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อ.จิราพรรณ พูลศรีเอียม

หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเป็ นภาษีทางตรง (Direct Tax)
ผูม้ หี น้าทีเสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา เป็ นผูร้ บั ภาระภาษีไว้เอง ไม่สามารถผลัก
ภาระภาษีไปยังบุคคลอืนได้

ผู้มหี น้ าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.
2.
3.
4.

บุคคลธรรมดา
ผูท้ ถึี งแก่ ความตายระหว่ างปี ภาษี
กองมรดกทียังไม่ ได้ แบ่ง
ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญ / คณะบุคคล
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บุคคลธรรมดา

1 ม.ค.

เงิ นได้กอ่ นตาย

ตาย

เงิ นได้ของกองมรดก

31 ธ.ค.

31มี.ค.

- ผูจ้ ดั การมรดก
- ทายาท หรือ
- ผูค้ รอบครองทรัพย์
มรดก

1 ม.ค.

ปี ถัดจากปี ทเจ้
ี ามรดกถึงแก่ความตาย

31 ธ.ค.

31มี.ค.

- ผูจ้ ดั การมรดก
- ทายาท หรือ
- ผูค้ รอบครองทรัพย์
มรดก

คนไร้ ความสามารถ
vs
คนเสมือนไร้ ความสามารถ
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คนไร้ ความสามารถ
 บุคคลทีไม่สามารถ จะจัดทําการงานของตนเองได้ ซึงบุคคลทีจะยืนคําร้อง

ขอให้ศาลสังให้เป็ นคนไร้ความสามารถ จะต้องเป็ นบุคคลทีไม่สามารถ จะ
จัดทําการงานของตนเองได้เพราะเหตุหนึ งเหตุใดดังต่อไปนี กายพิการ
วิกลจริต ประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา
 คนวิกลจริตชนิดถาวรถึงขนาดทีไม่มท
ี างดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของ
ตัวเองได้เลย
 กฎหมายจํากัดสิทธิไว้มใิ ห้ทาํ นิตกิ รรมได้โดยลําพัง

คนเสมือนไร้ ความสามารถ
 บุคคลทีไม่สามารถ จะจัดทําการงานของตนเองได้ ซึงบุคคลทีจะยืนคําร้อง

ขอให้ศาลสังให้เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องเป็ นบุคคลทีไม่
สามารถ จะจัดทําการงานของตนเองได้เพราะเหตุหนึ งเหตุใดดังต่อไปนี
กายพิการ วิกลจริต ประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา
 กฎหมายจํา กัด สิ ท ธิ ไ ว้ โดยสามารถทํ า นิ ติ ก รรมทั วไปได้ ด ้ ว ยตนเอง
แต่ มีบางนิตกิ รรมต้องขอความยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์

ผูท้ มีี เงินได้เกิ ดขึนในระหว่างปี ภาษี
มีหน้ าทีต้ องยืนแบบฯ PIT ทุกคนหรือไม่?
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ผูม้ เี งินได้จากเงินได้ประเภทที 1 (ตังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
- โสด เงินได้ > 50,000 บาท
- สมรส (ไม่วา่ ฝ่ ายเดียว หรือทังสองฝ่ าย) เงินได้รวมกัน > 100,000 บาท
ผูม้ เี งินได้จากเงินได้ประเภทที 2 – 8 (ตังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
- โสด เงินได้ > 30,000 บาท
- สมรส (ไม่วา่ ฝ่ ายเดียวหรือทังสองฝ่ าย) เงินได้รวมกัน > 60,000 บาท
กองมรดกของผูต้ ายทียังไม่แบ่ง เงินได้ > 30,000 บาท
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคล เงินได้ > 30,000 บาท

เงินได้พึงประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

เงินสด
ทรัพย์สินซึ งอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน
ประโยชน์ซึ งอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน
เงินค่าภาษีอากรทีผูจ้ า่ ยเงินหรือผูอ้ นออกแทนให้
ื
เครดิตภาษีตามทีกฎหมายกําหนด

แหล่งเงินได้
1. แหล่งเงินได้ในประเทศ
2. แหล่งเงินได้นอกประเทศ
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แหล่ งเงินได้ ในประเทศไทย
Thai Source Income

เป็ นผู้ มเี งินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเนืองจาก
• หน้าทีงานทีทําในประเทศไทย
• (หน้าทีงานทีทําในต่างประเทศเพือ) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย
• ทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นประเทศไทย
• กิจการทีทําในประเทศไทย
ทังนี ไม่วา่ เงินได้นนจะจ่
ั
ายในหรือนอกประเทศ

กรณีเป็ นผู้ อยูใ่ นประเทศไทย มีหน้าทีต้องเสีย PIT
ตามประมวลรัษฎากร

กรณีเป็ นผู้ มถี นที
ิ อยูห่ รือถือสัญชาติตา่ งประเทศ มี
หน้าทีต้องเสีย PIT ตามประมวลรัษฎากร แต่ตอ้ ง
พิจารณา DTA ประกอบ

แหล่ งเงินได้ นอกต่างประเทศ Residence Rule
เป็ นผู้ มเี งินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศเนืองจาก
• หน้าทีงานทีทําในต่างประเทศ
(เพือกิจการของนายจ้างในต่างประเทศ)
• ทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นต่างประเทศ
• กิจการทีทําในต่างประเทศ
เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย
ถึง 180 วันในปี ภาษี
Y
นําเงินได้ดงั กล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทยภายในปี ภาษี
เดียวกับปี ทีเกิดเงินได้
Y
ต้องเสีย PIT
ตามประมวลรัษฎากร

N

ไม่ตอ้ งเสีย PIT
ตามประมวลรัษฎากร

N

ไม่ตอ้ งเสีย PIT
ตามประมวลรัษฎากร

เงินได้ ทได้
ี รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าเบียเลียง หรือค่าพาหนะเดินทาง
เงินปันผลทีได้รบั จากกิ จการ BOI
ค่าสอน ค่าสอบทีทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้
ดอกเบีย (ตามเงือนไข)
การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็ นมรดก
เงินได้ทีได้รบั จากการับมรดก หรือจากการให้เนืองในพิ ธีการต่างๆ
 รางวัลจากสลากกิ นแบ่ง หรือสลากออมสิ นของรัฐบาล
 บํานาญพิ เศษ บําเหน็จพิ เศษ
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เงินได้ ทได้
ี รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่ อ)
 ส่วนแบ่งกําไรทีได้รบั จาก หสม. / คณะบุคคล
 เงินได้จากกิ จการของโรงเรียนเอกชน
 เครืองแบบพนักงานในจํานวนคนละไม่เกิ นสองชุดต่อปี และเสือนอกใน จํานวน
คนละไม่เกิ นหนึงตัวต่อปี
 เงินปันผลทีได้รบั จากกิ จการ โรงเรียนเอกชน
 ดอกเบียทีได้รบั จากเงินคืนภาษี อากร
 เงินปันผลหรือเงินเฉลียคืน ทีสหกรณ์จา่ ยให้สมาชิ ก

หมายเหตุ มีการยกเว้นกรณีอืนๆ อีก

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน
 เงินได้ประเภทที 1 เงินได้เนืองจากการจ้างแรงงาน
 เงินได้ประเภทที 2 เงินได้เนืองจากหน้าทีตําแหน่งงานทีทํา หรือ เงินได้

เนืองจากการรับทํางานให้
 เงินได้ประเภทที 3 ค่าแห่งลิขสิทธิ Goodview สิ ทธิอย่างอืน
 เงินได้ประเภทที 4 เงินได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบียต่างๆ , เงินปันผล เงิน

ส่วนแบ่งกําไร ทีได้จากนิ ตบิ คุ คล

ประเภทของเงินได้พงึ ประเมิน (ต่ อ)
 เงินได้ประเภทที 5 เงินได้จากทรัพย์สิน
 เงินได้ประเภทที 6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
 เงินได้ประเภทที 7 การรับเหมาทีต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญ
 เงินได้ประเภทที 8 เงินได้จากธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร

การอุตสาหกรรม การขนส่ง
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ข้ อแตกต่างของเงินได้ (1) และ (2)
รายการ
ประเภทเงินได้
ผู้มเี งินได้
ผู้จ่ายเงินได้
สัญญาทีก่อให้เกิดเงินได้
 ความเป็นอิสระในการทํางาน

 ภาษีมูลค่าเพิม

จ้างแรงงาน
ประเภทที 1
ลูกจ้าง
นายจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน
ลูกจ้างไม่มอี สิ ระในการทํางาน
ขึนอยูก่ บั กฎและ ระเบียบของ
นายจ้าง
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดอายุ
สัญญาทีจ้าง โดยไม่คาํ นึงถึง
ผลสําเร็จของงาน
ได้รับยกเว้น

 อากรแสตมป์

ไม่ตอ้ งปิด






 การจ่ายผลตอบแทน

ประเภทเงิ นได้พงึ ประเมิ นตามมาตรา 40
(1) เงิ นได้เนืองจากการจ้างแรงงาน
(2) เงิ นได้เนืองจากหน้าทีตําแหน่งงานทีทํา
เงิ นได้เนืองจากการรับทํางานให้
(3) ค่าแห่งลิ ขสิ ทธิ สิ ทธิ อย่างอืน
(4) (ก) – (ช) = ผลได้จากทุน “Capital Gain”
(5) (ก) ค่าเช่าทรัพย์สิ น
(6) เงิ นได้จากวิชาชีพอิสระ (Professional Fee)
(7) การรับเหมา (Construction with supplies)
(8) เงิ นได้จากการธุรกิ จ (Business)
การพาณิ ชย์ (Trade)
การเกษตรกรรม (Agriculture)
การอุตสาหกรรม (Industrial)
การขนส่ง (Transportation)
การอืนใด (Others)

รับทํางานให้
ประเภทที 2
ผูร้ บั จ้าง
ผูว้ า่ จ้าง
สัญญาจ้างทําของ
ผู้รับจ้างมีอสิ ระในการทํางาน
ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายสินจ้าง
ตามผลสําเร็จของงานทีทํา อัน
เป็นสาระสําคัญของสัญญา
เป็นบริการทีอยู่ในข่ายต้องเสีย
VAT
1,000 ละ 1 บาท

ผูม้ เี งิ นได้
ลูกจ้าง
กรรมการ
ผูร้ บั จ้าง, พนักงานขาย
เจ้าของ, ผูม้ สี ิ ทธิเก็บกิ น
ผูร้ บั ผลประโยชน์
ผู้ให้เช่า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ
ผู้รับเหมา
ผูป้ ระกอบธุรกิ จ
ผูข้ ายสิ นค้า
เกษตรกร
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการขนส่ง
บุคคลใดๆ …
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