
บทที่ 7 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

1.   บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 

แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

1.1  บุคคลธรรมดา 

1.2  ผูถึ้งแก่ความตาย 

1.3  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

1.4หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

2. เงินได้พงึประเมนิ 

ความหมายของเงินไดพ้ึงประเมิน คือ 

2.1  เงินท่ีไดรั้บจริงตามเกณฑเ์งินสด 

2.2  ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจคาํนวณไดเ้ป็นเงิน 

2.3  ประโยชนซ่ึ์งอาจคาํนวณไดเ้ป็นเงิน 

2.4  เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้

2.5  เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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3.  แหล่งเงินได้  และทีอ่ยู่ของผู้มเีงินได้ 

กรณีแหล่งเงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศ  หมายถึง  เงินไดท่ี้เกิดข้ึนหรือ

เป็นผลสืบเน่ืองจากมี 

 1.หนา้ท่ีงานท่ีทาํในประเทศไทย หรือ 

 2.กิจการท่ีทาํในประเทศไทย หรือ 

 3.กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือ 

 4.ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรณีเงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศ  หมายถึง  เงินไดท่ี้เกิดข้ึน หรือเป็นผล

สืบเน่ือง     จากมี     

 1.หนา้ท่ีงานท่ีทาํในต่างประเทศ หรือ 

 2.กิจการท่ีทาํในต่างประเทศ หรือ 

 3.ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 

4. การยกเว้นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

4.1  บุคคลทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

 1.บุคคลตามขอ้ผูกพนัท่ีประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าดว้ยความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ  หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

ต่างประเทศ   

 2.องคก์ารสหประชาชาติ  ทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติ  

และเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญขององค์การ  หรือทบวงการดังกล่าว  ซ่ึง
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ปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในประเทศไทย ในเม่ือประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเวน้

ตามอนุสัญญา  หรือความตกลง  

 3.สถานเอกอคัรราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  

บุคคลในคณะทูต  บุคคลในคณะกงสุล  และบุคคลท่ีถือว่าอยู่ในคณะทูต

ตามความตกลง   

 4.บุคคลท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาว่าดว้ยการเวน้การเก็บภาษี

ซอ้นท่ีรัฐบาลไทยไดท้าํไว ้ หรือไดท้าํกบัรัฐบาลต่างประเทศ 

 

4.2  เงินได้ทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง หรือ ค่าพาหนะ  

 2.เบ้ียประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบ ท่ี

ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให ้

 3.เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะโดยหน้าท่ีธรรมจรรยา  เงินไดท่ี้

รับจากการรับมรดก  หรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี  หรือตาม

โอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 

 4.รางวลัเพื่อการศึกษาหรือคน้ควา้ในวิทยาการ  รางวลัสลากกิน

แบ่ง  หรือสลากออมสินของรัฐบาล  รางวลัท่ีทางราชการจ่ายให้ในการ

ประกวดหรือแข่งขนั 

 5.เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ 

ทั้ งน้ี  เฉพาะท่ีดินท่ีต้องเวนคืนและอสังหาริมทรัพยอ่ื์นบนท่ีดินท่ีต้อง

เวนคืน 

 6.เงินไดเ้ท่าท่ีสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการจ่ายเป็นเงิน

สะสมเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน  500,000  บาท  สาํหรับปี

ภาษีนั้น 
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7.ยกเวน้ตามภาษีมรดก 

             7 .1 เ งินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน

อสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่

รวมถึงบุตรบุญธรรม  เฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินยี่สิบลา้นบาทตลอดปี

ภาษีนั้น 

            7.2เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจาก

บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินยี่สิบลา้น

บาทตลอดปีภาษีนั้น 

             7.3เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะโดยหนา้ท่ีธรรมจรรยาหรือจาก

การให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม

ประเพณี ทั้งน้ีจากบุคคลซ่ึงมิใช่บุพการี  ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะ

เงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินสิบลา้นบาทตลอดปีภาษีนั้น 

            7.4เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการใหโ้ดยเสน่หาท่ีผูใ้หแ้สดงเจตนาหรือเห็น

ไดว้่ามีความประสงคใ์ห้ใช ้เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา 

หรือกิจการสาธารณประโยชน์  ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

          7.5เงินไดจ้ากการรับมรดกจากเจา้มรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะรับคราว

เดียวหรือหลายคราว จาํนวนรวมกนัไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาท 

5. เงินได้พงึประเมนิตามมาตรา  40  แห่งรัษฎากร\ 

                เงินได้พงึประเมนิประเภทที ่ 1 (มาตรา 40 (1)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้าก

การจา้งแรงงานไม่ว่าจะเป็น  เงินเดือน  ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง   โบนสั  เบ้ียหวดั  

บาํเหน็จบาํนาญ  เงินค่าเช่าบา้น  ท่ีไดรั้บจากนายจา้ง  เงินท่ีคาํนวณไดจ้าก

มูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นซ่ึงนาย จา้งให้อยู่โดยไม่ตอ้งชาํระ  เงินทรัพยสิ์น

หรือประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไดจ้ากบรรดาการจา้ง  แรงงาน 
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 เงินได้พึงประเมินประเภทที่  2 (มาตรา40 (2)) ได้แก่ เงินได้

เน่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํหรือจากการรับทาํงานให้ ไม่ว่าจะ

เป็น  ค่าธรรมเนียม  ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด  เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ  เบ้ีย

ประชุม  บาํเหน็จ  โบนสั  เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของ

การไดอ้ยู่บา้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้ห้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า  เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้าย

ชาํระหน้ีใด ๆ  ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งชาํระ  และเงิน  ทรัพยสิ์นหรือ

ประโยชน์ใด  ๆ  บรรดาท่ีไดจ้ากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือการรับ

ทาํงานให ้

เงินได้พึงประเมินประเภทที่  3 (มาตรา 40 (3))  ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากค่า

แห่งกูด้วลิล(์good will)  ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี  หรือเงิน

ไดมี้ลกัษณะเป็นรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม  นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือคาํ

พิพากษาของศาล 

 เงินได้พงึประเมนิประเภทที ่4  (มาตรา  40  (4)) ได้แก่ 

 (ก)  ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก  ดอกเบ้ียหุน้กู ้ ดอกเบ้ียตัว๋

เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มืไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่น

บงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม

เฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย 

 (ข)  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของกาํไร  หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้

จากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล   กองทุนรวม   หรือสถาบนัการเงินท่ี

มีกฎหมายไทยให้จดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะสําหรับให้กูย้ืมเงิน ฯลฯ  อน่ึง  เงิน

ปันผล  หรือส่วนแบ่งกาํไรท่ีบุตรผูเ้ยาวไ์ดรั้บใหถื้อเป็นของบิดา 

 เงินได้พงึประเมินประเภทที่ 5   (มาตรา  40  (5))  ได้แก่  เงินหรือ

ประโยชน์อย่างอ่ืน ทีไ่ด้เน่ืองจาก 

1. การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

2. การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
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3. การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน  ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น

โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชนท่ี์ไดรั้บไวแ้ลว้ 

เงินได้พงึประเมนิประเภทที ่6 (มาตรา  40 (6)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้ากวชิาชีพ

อิสระ หมายถึง อาชีพบางชนิดท่ีพึงทาํไดก้แ็ต่บุคคล ผูซ่ึ้งมีความรู้และฝีมือ

อนัเล่าเรียน ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ซ่ึงไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดไวปั้จจุบนั

มี 6 วชิาชีพ  คือ วชิากฎหมาย  การประกอบโรคศิลปะ วศิวกรรม 

สถาปัตยกรรม บญัชี  ประณีตศิลปกรรมหรือวชิาชีพอ่ืน ผูป้ระกอบวชิาชีพ

อิสระตอ้งมิใช่ลูกจา้ง พนกังานรับเงินเดือนของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ 

หรือองคก์รธุรกิจอ่ืน เช่น ทนายความรับเงินเดือนจากบริษทั แพทยรั์บ

เงินเดือนจากทางราชการ ไม่ถือวา่เป็นผูมี้เงินไดต้าม ม. 40(6) ผูมี้เงินได้

ตามมาตราน้ีถา้เป็นทนายความตอ้งมีสาํนกังานส่วนตวั ถา้เป็นแพทยมี์

คลีนิกส่วนตวั เป็นตน้ 

 เงินได้พงึประเมนิประเภทที ่7  (มาตรา  40 (7)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้าก

การรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนสาํคญั

นอกจากเคร่ืองมือ  เช่น  รับเหมาก่อสร้างทั้งของและทั้งแรงงาน  หาก

รับเหมาเฉพาะแรงงานจะเป็นเงินไดต้าม  ม.40(2)  เป็นการรับทาํงานให้ 

 เงินได้พงึประเมนิประเภทที ่8  (มาตรา  40 (8)) ไดแ้ก่  เงินไดจ้าก

การธุรกิจ  การพาณิชย ์ การเกษตร  การอุตสาหกรรม การขนส่ง  การขาย

อสังหาริมทรัพย ์ หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1  ถึงประเภท

ท่ี 7  แลว้ 
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6.  การค านวณภาษโีดยผู้มเีงินได้ประเมนิตนเองตอนส้ินปี 

 
ตั้งแต่ปี  2555  เป็นตน้ไป  ไดมี้พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร  (ฉบบัท่ี  18)  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็สาํหรับสามีและ

ภรรยาข้ึนใหม่สรุปดงัน้ี  (1)  นาํเงินไดข้องสามีและภรรยารวมกนัและยืน่

เสียภาษีในนามฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  (2)  ใหถื้อเอาเงินไดต้ามมาตรา 40(2)-(8) 

ของภรรยาเป็นเงินไดข้องสามี หรือเงินไดต้ามมาตรา 40(2)-(8)  ของสามี

เป็นเงินไดข้องภรรยา  สาํหรับเงินไดต้ามมาตรา  40(1)  ของแต่ละฝ่ายให้

เสียภาษีในนามตนเอง  (3)  ใหส้ามีและภรรยายืน่รายการและเสียภาษี

ต่างหากจากกนั ตามส่วนเงินไดข้องตน กรณีไม่อาจแยกชดัเจนไดว้า่เป็น

การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  กรณีท่ีผูมี้เงินได ้ประเมินตนเอง จะมีการคาํนวณภาษี 2 
แบบ  (อตัราภาษีแบบกา้วหนา้ และแบบคงท่ี) และเสียภาษีตามวธีิท่ีคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวนเงินภาษี
มากกวา่ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส้ินปี 
แบบที ่1  (อตัราภาษีแบบก้าวหน้า) 
     เงินไดพ้ึงประเมิน    XX 
 หกั  ค่าใชจ่้าย     XX 
  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    XX 
 หกั  ลดหยอ่น     XX 
  เงินไดก่้อนหกับริจาค 
 หกั เงินบริจาค     XX 
  เงินไดสุ้ทธิ     XX 
 จาํนวนเงินภาษี = เงินไดสุ้ทธิ X อตัราภาษี 
 
แบบที ่2  (อตัราภาษีคงที)่ เงินไดพ้ึงประเมิน X   5        =   จาํนวนเงินภาษี      
                1000        (ยกเว้นภาษีจ านวนทีไ่ม่เกนิ 5,000  บาท 
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ของสามีหรือภรรยาจาํนวนเท่าใดใหเ้ลือกได ้2 วธีิ คือ 1) แบ่งเป็นของสามี

และภรรยาคนละคร่ึง 2) เฉพาะเงินไดต้าม ม. 40(8) แบ่งเป็นเงินไดข้องแต่

ละฝ่ายตามท่ีตกลงกนักไ็ด ้

7.  การหักค่าใช้จ่าย 

สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) หกัค่าใชจ่้ายได ้50%  

ของเงินไดพ้ึงประเมินทั้ง 2 ประเภทรวมกนัแต่ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท  

กรณีท่ีสามีภรรยาต่างฝ่ายมีเงินได ้ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50  แต่ไม่เกิน 

100,000 บาท ทั้ง 2 ฝ่าย 

 
เงินได้พงึประเมินตามม. 40 (3) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 50 % แต่ไม่

เกนิ 100,000 บาท ของรายไดค่้าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่ง

อ่ืน เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ  กรณีท่ีสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ให้

หักค่าใช้จ่ายไดใ้นเกณฑ์เดียวกนัทั้ง 2 ฝ่าย   เงินไดพ้ึงประเมินตามม. 40 

(3) นอกจากค่าแห่งลิขสิทธ์ิไม่สามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้

 เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (4)  กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย

ใดๆ 

วธีิที ่ 3  ใหส้ามีภรรยายืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั 
สามี ภรรยา 

เงินไดต้าม ม. 40(1)+(2)  300,000 เงินไดต้าม ม. 40(1) 100,000 
หกั ค่าใชจ่้าย 50%  100,000 เงินไดต้าม ม.40 (2)  200,000 
เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย              200,000 เงินไดต้ามม. 40(1) + (2)            300,000 
  หกัค่าใชจ่้าย 50%  100,000 
  เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                   200,000 
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 เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (5) เงินไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น 

กฎหมายใหผู้มี้เงินได ้เลือกหกัค่าใชจ่้ายลกัษณะ ใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

  ก. หกัตามความจาํเป็นและสมควร 

  ข. หกัเป็นการเหมาจ่าย 

  

   

   

 เงินไดจ้ากการให้เช่าบา้นโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรือแพ 

หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 30 

 ท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตร หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 20 

 ท่ีดินท่ีมิไดใ้ชเ้ป็นการเกษตรกรรม หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 15  

 ยานพาหนะหกัค่าใชจ่้ายได ้ร้อยละ 30 

 ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 10 

 การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 20 วธีิเดียว 

 การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีขายนั้น

โดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หักค่าใชจ่้ายเป็น

การเหมาไดร้้อยละ 20 วธีิเดียว 

 เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (6) เลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหน่ึง

ดงัน้ี 

  ก. หกัตามความจาํเป็นและสมควร หรือ 

  ข. หกัเป็นการเหมาจ่าย 

กรณีหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่าย  วิชาชีพอิสระ จากการประกอบโรค

ศิลป์ หกัไดร้้อยละ 60  วชิาชีพอิสระอ่ืนหกัไดร้้อยละ 30 

 เงินได้พงึประเมินตามม. 40 (7) เลือกหกัค่าใชจ่้ายได ้2 วิธี เหมือน

เงินไดป้ระเภทท่ี 6 ถา้เลือกหกัเป็นการเหมาจ่ายหกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 70 
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 เงินได้พงึประเมนิตามม. 40(8) ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากธุรกิจ  การพาณิชย ์ 

การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย ์นอกจาก

ท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1-7 หักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี เหมือนกับเงินได้พึง

ประเมินตามม. 40 (5), (6), (7) 

 

ถา้เลือกหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาใหห้กัในอตัราร้อยละดงัน้ี 

ตารางแสดงอตัราการหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา  สาํหรับเงินไดพ้ึงประเมิน

ตาม     ม. 40 (8) 

ประเภทเงินไดพ้ึงประเมิน ร้อยละ 
(1) การเก็บค่าต๋ง  หรือค่าเกมส์จากการพนนั  การแข่งขนัหรือ                      65 
การเล่นต่าง ๆ  
(2) การถ่าย  ลา้ง  อดั  หรือขยายรูปภาพยนตร์                                               70 
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(3) การทาํกิจการคานเรือ  อู่เรือ  หรือ  ซ่อมเรือท่ีมิใช่                                    70 
ซ่อมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

(4) การทาํรองเทา้  และเคร่ืองหนงัแท ้ หรือหนงัเทียม                                  70 
 รวมทั้งการขาย ส่วนประกอบ 

(5) การตดั  เยบ็  ถกั  ปักเส้ือผา้  หรือส่ิงอ่ืน ๆ                                                70 
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(6) การทาํ  ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เคร่ืองเรือน                                               70 
 รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(7) การทาํกิจการโรงแรม  หรือภตัตาคารหรือการปรุงอาหาร                       70 
หรือเคร่ืองด่ืมจาํหน่าย 

(8) การดดั  ตดั  แต่งผม  หรือตกแต่ง    ร่างกาย                                                 70 

(9) การทาํสบู่  แชมพ ู หรือเคร่ืองสาํอาง                                                            70 
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(10) การทาํวรรณกรรม                                                                                     75 

(11) การคา้เคร่ืองเงิน ทอง นาก เพชรพลอยหรืออญัมณีอ่ืน                       75 
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(12) การทาํกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมาย วา่ดว้ยสถานพยาบาล            75 
เฉพาะท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาล 

และการจาํหน่ายยา 

(13)   การโม่หรือยอ่ยหิน                                                                                      75 

(14)   การทาํป่าไม ้สวนยาง  หรือไมย้นืตน้                                                    80 
(15) การขนส่ง  หรือรับจา้งดว้ยยานพาหนะ                                                    80 

(16) การทาํบลอ็กและตรา  การรับพิมพ ์ หรือเยบ็สมุด เอกสาร                      80 

 รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 

(17) การทาํเหมืองแร่                                                                                       80 

(18) การทาํเคร่ืองด่ืมตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเคร่ืองด่ืม (ฉบบัท่ี 16)              85 

 พ.ศ.  2502 

(19) การทาํเคร่ืองกระเบ้ือง  เคร่ืองเคลือบ  เคร่ืองซีเมนต ์ หรือดินเผา             80 

(20) การทาํหรือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า                                                             80 

(21) การทาํนํ้าแขง็                                                                                            80 

(22) การทาํกาว  แป้งเปียก  หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั 

และการทาํแป้งชนิดต่าง ๆ ท่ีมิใช่เคร่ืองสาํอาง                                               80 
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ประเภทเงินไดพ้ึงประเมิน ร้อยละ 
2.3 การทาํลูกโป่ง  เคร่ืองแกว้ 80 

24. การซกัรีด  หรือยอ้มสี 

25. การขายของนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้อ่ืน  ซ่ึงผูข้ายมิได้
เป็นผูผ้ลิต 

26.รางวลัท่ีเจา้ของมา้ไดจ้ากการส่งมา้เขา้แข่ง 
27.การรับสินไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝาก หรือการไดก้รรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นโดยเดด็ขาดจากการขายฝาก 

28. การรมยาง  การทาํยางแผน่ หรือยางอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ยาง
สาํเร็จรูป 

29.  การฟอกหนงั 
30. การทาํนํ้ าตาล  หรือนํ้าเหลืองของนํ้าตาล 

31.การจบัสัตวน์ํ้ า 
32.การทาํกิจกรรมโรงเล่ือย 
33. การกลัน่ หรือหีบนํ้ามนั 

34.การใหเ้ช่าซ้ือสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตามมาตร 
40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ข เพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 
16) 

35.การทาํกิจการโรงสีขา้ว 
36.การทาํเกษตรกรรมประเภท  ไมล้ม้ลุกและธญัชาติ 

37.การอบหรือบ่มยาสูบ 

38. การเล้ียงสัตวทุ์กชนิด  รวมทั้งการขายวตัถุพลอยได ้

39.การล่าสัตวจ์าํหน่าย รวมทั้งขายวตัถุพลอยได ้

40.การทาํนาเกลือ 

  

80 

80 

 

80 

85 

85 

 

85 

 

85 

85 

85 

85  

85 

85 

85 

 

 

 

 

85 

85 

85 

85 

  

85 

61 
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41การขายเรือกาํป่ันหรือเรือมีระวาง  ตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกลไฟ                      
หรือเรือยนต ์ มีระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป หรือแพ    

42.การขายท่ีดินเงินผอ่นหรือการใหเ้ช่าซ้ือท่ีดิน                                                                    
43.การแสดงของนกัแสดงละครภาพยนตร์  วิทยหุรือโทรทศัน์ นกัร้อง          

นกัดนตรี นกักีฬาอาชีพ หรือนกัแสดง เพ่ือความบนัเทิงใด ๆ                             
(ก) สาํหรับเงินไดส่้วนท่ีไม่เกิน   300,000 บาท                            

  60 
(ข) สาํหรับเงินไดส่้วนท่ีเกิน     300,000  บาท   

  40 
การหกัค่าใชจ่้ายตาม (ก) และ (ข) รวมกนัตอ้งไม่เกิน  600,000 บาท 

44. เงินไดท่ี้มิไดร้ะบุไวต้ั้งแต่ขอ้ (1) ถึงขอ้ (43)                                  ตาม
ความจาํเป็นและสมควร 
 

8.  การหักลดหย่อน 

ตารางรายการลดหยอ่นและยกเวน้เงินไดเ้พื่อการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา ปีภาษี 2555 

รายการ ค่าลดหยอ่นและยกเวน้ 

1.  ค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล 

     1.1  ส่วนตวัผูมี้เงินได ้

  

60,000  บาท 

     1.2  คู่สมรสไม่มีเงินได ้ 60,000  บาท 

     1.3  บุตรท่ีไม่ศึกษาหรือศึกษาใน

ต่างประเทศ 

คนละ  30,000  บาท 

     1.4  บุตรท่ีศึกษาในประเทศ คนละ  30,000  บาท 
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     1.5  อุปการะบิดามารดาผูมี้เงินไดห้รือบิดา

มารดา คู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้ 

คนละ  30,000  บาท 

     1.6  อุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ  60,000  บาท 

2.  ลดหยอ่ยเบ้ียประกนัภยั 

     2.1  เบ้ียประกนัชีวติผูมี้เงินได ้

  

1. ส่วนแรกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

10,000 บาท 

2. ส่วนท่ีสองคือ เกิน 10,000 บาท  

แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 

 หกัไดไ้ม่เกินเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 

     2.2  คู่สมรสไม่มีเงินได ้(จดทะเบียนและ 

อยูด่ว้ยกนัตลอดปีภาษี) 

เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

     2.3  เบ้ียประกนัชีวติแบบบาํนาญ 

ของผูมี้เงินได ้

หกัเพิ่มจาก 2.1 ไดอี้ก 15% ของเงินได ้

แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่เม่ือรวมกบั 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพกองทุน กบข.  

กองทุนสงเคราะห์ ร.ร.เอกชน ค่าซ้ือ 

กองทุน RMF ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

     2.4  เบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดา ผูมี้เงินได ้

 หรือบิดามารดา คู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้

เท่าท่ีจ่ายจริงแต่รวมกนัแลว้ตอ้ง 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

3.  ค่าลดหยอ่นเงินสะสมเขา้ 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 

 (เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 

 490,000 บาท ยกเวน้ภาษีโดย 

หกัจากเงินไดพ้ึงประเมิน) 
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4.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 

ยกเวน้ 15% ของเงินไดแ้ต่เม่ือรวมกบั 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุน กบข.  

กองทุนสงเคราะห์ครู ร.ร.เอกชน 

 แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

5.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาว (LTF) 

ยกเวน้ 15% ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 

 500,000 บาท 

6.  หกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

เพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

     6.1  ผูมี้เงินไดกู้ย้มืคนเดียว 

  

เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

รายการ ค่าลดหยอ่นและยกเวน้ 

     6.2  ผูมี้เงินไดห้ลายคนร่วมกนักู ้ เฉล่ียดอกเบ้ียกูย้มืตามจาํนวน 

ผูกู้แ้ต่รวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.3  กรณีกูย้มืหลายแห่ง หกัไดทุ้กแห่งท่ีอยูอ่าศยั แต่รวมกนั 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.4  สามีภรรยากูย้ืมร่วมกัน (มีเงินได้ทั้ ง 2 

ฝ่าย) 

หกัไดค้นละก่ึงหน่ึง แต่รวมแลว้ 

ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.5  สามีภรรยากู ้ยืมร่วมกัน (มีเงินได้ฝ่าย

เดียว) 

เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

     6.6  สามีภรรยากูย้มืร่วมกนั (คู่สมรสฝ่ายท่ีไม่

มีเงินไดเ้ป็นผูกู้)้ 

หกัลดหยอ่นไม่ได ้

     6.7  สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างกูย้มื เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

ทั้งสามีและภรรยา 
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7.  หักลดหย่อนเงินท่ีจ่ายเข้าสมทบกองทุน

ประกนัสังคม 

     7.1  ผูมี้เงินได ้

     7.2  คู่สมรส 

  

หกัลดหยอ่นเท่าท่ีจ่ายจริง 

ไม่เกินตามกฎหมายประกนัสังคม 

8.  หกัลดหยอ่นเงินบริจาค เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% 

 ของเงินไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้าย 

และลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

9.  เงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั 

ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

 (ภายใน 2561) 

10.  เงินบริจาคกองทุนพฒันาครู หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั 

ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

11. เ งินบริจาคให้แก่สถานศึกษา เพื่อจัดหา

หนงัสือหรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ

อ่าน 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั 

ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

12.  เ งินบริจาคให้แ ก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการจัดตั้ งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงั 

หกัค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 
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13. เงินท่ีจ่ายให้คนพิการไดรั้บสิทธิเขา้ถึงและ

ใช้ประโยชน์ไดจ้ากส่ิงอาํนวยความสะดวกอนั

เป็นสาธารณะ ตลอดจนสวสัดิการและความ

ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั 

ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

14. เงินบริจาคให้แก่โครงการศึกษาอบรมอาชีพ

และการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบําบัด

แกไ้ข ฟ้ืนฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของ

สถ า น พิ นิ จแ ล ะ คุ้ม ค รอ ง เ ด็ก แ ละ เ ย า ว ช น 

กระทรวงยติุธรรม 

หกัได ้2 เท่าของเงินบริจาคแต่ 

ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกั 

ค่าใชจ่้ายและลดหยอ่นรายการอ่ืนแลว้ 

9.  อตัราภาษ ี
อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  สาํหรับปีภาษี 2560  เป็นตน้ไป 

เงินไดสุ้ทธิ 
ช่ ว ง เ งิ น ไ ด้

สุทธิ 

อตัราภาษี 

ร้อยละ 

ภาษีแต่ละขั้น 

เงินไดสุ้ทธิ 

ภาษีสะสม 

สูงสุดของขั้น 

1-150,000 150,000 ยกเวน้ - - 

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

2,000,001-5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

5,000,001 บาทข้ึนไป - 35 - - 
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ค าถามท้ายบทที่   7 
1. นายอีแวนเดอร์  โฮลิฟิล  เป็นนกัมวยชาวต่างประเทศ  เดินทางมาชกป้องกนั

แชมป์  WBC ใน ประเทศไทยเม่ือ  30  กนัยายน  2562 โดยไดรั้บรางวลัจากการ

ชก  10,000,000  บาท  และไดรั้บเงินจากการเป็นนายแบบโฆษณาใหก้บับริษทั

ขายอุปกรณ์กีฬา  500,000  บาท  โดยนายโฮลิฟิลไดเ้ดินทางกลบัประเทศตนเอง

เม่ือ  10  ตุลาคม  2562  ในวนิิจฉยัวา่  นายโฮลิฟีลตอ้งนาํเงินไดจ้ากรายการใดมา

เสียภาษีใหก้บัประเทศไทย  และ  วธีิการเสียภาษีใชว้ธีิ การใด 

2. นายโสภณมีรายไดจ้ากการทาํงานในต่างประเทศ  ในปี  พ.ศ. 2561  3,000,000  

บาท  และไดส่้งเงินไดด้งักล่าวใหภ้ริยาท่ีอยูใ่นเมืองไทยเป็นเงิน  2,000,000  บาท

ในปีเดียวกนั  โดยนายโสภณไม่ไดก้ลบัมาเมืองไทยตลอดปี  2561 

ใหว้นิิจฉยัวา่ นายโสภณจะตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทยหรือไม่จาํนวนเท่าใด 

3.นาย  ก  มีบา้นและท่ีดินใหผู้อ่ื้นเช่าโดยเรียกเกบ็ค่าเช่าเดือนละ 50,000  บาท  

ตั้งแต่เดือน   

มกราคม – กนัยายน 2540  ต่อมาในเดือน  ตุลาคม  2540  นาย  ก  ไดถึ้งแก่กรรม

ผูจ้ดัการมรดกนาย  ก  ไดเ้กบ็ค่าเช่าต่อมาในนามของนาย  ก  จนกระทัง่เดือน

มกราคม  พ.ศ. 2542  จึงไดโ้อนบา้นและทีดินให ้ ด.ช.  ข  ตามพินยักรรมให้

วนิิจฉยัวา่ปี  พ.ศ.  2540 – 2542  ค่าเช่าท่ีไดรั้บเสียภาษีในนามใคร  และใครเป็นผู ้

มีหนา้ท่ียืน่แบบรายการ 

4.นางเสาวภา  พนกังานธนาคารกรุงเทพ  จาํกดัมหาชน  ไดรั้บคาํสั่งใหไ้ป

ปฏิบติังาน  ณ  สาขานครเวยีงจนัทร์  ตั้งแต่  1  มีนาคม  2540  เป็นตน้ไป  โดย

ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ  300,000  บาท  และโบนสัจ่ายส้ินธนัวาคม  2540  100,000  

บาท  ใน พ.ศ. 2540  นางเสาวภาไม่ไดเ้ดินทางกลบัประเทศไทยเลย  ในปี  2541  

นางเสาวภาทาํงานและไดรั้บเงินเดือนจากสาขานครเวยีงจนัทร์  ตั้งแต่  มกราคม – 

พฤษภาคม  หลงัจากนั้นไดเ้ดินทางกลบัประเทศไทย  เพื่อมาปฏิบติังาน  ณ  สาขา

อุดรธานี  โดยนางเสาวภาไดน้าํเงินไดท้ั้งหมดกลบัมาในประเทศไทย  



118 
 

ประกอบดว้ยเงินเดือนท่ีไดรั้บในปี  2541  100,000  บาท  เงินเดือนและโบนสัท่ี

ไดรั้บในปี  พ.ศ. 2540  จาํนวน  200,000  บาท  นอกจากนั้นใน พ.ศ. 2541  นาง

เสาวภายงัไดรั้บเงินปันผลจากหา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียนอีก  100,000  บาท

ใหว้นิิจฉยัวา่  ในปี  2541  นางเสาวภาตอ้งเสียภาษีหรือไม่  จากรายไดอ้ะไรบา้ง  

เพราะเหตุใด ? 

5.นาย  ก  ทาํงานบริษทั  A  ไดรั้บเงินเดือน ๆ 30,000  บาท  นาง  ข  ผูเ้ป็นคู่สมรส

นาย  ก  ทาํงานโดยการรับราชการไดเ้งินเดือน ๆ 20,000  บาท  และนาง  ข  ไดรั้บ

ค่านายหนา้จากการขายบา้นและท่ีดิน  200,000  บาท  ในปีภาษี 2562นาย  ก  และ 

นาง  ข  สามารถยืน่แบบรายการ  และคาํนวณภาษีไดก่ี้วธีิ  พร้อมทั้งแสดงการหกั

ค่าใชจ่้ายประกอบแต่ละวิธี 

6.นาย  ก  และนาง  ข  สามีภรรยา  มีบุตร  5  คน  ดงัน้ี  (ปีภาษี  2562) 

 6.1.บุตรคนท่ี  1  เกิด  พ.ศ. 2538  เรียนมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ  ไม่มี

เงินได ้

 6.2.บุตรคนท่ี  2  เกิด  พ.ศ. 2539  เรียนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ไดรั้บ

เงินรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล  100,000  บาท 

 6.3.บุตรคนท่ี  3  เกิด  พ.ศ. 2541  เรียนระดบั  ปวส.  ในวทิยาลยัอาชีวะ

ศึกษา  ไดรั้บเงินจากการส่งบทความเขา้ประกวดเพื่อต่อตา้นยาเสพติด  จากกรม

อาชีวะศึกษา  60,000  บาท 

 6.4.บุตรคนท่ี  4  อาย ุ 12  ปี  เรียนระดบัประถมศึกษา 

 6.5.บุตรคนท่ี  5  เป็นคนไร้ความสามารถ 

ใหว้นิิจฉยัวา่  นาย  ก  และนาง  ข  สามารถหกัลดหยอ่นบุตรไดก่ี้คน  เป็นเงิน

เท่าใด 

7.ใหร้ะบุรายการหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปีภาษี 2562ทุกรายการ 

 


