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อ.จิราพรรณ พูลศรีเอียม

การคํานวณภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
เงินได้พงึ ประเมิน (ทังปี )
หัก ค่าใช้จา่ ย
เงินได้หลังหักค่าใช้จา่ ย
หัก ค่าลดหย่อน
คงเหลือ
หัก เงินบริจาค
เงินได้สทุ ธิ

xxxxx
(xxxxx)
xxxxx
(xxxxx)
xxxxx
(xxxxx)
xxxxx

PIT = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษี

อัตราภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
ช่วงเงินได้

จํานวนเงินได้
แต่ละช่วง
1 - 150,000
150,000
150,001 - 500,000
350,000
500,001 - 1,000,000
500,000
1,000,001 - 4,000,000
3,000,000
เกินกว่า 4,000,000 บาท
……

อัตราภาษี จํานวนภาษี จํานวนภาษี
แต่ละช่วง
สะสม
ยกเว้น*
10%
35,000
35,000
20%
100,000
135,000
30%
900,000
1,035,000
37%
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การหักค่ าใช้ จ่าย
เงินได้ประเภทที 1 และ 2 หักคชจ.เป็ นการเหมา 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
เงินได้ประเภทที 3 หักคชจ.เป็ นการเหมา 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เฉพาะ
ค่าลิขสิทธิ ค่า Goodview หรือสิทธิ อนๆ
ื กฎหมายไม่ยอมให้หกั คชจ.
เงินได้ประเภทที 4 กฎหมายไม่ยอมให้หกั คชจ.
เงินได้ประเภทที 5 ค่าเช่าบ้าน โรงเรือน ยานพาหนะหักคชจ. 30%
ค่าเช่าทีดิน เพือใช้ในเกษตรกรรม หักคชจ. 20%
ค่าเช่าทีดิน เพือไม่ได้ใช้ในเกษตรกรรม หักคชจ. 15%
ค่าเช่าทรัพย์สนิ อืน หักคชจ. 10%

การหักค่าใช้ จ่าย (ต่ อ)
เงินได้ประเภทที 6 เงินได้จากการประกอบโรคศิลปหักคชจ. 60%
วิชาชีพอิสระอืน หักคชจ.ได้ 30%
หรือหัก คชจ.ตามจริง
เงินได้ประเภทที 7 หักคชจ. 70% หรือหัก คชจ.ตามจริง
เงินได้ประเภทที 8 หักคชจ. 60 – 80 % หรือหัก คชจ.ตามจริง

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน
มาตรา 40(1) และ (2)
มาตรา 40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ
มาตรา 40(5)(ข) และ (ค)
มาตรา 40(8) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทได้
ี มาโดยทาง
มรดก/โดยเสน่หา
มาตรา 40(3) อืนๆ
มาตรา 40(4)(ก) - (ช)
มาตรา 40(5)(ก)
มาตรา 40(6)
มาตรา 40(7)
มาตรา 40(8) 43 รายการ และเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทได้
ี มาโดยทางอืน
มาตรา 40(8) กรณีอนๆ
ื

ค่าใช้ จ่ายเป็ น
การเหมา





ค่าใช้ จ่ายจริง











-



-
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TAX

ค่าลดหย่อน

การหักลดหย่ อน
รายการต่างๆ ทีกฎหมายได้ กําหนดให้ หกั ได้ เพิมขึน หลังจากได้หักค่าใช้
จ่ายแล้ ว เพือเป็ นการ บรรเทาภาระภาษี ให้ แก่ผ้ เู สียภาษีก่อนนําเงินได้
ทีเหลือ ซึงเรียกว่า เงินได้ สทุ ธิ ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

1. ค่ าลดหย่ อนส่ วนตัวของผู้มเี งินได้

30,000
บาท
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2. ค่ าลดหย่ อนคู่ สมรสของผู้มเี งินได้

30,000

1. คู่สมรสไม่มเี งินได้
2. คู่สมรสมีเงินได้ จดทะเบียนปี นี

บาท

X

3. คู่สมรสมีเงินได้ จดทะเบียนก่อนปี นี ยืนภาษีรวมกัน
แยกยืนภาษี

X

ผูม้ เี งินได้ อยูใ่ นประเทศไทยระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปี ภาษี หักลดหย่อนคูส่ มรสได้ ทังทีเป็ นผูอ้ ยูใ่ นไทยหรือต่ างประเทศ
ผูม้ เี งินได้ อยู่ในประเทศไทยระยะเวลารวมกันไม่ถึง 180 วันในปี ภาษี หักลดหย่อนคูส่ มรสได้ ทังทีเป็ นผู้อยู่ในไทยเท่านัน

3. ค่ าลดหย่ อนบุตร
1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ มเี งินได้ / คู่สมรส
2. บุตรบุญธรรมของผู้ มเี งินได้ (ให้หกั ลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว)
มีรายได้ไม่ ถึง 15,000 บาท ต่อปี
เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุไม่ถงึ 20 ปี หรือยังไม่ บรรลุนติ ภิ าวะโดยการสมรส)
 มีอายุไม่ เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชันอุดมศึกษา
 ศาลสังให้เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ ความสามารถ





3 คน @15,000 บาท
นับเฉพาะบุตรที มีชวี ติ อยูต่ ามลําดับอายุสงู สุดของบุตร หาร 2 กับคู่ สมรสที มีเงินได้ แยกยืนภาษี
กรณีหม้าย (หย่าในปี ก่อนหน้ านี ) หักลดหย่อนได้เฉพาะบุตรทีอยูใ่ นความปกครอง และฝ่ ายที มิได้ปกครองบุตรหัก
ลดหย่อนได้เมือมีหลักฐานเป็ นผูอ้ ปุ การะเลี ยงดูบตุ ร เช่น ส่ งค่ าเลี ยงดู จ่ายค่ าเทอม ซือสิงของให้ พาไปเที ยว รับบุตร
ไปเลี ยงดูเมือปิ ดเทอม

4. ค่ าลดหย่ อนการศึกษาของบุตร
1. สถานศึกษาจะต้ องอยู่ ในประเทศไทย
2. การศึกษาตังแต่ ระดับชันอนุบาล ถึง อุดมศึกษา

3 คน@2,000 บาท
นับเฉพาะบุตรที มีชีวิตอยู่ตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร
หาร 2 กับคู่ สมรสที มีเงินได้ แยกยืนภาษี

กรณีหม้าย (หย่าในปี ก่อนหน้ านี ) หักลดหย่อนได้เฉพาะบุตรทีอยูใ่ นความปกครอง และฝ่ ายที มิได้ปกครองบุตรหัก
ลดหย่อนได้เมือมีหลักฐานเป็ นผูอ้ ปุ การะเลี ยงดูบตุ ร เช่น ส่ งค่ าเลี ยงดู จ่ายค่ าเทอม ซือสิงของให้ พาไปเที ยว รับบุตร
ไปเลี ยงดูเมือปิ ดเทอม
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5. ค่ าลดหย่ อนเบียประกันชีวิต
1. ผู้มเี งินได้

100,000
บาท

100,000

2. คู่สมรสไม่ มเี งินได้ 10,000
3. คู่สมรสมีเงินได้ ยืนรวม 100,000

 กรมธรรม์ประกันชีวติ มีกาํ หนดเวลาตังแต่ 10 ปี ขึ นไป
 กรมธรรม์ทไม่
ี ได้ กาํ หนดอายุกรมธรรม์ / กําหนดไว้ ตลอดชีพ จะต้ อง
ระบุระยะเวลาการจ่ายเบียประกันตังแต่ 10 ปี ขึ นไป
 ผูร้ บั ประกันประกอบกิจการประกันชีวติ ในประเทศไทย

6. ค่ าลดหย่ อนเงินสะสมเข้ ากองทุนสํารองเลียงชีพ (PVF)
 ไม่ เกิน 15% ของเงินได้
 ไม่ เกิน 500,000 บาท เมื อรวมกับค่ า
ซือหน่ วยลงทุน RMF

PVF+RMF <= 500,000

7. ค่ าลดหย่ อนดอกเบียเงินกู้ยืมเพือทีอยู่
กู้ยมื จาก ธนาคาร , บริษทั เงินทุน , บริษทั หลักทรัพย์ ,
เครดิตฟองซิเอร์ , บริษทั ประกันชีวติ , สหกรณ์ นายจ้างสวัสดิการ, บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ , กองทุนรวมเพือแก้ ไขปั ญหาในระบบสถาบัน
การเงิน , กบข.

100,000
บาท

 ใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย
 ไม่จําเป็ นต้ องมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
 หักลดหย่อนได้ มากกว่ า 1 แห่ง
 กูร้ ว่ มสามารถหักลดหย่อนได้ ตามสัดส่วน
ตัวอย่าง
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8. ค่ าลดหย่ อนเงินสมทบประกันสังคม
• หักลดหย่ อนได้ ตามที จ่ ายจริง

9,000

•หักลดหย่อนได้ตามทีจ่ายจริงไม่
เกินเดือนละ 750 บาท (5%)

บาท

9. ค่ าลดหย่ อนบิดามารดา

4 คน@30,000 บาท
1. บิดา-มารดาของผู้มเี งินได้
2. บิดา-มารดาของคู่ สมรสไม่ มเี งินได้
3. บิดา-มารดาของคู่ สมรสมีเงินได้ ยืนรวม
ตัวอย่าง
อายุ

60 ปี บริบรู ณ์ ขนไป
ึ
รายได้ ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
ไม่ ต้องมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
มีหนังสือรับรองว่ าเป็ นบุตรที เป็ นผู้อป
ุ การะเลียงดูเพียงผูเ้ ดียว

10. ค่ าลดหย่ อนเบียประกันสุขภาพบิดามารดา
1. บิดา-มารดาของผู้มเี งินได้
2. บิดา-มารดาของคู่ สมรสไม่ มเี งินได้
3. บิดา-มารดาของคู่ สมรสมีเงินได้ ยืนรวม
รายได้ ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

4 คน<=15,000 บาท
ผูม้ เี งินได้ อยู่ในประเทศไทยระยะเวลารวมกันไม่ถึง 180 วันในปี ภาษี หักลดหย่อนได้ เฉพาะบิดามารดาทีอยู่ในประเทศไทย
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11. ค่ าลดหย่ อนเงินบริจาค

“10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย
และค่ าลดหย่อนต่ างๆ ข้างต้ น”

12. ค่ าลดหย่ อนเงินสนับสนุนเพื อการศึกษา
 เป็ นค่ าใช้จา่ ยสําหรับโครงการทีกระทรวงศึกษาธิการได้ ให้ความเห็นชอบ

 จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมทีดิน หรือ ทีดิน ให้แก่สถานศึกษา
เพือใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เพือการศึกษา แบบเรียน ตํารา วัสดุอปุ กรณ์อนื ๆ
ทีเกียวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา

2 เท่า ของเงินสนับสนุน แต่ไม่ เกิน 10% ของเงินได้
หลังหักค่ าใช้ จ่ายและค่าลดหย่อน

ชนิดของค่ าลดหย่ อน
1. ค่ าลดหย่อนส่ วนตัวของผู้มเี งินได้
2. ค่ าลดหย่อนคูส่ มรสของผู้ มเี งินได้
3. ค่ าลดหย่อนบุตร
4. ค่ าลดหย่อนการศึกษาของบุตร
5. ค่ าลดหย่อนบิดามารดา
6. ค่ าลดหย่อนเบียประกันสุขภาพบิดามารดา
7. ค่ าลดหย่ อนเบียประกันชีวติ
8. ค่ าลดหย่อนเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพ
9. ค่ าลดหย่อนดอกเบียเงินกู้ ยมื เพือทีอยูอ่ าศัย
10. ค่ าลดหย่อนเงินสมทบทีจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
11. ค่ าลดหย่อนเงินสนับสนุนเพือการศึกษา
12. ค่ าลดหย่อนเงินบริจาคให้องค์การสาธารณกุศล

30,000
30,000
3 @15,000
3 @ 2,000
4 @ 30,000
4 @ 15,000
100,000 + 10,000
10,000
100,000
9,000
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