทศไทย หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย แตไมรวม บริษัทจด
ทะเบียน บริษัทจํากัดซ่ึงถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนท้ังหมดท่ี
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผล และบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัท
จํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

 6.7 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดตามมาตรา 
40(5) (ก) ไดแก คาเชาหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีไดเนื่องจากการใหเชาทรัพยสิน แตไมรวมถึงคาแหง
อาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรับกรรมสิทธิ์ และคาเชาตามสัญญาใหเชาทรัพยสินแบบลีสซ่ิง ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  6.7.1  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 5 

  6.7.2  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ี
ระบใุน 6.7.3  หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 5 

  6.7.3  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการ สถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 
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  6.7.4 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เฉพาะท่ีเปนคาเชาเรือตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีท่ีใชในการขนสินคาระหวางประเทศ โดยคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
ในอัตรารอยละ 1 

 การจายเงินคาเชาตามสัญญาใหเชาทรัพยสินแบบลิสซ่ิง ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 
จะตองหักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 5 ตามคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.259/2559  
 6.8 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดจากวิชาชีพ
อิสระตามมาตรา 40(6) ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  6.8.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉพาะท่ีเปนผูมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
หรืออยูในประเทศไทย หรือประกอบกิจการในประเทศไทยแลวแตกรณี ตองคํานวณหักภาษีเงินได ณ 
ท่ีจายในอัตรารอยละ 3  
  6.8.2 มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศใหเปนองคการ สถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ท่ีจาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 10 

 6.9  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(7) หรือ (8) เฉพาะท่ีเปนคาจางทําของใหแกผูรับซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา โดยคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 3 และหากคาจางทําของนั้นเปนเงินได
จากการรับเหมากอสราง ตองเปนการรับเหมากอสรางท่ีผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระใน
สวนสําคัญนอกจากเครื่องมือดวย 

 6.10  ใหบุคคล บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หางหุนสวนสามัญหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  6.10.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เฉพาะท่ีเปนรางวัลในการ
ประกวด การแขงขัน การชิงโชค หรือการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน โดยคํานวณหักภาษีเงิน
ได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 5  
  6.10.2 นักแสดงสาธารณะ หมายถึง นักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยุและโทรทัศน 
นักรอง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใดๆ 

       (1) กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ หักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามอัตราท่ี
กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา เวนแตนักแสดงสาธารณะท่ีเปนนักแสดง
ภาพยนตรหรือโทรทัศนซ่ึงมีภูมิลําเนาในตางประเทศ เฉพาะกรณีท่ีมีการดําเนินการถายทําภาพยนตร
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หรือโทรทัศนในประเทศไทย โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศและไดรับอนุญาตใหถายทําในประเทศไทยจากคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถาย
ทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทย วาดวยการขออนุญาตถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2544 โดยคํานวณหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 

       (2)  กรณีนอกจากขอ 1) หักภาษี ณ ท่ีจายโดยคํานวณหักในอัตรารอยละ 5 

 6.11  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินท่ี
เปนคาโฆษณาใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 2 

 6.12  ใหบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือคณะ
บุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล เฉพาะกรณีท่ีเปนผูสงออกหรือผูผลิต ผลิตภัณฑใดๆ จากสัตวน้ําและผูผลิตอยู
ในบังคับตองขออนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมินท่ีเปนคา
ซื้อสัตวน้ําท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตและสวนตางๆ ของสัตวน้ําไมวาจะสดหรือแชเย็น แชเย็นจนแข็ง 
หรือกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือรักษาไวมิใหเปอยเนาในระหวางการขนสงใหแกผูรับซ่ึงมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยคํานวณหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 (ยัง
ไมมีผลบงัคับใช 
 6.13  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(8) เฉพาะท่ีเปนการจายเงินไดจากการใหบริการอ่ืนๆ  นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว 
แตไมรวมถึงการจายคาบริการของโรงแรม คาบริการของภัตตคาร และคาเบี้ยประกันชีวิตใหแกผูรับ
ซึ่งเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยคํานวณหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 3 

 คําวา “การใหบริการ” หมายความวา  การกระทําใดๆ อันอาจหาประโยชนท่ีมีมูลคาซ่ึงมิใช
การขายสินคา 
 คําวา “ภัตตาคาร” หมายความวา กิจการขายอาหารหรือเครื่องด่ืมไมวาชนิดใดๆ รวมท้ัง
กิจการรับจางปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มไมวาในหรือนอกสถานท่ีซึ่งจัดใหประชาชนเขาไปบริโภคได 
 

 6.14  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนผูจายรางวัลสวนลดหรือ
ประโยชนใดๆ เนื่องจากการสงเสริมการขายใหแกผูรับซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
แตไมรวมถึงการใหรางวัล สวนลด หรือประโยชนใดๆ เนื่องจากการสงเสริมการขายใหแกผูซ้ือสินคา
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หรือผูรับบริการซ่ึงเปนผูบริโภค หรือเปนผูประกอบการท่ีนําสินคาหรือบริการไปใชในการประกอบ
กิจการของตนเองโดยตรง โดยมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปขายตอโดยใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จายในอัตรารอยละ 3 

 6.15  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินพึงประเมิน
ใหแกผูรับซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล หัก ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย โดยคํานวณหักไวในอัตรา
รอยละ 0.75 เฉพาะผูจายเงินและสําหรับการซ้ือสินคาในกรณีดังนี้ 
  6.15.1  ยางแผนหรือยางชนิดอ่ืนอันผลิตข้ึนหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยางพารา 
เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสงออกหรือผูผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางดังกลาว ไมวาจะใชยางนั้นเปน
สวนใหญหรือไม 
  6.15.2  มันสําปะหลัง ไมวาเปนหรือจัดทําเปนผง แปง เสน กอน แทง ฝอย ชิ้น เม็ด 
หรือจัดทําในลักษณะอ่ืน เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูสงออก 

  6.15.3  ปอ เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสงออกหรือผูผลิตกระสอบปาน ผากระสอบปาน 
ดายทอ กระสอบปาน หรือทอผากระสอบปาน เชือกหรือผลิตภัณฑใด ๆ ท่ีผลิตจากปอไมวาจะใชปอ
นั้นเปนสวนใหญหรือไม 
  6.15.4  ขาวโพด เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสงออกหรือผูผลิตน้ํามันพืชหรืออาหารสัตวทุกชนิด 

  6.15.5  ออย เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูผลิตน้ําตาลทุกชนิด 

  6..15.6  เมล็ดกาแฟ ไมวาจะค่ัวแลวหรือไม เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสงออกหรือผูผลิต
ผลิตภัณฑสําเร็จรูกาแฟ 

  6.15.7  ผลปาลมน้ํามัน ไมวาเปนสวนใดของผล เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูผลิตน้ํามันปาลม
หรือ ผูผลิตน้ํามันพืช 

  6.15.8  ขาว เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสงออก  
  6.15.9  สินคาท่ีกลาวขางตน เฉพาะกรณีผู ซ้ือเปนผูไมมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากร แตไมรวมถึงกลุมเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 6.16  ใหบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หางหุนสวนสามัญหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมินท่ีเปนคาจางทําของใหแกผูรับจางซ่ึงเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยมิไดมีสํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรในประเทศไทย หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 5 
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 6.17  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนผูจายเงินคาเบี้ยประกัน
วินาศภัย ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวา
ดวยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย หักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 

 6.18  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินท่ี
เปนคาขนสง แตไมรวมถึงการจายคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะใหแกผูรับซ่ึงเปนผูมีหนาท่ี
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 
แตไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม หักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1  
 คําวา “การขนสงสาธารณะ” หมายถึง การรับสงผูโดยสารเปนการท่ัวไปเปนปกติธุระ 

 6.19  บุคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน จายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเปนการจายเงินไดจากการซื้อเพชร พลอย ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไฟฑูรย หยก ไขมก และอัญมณีท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เฉพาะท่ียังไมไดเจียระไน แตไมรวมถึงสิ่งทําเทียมวัตถุดังกลาวหรือท่ีทําข้ึนใหม ใหแกผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงมิใชหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลและมิไดเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีใชสิทธิยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 311) พ.ศ. 2540 ในอัตรารอยละ 1    

 

การออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ท่ีจาย 

 ผูจายเงินไดพึงประเมินท่ีมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตองออกหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ท่ีจายใหแกผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย โดยหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย จะตอง
จัดทําจํานวน 2 ฉบับ โดยมีขอความตรงกันและอยางนอยตองมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 1.  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตองมีขอความดานบนแตละฉบับ ดังนี้ 
  1.1 ฉบบัท่ี 1 มีขอความวา “สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ใชแนบพรอมกับแบบแสดง
รายการ” 

  1.2 ฉบับท่ี 2 มีขอความวา “สําหรับผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เก็บไวเปนหลักฐาน” 

 2.  กรอกเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ผูจายเงินไดตองกรอกเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ของผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายและตองระบุตัวเลข
ประจาํตัวผูเสียภาษีอากรของตนไวในแบบแสดงรายการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
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 3.  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายคูฉบับ มีไวเพ่ือใชเปนหลักฐานสําหรับออกใบ
แทนในกรณีท่ีหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ท่ีออกใหแกผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายนั้น
อาจชํารุด หรือสูญหาย โดยการออกใบแทนใหใชวิธีถายเอกสารหรือพิมพเอกสารจากเครื่อง
คอมพิวเตอรในกรณีจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายดวยระบบคอมพิวเตอร และมี
ขอความวา “ใบแทน” ไวท่ีดานบนของเอกสารซ่ึงผูมีหนาท่ีออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จายตองลงลายมือชื่อรับรองดวย 

 4.  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย จะตองมีหมายเลขลําดับของหนังสือรับรอง
การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย และหมายเลขลําดับของเลม เวนแตในกรณีท่ีไมไดจัดทําหนังสือรับรอง
การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายเปนเลมจะไมมีหมายเลขลําดับของเลมก็ได 
 5.  การลงชื่อของผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ในหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จายจะใชวิธีประทับลายมือชื่อผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายดวยตรายางหรือจะพิมพลายมือชื่อ ผูมี
หนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดมีการเก็บลายมือชื่อไว (Scan) ก็ได 
 6.  กรณีมีการจายเงินไดหลายประเภทในคราวเดียว รายการในหนังสือรับรองการหักภาษี
เงินได ณ ท่ีจายจะระบุเฉพาะประเภทเงินไดพึงประเมินท่ีจายซ่ึงไดหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไวโดยจะไม
ระบุประเภทเงินไดพึงประเมินอ่ืนก็ได 
 7.  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
แตถาทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทยหรือ    
อารบิกก็ได 
 8.  ผูใดประสงคจะทําหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายเปนอยางอ่ืน นอกจากท่ี
กลาวมาขางตนจะตองขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรกอน และเม่ือไดรับอนุมัติแลวใหปฏิบัติ
ตามนั้นได สวนการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย (มาตรา 50 ทวิ) ตองเปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังนี้ 
  8.1 กรณีภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(1) (2) ตองออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ ของปถัดไป
หรือภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายออกจากงาน 
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  8.2 กรณีภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(3) ถึง (8) ตองออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายในทันทีทุกครั้งท่ีมีการหักภาษีเงินได 
ณ ท่ีจาย 

  8.3 กรณีภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส ตองออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายในทันทีทุกครั้งท่ีมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  
 เม่ือสิ้นปผูจายเงินไดตองยื่นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย เพ่ือสรุปรายการหัก
ภาษี ณ ท่ีจายในระหวางปท่ีผานมา โดยไมมีการนําสงภาษีอีก เนื่องจากไดมีการนําสงภาษีไวแลว ซ่ึง
แบบแสดงรายการมีหลายประเภท ดังนี้ 
 1.  ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 58(2) ใชสําหรับแสดง
รายการเก่ียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) 
 2.  ภ.ง.ด.1 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 58(1) ใชสําหรับแสดง
รายการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) กรณีมีการต้ังฎีกาเบิกเงินเฉพาะขาราชการ
และลูกจางของสวนราชการ 
 3.  ภ.ง.ด.2 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 58(2) ใชสําหรับแสดง
รายการเก่ียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4) 
 4.  ภ.ง.ด.3 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 58(1) ใชสําหรับแสดง
รายการเก่ียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) 
 การยื่นแบบแสดงรายการดังกลาวใหยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกป ยกเวนกรณีไดมี
ประกาศกระทรวงการคลังขยายกําหนดเวลาเปนภายในเดือนกุมภาพันธ ดังนี ้
 1.  ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ สําหรับผูจายท่ีเปนสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวน
ราชการตามทองท่ีหรือองคการของรัฐบาล 

 2.  ภ.ง.ด.1 ก สําหรับผูจายท่ีเปนบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลมี
หนาท่ีหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) 
 3.  ภ.ง.ด.2 ก สําหรับผูจายท่ีเปนบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลมี
หนาท่ีหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)  
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การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

 ผูจายเงินไดตองจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายและการนําสงภาษีเงินได 
โดยมีขอความอยางนอยตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดและต้ังกรอบขอความใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันท่ีมีรายการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย สวนการกรอกขอความ
รายละเอียดการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายใหแยกเปน 2 กรณี คือ กรณีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตาม
มาตรา 3 เตรส และการหักภาษี ณ ท่ีจายในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงวิธีการกรอกขอความในบัญชีพิเศษให
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  กรอกรายการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย โดยรวมจํานวนเงินหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
ประจําวันของแตละกรณี บันทึกเปนรายการภาษีเงินไดท่ีหักจากบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือ     
หางหุนสวนนิติบุคคลและลงรายการนําสงภาษีเงินไดประจําวันโดยแสดงรายละเอียดใบเสร็จชําระ
ภาษีอากรของกรมสรรพากรเปนรายฉบับเรียงลําดับกอนหลังตามวันท่ีท่ีมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
และนําสงภาษีเงินได 
 2.  เม่ือสิ้นวันสุดทายของเดือนใหรวมยอดจํานวนเงินภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และจํานวน
ภาษีเงินไดท่ีนําสงแลวท้ังสิ้นในเดือนนั้นของแตละรายการดวย 

 3.  การกรอกขอความในบัญชีพิเศษให ทําเปนภาษาไทย ถาหากมีการจัดทําเปน
ภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ สวนตัวเลขจะใชเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได หรือจะลงเปน
รหัสดวยเครื่องจักรทําบัญชีก็ได แตตองนําสงคําแปลรหัสเปนภาษาไทยตอกรมสรรพากร 
 4.  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตองเก็บรักษาบัญชีพิเศษไวไมนอยกวา 5 ป ณ 
สํานักงานท่ีมีการจายเงินได (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินไดและภาษีการคา ฉบับท่ี 
4 พ.ศ.2531) 
 

สิทธิของผูหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

 1.  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ท่ีไดนําเงินของตนเองนําสงภาษีไวผิดเกินกวาความ
เปนจริงหรือนําสงภาษีซ้ํารายการมีสิทธิขอคืนภาษีท่ีไดนําเงินของตนเองนําสงภาษีไวเกินนั้น 

 2.  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ไมไดหักและนําเงินสง หรือไดหักและนําเงินสงแลวแต
ไมครบจํานวนท่ีถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีเงินไดท่ีตองชําระตาม



150 

 

จํานวนเงินภาษีเงินไดท่ีไมไดหักและนําสง หรือตามจํานวนท่ีขาดไปแลวแตกรณี(มาตรา 54) และ
จํานวนเงินภาษีเงินไดท่ีตองรับผิดชอบรวมกับผูมีเงินไดดังกลาวเม่ือไดจายแทนไป ผูมีหนาท่ีหักภาษี
เงินได ณ ท่ีจายสามารถเรียกคืนจากผูมีเงินไดไดยกเวนเงินเพ่ิม(มาตรา 27) ท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงิน
ไดยังไมไดนําเงินไดท่ีไดรับไปรวมยื่นเสียภาษีเงินได 
 

 

สิทธิของผูมีเงินไดท่ีถูกหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย 

 ผูมีเงินไดท่ีถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย มีสิทธิขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ไดแก 
 1.  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได (มาตรา 60 มาตรา 
69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส) 
 2.  ผูไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินได แตไดมีการชําระภาษีเงินไดไวหรือถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จายไว ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูไดชําระภาษีเงินไดไวหรือผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายดังกลาวมี
สิทธิขอคืนภาษีเงินไดท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจายนั้น 

 3.  กรณีผูขอคืนภาษี ณ ท่ีจายไมสามารถยื่นคํารองขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายดวย
ตนเอง อาจมอบอํานาจใหตัวแทนเปนผูดําเนินการแทนก็ได 
 4.  ผูเสียภาษีเงินไดท่ีไดรับคืนเงินภาษีจะไดรับดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือนหรือเศษของ
เดือนของเงินภาษีท่ีไดรับคืนโดยไมคิดทบตนและดอกเบี้ยท่ีคิดใหตองไมเกินกวาจํานวนภาษีท่ีไดรับคืน 
สําหรับกรณีคืนเงินภาษีเงินไดท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย ใหเริ่มคิดดอกเบี้ยต้ังแตวันถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต  
  4.1 วันครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือตามวันท่ีไดรับอนุมัติใหขยายหรือเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ 
  4.2 วันยื่นคํารองขอคืนเงินภาษี (แบบ ค.10) ในกรณีผูท่ีไดรับคืนเงินภาษีตองขอคืน
ภาษีดวยคํารองขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เชน ผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย มีเงินไดไมถึง
เกณฑตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดประจําปและไมไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไว แต
ภายหลังมีความประสงคท่ีจะขอคืนภาษีเงินไดท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายไว  
 

การขอขยายกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการและการชําระภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
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 1.  ถาในชวงท่ีตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูเสียภาษีมิไดอยูในประเทศไทยหรือมี
เหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได 
 2.  อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะใหขยาย หรือเลื่อนกําหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจําเปน 

 3.  ผูเสียภาษีตองมีหลักฐานแสดงโดยชัดแจงวามิไดอยูในประเทศไทยในชวงท่ีตองปฏิบัติ
ตามกําหนดเวลา 
 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ตองมีหลักฐานสนับสนุนใหเห็นไดวาจําเปนจริง ๆ ตนไมสามารถ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวได 
 

เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และโทษ 

 1.  เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 

  1.1  กรณีไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา จะตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตองชําระนั้น นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระ
ภาษี เวนแตกรณีท่ีไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษีไดเงินเพ่ิมคง
เสียรอยละ 0.75 

  1.2  กรณีเจาพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏวามิไดยื่นแบบแสดง
รายการไวหรือยื่นแบบแสดงรายการไวแตชําระภาษีขาดหรือต่ําไป นอกจากจะตองรับผิดชําระเงินเพ่ิม
ตาม 1.2 แลวยังจะตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เทา หรือ 2 เทา ของเงินภาษีท่ีตองชําระแลวแตเงิน
เบี้ยปรับดังกลาว อาจลดหรืองดไดตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 2.  โทษทางอาญา 
  2.1  กรณีไมยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

  2.2  กรณีไมทําบัญชีแสดงรายไดหรือรายรับประจําวัน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท 

  2.3  กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 91 หรือ 94 ภายในกําหนดเวลา ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

  2.4  กรณีโดยเจตนาแจงขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยถอยคํา
อันเปนเท็จ หรือพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร หรือเพ่ือขอคืนภาษี
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อากร หรือกรณีโดยความเท็จ โดยฉอโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนในทํานองเดียวกันหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 
7 ป และปรับต้ังแต 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท 

  2.5  กรณีผูใดโดยเจตนาไมยื่นรายการท่ีตองยื่นเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตอง
ระวางโทษใหจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

บทสรุป  
 เพ่ือเปนการแบงเบาภาระภาษีสําหรับผูมีเงินไดกฎหมายไดกําหนดวิธีการเสียภาษีอีกวิธีหนึ่ง
เรียกวา การหักภาษี ณ ท่ีจาย คือ ผูมีเงินไดตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราท่ีกฎหมายกําหนด
จะตองถูกหักไวตอนไดรับเงินได และเพ่ือใหผูมีเงินได ทยอยจายภาษีและจํานวนเงินภาษีท่ีถูกหัก ณ 
ท่ีจายไวแลว สามารถนํามาเครดิตภาษีไดตอนคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป ทําใหผูมีเงิน
ไดเสียภาษีในจํานวนท่ีนอยลงและหากมีการชําระภาษีไวเกินคือถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไวมากกวา
จํานวนภาษีท่ีตองชําตอนสิ้นป ก็สามารถขอคืนภาษีได เพ่ือเปนการลดภาระใหกับผูมีเงินไดและเพ่ือ
ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
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