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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตน้ี  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามากนอ้ยเพียงใด  และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต  ตามตวัแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ  โดยกาํหนดขอบเขตการศึกษา
ไวเ้ฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต ใน 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้  ประชากรท่ีศึกษา คือ  
ประชาชนผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดาในจงัหวดัภูเก็ต   ทั้ง 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้ 
จาํนวน 21,326 คนกาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 393 คน  ตวัแปรในการศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ 
ไดแ้ก่ เพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.3 เพศหญิง ร้อยละ 63.7  มีวุฒิการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ11.60    มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 21.0  ปริญญาตรี ร้อยละ 57.3  และสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 10.1  มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ ร้อยละ 11.3  พนกังานลูกจา้ง ร้อยละ 50.6  อาชีพอิสระ ร้อย
ละ 19.2  คา้ขาย ร้อยละ 10.4  และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยคะแนนเตม็ 30 คะแนน  มีผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน ร้อยละ 0.61 ไดค้ะแนนสูงสุด 28 คะแนน 
ร้อยละ 0.30  และไดค้ะแนน 19 คะแนนมีจาํนวนมากท่ีสุด ร้อยละ 13.72 

เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนใน
จงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรเพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
โดยเพศหญิง มีความรู้ความเขา้ใจสูงกว่าเพศชาย  ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา  พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี มี
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ขอ้เสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียงัมีความรู้
ความเขา้ใจน้อย เช่น ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้  ผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของกิจการหรือคา้ขาย  โดย
การเผยแพร่ความรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ จดันิทรรศการ จดัการอบรมสัมมนา  
และจดัการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดโ้ดยตรง  

 



ข 

 

Thesis Title: Knowledge and Understanding about People’s Personal Income Tax of The  

People in Phuket Province 

Researcher: MissSaisamorn  Sungmake 

Year:  2010 

 

ABSTRACT 

The research aims to study  the knowledge and understanding  about people’s personal income 

tax by following of the individual variables such as gender, education level and career. The scoping study 

is especially for Phuketians in 3 districts such as Muang, Thalang, and Kathu. The study population 

consists of 21,326 Phuketians who have income and live in these three mentioned districts.  The sample 

was set of 393 people. This research conducts two variables. The independent variables are the individual 

factors such as gender, education level and career. Additionally, the dependent variables are knowledge 

and understanding about Phuketians’ personal income tax. 

The research is included that the questionnaire respondents are males of 36.3 percent and females 

of 63.7 percent. Their education levels are below the junior high school level of 11.6 percent, the high 

school level of 21.0 percent, the bachelor degree level of 57.3 percent and above the bachelor degree level 

of 10.1 percent. The careers are the business owner of 11.3 percent, company employee of 50.6 percent, 

private employee of 19.2 percent, merchant of 10.4 percent and government officer or state enterprise 

officer of 8.5 percent. 

The research results are revealed that the samples have knowledge and understanding about the 

personal income tax in average level. From the evidence, the full score is 30 points. Some respondents get 

the lowest score at 10 points or 0.61 percent and someone can complete the highest score at 28 points or 

0.30 percent. In addition, the maximum number is 19 points or 13.72 percent. 
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The comparison of the knowledge and understanding about the personal income tax of the people 

in Phuket or Phuketians by analyzing with the independent variables such as gender, education level and 

career finds as followings; 

 The difference in gender factor influences the knowledge and understanding about the personal 

income tax. Female has higher knowledge and understanding about the personal income tax than the male 

at the statistical significance of 0.05 levels. The different education levels influences the knowledge and 

understanding about the personal income tax. The people who have high school level and bachelor degree 

gain better knowledge and understanding about the personal income tax than people who have below 

junior high school level and higher bachelor degree at the statistical significance of 0.05 levels.The 

difference in career factor influences the knowledge and understanding about the personal income tax. The 

company employee has more knowledge and understanding about the personal income tax than the other 

careers such as business owner, private employee, merchant and government officer or state enterprise 

officer at the statistical significance of 0.05 levels. 

The researcher advises that the providing of increased knowledge about the personal income tax 

is required to people who have lower junior high school level and to business owner and merchant as well 

by distributing the knowledge in various methods such as publications, radio and television media, 

exhibition, seminar, and training arrangement for accumulating the knowledge and understanding about 

the personal income tax towards the accurate taxpayers. 
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 บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 รัฐบาลของทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีหน้าท่ีหลักท่ีเหมือนกันก็คือ   การบริหารและพฒันา
ประเทศชาติให้มีความเจริญกา้วหน้าทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ   ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ประชาชนในชาติดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   ทั้งน้ีการท่ีรัฐบาลจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารประเทศชาติไดน้ั้น   นอกจากจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถภายใตคุ้ณธรรมท่ีดี
งามแลว้ ยงัจาํเป็นจะตอ้งใชเ้มด็เงินจาํนวนมหาศาล   นัน่หมายความวา่รัฐบาลจะตอ้งมีแหล่งรายไดอ้นัเป็น
ท่ีมาของเมด็เงินจาํนวนมากเหล่านั้น   ซ่ึงแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัของรัฐบาลก็คือ “ภาษีอากร”  นอกจากน้ี
แลว้รัฐบาลยงัใชร้ะบบภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการบริหารประเทศชาติใหบ้รรลุเป้าหมายในทาง
เศรษฐกิจ   ตลอดจนนโยบายทางดา้นการคลงัเพื่อจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศให้แก่ประชาชนได้
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

นโยบายภาษีอากรท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมนั้นในทางทฤษฎีแลว้ นโยบายภาษีอากรท่ีดีควรจะ
ไดรั้บความยนิยอมจากประชาชนผูเ้สียภาษีดว้ย ตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับในนานาอารยประเทศ ดว้ยวลี
ท่ีว่า “No Taxation Without Represention” (อา้งถึงใน www.rd.go.th/fileadmin/download/.../ 
a5summarize1.doc) ทั้งน้ีรัฐบาลผูจ้ดัเก็บภาษีและประชาชนผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูจ่้ายภาษี จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด   รัฐบาลตอ้งใชร้ะบบภาษีอากรช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย และจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเป็นธรรม   ส่วนการเสียภาษีอากรอนัเป็นหนา้ท่ีของผูมี้เงินไดทุ้กประเภทนั้นมีความจาํเป็น
อย่างยิ่งท่ีตวัผูเ้สียภาษีควรจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีท่ีจ่าย   ตลอดจนการคาํนวณต่างๆ ให้
ถูกตอ้งครบถว้นตามประมวลรัษฎากร และตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด 
 การจดัเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูมี้เงินไดทุ้กประเภท   โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึง
เรียกเก็บจากบุคคลผูมี้เงินไดน้ั้น   มีฐานกวา้งขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศท่ีมีเงินได ้  โดยการท่ี
รัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละปีนั้น ก็นบัเป็นแหล่งรายไดท่ี้
สาํคญัอยา่งหน่ึงของรัฐบาล   โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัเกบ็ภาษี 
 หากว่าประชาชนผูเ้สียภาษีทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการเสียภาษีเป็นอย่างดี   เสีย
ภาษีดว้ยความสมคัรใจ ตระหนกัรู้ในการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง   อนัเป็นหนา้ท่ีของประชาชนในฐานะพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ   และรัฐบาลก็ไม่ไดเ้ขา้มาแทรกแซงการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากร ก็คงไม่เกิด
ปัญหาในทางปฏิบติัมากนัก   แต่ในปัจจุบนัเม่ือใดหากรัฐบาลตอ้งการใช้งบประมาณในการบริหาร
ประเทศชาติมากข้ึน กรมสรรพากรมกัจะถูกกดดนัใหต้รวจตราผูเ้สียภาษีใหเ้สียภาษีอยา่งเคร่งครัด ทาํใหผู้ ้
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 ดงันั้นเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความรู้สึกท่ีดีในการเสียภาษีนั้น ทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรผูท้าํหนา้ท่ีจดัเก็บภาษี หรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี
ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม   จึงควรมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจและจริงจงั ท่ีจะให้ความรู้และขอ้มูลท่ี
เพียงพอสาํหรับการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นธรรม   ในขณะเดียวกนัประชาชนผูมี้เงินไดซ่ึ้งมี
หนา้ท่ีเสียภาษีทุกคน กค็วรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง 
 วิทยาลยัราชพฤกษซ่ึ์งเป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะให้บริการวิชาการ
ดา้นวิชาการสู่สังคม จึงไดด้าํเนินการสาํรวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต   ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพออนัเป็นแนวทางสําหรับการให้บริการ
ความรู้ดา้นภาษีอากร อนัก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนผูมี้เงินได ้ นาํมาซ่ึงประโยชน์
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศชาติในลาํดบัต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจัิย 
 1. เพื่อสาํรวจระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็  
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 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ 
  
 3. สมมติฐานของการศึกษาวจัิย 
       1. ประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา อยูใ่นระดบันอ้ย 
       2. ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพต่างกนั   มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางสําหรับการให้บริการความรู้ด้านภาษีอากรแก่
ประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเกต็   
       2. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการดาํเนินการจดัเกบ็ภาษีอากรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม   
 3.  เพื่อใหท้ราบปัญหา ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต เก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
5.  ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 

      1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
ใน 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้

 2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา คือ  ประชาชนผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดาในจงัหวดัภูเก็ต   ทั้ง 
3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้

 3.  ตวัแปรในการวิจยั มีดงัน้ี 
 2.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ 

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2554 
  

6. ข้อจํากดัของการศึกษาวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ

ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็  จึงไม่ครอบคลุมและไม่สามารถใชอ้า้งอิงพื้นท่ีอ่ืนๆ ได ้
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7. นิยามศัพท์ 
 
 นิยามศพัทส์าํหรับการศึกษาวิจยัมีคาํสาํคญัดงัน้ี 
  
 ผู้มีเงินได้  หมายถึง  ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ เน่ืองจากหน้าท่ีงาน หรือ
กิจการท่ีทาํในประเทศไทย หรือเน่ืองจากกิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีอยู่
ในประเทศไทย 

 เงินได้พงึประเมิน  หมายถึง  เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  ท่ีผู ้มี
เงินไดไ้ดรั้บและให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดคาํนวณได้
เป็นเงิน  และไม่วา่เงินไดน้ั้นจะเกิดจากแหล่งเงินไดใ้ด  (มาตรา  39) 

 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หมายถึง  ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหว่างปีท่ีผา่นมาโดยมี
สถานะ อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี  1) บุคคลธรรมดา  2) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล  3) ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี  และ4) กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษตาม ท่ีกฎหมายกาํหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี
รายได้ท่ีเกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายได้มีหน้าท่ีตอ้งนําไปแสดงรายการตนเองตามท่ีแสดงรายการภาษีท่ี
กาํหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ของปีถดัไปสาํหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงักาํหนดให้ยื่น
แบบฯเสียภาษีตอนคร่ึงปีสาํหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง ในช่วงคร่ึงปีแรกเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้ง
ชาํระและเงินไดบ้างกรณีกฎหมายกาํหนดให้ผูจ่้ายทาํหน้าท่ีหัก ภาษีณท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้ จ่ายบางส่วน 
เพื่อใหมี้การทยอยชาํระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง  ประชาชนผูมี้เงินไดพ้ึง
ประเมินในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความสามารถท่ีจะคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือนําส่ง
กรมสรรพากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประมวลรัษฎากร 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นพื้นฐาน และแนวทาง
ในการประกอบการศึกษาวิจยั  ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
1.1 ประวติัและความเป็นมา 
1.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเสียภาษี 

 2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
1.1 ประวตัิและความเป็มมา 

 กรมสรรพากร (2468) ไดเ้ขียนอธิบายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาสรุปประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
 ในสมยัราชาธิปไตย(ก่อน พ.ศ. 2475)  การจดัเก็บภาษีอากรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นรายไดเ้พียง
อย่างเดียว โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูอ้อกกฎหมายบงัคบัให้ประชาชนปฏิบติัในการเสียภาษีอากร เงิน
ภาษีอากรท่ีเก็บไดถื้อเป็นพระราชทรัพยส่์วนพระองคข์องพระมหากษตัริย ์พระองคเ์ป็นผูว้างนโยบายใน
การหามาและจบัจ่ายใชส้อย  การจดัเก็บภาษีอากรไดป้ฏิบติัดาํเนินรอยตามสืบต่อเป็นพระราชประเพณีก
เร่ือยมา ดงัจะเห็นไดว้่ามีการจดัเก็บ “อากร”  ซ่ึงเก็บโดยวิธีชกัผลประโยชน์ท่ีราษฎรทาํมาหาไดใ้นพิกดั 
10 หยบิ 1 จากการประกอบการต่างๆ เช่น การทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน  ฯลฯ และ “ส่วย” ซ่ึงมีการจดัเก็บมา
ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานีเร่ือยมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
 ดว้ยเหตุท่ีพระราชประเพณีเป็นเคร่ืองผูกมดันโยบายการปกครองของพระมหากษตัริยใ์ห้ทรง
ดาํเนินการบริหารประเทศตามแบบแผนและดาํรงอยูใ่นหลกัทศพิศราชธรรม การจดัเก็บภาษีอากรในสมยั
ราชาธิปไตยจึงมีลกัษณะคลอ้ยตามพระราชอธัยาสัยของพระมหากษตัริยแ์ละตามระบอบการปกครองท่ี
ทรงยึดถือ เช่นทรงไดย้ึดถือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยเร่ิมในสมยัพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช
แลว้ค่อยเปล่ียนแปลงไปตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยในสมยัต่อมา ความตอ้งการใช้
เงินภาษียงัมีนอ้ย การจดัเก็บภาษีจึงทาํในลกัษณะการเกณทแ์รงงานประชาชนมาทาํประโยชน์เพื่อรับใช้
ประเทศชาติ เช่นการเกณทม์าเป็นทหาร  ไพร่ส่วย หรือการเสียเงินแทนการเกณท์แรงงานท่ีเรียกกนัว่า 
ภาษีรัชณูปการ การจดัเกบ็ภาษีในสมยันั้นทาํในลกัษณะของคนในครอบครัวเดียวกนั มีการอลุ่มอล่วย และ
เรียกเกบ็ในจาํนวนท่ีไม่มากนกั โดยจะจ่ายเป็น เงิน ส่ิงของ หรือแรงงานกไ็ด ้แมจ้ะเกบ็ไดไ้ม่มากนกัจนทาํ
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 นอกจากนั้ นย ังมีหลักฐานให้เห็นอีกว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้และการค้าซ่ึงเก็บจากการ
ประกอบการต่างๆในสมยันั้น ประเทศไทยถือว่าเป็นภาษีเงินไดเ้หมือนกนั ดงัท่ีปรากฎในรายงานภาษี
อากรในแผนสรรพากรพุทธศักราช 2496 ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรได้จัดนําเสนอต่อเสนาบดี
กระทรวงการคลงัมหาสมบติั เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 เสนอใหจ้ดัเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนใหม่ มี
ภาษีรายไดแ้ละกิจการ (Incom and Business Tax) และภาษีรายไดแ้ท ้(Incom Tax) รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงตามนยั
ภาษีรายไดแ้ทห้มายถึง ภาษีเงินไดต้ามแบบท่ีจดัเก็บอยู่ในประเทศองักฤษ ส่วนภาษีรายไดกิ้จการนั้น
หมายถึงภาษีท่ีเกบ็จากรายไดบ้างประเภท 
 ภาษีอากรท่ีจดัเก็บในสมยัราชาธิปไตยนั้นขาดหลกัความเป็นธรรมเพราะเก็บจากเฉพาะบุคคล
บางประเภทเช่น “อากร” พิกดั 10 หยบิ 1จดัเก็บจากราษฎรซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการประกอบการอาชีพ
เกษตรกรรม แต่ชนชั้นขนุนาง ผูรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิ และพ่อคา้คนกลางกลบัไม่ตอ้งเสียภาษีอากร
น้ีแต่อยา่งใด ซ่ึงผดิกบัหลกัการจดัเกบ็ภาษีอากรท่ีจะตอ้งใหภ้าระภาษีกระจายไปทัว่หนา้อยา่งเสมอภาค จึง
นบัวา่ไม่เป็นต่อสงัคม 
 การเปล่ียนแปลงวิธิการจดัเก็บภาษีอากรมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่นจากวิธีการเกณฑแ์รงงาน
เป็นไพล่หลวง เป็นเกบ็เงินช่วยราชการ เงินรัชณูปการ โดยใชเ้วลาการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังนานปี เพราะ
ขาดผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญในการบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บภาษีอากร ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีวิวฒันาการตามแบบสมยัใหม่สมยั โดยจา้งชาวต่างชาติมาดาํเนินการปรับปรุง
กฎหมายการจดัเกบ็ภาษีท่ีลา้สมยัใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศ 
 ประเทศไทยเร่ิมมีการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยตรงตามแบบของอารยประเทศตาม
หลกัวิชาการโดยประกาศใชพ้ระราชบญัญติัภาษีเงินเดือน พ.ศ. 2475 ซ่ึงจดัเก็บจากเงินค่าจา้งแรงงาน เบ้ีย
หวดั บาํเหน็จบาํนาญ ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้หรือโบนสั โดยถือหลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยเ์ป็นขอ้พิจารณา “การจา้งแรงงงาน” โดยไม่มีการพิจารณาหักค่าใชจ่้ายให้ แต่ถา้ผูมี้เงินไดมี้
เงินไดไ้ม่ถึง 600 บาทต่อปี เป็นอนัว่าไม่ตอ้งเสียภาษี การจดัเก็บภาษีน้ีจดัเก็บจากผูมี้เงินไดจ้ากค่าจา้ง
แรงงานโดยจดัเกบ็จากนายจา้งดว้ยวิธีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผูรั้บเงินเดือน ในกรณีท่ีนายจา้งอยูต่่างประเทศ
กใ็ชว้ิธีเกบ็จากลูกจา้งโดยตรง การจดัเก็บภาษีโดยวิธีน้ีมีขอ้บกพร่องอยูม่ากเพราะเจา้หนา้ท่ียงัไม่พร้อมจึง
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 การบริหารการจดัเก็บภาษีในสมยัระบบประชาธิปไตยไดมี้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นเหตุผลผลกัดนัใหต้อ้งดาํเนินการดงัน้ี 

1. ประเทศไทยไดเ้ขา้ไปติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติมากข้ึนการท่ีจะบงัคบัจดัเก็บภาษีจึงตอ้ง
ดาํเนินการให้เป็นแบบเดียวกบัหลกัสากล เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือถือจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ประเทศไทยเพิ่งไดรั้บการยกเลิกสัญญาผกูพนันอกราชอาณาเขตซ่ึงทาํให้ชาวต่างดา้วต่างๆ ตอ้งเสียภาษี
อากรให้กบัประเทศไทย การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจึงตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบั
ต่างประเทศ 

2. เกณฑก์ารจดัเก็บภาษีเงินไดแ้ต่เดิมนั้นยงัไม่เป็นเกณฑเ์ดียวกนักบัต่างประเทศ เช่นจดัเก็บ
จากรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใดๆ ซ่ึงหลกัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นจะเก็บจากเงินไดสุ้ทธิ ซ่ึง
ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จดัเก็บตามเกณฑน้ี์ ประเทศไทยจึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างการจดัเก็บภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมเสียใหม่เพื่อใหเ้ป็นแนวเดียวกนักบัต่างประเทศดว้ย 

3. อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีจดัเกบ็นั้นมีอตัราท่ีตํ่าเกินไป รัฐมีความตอ้งการเพิ่มข้ึน จึง
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงอตัราการจดัเก็บภาษีใหสู้งข้ึน และเพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความ
เป็นธรรมยิ่งข้ึนจึงไดมี้การปรับปรุงอตัราภาษี จากอตัราเดียวเท่ากนัหมดเป็นเก็บในอตัราร้อยละ 8 หรือ
อตัราภาษีเสริม หรือภาษีก่ึงอตัราแลว้แต่กรณี หากผูใ้ดมีเงินไดต้ ํ่ากว่าปีละ 2,400 บาท ไม่ตอ้งเสียภาษี 
ทั้งน้ีก่อนใชป้ระมวลรัษฎากร เม่ือไดมี้การใชป้ระมวลรัษฎากรแลว้ก็มีการเปล่ียนแปลงอยูห่ลายคร้ังดงัท่ี
จะกล่าวถึงต่อไปน้ี 

ตามท่ีไดน้าํวิธีการจดัเก็บภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายมาใชจ้ดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาจากผูท่ี้มีเงินได้
จากการจา้งแรงงานซ่ึงเรียกเก็บจากผูมี้เงินไดเ้ป็นรายเดือนนั้น ปรากฎว่าภาษีเงินเดือนยงัไม่มีความเป็น
ธรรมพอ เพราะเก็บจากผูมี้เงินได้ท่ีมีเงินได้เป็นค่าจ้างแรงงานอย่างเดียวไม่ได้หักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนเหมือนกบัประเทศอ่ืน ทาํให้บุคคลบางประเภทไม่อยู่ในข่ายท่ีตอ้งเสียภาษี ภาษีเงินเดือนจึงถูก
นาํมาใชใ้นช่วงเวลาสั้นๆและไดมี้การปรับปรุงการจดัเกบ้ภาษีเงินไดข้ึ้นใหม่เรียกว่า พระราชบญัญติัภาษี
เงินได ้พ.ศ. 2475 ซ่ึงไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน โดยไดก้าํหนดใหจ้ดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาก
ยอดเงินไดสุ้ทธิ ซ่ึงมีการหักค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนเพ่ิมตามประเภทของเงินไดท่ี้อยู่ในข่ายท่ีตอ้งเสีย
ภาษี เช่นไดจ้ากพนัธบตัรหุน้กู ้เงินไดจ้ากทุนหรือเงินรายปี เงินไดจ้ากวิชาชีพบางอยา่ง และจากการใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น ฯลฯ ในขณะเดียวกนัก็ไดป้รับปรุงการจดัเก็บภาษีอ่ืนให้เป็นธรรมยิ่งข้ึน ดงัเช่นไดจ้ดัเก็บภาษี
จากเงินไดส้มมติจากผูป้ระกอบกิจการคา้ประเภทต่างๆเพ่ือใหส้อดคลอ้งกนัโดยใหก้ระจายภาระภาษีไปยงั
ผูอ่ื้นด้วย เพื่อให้เป็นแนวเดียวกับประเทศท่ีเจริญแล้วทั้ งหลาย กรมสรรพากรจึงได้รวบรวมตัวบท
กฎหมายซ่ึงใชจ้ดัเก็บภาษีโดยฝ่ายสรรพากรข้ึนและประกาศใชป้ระมวลรัษฎากรตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
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การหักลดหย่อนประมวลรัษฎากรฉบบัแรก (พ.ศ. 2482) กาํหนดให้ผูเ้สียภาษีหักลดหย่อน
ส่วนตวัได ้600 บาท คู่สมรส 300 บาท บุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือไร้ความสามารถเสมือนไร้
ความสามารถคนละ 200 บาท ซ่ึงต่อมาไดมี้การแกไ้ขในปี พ.ศ. 2489 ใหล้ดหยอ่นส่วนตวัเพิ่มเป็น 1,200 
บาท คู่สมรส  600 บาท และบุตรคนละ 400 บาท ต่อมาในปี พ.ส. 2494 ไดมี้การปรับปรุงใหห้กัลดหยอ่น
ส่วนตวัไดเ้ป็น 1,500 บาท บุตรคนบะ 900 บาท และในปี พ.ศ.2508 ไดมี้การแกไ้ขใหห้กัลดหยอ่นเพิ่ม
สาํหรับผูมี้เงินได ้4,000 บาท คู่สมรสของผูมี้เงินได ้2,000 บาท บุตรคนละ 1,000 บาท โดยใหห้กัลดหยอ่น
แก่บุตรบุญธรรมซ่ึงอยูใ่นอุปการะอายไุม่เกิน 25 ปี และยงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัหรือชั้นอุดมศึกษา  ซ่ึง
เป็นผุเ้ยาวห์รือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถดว้ยซ่ึงมีผลบงัคบัใช้มา
จนถึงปี พ.ศ. 2514และมีการปรับปรุงแกไ้ขเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

  ส่วนอตัราภาษีตามประมวลรัษฎากรฉบบัแรกไดก้าํหนดอตัราภาษีไวเ้ป็น 2 อตัรา คืออตัราปกติ
และอตัราภาษีเสริมซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2489    และปี พ.ศ. 2494 เพื่อเพิ่มอตัราภาษีอีก แต่ก็คงถือ
หลกัการเดิมคือแยกอตัราภาษีเป็นแบบปกติและภาษีเสริมจนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงไดเ้ร่ิมใชอ้ตัราการจดัเก็บ
ภาษีแบบกา้วหน้า แมจ้ะไดแ้กไ้ขเพ่ิมอตัราใหม่ในปี พ.ศ. 2502และในปีอ่ืนต่อมาแต่ ก็ยงัคงใชอ้ตัรา
กา้วหนา้ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 1.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการเสียภาษี 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 (กรมสรรพากร www.rd.go.th)  ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 
 ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึน
ในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หน้าท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดภายใน
เดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป สาํหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงักาํหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษี
ตอนคร่ึงปี สาํหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งชาํระและเงิน
ไดบ้างกรณี กฎหมายกาํหนดให้ ผูจ่้ายทาํหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการ
ทยอยชาํระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 
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ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหว่างปีท่ีผา่นมาโดยมีสถานะ 

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
1)   บุคคลธรรมดา  
2)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
3)   ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี  
4)   กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 
 
ขั้นตอนการชําระภาษีของผู้มีเงินได้ 
เม่ือมีเงินไดเ้กิดข้ึน  จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1. ขอมีเลขและบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึน กรณีเป็นผูมี้เงิน

ไดท่ี้ไม่เลขประจาํตวัประชาชน ไดแ้ก่  เป็นคนต่างดา้ว หรือกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง เวน้แต่ผูมี้เงินไดท่ี้มี
เลขประจาํตวัประชาชน   สามารถใชเ้ลขประจาํตวัประชาชนแทนเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรได ้โดยไม่
ตอ้งขอมีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรอีก  

2. ผูมี้เงินไดท่ี้มีภูมิลาํเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคาํร้อง ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานครทั้ง 30 แห่งหรือสาํนกัสรรพากรพื้นท่ีสาขา(อาํเภอ)ทุกแห่ง 

สาํหรับในต่างจงัหวดั ยืน่คาํขอไดท่ี้สาํนกังานสรรพากร พื้นท่ี (จงัหวดั) และสาํนกังานสรรพากร 
พื้นท่ีสาขา (อาํเภอ) ทุกแห่ง แลว้แต่กรณี 

 
ประเภทของเงินได้ทีต้่องเสียภาษี 
ตามกฎหมาย เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เรียกวา่ "เงินไดพ้ึงประเมิน" หมายถึง เงิน

ไดข้องบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดขา้งตน้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของปีใดๆ 
หรือเงินได ้ท่ีเกิดข้ึนในปีภาษี ไดแ้ก่ 

1. เงิน 
2. ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน ท่ีไดรั้บจริง 
3. ประโยชน์ซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน 
4. เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้
5. เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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ผู้ทีต้่องยืน่แบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหว่างปีภาษีจะมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบฯ ก็ต่อเม่ือมีเงินไดถึ้งเกณฑข์ั้นตํ่าตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ไม่วา่เม่ือคาํนวณภาษีแลว้จะมีภาษีตอ้งชาํระเพิ่มเติมหรือไม่กต็าม ดงัน้ี 
1. ผูมี้เงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจา้งท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

ถึง 31 ธนัวาคม) 
 - กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมินเกิน 50,000 บาท 
 -  กรณีท่ีมีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือทั้งสองฝ่ายตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมินรวมกนั เกิน 

100,000 บาท 
2. ผูมี้เงินไดจ้ากการทาํธุรกิจการคา้ทัว่ไปท่ีมิใช่เกิดจากการจา้งแรงงานท่ีไดรั้บในปีภาษีนั้น 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม) 
 - กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
 - กรณีมีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายตอ้งมีเงินไดพ้ึงประเมินรวมกนั เกิน 60,000 

บาท 
3. กองมรดกของผูต้ายท่ียงัไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท 
4. หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาท 
 
การคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เน่ืองจากผูมี้เงินไดป้ระกอบอาชีพแตกต่างกนั มีความยากง่ายหรือตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั เพื่อความ 

เป็นธรรม ในกฎหมายจึงไดแ้บ่งลกัษณะเงินได ้(พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ
กาํหนด วิธีคาํนวณภาษีใหเ้กิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด ดงัน้ี  

1. เงินไดป้ระเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่วา่จะเป็น  
 - เงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 
 - เงินค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บจากนายจา้ง 

 - เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้น ซ่ึงนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 
 - เงินท่ีนายจา้งจ่ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระ 
 - เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน เช่น มูลค่าของการ
ไดรั้บประทานอาหาร เป็นตน้  

2. เงินไดป้ระเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงาน
ให ้ไม่วา่จะเป็น 

 - ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด 
 - เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
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 - เงินค่าเช่าบา้นท่ีไดรั้บเน่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให ้
 - เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้น ท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 
 - เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระ 
 - เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํหรือ 

จากการรับทาํงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าท่ีหรือตาํแหน่งงาน หรืองานท่ีรับทาํให้นั้นจะเป็นการประจาํหรือ
ชัว่คราว  

3. เงินไดป้ระเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดท่ี้มี
ลกัษณะ เป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล 

4. เงินไดป้ระเภทท่ี 4 ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกาํไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนหุน้ ฯลฯ เป็นตน้ 

 (ก) ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ไม่ว่า
จะมี หลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือผลต่าง
ระหว่างราคาไถ่ถอน กบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เป็นผูอ้อกและจาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินไดท่ี้มี
ลกัษณะทาํนองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มืหรือจากสิทธิ
เรียกร้องในหน้ีทุกชนิดไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่กต็าม 

 (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายไทยใหจ้ดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะสาํหรับใหกู้ย้มืเงิน ฯลฯ 

 (ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
 (ง) เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่ากาํไรและเงิน

ท่ีกนัไวร้วมกนั 
 (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกาํไรท่ีไดม้าหรือรับช่วงกนัไว้

รวมกนั 
 (ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั

หรือ เลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน 
 (ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือโอนหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัร หรือตัว๋เงิน 

หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี ท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อก ทั้งน้ี
เฉพาะซ่ึงตีราคา เป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน  

http://www.rd.go.th/publish/754.0.html
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เงินไดป้ระเภทท่ี 4 ในหลายๆ กรณี กฎหมายให้สิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีโดยวิธีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
แทนการนาํไปรวมคาํนวณกบัเงินไดอ่ื้นตามหลกัทัว่ไป ซ่ึงจะทาํใหผู้มี้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีตามบญัชีอตัรา
ภาษี ในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย สามารถประหยดัภาษีได ้

5. เงินไดป้ระเภทท่ี 5 เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน ท่ีไดเ้น่ืองจาก 
 - การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
 - การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
 - การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงิน

หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้    
6. เงินไดป้ระเภทท่ี 6 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืนซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนด
ชนิดไว ้ 

7. เงินไดป้ระเภทท่ี 7 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระ 
ในส่วนสาํคญันอกจากเคร่ืองมือ  

8. เงินไดป้ระเภทท่ี 8 ไดแ้ก่ เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ขนส่ง การขายอสงัหาริมทรัพย ์หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 แลว้  

 
แหล่งทีม่าของเงินได้ 
แหล่งท่ีมาของเงินได ้ ซ่ึงแบ่งเป็นเงินไดจ้ากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินไดจ้ากแหล่ง

ต่างๆ น้ีจะตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือไม่ ใหพ้ิจารณา ดงัน้ี  
1. เงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินไดท่ี้เกิดข้ึน หรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี 
 1.1 หนา้ท่ีงานท่ีทาํในประเทศไทย หรือ 
 1.2 กิจการท่ีทาํในประเทศไทย หรือ 
 1.3 กิจการของนายจา้งในประเทศไทย หรือ 
 1.4 ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย (ดอกเบ้ีย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ 
เง่ือนไข ผูมี้เงินไดเ้กิดจากแหล่งในประเทศน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามท่ีประมวลรัษฏากร 

กาํหนดไวเ้สมอเวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ทั้งน้ี ไม่ว่าเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้นั้น 
จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่วา่ผูมี้เงินไดน้ั้นจะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยหรือไม่กต็าม) 

2. เงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินไดท่ี้เกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากมี 
 2.1 หนา้ท่ีงานท่ีทาํในต่างประเทศ หรือ 
 2.2 กิจการท่ีทาํในต่างประเทศ หรือ 
 2.3 ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 
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เง่ือนไข ผูมี้เงินไดเ้กิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้จะตอ้งเสียภาษีเงินได ้ ใน
ประเทศไทยกต่็อเม่ือเขา้องคป์ระกอบทั้ง 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูมี้เงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยในปีภาษีนั้นชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลา รวม
ทั้งหมดถึง 180 วนั และ 

 2) ผูมี้เงินไดน้าํเงินไดน้ั้นเขา้มาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นดว้ย  
ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาบางกรณี ถา้เก่ียวขอ้งกบับุคคลของบางประเทศท่ีมี อนุสญัญา

ภาษีซอ้นหรือความตกลงเพื่อป้องกนัการเก็บภาษีซํ้ าซอ้นกบัประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงความ ตก
ลงหรืออนุสญัญาวา่ดว้ยการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยไดท้าํความตกลงไวด้ว้ย 

 
การคาํนวณหักค่าใช้จ่ายเงินได้พงึประเมิน 
1. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 และ 2 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากฎหมายใหห้กั 

ค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ดงัน้ี 
 1) ผูมี้เงินไดส้ามารถหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 ของเงินไดแ้ต่รวมกนัแลว้ตอ้ง 

ไม่เกิน 60,000 บาท  
 2) ในกรณีสามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินไดแ้ละความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหต่้าง

ฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 40 แต่ไม่เกินฝ่ายละ 60,000 บาท  
2. เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี

กาํหนดในประกาศอธิบดีฯ (ฉบบัท่ี 45) ใหค้าํนวณภาษีตามเกณฑใ์นมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร 
เป็น เงินภาษีทั้งส้ินเท่าใด ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้ท่านั้น การคาํนวณตามเกณฑใ์นมาตรา 48(5) แห่ง
ประมวลรัษฎากร  

3. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 3 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากฎหมายยอมใหห้กัค่า 
ใชจ่้ายไดเ้ฉพาะเงินไดท่ี้เป็นค่าแห่งลิขสิทธ์ิ โดยใหห้กัเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธ์ิแต่
ไม่เกิน 60,000 บาท   สาํหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล ์หรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดท่ี้มีลกัษณะเป็นเงินรายปี
อนัไดม้าจาก พินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล ไม่ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ในกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดป้ระเภทน้ี และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี 
ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑเ์ดียวกนั 

4. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 4 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายไม่ยอมใหห้กั 
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  

5. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 5 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายให้หัก
ค่าใชจ่้ายได ้ดงัน้ี คือ  

 1) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ผูมี้เงินไดมี้สิทธิเลือกหกัค่าใชจ่้ายวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

http://www.rd.go.th/publish/6057.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6056.0.html
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  ก. หกัตามความจาํเป็นและสมควรหรือ 
  ข. หกัเป็นการเหมาในอตัราท่ีกาํหนด 
กรณีผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น  เรียกเก็บเงินกินเปล่า  เงินแป๊ะเจ๊ียะ  เงินค่าปลูกสร้าง  หรือเงินค่า

ซ่อมแซมอีกส่วนหน่ึงนอกเหนือจากค่าเช่า หรือไดรั้บประโยชน์อ่ืน เช่น ไดก้รรมสิทธ์ิในอาคารหรือ
โรงเรือนท่ีผูเ้ช่าทาํการก่อสร้างลงบนท่ีดินของผูใ้ห้เช่าแลว้ยกให้  เงินหรือกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือ
โรงเรือนเป็นเงินไดพ้ึงประเมินเน่ืองจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นของผูใ้หเ้ช่า   กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินทาํสัญญาให้
ผูอ่ื้นทาํการปลูกสร้างอาคารหรือโรงเรือนท่ีดินของตน  โดยผูป้ลูกสร้างยกกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือ
โรงเรือนท่ีปลูกสร้างนั้นใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินเม่ือสร้างเสร็จ  และเจา้ของท่ีดินตกลงใหผู้ป้ลูกสร้างเช่าหรือให้
เช่าช่วงอาคารหรือโรงเรือน หรือตกลงให้ผูส้ร้างจดัหาผูเ้ช่าอาคารหรือโรงเรือนนั้นโดยตรงจากเจา้ของ
ท่ีดินเป็นการตอบแทนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  ใหค้าํนวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนนั้นเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินของเจา้ของท่ีดินตามจาํนวนปีแห่งอายกุารเช่า ในอตัราร้อยละของมูลค่าอาคาร หรือโรงเรือนใน
วนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิ  

 2) การผดิสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น กฎหมายยอมใหผู้มี้เงินไดห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา ไดร้้อย
ละ 20 วิธีเดียว 

 3) การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผอ่น ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงิน
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ กฎหมายยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 20 วิธีเดียว  

6. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 6 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายยอมใหเ้ลือก
หกั ค่าใชจ่้ายวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

 6.1 ใหห้กัตามความจาํเป็นและสมควรหรือ 
 6.2 ใหห้กัเป็นการเหมาดงัต่อไปน้ี 
  - เงินไดจ้ากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป ใหห้กัค่าใชจ่้ายร้อยละ 60 
  - เงินไดจ้ากการประกอบวิชาชีพอิสระนอกจาก 1) หกัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 30 
7. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายยอมใหห้กัค่า 

ใชจ่้ายวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
 7.1  หกัตามความจาํเป็นและสมควร หรือ 
 7.2 หกัเป็นการเหมาในอตัราร้อยละ 70 
8. เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8 ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายยอมใหเ้ลือก

หกั ค่าใชจ่้ายวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
 8.1 หกัตามความจาํเป็นและสมควร หรือ 
 8.2 หกัเป็นการเหมาในอตัราร้อยละตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
 

http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6054.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6053.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html
http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html
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สิทธิในการลดหย่อนภาษี 
การหักลดหยอ่น หมายถึง รายการต่างๆ ท่ีกฎหมายไดก้าํหนดให้หักไดเ้พ่ิมข้ึนหลงัจากไดห้ัก

ค่าใชจ่้ายแลว้   เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีก่อนนาํเงินไดท่ี้เหลือซ่ึงเรียกว่าเงินไดสุ้ทธิ
ไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา รายการหกัลดหยอ่นกรณีต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี  

1. การหกัลดหยอ่นในกรณีทัว่ไป 
   1.1 ผูมี้เงินได ้30,000 บาท (ไม่วา่จะอยูใ่นประเทศไทยถึง 180 วนั หรือไม่กต็าม) 
     1.2 สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้30,000 บาท  
  (1) สามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดท่ี้มีสิทธิหกัลดหยอ่น จะตอ้งเป็นสามีหรือภริยาชอบดว้ย

กฎหมาย การสมรส ไม่ครบปีภาษีก็มีสิทธิหกัลดหยอ่นได ้ เช่น จดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี หรือตาย
ในระหวา่งปีภาษี กมี็สิทธิหกัลดหยอ่นได ้30,000 บาท  

  (2) สามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดท่ี้จะนาํมาหกัลดหยอ่นจะตอ้งไม่มีเงินไดพ้ึงประเมินหรือ
มีแต่ไม่ไดแ้ยกคาํนวณภาษี ตวัอย่าง สามีภริยาแต่งงานครบปีภาษีและต่างฝ่ายต่างมีเงินไดป้ระเภทท่ี 1 
กรณีดงักล่าว ภริยาสามารถแยกคาํนวณภาษีต่างหากจากสามีไดโ้ดยชอบ ทั้งสามีภริยาจึงไม่มีสิทธินาํคู่
สมรสมาหกัลดหยอ่นได ้แต่หากภริยามีเงินไดป้ระเภทอ่ืน (2-8) ใหส้ามีนาํเงินไดข้องภริยามารวมคาํนวณ
และมีสิทธินาํคู่สมรสมาหกั ลดหยอ่นได ้

 1.3 การหกัลดหยอ่นบุตร ใหห้กัสาํหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผูมี้ เงิน
ได ้รวมทั้งบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดด้ว้ย 

โดยมีเง่ือนไขวา่บุตรท่ีเกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือท่ีไดรั้บเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522 
คนละ 15,000 บาท บุตรท่ีเกิด หลงั พ.ศ.2522 หรือท่ีไดรั้บเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลงั พ.ศ. 2522 คนละ 
15,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 3 คน 

การนบัจาํนวนบุตรใหน้บัเฉพาะ บุตรท่ีมีชีวิตอยูต่ามลาํดบัอายสูุงสุดของบุตร โดยใหน้บัรวมทั้ง
บุตร ท่ีไม่อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการหกัลดหยอ่นดว้ย 

การหักลดหยอ่นสาํหรับบุตร ให้หักไดเ้ฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยงัศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลยัหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศใหล้ดหยอ่นเพ่ือการศึกษาไดอี้กคนละ 2,000 บาท 
หรือเป็น ผูเ้ยาว ์หรือศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอนัอยูใ่นความอุปการะ
เล้ียงดู แต่มิให ้หกัลดหยอ่นสาํหรับบุตรดงักล่าวท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ตั้งแต่ 15,000 
บาทข้ึนไป โดยเงินได ้ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 42 ให้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได ้

การหกัลดหยอ่นสาํหรับบุตรดงักล่าว ใหห้กัได ้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหกัไดน้ั้นจะมีอยูต่ลอด
ปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหห้กัลดหยอ่นในฐานะบุตรบุญธรรมไดใ้นฐานะเดียว 
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 1.4 เบ้ียประกนัภยั  ท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษี สาํหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดต้าม
จาํนวนท่ีจ่ายจริง โดยส่วนแรกหกัได ้10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท หกัไดไ้ม่เกินเงินไดห้ลงัจากหกั
ค่าใชจ่้าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีกาํหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีข้ึน
ไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจกัร 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดมี้การประกนัชีวิตและความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี
ให้หักลดหยอ่นไดด้ว้ยสาํหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายสาํหรับการประกนัชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์
ขา้งตน้  

การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ก็อยูใ่นข่ายท่ีจะขอหักลดหยอ่นตาม
เกณฑน้ี์ไดด้ว้ย 

 1.5 เงินสะสม ท่ีจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หักลดหยอ่นไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท เป็นเงินท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี โดยนาํ
จาํนวนเงินส่วนท่ีเกินดงักล่าวหักจากเงินไดพ้ึงประเมิน ก่อนหักค่าใชจ่้ายตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
490,000 บาท  

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หกัไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้และเม่ือรวม
กบัเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและกองทุน กบข. (ถา้มี) แลว้ไม่เกิน 500,000 บาท โดยตอ้งจ่ายเป็นค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะ
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดเ้ฉพาะส่วนท่ี
ไม่เกิน 500,000 บาท  

 1.6 ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จากการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดยจาํนอง
อาคารท่ีซ้ือหรือสร้างเป็นประกนัการกูย้มืนั้น ตามจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งน้ี 
เฉพาะดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีไดจ่้ายตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นตน้ไป โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการดงัน้ี 

  (1) เป็นดอกเบ้ียเงินกูย้มื สาํหรับการกูย้มืจากผูป้ระกอบกิจการในราชอาณาจกัรเฉพาะท่ี
กาํหนดไว ้ไดแ้ก่ ธนาคาร บริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัประกนัชีวิต สหกรณ์ นายจา้งซ่ึงมีระเบียบเก่ียวกบัเงินกองทุนท่ีจดัสรรไว้
เพื่อสวสัดิการแก่ลูกจา้ง บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กองทุนรวมเพ่ือแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
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  (2) เป็นดอกเบ้ียเงินกูย้มืตามสัญญากูย้มืเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ืออาคารพร้อมท่ีดิน หรือหอ้งชุด
ในอาคารชุด หรือเพ่ือสร้างอาคารใชอ้ยูอ่าศยับนท่ีดินของตนเองหรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีสิทธิครอบครอง 

  (3) ตอ้งจาํนองอาคารหรือหอ้งชุดในอาคารชุด หรืออาคารพร้อมท่ีดิน เป็นประกนัการ
กูย้มืเงินนั้น โดยมีระยะเวลาจาํนองตามระยะเวลาการกูย้มื 

  (4) ตอ้งใชอ้าคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม(3)นั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัในปีท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษี แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจา้ง ซ่ึงถูกนายจา้งสั่งให้ไปปฏิบติังานของนายจา้ง ณ ต่างถ่ินเป็นประจาํหรือ
กรณีอาคารหรือห้องชุดดงักล่าวเกิดอคัคีภยั ภยัธรรมชาติ หรือภยัอนัเกิดจากเหตุอ่ืน ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมิใช่
ความผดิของผูมี้เงินไดจ้นไม่อาจใชอ้าคารหรือหอ้งชุดนั้นอยูอ่าศยัได ้

  (5) กรณีผูมี้เงินไดมี้อาคารหรือหอ้งชุดในอาคารชุดตาม (3) เป็นท่ีอยูอ่าศยัในปีท่ีขอหัก
ลดหยอ่นเกินกวา่ 1 แห่ง ใหห้กัลดหยอ่นไดทุ้กแห่ง สาํหรับอาคารหรือหอ้งชุดในอาคารชุดตาม (3) 

  (6) ใหห้กัลดหยอ่นไดต้ลอดปีภาษี ไม่วา่กรณีท่ีจะหกัลดหยอ่นไดน้ั้นจะมีอยูต่ลอดปีภาษี
หรือไม่ 

  (7) กรณีผูมี้เงินไดห้ลายคนร่วมกนักูย้มื ใหห้กัลดหยอ่นไดทุ้กคนโดยเฉล่ียค่าลดหยอ่น
ตามส่วนจาํนวนผูมี้เงินได ้แต่รวมกนัตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีจ่ายจริง และไม่เกิน 100,000 บาท  

  (8) กรณีสามีภริยาร่วมกนักูย้ืมโดยสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียวให้หักลดหย่อน
สาํหรับผูมี้เงินไดเ้ตม็จาํนวนตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

  (9) กรณีผูมี้เงินไดซ่ึ้งมีสิทธิหักลดหย่อนอยู่ก่อนแลว้ ต่อมาไดส้มรสกนั ให้ยงัคงหัก
ลดหยอ่นไดด้งัน้ี 

   (ก) ถา้ความเป็นสามีภริยา มิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีท่ีขอหกัลดหยอ่น ใหต่้างฝ่ายต่างหกั
ลดหยอ่นไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

   (ข) ถา้ความเป็นสามีภริยาได ้ มีอยูต่ลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหยอ่น และสามีภริยายื่น
รายการโดยรวมคาํนวณภาษี ใหห้กัลดหยอ่นรวมกนัตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

   (ค) ถา้ความเป็นสามีภริยาได ้ มีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหย่อน และภริยายื่น
รายการโดยแยกคาํนวณภาษี ใหส้ามีและภริยาต่างฝ่ายต่างหกัลดหยอ่นไดก่ึ้งหน่ึของจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่
รวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท 

  (10) กรณีมีการแปลงหน้ีใหม่ดว้ยการเปล่ียนตวัเจา้หน้ีเงินกูย้มืระหว่างผูใ้หกู้ต้าม (1) ให้
ยงัคงหกัลดหยอ่นไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
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ดอกเบ้ียเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึง ดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพื่อชาํระหน้ีเงินกูย้มืเพื่อ
ซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั หรือหอ้งชุดดว้ย ทั้งน้ี เฉพาะดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้ืมเพื่อชาํระหน้ี
ส่วนท่ีไม่เกินกวา่หน้ีท่ีคา้งชาํระนั้น  

ผูมี้เงินไดต้อ้งมีหนงัสือรับรองตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนด จากผูใ้หใ้หกู้ย้มื เพื่อเป็นหลกัฐานว่าไดมี้
การจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการกูย้มืเงินเพื่อดาํเนินการดงักล่าวนั้นดว้ย 

 1.7 เงินสมทบท่ีผูป้ระกันตนจ่ายเขา้กองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกนัสงัคมตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ
เขา้กองทุนประกนัสังคม ขา้งตน้และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนไดด้ว้ย 
สาํหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคมดงักล่าวตามเกณฑข์า้งตน้ 

 1.8 ค่าลดหยอ่นบิดามารดา กรณีผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรสท่ีมีเงินไดร้วมคาํนวณภาษี หรือคู่
สมรสไม่มีเงินได ้อุปการะเล้ียงดูบิดามารดาท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ผูมี้
เงินไดแ้ละ คู่สมรสมีสิทธิหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาไดค้นละ 30,000 บาท ทั้งน้ี บิดาหรือ
มารดาของผูมี้เงินไดห้รือคู่สมรส จะตอ้งออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนใดคนหน่ึงเป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดู
เพียงคนเดียว 

 1.9 ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ของผูมี้เงินได ้ บิดามารดาหรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดห้รือบุคคลอ่ืนท่ีผูมี้
เงินได ้เป็นผูดู้แลตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละ 60,000 บาท โดย
บุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นคนพิการซ่ึงมีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม และพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ และอยูใ่นความอุปการะ
เล้ียงดูของผูมี้เงินได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข รวมทั้งจาํนวนคนพิการ และทุกพลพลภาพ
ในความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินไดท่ี้อธิบดีประกาศกาํหนด  

การหักลดหย่อนสาํหรับบุตรบุญธรรม ให้หักไดใ้นฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว  ทั้งน้ีให้
หกัลดหยอ่นสาํหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจาํปี พ.ศ.2552  ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

 1.10 เงินสนบัสนุนเพื่อการศึกษา  ไดแ้ก่ เงินท่ีจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา มี
สิทธิหกัลดหยอ่นได ้2 เท่าของจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลงัจาก
หกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ แลว้ 

 1.11 เงินบริจาค  เม่ือหกัลดหยอ่นต่าง ๆ หมดแลว้ เหลือเท่าใดใหห้กัลดหยอ่นไดอี้กสาํหรับ 
เงินบริจาค เงินบริจาคท่ีหกัค่าลดหยอ่นไดน้ั้นผูมี้เงินไดต้อ้งบริจาคเป็นเงินใหแ้ก่การกุศลสาธารณะ โดย
หักได ้เท่าจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงแต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัจากหักค่าใชจ่้ายและหักค่า
ลดหยอ่นต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ 

การบริจาค ไดแ้ก่ 
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(1) การบริจาคเงินให้แก่วดัวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทาง
ราชการ หรือองคก์ารของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวสัดิการภายใน
ส่วนราชการ (ตอ้งเป็นองคก์ารสถานสาธารณกศุลตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา)  

(2) การบริจาคเงินให้แก่คณะกรรมการอาํนวยการจดัสร้างสวนสาธารณะเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน่ืองในวโรกาสพระชนมายคุรบ 80 พรรษา 

(3) การบริจาคเงินให้แก่สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีในโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ
เฉลิมฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

(4) การบริจาคเงินใหแ้ก่กองทพัอากาศในโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริฯ 
(5) การบริจาคเงินใหแ้ก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา 
(6) การบริจาคเงินใหแ้ก่กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ือง

ในวโรกาสทรงครองราชยปี์ท่ี 50 
(7) การบริจาคเงินให้แก่โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน

วโรกาสทรงครองสิริราชยส์มบติัครบ 50 ปี ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
(8) การบริจาคเงินใหแ้ก่โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก” 
(9) การบริจาคเงินใหแ้ก่โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต 
(10) การบริจาคเงินใหแ้ก่โครงการโพธ์ิทองของชาวไทย 
(11) การบริจาคเงินใหแ้ก่โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระชนมม์าย ุ72 พรรษา 
(12) การบริจาคเงินใหแ้ก่ส่วนราชการท่ีจดัข้ึนตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
(13) การบริจาคเงินให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการ

สงัคม กองทุนคุม้ครองเดก็ และกองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติ 
(14) การบริจารเงินเพื่อการกีฬา ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา 

คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาใน
จงัหวดั สาํนกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการเพ่ือการจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียน หรือสมาคมกีฬา
สมคัรเล่น 

(15) การบริจาคเงินใหแ้ก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรร
มาชาติอ่ืน 

(16) การบริจาคเงินใหแ้ก่ส่วนราชการหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยเหลือ
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากธรณีพิบติัภยั เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ.2547 ในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี ตรัง พงังา 
ภูเกต็ ระนอง และสตูล 

http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html
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2. การหักลดหยอ่นในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปี
ภาษี การหกัลดหยอ่นผูมี้เงินไดแ้ละสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดใ้หห้กัลดหยอ่นรวมกนัได ้ 60,000 บาท 
แต่ถา้ความเป็นสามีหรือภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี หรือภริยาแยกคาํนวณเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1 
ต่างหากจากสามี ให้ต่างฝ่ายต่างหกัลดหยอ่นได ้30,000 บาท และสาํหรับการหักลดหยอ่นบุตรและค่า
ลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูอ่ื้น ๆ ใหต่้างฝ่ายต่างหกัไดก่ึ้งหน่ึงตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นแต่ละกรณีเฉพาะในปี
ภาษีนั้น 

3. การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดมิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย การหกัลดหยอ่นผูมี้เงินไดแ้ละ
สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้บุตร และการศึกษาของบุตรของผูมี้เงินได ้

4. การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดถึ้งแก่ความตายในระหว่างปีภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดเ้สมือน
ผูต้ายมีชีวิตอยูต่ลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย 

5. การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง ใหห้กัลดหยอ่นสาํหรับผูมี้เงิน
ได3้0,000 บาท 

6. การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
หกั ลดหยอ่นสาํหรับผูมี้เงินไดแ้ก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนท่ีอยูใ่นประเทศไทยคน
ละ 30,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท 

 
กาํหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แบบแสดงรายการท่ีใชมี้ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือแบบ  ใชย้ืน่กรณี  กาํหนดเวลายืน่  

ภ.ง.ด. 
90  

มีเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภท  มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถดัไป  

ภ.ง.ด. 
91  

มีเฉพาะเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1ม.40(1) ประเภท
เดียว  

มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถดัไป  

ภ.ง.ด. 
93  

มีเงินไดข้อชาํระภาษีล่วงหนา้  
ก่อนถึงกาํหนดเวลาการยืน่แบบ

ตามปกติ  

ภ.ง.ด. 
94 

ยืน่คร่ึงปีสาํหรับผูมี้เงินไดพ้งึประเมินเฉพาะประเภทท่ี 
5,6,7 และ 8 

กรกฎาคม - กนัยายน ของปีภาษีนั้น 
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การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ  
1. "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี" เป็นการยืน่แบบแสดงรายการเงินไดเ้ฉพาะเงินไดพ้ึงประเมิน

ประเภทท่ี 5,6,7 หรือ 8 ท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนรวมอยู่
ดว้ยหรือไม่กต็าม โดยยืน่ภายในเดือนกนัยายนของปีภาษีนั้น และภาษีท่ีเสียน้ีนาํไปเป็นเครดิตหกัออกจาก
ภาษีส้ินปีได ้

2. "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี" เป็นการยืน่แบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บแลว้ 
ในระหวา่งปีภาษี โดยยืน่ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

การยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90  91 ผา่นอินเทอร์เน็ต  
 ขั้นตอนการยืน่แบบฯ 
1. เขา้ web site ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th  
2. เลือกรายการบริการยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 
3. เลือกรายการบริการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลว้แต่กรณี 
4. ถา้เขา้สู่การใชบ้ริการคร้ังแรก ใหเ้ลือกรายการลงทะเบียนก่อน เม่ือไดล้งทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

ระบบจะแสดง หมายเลขผูใ้ช ้และรหสัผา่นบนหนา้จอ 
5. เขา้ระบบโดยบนัทึก หมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
6. ป้อนรายการขอ้มูล ไดแ้ก่ รายการเงินได ้ค่าลดหยอ่น เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

ฯลฯ  แลว้ คลิก "ตกลง" เพื่อยนืยนัการยืน่แบบฯ 
7. เม่ือไดต้รวจสอบรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกและสัง่ใหร้ะบบ "คาํนวณภาษีแลว้" 
 7.1 กรณีไม่มีภาษีตอ้งชาํระ 
  (1) โปรแกรมจะแจง้ผลการรับแบบและหมายเลขอา้งอิง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการยื่น

แบบฯ 
  (2) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินใหต้ามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียนไว ้
 7.2 กรณีมีภาษีตอ้งชาํระ 
  (1) หากเลือกวิธีชาํระภาษีผา่น e-payment ระบุนาคารท่ีท่านใชบ้ริการอยู ่และดาํเนินการ

ตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น 
  (2) หากเลือกวิธีชาํระภาษีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจง้เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร รหสั ควบคุม และจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสีย เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลนาํไปชาํระภาษีผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกตอ้ง โปรดสั่งพิมพห์รือจดขอ้มูลดงักล่าว
ไวด้ว้ย 

http://www.rd.go.th/
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  (3) หากเลือกวิธีชาํระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณียอ์ตัโนมติั (Pay at Post) ระบบจะแจง้
รายการขอ้มูลเช่นเดียวกบั (2) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลนาํไปชาํระภาษี ณ ท่ีทาํการไปรษณียทุ์กแห่ง (ยกเวน้ ปณ. 
โสกเชือก จ. ร้อยเอด็ และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก)  

 ขั้นตอนการชาํระภาษี  
เม่ือไดท้าํรายการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผา่นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแลว้ และเป็นกรณีท่ีมีภาษี

ตอ้งชาํระ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระภาษีทั้งจาํนวนในวนัใดก็ไดภ้ายในกาํหนดเวลายืน่แบบ โดยมีทางเลือก
ในการชาํระภาษีวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 

1. การชาํระภาษีผา่นบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ 
 1.1 การชาํระภาษีผา่น e-payment เป็นระบบการชาํระเงินพร้อมกบัการยืน่รายการขอ้มูลตาม

แบบ 
  (1) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งทาํความตกลงกบัธนาคารไวแ้ลว้ 
  (2) เลือกธนาคารท่ีตอ้งการสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือชาํระภาษี  
  (3) ทาํรายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร 
  (4) เม่ือทาํรายการโดยครบถว้นแลว้โปรแกรมจะแจง้ หมายเลขอา้งอิง การยืน่แบบฯ และ

ชาํระภาษีให ้
  (5) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่แสดงในแบบ

ใหโ้ดยเร็ว 
 1.2 การชาํระวิธีอ่ืน 
  (1) เลือกบริการชาํระภาษี 
  (2) ป้อนขอ้มูลหมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  รหสัควบคุม และจาํนวนภาษีท่ีตอ้งชาํระท่ี

ไดจ้ากโปรแกรมการยืน่แบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
  (3) หากขอ้มูลตามขอ้ (2) ถูกตอ้งธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของท่านเขา้บญัชี

กรมสรรพากรเพื่อชาํระภาษี 
  (4) กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียน

ไวใ้นแบบฯใหโ้ดยเร็ว 
หมายเหตุ กรณีชาํระผา่นเคร่ือง ATM ตอ้งเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผูอ้อกบตัรเท่านั้น 
2. การชาํระเงินทางไปรษณีย ์Pay at Post ให้นาํรายการขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบไดแ้ก่ เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร รหัสควบคุม จาํนวนเงินภาษี ไปชาํระเงินภาษีอากรได ้ณ ท่ีทาํการไปรษณียท์ัว่
ประเทศ (ยกเวน้ ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอด็ และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก)   กรมสรรพากรจะส่ง
ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียนไวใ้หโ้ดยเร็ว 

เง่ือนไขการใชบ้ริการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 
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1. เป็นบริการยืน่แบบ ภ.ง.ด.91 สาํหรับผูมี้เงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเดียวเป็นบริการยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 สาํหรับผูมี้เงินไดก้รณีทัว่ไป 

2. เป็นผูมี้เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรและมีเลขประจาํตวัประชาชน (กรณีมีสญัชาติไทย) 
3. เป็นแบบฯ ท่ีไม่ไดข้อคืนภาษี 
4. เป็นการยืน่แบบฯ และชาํระภาษีตลอด 24 ชม.ของทุกวนัเวน้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 จะปิด

การใหบ้ริการเวลา 22.00 น. 
5. เป็นการยืน่แบบฯ ภายในกาํหนดเวลาและชาํระภาษีทั้งจาํนวนในคราวเดียวเท่านั้น 
6. กรณีชาํระผา่น ATM ตอ้งเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผูอ้อกบตัรกนั 
7. กรณีชาํระภาษีผา่น e-payment จะตอ้งทาํความตกลงกบัธนาคารก่อน  
หมายเหตุ หากมิไดช้าํระภาษีภายในกาํหนดเวลาจะถือว่าท่านยงัมิไดย้ืน่แบบ ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91 

สาํหรับปีภาษี 2545 ท่านยงัคงมีหน้าท่ีไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91 และชาํระภาษี ณ สาํนกังาน
สรรพากรเขต หรือสาํนกังานสรรพากรอาํเภอ  

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ  
1. "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี" เป็นการยืน่แบบแสดงรายการเงินไดเ้ฉพาะเงินไดพ้ึงประเมิน

ประเภทท่ี 5,6,7 หรือ 8 ท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนรวมอยู่
ดว้ยหรือไม่กต็าม โดยยืน่ภายในเดือนกนัยายนของปีภาษีนั้น และภาษีท่ีเสียน้ีนาํไปเป็นเครดิตหกัออกจาก
ภาษีส้ินปีได ้

2. "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี" เป็นการยืน่แบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บแลว้ 
ในระหวา่งปีภาษี โดยยืน่ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

การยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90,  91 ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 ขั้นตอนการยืน่แบบฯ 
1. เขา้ web site ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th  
2. เลือกรายการบริการยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต 
3. เลือกรายการบริการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลว้แต่กรณี 
4. ถา้เขา้สู่การใชบ้ริการคร้ังแรก ใหเ้ลือกรายการลงทะเบียนก่อน เม่ือไดล้งทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

ระบบจะแสดง หมายเลขผูใ้ช ้และรหสัผา่นบนหนา้จอ 
5. เขา้ระบบโดยบนัทึก หมายเลขผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
6. ป้อนรายการขอ้มูล ไดแ้ก่ รายการเงินได ้ค่าลดหยอ่น เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

ฯลฯ  แลว้ คลิก “ตกลง” เพื่อยนืยนัการยืน่แบบฯ 
7. เม่ือไดต้รวจสอบรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกและสัง่ใหร้ะบบ “คาํนวณภาษีแลว้” 
 7.1 กรณีไม่มีภาษีตอ้งชาํระ 

http://www.rd.go.th/
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     (1) โปรแกรมจะแจง้ผลการรับแบบและหมายเลขอา้งอิง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการยื่น
แบบฯ 

  (2) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินใหต้ามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียนไว ้
 7.2 กรณีมีภาษีตอ้งชาํระ 
  (1) หากเลือกวิธีชาํระภาษีผ่าน e-payment ระบุธนาคารท่ีท่านใชบ้ริการอยู่ และ

ดาํเนินการตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น 
  (2) หากเลือกวิธีชาํระภาษีผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจง้เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร รหสั ควบคุม และจาํนวนภาษีท่ีตอ้งเสีย เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลนาํไปชาํระภาษีผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกตอ้ง โปรดสั่งพิมพห์รือจดขอ้มูลดงักล่าว
ไวด้ว้ย 

  (3) หากเลือกวิธีชาํระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณียอ์ตัโนมติั (Pay at Post) ระบบจะแจง้
รายการขอ้มูลเช่นเดียวกบั (2) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลนาํไปชาํระภาษี ณ ท่ีทาํการไปรษณียทุ์กแห่ง (ยกเวน้ ปณ. 
โสกเชือก จ. ร้อยเอด็ และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก)  

 ขั้นตอนการชาํระภาษี  
เม่ือไดท้าํรายการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผา่นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแลว้ และเป็นกรณีท่ีมีภาษี

ตอ้งชาํระ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระภาษีทั้งจาํนวนในวนัใดก็ไดภ้ายในกาํหนดเวลายืน่แบบ โดยมีทางเลือก
ในการชาํระภาษีวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 

1. การชาํระภาษีผา่นบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์ 
 1.1 การชาํระภาษีผา่น e-payment เป็นระบบการชาํระเงินพร้อมกบัการยืน่รายการขอ้มูลตาม

แบบ 
  (1) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งทาํความตกลงกบัธนาคารไวแ้ลว้ 
  (2) เลือกธนาคารท่ีตอ้งการสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือชาํระภาษี  
  (3) ทาํรายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร 
  (4) เม่ือทาํรายการโดยครบถว้นแลว้โปรแกรมจะแจง้ หมายเลขอา้งอิง การยืน่แบบฯ และ

ชาํระภาษีให ้
  (5) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่แสดงในแบบ

ใหโ้ดยเร็ว 
 1.2 การชาํระวิธีอ่ืน 
  (1) เลือกบริการชาํระภาษี 
  (2) ป้อนขอ้มูลหมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  รหสัควบคุม และจาํนวนภาษีท่ีตอ้งชาํระท่ี

ไดจ้ากโปรแกรมการยืน่แบบฯ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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  (3) หากขอ้มูลตามขอ้ (2) ถูกตอ้งธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของท่านเขา้บญัชี
กรมสรรพากรเพื่อชาํระภาษี 

  (4) กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียน
ไวใ้นแบบฯใหโ้ดยเร็ว 

 หมายเหตุ กรณีชาํระผา่นเคร่ือง ATM ตอ้งเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผูอ้อกบตัรเท่านั้น 
2. การชาํระเงินทางไปรษณีย ์Pay at Post ให้นาํรายการขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบไดแ้ก่ เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร รหัสควบคุม จาํนวนเงินภาษี ไปชาํระเงินภาษีอากรได ้ณ ท่ีทาํการไปรษณียท์ัว่
ประเทศ (ยกเวน้ ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอด็ และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก)   กรมสรรพากรจะส่ง
ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ไดล้งทะเบียนไวใ้หโ้ดยเร็ว 

เง่ือนไขการใชบ้ริการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 
1. เป็นบริการยืน่แบบ ภ.ง.ด.91 สาํหรับผูมี้เงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเดียวเป็นบริการยืน่

แบบ ภ.ง.ด.90 สาํหรับผูมี้เงินไดก้รณีทัว่ไป 
2. เป็นผูมี้เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรและมีเลขประจาํตวัประชาชน (กรณีมีสญัชาติไทย) 
3. เป็นแบบฯ ท่ีไม่ไดข้อคืนภาษี 
4. เป็นการยืน่แบบฯ และชาํระภาษีตลอด 24 ชม.ของทุกวนัเวน้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 จะปิด

การใหบ้ริการเวลา 22.00 น. 
5. เป็นการยืน่แบบฯ ภายในกาํหนดเวลาและชาํระภาษีทั้งจาํนวนในคราวเดียวเท่านั้น 
6. กรณีชาํระผา่น ATM ตอ้งเป็นเคร่ือง ATM ของธนาคารผูอ้อกบตัรกนั 
7. กรณีชาํระภาษีผา่น e-payment จะตอ้งทาํความตกลงกบัธนาคารก่อน  
หมายเหตุ หากมิไดช้าํระภาษีภายในกาํหนดเวลาจะถือว่าท่านยงัมิไดย้ืน่แบบ ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91 

สาํหรับปีภาษี 2545 ท่านยงัคงมีหน้าท่ีไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91 และชาํระภาษี ณ สาํนกังาน
สรรพากรเขต หรือสาํนกังานสรรพากรอาํเภอ 

 
สถานทีย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
1. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา (เดิมเรียกว่า สํานักงานสรรพากรเขต/อาํเภอ) 

สาํหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผูมี้เงินไดส้ามารถยืน่แบบฯ ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาทุกแห่ง 

2. ธนาคารพาณิชยไ์ทย และสาขาท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจงัหวดั สาํหรับการยื่นแบบฯ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม เท่านั้น และมีภาษีท่ีตอ้งชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบฯ ดงัน้ี 

 2.1 ธนาคารพาณิชยไ์ทย (ยกเวน้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย) มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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  (1) ใชแ้บบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบบัท่ีพิมพช่ื์อ ท่ีอยู ่ฯลฯ ท่ี กรมสรรพากร 
จดัทาํข้ึน และจดัส่งให ้

  (2) มีเงินภาษีตอ้งชาํระ พร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 
 2.2 ธนาคารกรุงไทย มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1) มีเงินภาษีตอ้งชาํระ โดยตอ้งชาํระทั้งจาํนวน 
  (2) ไม่มีเงินภาษีตอ้งชาํระ หรือขอคืนเงินภาษี  
3. ท่ีทาํการไปรษณีย ์สาํหรับการยืน่แบบฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม เท่านั้น มี

หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 3.1 ผูมี้เงินไดมี้ภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 3.2 ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมแนบเช็ค 

(ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ ธนาณัติ (ตามจาํนวนเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระทั้งจาํนวน) โดยส่งไปยงั สาํนัก
บริหารการคลงัและรายได ้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขท่ี 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 3.3 กรมสรรพากรจะถือเอาวนัท่ีลงทะเบียนไปรษณียเ์ป็นวนัรับแบบและชาํระภาษี และจะส่ง
ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูย้ืน่แบบฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

 3.4 กรณีผูมี้เงินไดท่ี้มีภูมิลาํเนา อยูใ่นต่างจงัหวดั หรือประสงคจ์ะขอชาํระภาษีเป็นงวด จะยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทาง ไปรษณียล์งทะเบียนไม่ได ้

4. อินเตอร์เน็ตทาง Web Site ของกรมสรรพากร ท่ี www.rd.go.th โดยชาํระภาษี ผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย ์หรือชาํระผ่าน e-payment หรือโดยวิธีอ่ืน ไดแ้ก่ ATM, Internet 
Banking, Tele-Banking, Mobile Banking, Counter Service (ของธนาคาร), เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay at 
Post (ไปรษณีย)์ 

 
วธีิการชําระภาษี 
การชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา นอกจากผูเ้สียภาษี จะชาํระภาษีโดยการ ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

แลว้ ถา้ในการยื่นแบบ แสดงรายการ และคาํนวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ท่ียืน่นั้น มีภาษีท่ีตอ้งชาํระ 
หรือตอ้งชาํระเพ่ิมเติมอีก ก็ใหช้าํระ หรือชาํระเพิ่มเติม ต่อเจา้หนา้ท่ีสรรพากร พร้อมกบั การยื่นแบบนั้น 
โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บชาํระ จะออกหลกัฐานใบเสร็จ แสดงการรับเงินภาษี และถือเป็นหลกัฐาน แสดงการยืน่
แบบฯ ใหก้บั ผูย้ืน่แบบแสดงรายการ ทุกราย การชาํระภาษีเลือกวิธีการชาํระไดด้งัน้ี 

1. ชาํระดว้ยเงินสด 
2.ชาํระด้วยบตัรเครดิตกรุงไทย (KTC) ไดเ้ฉพาะท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร  (โดยผูถื้อบตัรเครดิตเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียม) 
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3. ชาํระดว้ยเช็คหรือดราฟต ์
 3.1 เช็คท่ีชาํระตอ้งเป็นเช็ค 4 ประเภท ไดแ้ก่  
  (1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.) 
  (2) เช็คท่ีมีธนาคารคํ้าประกนั (เช็คประเภท ข.) 
  (3) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย (เช็คประเภท ค.) 
  (4) เช็คท่ีผูมี้หนา้ท่ีชาํระภาษีอากรเป็นผูเ้ซ็นสัง่จ่าย และใชช้าํระโดยตรง(เช็คประเภท ง.) 
การใชเ้ช็คประเภท ง. ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 (ก) กรณีใชช้าํระภาษี ในกรุงเทพมหานคร และในจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร (เฉพาะอาํเภอเมือง สมุทรสาคร และ อาํเภอกระทุ่มแบน) จงัหวดั
นครปฐม (เฉพาะอาํเภอสามพราน) และ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (เฉพาะอาํเภอบางปะอิน) ตอ้งเป็นเช็ค 
ของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซ่ึงตั้งอยูใ่น ทอ้งท่ีใด ทอ้งท่ีหน่ึงขา้งตน้เท่านั้น 

 (ข) กรณีใชช้าํระภาษี ในจงัหวดัอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ติดต่อ สาํนกังานสรรพากร พื้นท่ีสาขา
ทอ้งท่ี ท่ีรับแบบฯ ก่อนใชเ้ช็คชาํระภาษี 

 3.2 การสัง่จ่ายเช็คหรือดราฟต ์ใหขี้ดคร่อม และสัง่จ่ายดงัน้ี 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” กบัขีดฆ่าคาํว่า “ผูถื้อ” และหรือ 

“ตามคาํสัง่” ออก 
  (2) ในต่างจงัหวดั 
   (ก) กรณียืน่แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชาํระภาษี ท่ีสาํนกังาน สรรพากรพื้นท่ี

สาขา ใหติ้ดต่อ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี สาขาทอ้งท่ีท่ียืน่แบบฯ ก่อนสัง่จ่ายเช็ค 
   (ข) กรณียืน่แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชาํระภาษีท่ีธนาคาร 
    - กรณียืน่แบบฯ ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหส้ั่งจ่าย “กรมสรรพากร” กบัขีด

ฆ่าคาํวา่ “ผูถื้อ” และ หรือ “ตามคาํสัง่” ออก 
    - กรณียืน่แบบฯ ท่ี ธนาคารอ่ืน ๆ นอกเหนือ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้

สัง่จ่าย “สรรพากรพื้นท่ีสาขา... (ระบุช่ือพื้นท่ีสาขานั้น)” กบัขีดฆ่าคาํวา่ “ผูถื้อ” และหรือ “ตามคาํสัง่” ออก 
4. ชาํระดว้ยธนาณติั 
 1. ผูมี้เงินไดท่ี้ยืน่แบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตอ้งมีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 2. ส่งธนาณัติเท่ากบัจาํนวนเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระ ไปพร้อมกบัการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 

ภ.ง.ด.91 (ห้ามหกัค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย “ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการคลงัและ
รายได ้กรมสรรพากร”  ปท.กระทรวงการคลงั 
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การผ่อนชําระภาษี 
ถา้มีภาษีท่ีตอ้งชาํระจาํนวนตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป ทั้งภาษีคร่ึงปีและภาษีส้ินปี  ผูเ้สียภาษีมีสิทธิ

ขอผอ่นชาํระภาษีไดเ้ป็น 3 งวดเท่าๆ กนั  โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มใดๆ ผูเ้สียภาษีอาจติดต่อขอผอ่นชาํระได้
ท่ี สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาโดยใชแ้บบบ.ช. 35 จาํนวน 1 ชุด 3 แผน่ ขอ้ความเหมือนกนัดงัน้ี  

งวดท่ี 1    ชาํระพร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภายในวนัท่ี 30 กนัยายน หรือวนัท่ี 31 มีนาคม 
งวดท่ี 2    ชาํระภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งชาํระงวดท่ี 1 
งวดท่ี 3   ชาํระภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งชาํระงวดท่ี 2 
ถา้ภาษีงวดใดงวดหน่ึงมิไดช้าํระภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ผูเ้สียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชาํระภาษี

เป็นรายงวดและตอ้งเสียเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดท่ีเหลือ 
 
ไม่ชําระภาษีภายในกาํหนดเวลาหรือชําระไม่ถูกต้อง 
1. กรณีไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา   จะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของ

เดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระนั้น   นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวนัชาํระภาษี   เวน้แต่
กรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหข้ยายกาํหนดเวลาชาํระภาษีได ้เงินเพิ่มเสียร้อยละ 0.75 

2. กรณีเจา้พนกังานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิไดย้ืน่แบบแสดงรายการไวห้รือยืน่
แบบแสดงรายการไว ้แต่ชาํระภาษีขาดหรือตํ่าไป   นอกจากจะตอ้งรับผดิชาํระเงินเพิ่มตามขอ้ 1 แลว้   ยงั
จะตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระแลว้แต่กรณี   เงินเบ้ียปรับดงักล่าว
อาจลดหรืองดไดต้ามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 

 
อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
เม่ือคาํนวณยอดเงินไดสุ้ทธิแลว้ นาํไปคาํนวณภาษีตามอตัราภาษี ดงัน้ี 

  

เงินไดสุ้ทธิ 
ช่วงเงินไดสุ้ทธิ 

แต่ละขั้น 
อตัราภาษี 
ร้อยละ 

ภาษีแต่ละขั้น 
เงินไดสุ้ทธิ 

ภาษีสะสม 
สูงสุดของขั้น 

1 - 150,000 150,000 ไดรั้บยกเวน้ - -  

150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 

500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 

1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 

4,000,001 บาทข้ึนไป   37     
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หมายเหตุ :- การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เงินไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนไม่เกิน 150,000 บาท  มี
ผลใชบ้งัคบัสาํหรับเงินไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป (พระราชกฤษฎีกา ( ฉบบัท่ี 470 ) พ.ศ. 
2551) 

 
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง 
ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นตน้ไป บุคคลธรรมดา ท่ีมีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึง หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ 

คณะบุคคล ท่ีมิใช่ นิติบุคคล และกองมรดก ท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง) สามารถบริจาค เงินภาษี ใหแ้ก่พรรคการเมือง
ได ้ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติั ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 โดยแสดง 
เจตนาบริจาค เงินภาษี ให้แก่พรรคการเมือง พร้อมการยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ประจาํปี โดยมี
หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 176) ดงัน้ี 

1. ผูมี้เงินได ้เม่ือคาํนวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แลว้ มีเงินภาษี ท่ีตอ้งชาํระ ตั้งแต่ 
100 บาท ข้ึนไป 

2. ผูมี้เงินได ้ท่ีมีสิทธิบริจาค ตอ้งแสดง เจตนาไวใ้น ช่องท่ีกาํหนดไว ้ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 
ภ.ง.ด.91 โดยตอ้ง ระบุให้ชดัเจนว่า ประสงคจ์ะบริจาค หรือ ไม่บริจาค และระบุ รหัสพรรคการเมือง ท่ี
ตอ้งการบริจาค หากไม่ระบุความประสงค ์หรือไม่ระบุรหสัพรรคการเมือง ถือว่าไม่ไดแ้สดงเจตนาบริจาค 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 2.1 ระบุรหสัพรรคการเมือง ท่ีตอ้งการบริจาค ไดเ้พียง 1 พรรคการเมือง หากแสดงเจตนา เกิน
กวา่ 1 พรรคการเมือง ถือวา่ ไม่ประสงค ์จะบริจาคใหพ้รรคการเมืองใด 

 2.2 เม่ือแสดงเจตนาบริจาค ใหแ้ก่พรรคการเมืองใดแลว้ หา้มปล่ียนแปลง 
 2.3 พรรคการเมือง ท่ีผูบ้ริจาค จะแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษี ใหไ้ดใ้นปีภาษีใด จะตอ้งเป็น 

พรรคการเมือง ท่ีมีช่ืออยู่ใน ทะเบียนพรรคการเมือง ในปีภาษีนั้น หากพรรคการเมือง ท่ีแสดงความ
ประสงค ์บริจาคเงินภาษี ใหส้ิ้นสภาพ เลิก หรือยบุ ตามกฎหมาย ในปีภาษีใด ให้ถือเสมือนว่า ไม่มีพรรค
การเมืองนั้น ท่ีจะไดรั้บการแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษีในปีภาษีนั้น 

3. การแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษีให้แก่ พรรคการเมืองตาม 2. ห้าม มิให้นาํไป หักเป็นค่า
ลดหยอ่น ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากรการแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองตาม 2. 
หา้ม มิใหน้าํไป หกัเป็นค่าลดหยอ่น ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร 

4. ผูมี้เงินได ้ซ่ึงมีสิทธิระบุการแสดงเจตนา บริจาคเงินภาษี ใหแ้ก่พรรคการเมือง ในแบบ ภ.ง.ด.
90 หรือ ภ.ง.ด.91 ใหถื้อตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 4.1 กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝ่้ายเดียว ใหฝ่้ายท่ีมีเงินไดเ้ป็นผูร้ะบุความประสงคใ์นแบบฯ 
 4.2 กรณีสามี หรือภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ และแยกยืน่แบบฯ หรือรวมยืน่แบบฯ แต่แยก

คาํนวณภาษี ใหส้ามี และภริยา ต่างฝ่ายต่าง มีสิทธิระบุความประสงคใ์นแบบฯ 

http://www.rd.go.th/publish/40396.0.html
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 4.3 กรณีสามี หรือภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ และรวมยื่นแบบฯ รวมทั้ง รวมคาํนวณภาษี  
ใหต่้างฝ่าย ต่างมีสิทธิ ระบุความประสงค ์ของตนเอง ในแบบฯ โดยกรอก รายละเอียด การคาํนวณ แยก
รายการบุคคลใน “ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2551 รายละเอียด คาํนวณ ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคล กรณี
คู่สมรส รวมคาํนวณภาษี และบริจาคภาษี แก่พรรคการเมือง” (แลว้แต่กรณี) 

หากผูมี้เงินได ้คาํนวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แลว้ มีเงินภาษี ท่ีตอ้งชาํระ ตั้งแต่ 
100 บาท ข้ึนไป และมีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ไวเ้กินกว่า เงินภาษีท่ีตอ้งชาํระ เม่ือแจง้ความประสงคข์อคืนเงิน
ภาษีท่ีชาํระไวเ้กิน พร้อมทั้งแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองดว้ย กรมสรรพากร จะหกัเงิน
บริจาคดงักล่าวจากเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระ ดงันั้น การบริจาคเงินภาษีดงักล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีท่ีขอคืนไวแ้ต่
อยา่งใด (อา้งถึงใน http://www.boi.go.th/thai/how/taxation_011.asp#1) 

 
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     การวิจยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดั
ภูเกต็คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ (2552 ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองบทบาทของศาลภาษีอากรในการ
คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรในศตวรรษท่ี 21  พบว่าปัญหาอุปสรรคสาํคญัในการคุม้ครองสิทธิของผู ้
เสียภาษีอากรท่ีฝ่ายต่างๆ เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  กระบวนการยุติธรรมท่ีล่าช้ายาวนาน มี
ค่าใชจ่้ายสูง การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นโดยผูเ้สียภาษีอากรทาํไดย้าก  ศาลภาษีอากรยงัมีบทบาทใน
ลกัษณะเชิงรุกนอ้ยเกินไป  และยงัมีปัญหาเก่ียวกบักลไกในการสร้างความเช่ียวชาญของผูพ้ิพากษาศาล
ภาษีอากร  การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ี จาํเป็นตอ้งอาศยัมาตรการเชิงกฎหมายประกอบกนัไปกบั
มาตรการเชิงบริหารดว้ย  มาตรการสําคญัในประการแรกไดแ้ก่ ในส่วนของศาลภาษีอากรจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากร โดยเพิ่ม
ความเช่ียวชาญของผูพ้ิพากษาศาลภาษีอากรโดยวิธีการต่างๆ เช่น ปรับปรุงวิธีการคดัเลือกผูพ้ิพากษาศาล
ภาษีอากรเพื่อให้ได้ผูพ้ิพากษาท่ีเช่ียวชาญด้านภาษีอากร หรือส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างดาํรงตาํแหน่งและให้ฝึกฝนสร้างความเช่ียวชาญอยู่ในศาลภาษีอากรอยา่งต่อเน่ือง
เป็นตน้   ประการท่ีสองไดแ้ก่การลดปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจศาลภาษีอากรโดยขยายให้ครอบคลุมถึงคดี
ปกครองหรือคดีประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีภาษีอากรดว้ย   ประการท่ีสามไดแ้ก่การปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกบักระบวนการระง ับขอ้พิพาททางภาษีอากรทั้งหมด   ประการท่ีส่ีไดแ้ก่การปรับปรุงค่าข้ึนศาลใหผู้ ้
เสียภาษีอากรไดเ้ขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลไดง่้ายข้ึน   และในประการสุดทา้ยไดแ้ก่การเพ่ิม
อาํนาจศาลในด้านต่างๆ เพื่อให้ศาลมีบทบาทในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรได้ดียิ่งข้ึน เช่น 
อาํนาจการลดเงินเพิ่ม  อาํนาจการทุเลาการชาํระภาษีอากร เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อทาํให้บทบาทศาลภาษีอากร
ในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 
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 ธวลัรัตน์ เช้ือวงศบุ์ญ  (2549)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเสียภาษีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 
2550  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเสียภาษี  ปัญหาการเสียภาษี  รวมถึงศึกษา
ความสัมพนัธ์ความรู้พื้นฐานการเสียภาษีกบัปัญหาการเสียภาษี  กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/สมุห์บญัชี/ผูท้าํบญัชีท่ีปฎิบติังานเก่ียวกบัการเสียภาษีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจระหวา่งปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ โดยจาํแนกเป็นสัดส่วนตามประเภทของธุรกิจ  ผลการศึกษาพบว่า ในประเภทกิจการผลิต 
กิจการใหบ้ริการ กิจการคา้ปลีก-คา้ส่ง โดยส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางภาษีอากรรวมถึงปัญหาในการ
ชาํระภาษี ในเร่ืองภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในดา้นการคาํนวณรายได ้ รายจ่าย สินทรัพย ์ รวมถึงดา้นการ
คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีและอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองความรู้พื้นฐานทางภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่มและปัญหาในการชาํระภาษี ในดา้นฐานภาษีและความรับผิดในการเสียภาษี ใบกาํกบัภาษี 
การจดัทาํรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ซ่ึง
จากการรวบรวมขอ้มูลพบว่า ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/สมุห์บญัชี/ผูท้าํบญัชี ท่ีปฎิบติังานเก่ียวกบัการเสียภาษี
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ไดพ้ยายามหาคาํตอบในกรณีเกิดขอ้สงสัยทางภาษีจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น การ
สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษี การศึกษาจากประมวลรัษฎากร รวมถึงการศึกษาจากตาํราและ
หนงัสือภาษีอากร รวมถึงการใชบ้ริการท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายภาษีอากร และใหค้วามสาํคญัต่อการจดัส่ง
พนกังานเขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษีอากร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะสามารถขจดัอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ใน
การเสียภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี  ในเร่ืองความสมัพนัธ์ความรู้พื้นฐานทางภาษีกบัปัญหาการ
เสียภาษีของธุรกิจทั้ง 3 ประเภท พบว่าโดยภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั แสดงว่าระดบัความรู้พื้นฐาน
ทางภาษีไม่ไดส่้งผลต่อปัญหาการเสียภาษีเงินไดข้องผูป้ระกอบการ แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าปัญหาการ
ชาํระภาษีจะอยูใ่นระดบัปานกลาง ก็ส่งผลกระทบใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดแ้ละหากกิจการเกิดปัญหาบาง
กรณีอาจตอ้งเสียเบ้ียปรับหรือเงินเพิ่ม ซ่ึงถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดเงินได ้หรือทาํใหต้น้ทุนของ
กิจการสูงข้ึนนัน่เอง ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนการชาํระภาษีท่ีดี เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 
และความเสียหายอนัเกิดจากการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะทาํให้ถูกประเมินภาษี เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และ
ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายได ้ รวมถึงตอ้งขจดัปัญหาการชาํระภาษีมิให้เกิดข้ึนแก่กิจการไม่ว่าจะมาก
หรือนอ้ย ซ่ึงการวางแผนภาษีท่ีดีกจ็ะทาํใหธุ้รกิจนั้นประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 

 รัศมีไข่มุก  พร้ อมเพรียง   (2550)  ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ชาํระภาษีอากรต่อการบริการของ
เทศบาลนครลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของผูช้ ําระภาษีอากรต่อการบริการของเทศบาลนครลาํปาง จังหวดัลาํปาง และเพื่อ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูช้าํระภาษีอากร ต่อการบริการของเทศบาลนครลาํปาง  จาํแนกตาม
เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ อาชีพ และประเภทภาษีอากรท่ีจดัเก็บ  ผูว้ิจยัใช้ แบบ
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1. ระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลนครลาํปาง ในภาพรวมของผูช้าํระภาษีอากรอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้นโดยมีค่าเฉล่ียของ

ความพึงพอใจจากสูงสุดไปหาตํ่าสุดตามลาํดบั คือ ดา้นการจดัเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ ( X  = 4.10)   ดา้นการ

บริการต่อผูช้าํระภาษีอากร ( X  = 3.99)   ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ( X  = 3.94)  และดา้นการจดัสถานท่ี

ใหบ้ริการและสภาพแวดลอ้ม ( X  = 3.85)      

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูช้าํระภาษีอากรพบว่าผูช้าํระภาษีอากรท่ีมี
การศึกษา  รายได ้ และประเภทภาษีอากรท่ีจดัเก็บมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลนครลาํปาง
แตกต่างกนั  

ส่วนผูช้าํระภาษีอากรท่ีมีเพศ  อายุ  สถานภาพ  และอาชีพ  มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เทศบาลนครลาํปางไม่แตกต่างกนั    

3. สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะนั้นพบวา่ควรปรับปรุงหอ้งสุขาใหมี้ความสะอาดสถานท่ี
จอดยานพาหนะเพ่ิมข้ึน  จดัสถานท่ีรับบริการใหเ้หมาะสม  ควรมีป้ายบอกทางเขา้เทศบาลทุกประตู  มีการ
ประช าสั มพัน ธ์ ให้ทั่ ว ถึ ง   ควร มี ก า ร ใช้บัต ร คิ ว ในก าร ติ ด ต่ อ ง านและควร มีก า รบ ริก า ร                          
รับชาํระภาษีอากรในวนัหยดุราชการ 
   จากการศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นถึงความสาํคญั
ของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนผูมี้เงินไดทุ้กคน
พึงศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และนาํมาซ่ึงการรักษา
สิทธิประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ 

 มนัส  มนูกุลกิจ (2552 )  ทาํการวิจยัเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทั้งทางดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและผูเ้สียภาษี  โดยการศึกษาใชว้ิธีการเก็บ
ข้อมูลประมาณการและผลการจัดเก็บภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครทั้ง 16 สาํนกังาน และการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา นาํผลท่ีไดม้าหาค่าดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ผลการศึกษา
พบว่า ค่าดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครรวมทั้ง 16 สาํนกังาน มีค่ามากกว่า 1 ในปีงบประมาณ 2547, 2548 และ 2550  ซ่ึงมีค่า
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 พนิตนาถ เยน็ทรัพย ์  (2549) ทาํการวิจยัเร่ือง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ผูมี้เงินไดป้ระเภท
เงินเดือน รู้เพียงใด คิดอยา่งไร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตลอดจนเปรียบเทียบระดบัความรู้และทศันคติระหว่างผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ท่ีมี
ขอ้มูลส่วนตวัแตกต่างกัน  กาํหนดสมมติฐานในการวิจัยไวว้่า ผูมี้เงินได้ประเภทเงินเดือนท่ีมีขอ้มูล
ส่วนตวัแตกต่างกนั มีความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั และความรู้
ดงักล่าวสัมพนัธ์กบัทศันคติ  ผลการวิจยัพบว่า  1) ดา้นความรู้ เม่ือแบ่งความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคล
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1. ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพทางรายได ้การศึกษาวิชาภาษีอากร 
การสนใจข่าวสารเก่ียวกบัภาษีอากร ถา้ขอ้มูลเหล่าน้ีต่างกนั ระดบัความรู้จะมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 - ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีความรู้มากกวา่ผูท่ี้จบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 - ผูท่ี้รับราชการมีความรู้มากกว่าผูท่ี้เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั หรือลูกจา้ง

กิจการเอกชน  
 -ผูท่ี้ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีประจาํปี มีความรู้มากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดย้ืน่แบบแสดงรายการเสีย

ภาษีประจาํปี  
 - ผูท่ี้เคยศึกษาวิชาภาษีอากร มีความรู้มากกวา่ผูท่ี้ไม่เคยศึกษาวิชาภาษีอากร  
 - ผูท่ี้สนใจข่าวสารเก่ียวกบัภาษีอากร มีความรู้มากกวา่ผูท่ี้สนใจนอ้ยหรือไม่สนใจเลย  
2. ดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา เงินเดือน สถานภาพทางรายได ้ถา้ขอ้มูลเหล่าน้ีแตกต่างกนั 

ทศันคติจะแตกต่างกนั ดงัน้ี  
 - ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและตํ่ากว่ามีทศันคติดีกว่าผูท่ี้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี  
 - ผูท่ี้มีเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท มีทศันคติดีกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนมากกวา่ 25,000 บาท  
 - ผูท่ี้ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีประจาํปีท่ีเป็นโสดมีทศันคติดีกวา่ผูท่ี้สมรสแลว้  
3. ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติ พบว่าระดบัความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั

ทศันคติ แสดงวา่ผูท่ี้มีระดบัความรู้มากหรือนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งมีทศันคติดีหรือไม่ดีตามไปดว้ย 
 



 
 

31 

 กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนผูมี้เงินไดแ้ละการทบทวนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดว้างกรอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี
ตามท่ีปรากฏในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็” 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

ผูท่ี้ตอ้งยืน่แบบฯเสียภาษี 
การคาํนวณภาษีเงินได ้
แหล่งท่ีมาของเงินได ้
การคาํนวณหกัค่าใชจ่้ายเงินไดพ้ึง
ประเมิน 
สิทธิในการลดหยอ่นภาษี 
การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี 
วิธีการชาํระภาษี 
อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
การบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมือง 

ตัวแปรตาม 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ 
ในเร่ือง 

ความหมายของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ขั้นตอนการชาํระภาษีของผูมี้เงินได ้
ประเภทของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรอสิระ 
 วฒิุการศึกษา 

- ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 
- มธัยมศึกษาตอนตน้ 
- มธัยมศึกษาตอนปลาย 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

 อาชีพ 
- เจา้ของกิจการ 
- พนกังานลูกจา้ง 
- อาชีพอิสระ 
- คา้ขาย 
- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   

 
 
 
 
  



 
 

บทที ่3 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวดัภูเก็ต   โดยนําเสนอวิธีการ
ดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีศึ่กษา  
 ประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนผูมี้เงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน
จงัหวดัภูเกต็ ทั้ง 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้  จาํนวน 21,326 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง  ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างดว้ยการสุ่มอย่างเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษาและอาชีพ   
โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน ” (Taro Yamane, 1973:125)  ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 393 คน แสดงการคาํนวณ ดงัน้ี 
 สุตรของทาโร ยามาเน ” (Taro Yamane, 1973:125) 
    n =   N 

      1+Ne2 
เม่ือกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ใหเ้ท่ากบั 95% 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
N = ขนาดของประชากร 

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้e = 
แทนค่า  

              n  =          21,326 
                                               (1+21,326(0.052)) 
  = 21,326 
                                                       54.32 
  =  393 คน 
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2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสํารวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง  แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามตวัเลือก 2 ตวัเลือก (ถูก-ผดิ)  จาํนวน 30 ขอ้  สอบถามความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามการสํารวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาษีอากร และดา้นวิจยั จาํนวน 5 คน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงของขอ้คาํถาม เพื่อความมัน่ใจว่าไดว้ดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
หรือผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจไดถู้กตอ้งว่าผูว้ิจยัตอ้งการวดัในเร่ืองใด โดยผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีความเห็น
ตรงกนั 80% 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ดว้ยการเดินสุ่มตามกรอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด  
และเกบ็แบบสอบถามคืนทนัที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 
4.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการโดยนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์   ลงรหัส   บนัทึกขอ้มูล   ทาํการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
 4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน
ในจงัหวดัภูเกต็   ดว้ยการนบัความถ่ีของขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกตอ้ง 
 4.2 เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามถูกตอ้ง  จาํแนกตามตวัแปร  โดยใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA)  
 4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ
ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ดว้ยการใชค้่าความถ่ีและร้อยละ 
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 4.4 วิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน
ในจงัหวดัภูเก็ต  โดยนาํค่าคะแนนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบไดถู้กตอ้งมาเทียบกบัเกณฑ์การประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
   ค่าคะแนน 0 – 9     หมายถึงมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าคะแนน 10 – 20 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าคะแนน 21 – 30 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต   เพื่อศึกษาว่าประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากนอ้ยเพียงใด   และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรเพศ วุฒิการศึกษา 
และอาชีพ   โดยกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่   ประชาชนผูมี้เงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน
จงัหวดัภูเกต็ ทั้ง 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้ จาํนวน 393 คน   ผูว้ิจยัทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง  จาํนวน 1 ฉบบั   ซ่ึงเป็นแบบสอบถามตวัเลือก 2 ตวัเลือก 
(ถูก-ผิด) จาํนวน 30 ขอ้  สอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และผ่าน
การตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงของขอ้คาํถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาษีอากร และ
ดา้นวิจยั จาํนวน 5 คน  ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยการเดินสุ่มตามกรอบตวัอยา่งท่ี
กําหนด  แล้วเก็บแบบสอบถามคืนทันที  พร้อมทั้ งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  ปรากฏว่ามี
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้จาํนวน 328 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 83.46 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด  
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   โดยเร่ิมจากการกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และลาํดับขั้นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน   
ดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต  โดยนาํค่าคะแนนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบไดถู้กตอ้งมา
เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน 
  ตอนท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จาํนวาํนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 F แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 
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 p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ลาํดับขั้นในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1.เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
119 
209 

 
36.3 
63.7 

2. วฒิุการศึกษา  
                 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
                 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
                 ปริญญาตรี 
                  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
38 
69 

188 
33 

 
11.6 
21.0 
57.3 
10.1 

2. วฒิุการศึกษา 
              มธัยมศึกษาตอนตน้ 
              มธัยมศึกษาตอนปลาย 
               ปริญญาตรี 
              สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

 
38 
69 

188 
33 

 
11.6 
21.0 
57.3 
10.1 

3. อาชีพ 
              เจา้ของกิจการ 
              พนกังานลูกจา้ง 
              อาชีพอิสระ 
              คา้ขาย 
              ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 

 
37 

166 
63 
34 
28 

 

 
11.3 
50.6 
19.2 
10.4 
8.5 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 เป็น
เพศหญิง จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7  มีวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.6   มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0  ปริญญาตรี จาํนวน 188 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.3  และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1  มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ 
จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3  พนกังานลูกจา้ง จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6  อาชีพอิสระ 
จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  คา้ขาย จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4  และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 
 ตอนที่ 2  เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวดัภูเกต็  

 
 ตารางที ่2   ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน 

 
ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละ ระดับความรู้  

 (คน)  ความเข้าใจ  
10 2 0.61 ปานกลาง  
11 7 2.13 ปานกลาง  
12 3 0.91 ปานกลาง  
13 6 1.83 ปานกลาง  
14 13 3.96 ปานกลาง  
15 24 7.32 ปานกลาง  
16 26 7.93 ปานกลาง  
17 38 11.59 ปานกลาง  
18 37 11.28 ปานกลาง  
19 45 13.72 ปานกลาง  
20 19 5.79 ปานกลาง  
21 18 5.49 มาก  
22 11 3.35 มาก  
23 8 2.44 มาก  
24 21 6.40 มาก  
25 14 4.27 มาก  
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 ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละ ระดับความรู้ 
  (คน)  ความเข้าใจ 
 26 27 8.23 มาก 
 27 8 2.44 มาก 
 28 1 0.30 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อยูใ่นระดบัปานกลาง (n= 220 คน)  และระดบัมาก (n= 108 คน)  โดยคะแนนเตม็ 30 
คะแนน  มีผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ไดค้ะแนนสูงสุด 28 คะแนน 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  และผูไ้ดค้ะแนน 19 คะแนนมีจาํนวนมากท่ีสุด 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.72 
  
 ตารางที ่3 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาํแนกตามตวัแปรเพศ 

 
ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 ชาย คดิเป็นร้อยละ หญงิ คดิเป็นร้อยละ 
10 1 0.30 1 0.30 
11 2 0.61 5 1.52 
12 2 0.61 1 0.30 
13 4 1.22 2 0.61 
14 8 2.44 5 1.52 
15 5 1.52 19 5.79 
16 12 3.66 14 4.27 
17 11 3.35 27 8.23 
18 13 3.96 24 7.32 
19 25 7.62 20 6.10 
20 6 1.83 13 3.96 
21 6 1.83 12 3.66 
22 3 0.91 8 2.44 
23 3 0.91 5 1.52 
24 4 1.22 17 5.18 



 
 

5 

ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 ชาย คดิเป็นร้อยละ หญงิ คดิเป็นร้อยละ 
25 4 1.22 10 3.00 
26 7 2.13 20 6.10 
27 2 0.61 6 1.83 
28 1 0.30 0 0.00 

 
  จากตารางท่ี 3  เม่ือพิจารณาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) เป็นเพศชาย จาํนวน 1 คน เพศหญิง จาํนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด (28 คะแนน) เป็นเพศชาย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  
ฐานนิยม (Mode) ของคะแนนท่ีมีผูท้าํไดม้ากท่ีสุด เพศชายเท่ากบั 19 คะแนน มีจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.62  เพศหญิงเท่ากบั 17 คะแนน มีจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.23 

 
 ตารางที ่4 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามตวัแปรวฒิุ

การศึกษา 
 
 
ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 ตํ่ากวา่ ม.ตน้ ม.ตน้ ม.ปลาย ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

10 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

11 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30 ) 

4 
(1.22) 

2 
(0.61) 

12 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(0.91) 

0 
(0.00) 

13 1 
( 0.30) 

0 
(0.00) 

2 
(0.61) 

3 
(0.91) 

0 
(0.00) 

14 2 
(0.61) 

1 
(0.30) 

4 
(1.22) 

5 
(1.52) 

1 
(0.30) 

15 5 
(1.52) 

2 
(0.61) 

4 
(1.22) 

10 
(3.05) 

3 
(0.91) 
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ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 ตํ่ากวา่ ม.ตน้ ม.ตน้ ม.ปลาย ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

16 2 
(0.61) 

1 
(0.30) 

6 
(1.83) 

14 
(4.27) 

3 
(0.91) 

17 3 
(0.91) 

3 
(0.91) 

10 
(3.05) 

18 
(5.49) 

4 
(1.22) 

18 4 
(1.22) 

2 
(0.61) 

5 
(1.52) 

21 
(6.40) 

5 
(1.52) 

19 2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

9 
(2.74) 

26 
(7.93) 

8 
(2.44) 

20 2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

2 
(0.61) 

12 
(3.66) 

3 
(0.91) 

21 1 
(0.30) 

1 
(0.30) 

5 
(1.52) 

8 
(2.44) 

3 
(0.91) 

22 1 
(0.30) 

1 
(0.30) 

2 
(0.61) 

7 
(2.13) 

0 
(0.00) 

23 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30) 

7 
(2.13) 

0 
(0.00) 

24 1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

3 
(0.91) 

16 
(4.88) 

1 
(0.30) 

25 2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

4 
(1.22) 

8 
(2.44) 

0 
(0.00) 

26 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(2.13) 

20 
(6.10) 

0 
(0.00) 

27 0 
(0.00) 

1 
(0.30) 

3 
(0.91) 

4 
(1.22) 

0 
(0.00) 

28 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนก
ตามตวัแปรวฒิุการศึกษา พบวา่ ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 
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 ตารางท่ี 5 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนกตามตวัแปร   

อาชีพ 
 
ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 เจา้ของกิจการ พนกังานลูกจา้ง อาชีพอิสระ คา้ขาย ขา้ราชการ 

10 1 
(0.30 ) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 2 
(0.61) 

2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(0.91) 

12 1 
(0.30 ) 

1 
(0.30 ) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 0 
(0.00) 

2 
(0.61) 

1 
(0.30 ) 

1 
(0.30 ) 

2 
(0.61) 

14 2 
(0.61) 

4 
(1.22) 

1 
(0.30) 

4 
(1.22) 

2 
(0.61) 

15 3 
(0.91) 

8 
(2.44) 

10 
(3.05) 

1 
(0.30) 

2 
(0.61) 

 
 
 



 
 

8 

 
ค่าคะแนน จํานวนผู้ตอบ (คน) 

 เจา้ของกิจการ พนกังานลูกจา้ง อาชีพอิสระ คา้ขาย ขา้ราชการ 

16 5 
(1.52) 

6 
(1.83) 

5 
(1.52) 

8 
(2.44) 

2 
(0.61) 

17 6 
(1.83) 

16 
(4.88) 

12 
(3.66) 

3 
(0.91) 

1 
(0.30 ) 

18 4 
(1.22) 

14 
(4.27) 

8 
(2.44) 

5 
(1.52) 

6 
(1.83) 

19 5 
(1.52) 

22 
(6.71) 

10 
(3.05) 

4 
(1.22) 

4 
(1.22) 

20 2 
(0.61) 

10 
(3.05) 

4 
(1.22) 

1 
(0.30 ) 

2 
(0.61) 

21 3 
(0.91) 

10 
(3.05) 

2 
(0.61) 

1 
(0.30 ) 

2 
(0.61) 

22 0 
(0.00) 

6 
(1.83) 

2 
(0.61) 

3 
(0.91) 

0 
(0.00) 

23 1 
(0.30 ) 

5 
(1.52) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30 ) 

24 1 
(0.30 ) 

18 
(5.49) 

2 
(0.61) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

25 1 
(0.30 ) 

11 
(3.35) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30 ) 

26 0 
(0.00) 

23 
(7.01) 

3 
(0.91) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

27 0 
(0.00) 

7 
(2.13) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 

28 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.30 ) 

0 
(0.00) 
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 จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จาํแนก
ตามตวัแปรอาชีพ พบว่า ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) มีอาชีพเจา้ของกิจการ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.30  และพนกังานลูกจา้ง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด (28 คะแนน) มีอาชีพ
คา้ขาย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  และคะแนน 19 คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมท่ีมีจาํนวนผูท้าํได้
รวมมากท่ีสุด (45 คน)โดยมีอาชีพเจา้ของกิจการ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52  พนักงานลูกจา้ง 
จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71  อาชีพอิสระ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.05  คา้ขาย จาํนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.22  และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22   เม่ือพิจารณาฐานนิยม
ของคะแนนเป็นรายอาชีพ พบว่า อาชีพเจา้ของกิจการ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.83  อาชีพพนกังานลูกจา้ง มีฐานนิยมท่ี 26 คะแนน จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.01  อาชีพอิสระ มี
ฐานนิยมท่ี 17 คะแนน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66  อาชีพคา้ขาย มีฐานนิยมท่ี 16 คะแนน จาํนวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  และอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีฐานนิยมท่ี 18 คะแนน จาํนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.83 
 
 ตอนที่ 3   เป็นการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวดัภูเกต็ ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
 
ตารางที ่6   เปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน

ในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ 
 
                ตวัแปร N X  SD t                 p      
    119 18.69 3.890 -1.967      0.05 
                หญิง 209 19.60 4.100 -1.995 
     Sig. = .050       * p = 0.05 
 
 จากตารางท่ี 6   พบว่าระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรเพศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยเพศ
หญิง (X = 19.60) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่าเพศชาย (X = 
18.69)    
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ตารางที ่7   เปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน

ในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรวฒิุการศึกษา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
ตวัแปร 

วฒิุการศึกษา Between Groups 177.412 4 44.353 2.773 .027 
 Within Groups 5166.978 323 15.997     
 Total 5344.390 327       
 * p < 0.05  
 
 จากตารางท่ี 7   พบว่าระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรวฒิุการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    
 เม่ือนาํผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   โดย
ใชสู้ตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่8 การทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน

ในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรวฒิุการศึกษา 
 
 
วฒิุการศึกษา  ตํ่ากวา่ ม.ตน้ ม.ตน้ ม.ปลาย ป.ตรี สูงกวา่ ป.ตรี  

  X 17.92 18.08 19.64 19.66 17.76 
ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 17.92 - .909 .063 .039* .875  

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 18.08 - - .215 .187 .809 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 19.64 - - - .969 .027* 
 ปริญญาตรี 19.66 - - - - .012* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 17.76 - - - - -  

 
 * p < .05 
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 จากตารางท่ี 8   ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา  พบว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
โดยผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี (X = 19.64 และ 19.66 
ตามลาํดบั) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกวา่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาระดบัตํ่า
กวา่มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (X = 17.92 และ 17.76 ตามลาํดบั) 
ตารางที ่9   เปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน
ในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
ตวัแปร 

อาชีพ  Between Groups 716.940 4 179.235 12.511 .000 
 Within Groups 4627.450 323 14.326     
 Total 5344.390 327       
     * p < .05 
 จากตารางท่ี 9   พบว่าระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 เม่ือนาํผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   โดย
ใชสู้ตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที ่10 การทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชน

ในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรอาชีพ 
 
อาชีพ  เจา้ของกิจการ พนกังาน อาชีพอิสระ คา้ขาย ขา้ราชการ  

  X 17.32 20.69 18.21 18.15 17.14 
เจา้ของกิจการ 17.32 - .000* .261 .361 .848  
พนกังานลูกจา้ง 20.69 - - .000* .000* .000*  

 อาชีพอิสระ 18.21 - - - .941 .217 
 คา้ขาย 18.15 - - - - .299 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17.14 - - - - -  

 
 * p < .05 
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 จากตารางท่ี 10   ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรอาชีพ  พบว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูท่ี้มี
อาชีพพนกังานลูกจา้ง (X = 20.69) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่าผู ้
ท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการ  อาชีพอิสระ  อาชีพคา้ขาย  และอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X = 17.32  18.21  
18.15 และ 17.14 ตามลาํดบั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
จงัหวดัภูเกต็   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเกต็ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากนอ้ยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต  ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา และอาชีพ  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีประชาชนผูมี้เงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในจงัหวดั
ภูเกต็ ทั้ง 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้  หากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งดว้ย
การสุ่มอย่างเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษาและอาชีพ   โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ 
“ทาโร ยามาเน ”  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 393 คน  
 สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ประชาชนผูมี้เงินไดใ้นจงัหวดัภูเก็ต มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา อยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีวฒิุการศึกษา และอาชีพต่างกนั   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง  จาํนวน 1 ฉบบั  แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามตวัเลือก 2 ตวัเลือก (ถูก-ผดิ)  จาํนวน 30 ขอ้  สอบถามความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
1 สรุปผลการวจัิย 
 1. จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 393 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.7  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.3  มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 57.3  มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 21.0  สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.1  ตํ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 7.9  และมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.7  มีอาชีพเป็นพนกังาน
ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 50.6  อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 19.2  เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 11.3  คา้ขาย 
คิดเป็นร้อยละ 10.4  และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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 2. ระดับความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการเสียภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา   พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดบัปาน
กลาง  จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน  มีผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ไดค้ะแนนสูงสุด 
28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.30  โดยคะแนน 19 คะแนน เป็นระดบัคะแนนท่ีมีผูท้าํไดจ้าํนวนมากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ 13.72 
 3. เม่ือพิจารณาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามตวัแปร 
พบวา่ 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  จาํแนกตามตวัแปรเพศ 
พบวา่ ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 0.30  และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 0.30  
ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด (28 คะแนน) เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 0.30  ฐานนิยมของคะแนนท่ีมีผูท้าํไดม้าก
ท่ีสุด เพศชายเท่ากบั 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.62  เพศหญิงเท่ากบั 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.23 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  จาํแนกตามตวัแปรวุฒิ
การศึกษา พบว่า ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.61  ผู ้
ไดค้ะแนนสูงสุด (28 คะแนน) มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 0.30  และ
คะแนน 19 คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมท่ีมีจาํนวนผูท้าํไดร้วมมากท่ีสุด โดยมีวุฒิการศึกษาระดบัตํ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 0.61  มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 2.74  ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 7.93  และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.44  เม่ือพิจารณาฐานนิยมของคะแนนตามระดบัวุฒิ
การศึกษา พบวา่ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีฐานนิยมท่ี 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ระดบัปริญญาตรี มี
ฐานนิยมท่ี 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.93  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 0.91  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.05  และระดบัตํ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีฐานนิยมท่ี 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.52   
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  จาํแนกตามตวัแปรอาชีพ 
พบวา่ ผูไ้ดค้ะแนนตํ่าสุด (10 คะแนน) มีอาชีพเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.30  และพนกังานลูกจา้ง คิด
เป็นร้อยละ 0.30  ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด (28 คะแนน) มีอาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 0.30  และคะแนน 19 
คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมท่ีมีจาํนวนผูท้าํไดร้วมมากท่ีสุด โดยมีอาชีพพนกังานลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 
6.71  อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 3.05  เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.52  คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 1.22  
และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.22  เม่ือพิจารณาฐานนิยมของคะแนนเป็นรายอาชีพ พบว่า 
อาชีพพนกังานลูกจา้ง มีฐานนิยมท่ี 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.01  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีฐาน
นิยมท่ี 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.83  อาชีพอิสระ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.66  อาชีพ
เจา้ของกิจการ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.83  และอาชีพคา้ขาย มีฐานนิยมท่ี 16 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 2.44   
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 4. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ วฒิุการศึกษา และอาชีพ  
 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรเพศ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยเพศ
หญิงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกวา่เพศชาย 
 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ตามตวัแปรวฒิุการศึกษา พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  พบว่าผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สูงกวา่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาระดบัตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี     
 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ตามตวัแปรอาชีพ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  พบว่าผูท่ี้มีอาชีพพนกังานลูกจา้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่าผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของกิจการ  อาชีพอิสระ  อาชีพ
คา้ขาย  และอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
 
2 อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเป็น
พนกังานลูกจา้ง 
 2.  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยคะแนน 19 คะแนนเป็นระดบัคะแนนท่ีมีผูท้าํไดจ้าํนวนมากท่ีสุด  
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของพนิตนาถ เยน็ทรัพย ์  ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา : ผูมี้เงินได้
ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด คิดอย่างไร   เพื่อศึกษาระดบัความรู้และทศันคติเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาของผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  ดา้นความรู้ เม่ือแบ่งความรู้เก่ียวกบัภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาเป็น 3 ระดบั คือระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 58.5 มีความรู้ใน
ระดบัปานกลาง ขอ้สังเกต คือ เร่ืองสาํคญัท่ีควรทราบ มีกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบเป็นจาํนวนเกินกว่าคร่ึง 
ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การหกัค่าใชจ่้าย การหกัลดหยอ่นเพื่อการประกนัชีวิต การหกั
ลดหยอ่นสาํหรับบุตร แหล่งขอ้มูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย อตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา การยื่นแบบเสียภาษี บทกาํหนดโทษ และการลดหย่อนให้ผูอุ้ปการะบิดามารดา  และยงั
สอดคลอ้งกบัมนสั  มนูกุลกิจ (2552 )  ซ่ึงศึกษาประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ



 
 

4 

ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะ กรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัเก็บภาษีอากร 
ไดมี้การพฒันาเพื่อรณรงคส่์งเสริมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีอากรอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึงโดยได้
อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสดวกทนัสมยั และรวดเร็วข้ึนผา่นช่องทางเวบ็ไซดข์องกรมสรรพากร อีกทั้ง
ยงัมีระบบ ถาม-ตอบปัญหาภาษีอากรเบ้ืองตน้ผา่นศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call Center) ทาํใหป้ระชาชนผูมี้เงิน
ไดเ้กิดความรู้สึกวา่ภาษีอากรไม่ใช่เร่ืองไกลตวัจนเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้กนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของ
การเสียภาษีเงินได ้ไม่วา่จะเป็นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงเป็นภาษีทางตรงท่ีผู ้
เสียภาษีไม่สามารถท่ีจะผลกัภาระไปใหก้บัผูอ่ื้นได ้  ดงันั้นการท่ีประชาชนในประเทศมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองของการเสียภาษีอยูบ่า้งโดยเฉพาะภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ก็นบัไดว้่าเป็นโอกาสท่ีดีของภาครัฐท่ี
จะไดน้าํไปต่อยอด และสร้างทศันติปลูกจิตสาํนึกท่ีดีทาํใหป้ระชาชนในประเทศตระหนกัไดว้่า การเป็นผู ้
เสียภาษีท่ีดีนั้นถือเป็นการทาํหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ อนัจะนาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจของ
เหล่าผูเ้สียภาษีทั้งหลาย แต่ทั้งน้ีภาครัฐก็ควรจะปฏิบติัต่อผูเ้สียภาษีทุกภาคส่วนดว้ยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค โปร่งใส และให้ประชาชนในประเทศตรวจสอบไดว้่า เมด็เงินภาษีทุกบาททุกสตางคน์ั้นไดถู้ก
กระจายไปใชเ้พื่อพฒันาประเทศชาติอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งทัว่ถึง เพ่ือก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่
และศรัทธาต่อระบบการจดัเก็บภาษีอนัจะนาํมาซ่ึงความเจริญรุ่งเรือง และความมัง่คัง่ของประเทศชาติใน
ลาํดบัต่อไป 
  3. ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามตวัแปรเพศ  วุฒิ
การศึกษา  และอาชีพ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงกว่าเพศชาย  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
และระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผูท่ี้มีวุฒิ
การศึกษาระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  และผูท่ี้มีอาชีพพนกังานลูกจา้งมี
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1. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังนี ้
 1. ให้ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียงัมีความรู้ความเขา้ใจ
น้อย เช่น ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้  ผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของกิจการหรือคา้ขาย  โดยการ
เผยแพร่ความรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยโุทรทศัน์ จดันิทรรศการ จดัการอบรมสมัมนา 
 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนควรร่วมมือกนัจดัการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีเงินไดโ้ดยตรง  
 3. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของกรมสรรพพากรควรดาํเนินการจดัเก็บภาษี
อากรใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
 
   ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาความพึงพอใจของผูมี้เงินได้พึงชาํระภาษีต่อการบริการของหน่วยงานด้านการ
จดัเกบ็ภาษี 

2. ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรทุกประเภททั้งระบบของการจดัเก็บภาษี
เป็นตน้วา่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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ภาคผนวก  
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความรู้ความเขา้ใจก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ 

เลขท่ีแบบสอบถาม 
   

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งสาํรวจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของท่าน โปรดตอบคาํถามท่ีตรงกบัความเขา้ใจและความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านอยา่งอิสระ คาํตอบของ
ท่านจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และการวิเคราะห์กบัการประเมินผลจะกระทาํในภาพสรุปรวมทั้งหมด 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

 ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  /    ลงใ น         ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
                         1. ชาย                                                    2. หญิง 
 
2. อาชีพ 
                              1. เจา้ของกิจการ                                     2.  พนกังานลูกจา้ง         

                        3. อาชีพอิสระ                                        4.  คา้ขาย 
                        5. ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
 

3. ระดบัการศึกษา 
                              1. ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้                  2. มธัยมศึกษาตอนตน้    

                        3. มธัยมศึกษาตอนปลาย                        4.  ปริญญาตรี 
                        5. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

ตอนที ่2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในเร่ืองต่างๆดงันี ้
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คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  /    ลงใน         ท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีสุด  
 

ข้อความ ถูก ผดิ 
1. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเกบ็จากบุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคล
ท่ีไม่ใช่นิติบุคคล  ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษีและกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 

  

2. เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาเรียกวา่ “เงินไดพ้ึงประเมิน” หมายถึงเงินได้
ของบุคคลใดๆหรือหน่วยภาษีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของปีใดๆ 

  

3. ผูมี้เงินไดท่ี้มีเลขบตัรประชาชนไม่สามารถใชเ้ลขประจาํตวัประชาชนแทนเลขประจาํตวั
ผูเ้สียภาษีอากรไดโ้ดยตอ้งขอมีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรใหม่ 

  

4. เงินไดพ้ึงประเมินไดแ้ก่ เงิน ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจคาํนวณไดเ้ป็นเงินท่ีไดรั้บจริง ประโยชน์
ซ่ึงอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้ 

  

5. ผูมี้เงินไดท่ี้ไม่มีคู่สมรสมีเงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจา้งท่ีไดรั้บใน
ระหวา่งปีภาษีนั้น ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ) เกิน 50,000 บาท ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่
แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ถา้เม่ือคาํนวณภาษีแลว้ไม่มีภาษีตอ้งชาํระ 

  

6. ผูมี้เงินไดท่ี้มีคูส่มรสมีเงินไดจ้ากการจา้งแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจา้งท่ีไดรั้บใน
ระหวา่งปีภาษีนั้น ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ) ไม่วา่ฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย
รวมกนั เกิน 100,000 บาท ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ถา้เม่ือ
คาํนวณภาษีแลว้ไม่มีภาษีตอ้งชาํระ 

  

7. ผูมี้เงินไดท่ี้ไม่มีคู่สมรสมีเงินไดจ้ากการทาํธุรกิจคา้ขายทัว่ไปท่ีมิใช่เกิดจากการจา้ง
แรงงาน ท่ีไดรั้บในระหวา่งปีภาษีนั้น ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ) เกิน 30,000 บาท 
มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไม่วา่เม่ือคาํนวณภาษีแลว้จะมีภาษีตอ้ง
ชาํระเพิ่มเติมหรือไม่กต็าม 

  

8. ผูมี้เงินไดท่ี้มีคูส่มรสมีเงินไดจ้ากการทาํธุรกิจคา้ขายทัว่ไปท่ีมิใช่เกิดจากการจา้งแรงงาน 
ท่ีไดรั้บในระหวา่งปีภาษีนั้น ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม )ไม่วา่ฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง
ฝ่ายรวมกนั เกิน 60,000 บาท มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไม่วา่เม่ือ
คาํนวณภาษีแลว้จะมีภาษีตอ้งชาํระเพิ่มเติมหรือไม่กต็าม 

  

9. เน่ืองจากผูมี้เงินไดป้ระกอบอาชีพแตกต่างกนัมีความยากง่ายหรือตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อความเป็นธรรมกฎหมายจึงไดแ้บ่งลกัษณะเงินไดพ้ึงประเมินออกเป็นกลุ่มๆตามความ
เหมาะสมเพื่อกาํหนด วิธีคาํนวณภาษีใหเ้กิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด 
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ข้อความ ถูก ผดิ 
10. ผูมี้เงินไดท่ี้มีแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทย ไม่วา่จากหนา้ท่ีการงาน กิจการท่ีทาํ กิจการ
ของนายจา้ง ตลอดจนทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย (ดอกเบ้ีย เงินปันผล) มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ภาษีเงินไดต้ามท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนดไวเ้สมอ เวน้แต่มีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายทั้งน้ี
เฉพาะท่ีจ่ายกนัในประเทศไทยเท่านั้น 

  

 11. ผูมี้เงินไดท่ี้มีแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทยไม่วา่จากหนา้ท่ีการงาน กิจกรรมท่ีทาํ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย  (ดอกเบ้ีย เงินปันผล) มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้น
ประเทศไทยกต่็อเม่ือตอ้งเขา้องคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

                          1)  ผูมี้เงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยในปีภาษีนั้นชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือ
หลายระยะเวลารวมกนัทั้งหมดถึง 180 วนั หรือ 
                         2) ผูมี้เงินไดน้าํเงินไดน้ั้นเขา้มาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นดว้ย 

  

 12. ในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาบางกรณีถา้เก่ียวขอ้งกบับุคคลของบางประเทศท่ีมี
อนุสญัญาภาษีซอ้นหรือความตกลงเพ่ือป้องกนัการเกบ็ภาษีซํ้าซอ้นกบัประเทศไทย 
จาํเป็นตอ้งพจิารณาถึงขอ้ตกลงหรืออนุสญัญาวา่ดว้ยการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่ง
ประเทศท่ีประทศไทยไดท้าํความตกลงไว ้

  

 13.  การคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นกฎหมายใหน้าํค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามท่ี
กาํหนดมาหกัออกจากเงินไดพ้ึงประเมิน ก่อนท่ีจะนาํเงินไดพ้ึงประเมินสุทธิไปคาํนวณภาษี
ตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

  

 14.  การหกัลดหยอ่นหมายถึง  รายการต่างๆท่ีกฎหมายไดก้าํหนดใหห้กัไดเ้พิม่ข้ึนหลงัจาก
ไดห้กัค่าใชจ่้ายเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีก่อนนาํเงินไดท่ี้เหลือเรียกวา่        
“ เงินไดสุ้ทธิ ”  ไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

  

 15.  บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินประเภทการจา้งแรงงานหรือเงินเดือนเพียงประเภท
เดียวและถึงเกณฑท่ี์ตอ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะตอ้งยืน่แบบ ภ.ง.ด. 91 ภายใน
เดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์ ของปีถดัไป 

  

 16.  บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภทและถึงเกณฑท่ี์จะตอ้งยืน่แบบภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา จะตอ้งยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีถดัไป 

  

 17.  บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเม่ือคาํนวณภาษีแลว้มีภาษีท่ีตอ้งชาํระไม่สามารถ
ขอชาํระภาษีล่วงหนา้ก่อนถึงกาํหนดเวลาการยืน่แบบปกติได ้

  

 18.  บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภทในช่วงคร่ึงปีแรก  (มกราคม –มิถุนายน) 
ท่ีถึงเกณฑต์อ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะตอ้งยืน่แบบ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือน 
กรกฎาคม – กนัยายน ของปีถดัไป 
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ข้อความ ถูก ผดิ 
 19.  ภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดาคร่ึงปี ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีขอชาํระไวล่้วงหนา้ และภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไวใ้นระหวา่งปีภาษีนั้นสามารถ
นาํไปหกัออกจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปีได ้

  

 20.  “ แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี” เป็บการยืน่แบบแสดงรายการเงินไดพ้ึงประเมิน
ท่ีไดรั้บแลว้ในระหวา่งปีภาษี ( มกราคม – ธนัวาคม) โดยใหย้ืน่แบบภายในเดือนมีนาคมของ
ปีถดัไป และสามารถยืน่แบบผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เขา้ web site ของกรมสรรพากรท่ี  

 www.rd.go.th 

  

21.  การยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบอินเตอร์เน็ทจะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณี
ท่ีเม่ือคาํนวณภาษีแลว้ไม่มีภาษีตอ้งชาํระเท่านั้น 

  

22.  บุคคลธรรมดาผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินท่ีถึงเกณฑต์อ้งยืน่แบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
สามารถยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาทุกแห่ง             
( สรรพากรเขต/อาํเภอ) 

  

23.  เม่ือคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้มีภาษีตอ้งชาํระตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป ไม่วา่
จะเป็นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี หรือส้ินปี ผูเ้สียภาษีจะขอผอ่นชาํระภาษีไดแ้ต่ตอ้ง
เสียเงินเพิ่มดว้ย 

  

24. กรณีไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลาหรือชาํระภาษีไม่ถูกตอ้งจะตอ้งเสียเงินเพิม่ร้อยละ 
1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระเพิ่มเติมนบัตั้งแต่วนัพน้กาํหนดเวลา
การยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีจนถึงวนัชาํระภาษี เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดี
กรมสรรพากร 

  

25. กรณีเจา้พนกังานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฎวา่มิไดย้ืน่แบบแสดงรายการไว้
หรือยืน่แบบแสดงรายการไว ้แต่ชาํระภาษีตํ่าไป นอกจากจะตอ้งรับผดิชาํระเงินเพิ่มร้อยละ 
1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระเพิม่เติมแลว้ยงัจะตอ้งรับผดิเสียเบ้ีย
ปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระแลว้แต่กรณี  

  

26. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคาํนวณจากยอดเงินไดสุ้ทธิคูณดว้ยอตัราภาษีท่ีกาํหนดเป็น
อตัรากา้วหนา้ 

  

27. การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในส่วนของเงินไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 150,000 
บาท ในปัจจุบนัไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

  

28. บุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย สามารถบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองพร้อมการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคธรรมดาประจาํปีได ้ถึงแมว้า่เม่ือคาํนวณภาษีตามแบบ 
ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลว้ไม่มีภาษีตอ้งชาํระกต็าม 

  

http://www.rd.go.th/
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ข้อความ ถูก ผดิ 
29. หากผูมี้เงินไดค้าํนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.  90 หรือ ภ.ด.ง. 91 แลว้มีเงินภาษีตอ้งชาํระ
นอ้ยกวา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีผูมี้เงินไดถู้กหกัภาษีไว ้ในระหวา่งปีภาษี ผูมี้เงินไดไ้ม่สามารถ
แจง้ความประสงคข์อคืนเงินภาษีท่ีชาํระไวเ้กินในแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ได ้

  

30. ผูมี้เงินไดท่ี้ไดแ้จง้ความประสงคข์อคืนเงินภาษีท่ีชาํระไวเ้กินในแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 
ภ.ง.ด. 91 จะไดรั้บคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากรเป็นเช็คสัง่จ่ายของธนาคารกรุงไทยช่ือบญัชี
กรมสรรพากร ระบุช่ือผูมี้เงินไดผ้า่นทางไปรษณีย ์

  

 
 

ตอนที ่3 แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ 
                 ……………........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาสละเวลาให้ข้อมูล 
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