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การศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามากน้อยเพียงใด และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา
ไว้เฉพาะพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ ประชากรที่ศึกษา คือ
ประชาชนผูม้ ีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้
จํานวน 21,326 คนกําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 393 คน ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ วุฒิการศึ กษา และอาชี พ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ร้อยละ 36.3 เพศหญิง ร้อยละ 63.7 มีวุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ11.60 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 21.0 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 57.3 และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 10.1 มีอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 11.3 พนักงานลูกจ้าง ร้อยละ 50.6 อาชีพอิสระ ร้อย
ละ 19.2 ค้าขาย ร้อยละ 10.4 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผไู ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด 10 คะแนน ร้อยละ 0.61 ได้คะแนนสู งสุ ด 28 คะแนน
ร้อยละ 0.30 และได้คะแนน 19 คะแนนมีจาํ นวนมากที่สุด ร้อยละ 13.72
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ พบว่า ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศหญิง มีความรู ้ความเข้าใจสู งกว่าเพศชาย ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี มี
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ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลที่ยงั มีความรู ้
ความเข้าใจน้อย เช่น ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ผูท้ ี่มีอาชี พเจ้าของกิจการหรื อค้าขาย โดย
การเผยแพร่ ความรู ้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ จัดนิ ทรรศการ จัดการอบรมสัมมนา
และจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มที่ปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเสี ยภาษีเงินได้โดยตรง

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.

ข

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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
รั ฐ บาลของทุ ก ประเทศล้ว นแล้ว แต่ มี ห น้า ที่ ห ลัก ที่ เ หมื อ นกัน ก็ คื อ การบริ ห ารและพัฒ นา
ประเทศชาติให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้ประชาชนในชาติดาํ รงชี วิตอย่างมีความสุ ขและมีคุณภาพชี วิตที่ดี ทั้งนี้ การที่รัฐบาลจะบรรลุ
เป้ าหมายในการบริ หารประเทศชาติได้น้ นั นอกจากจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถภายใต้คุณธรรมที่ดี
งามแล้ว ยังจําเป็ นจะต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมหาศาล นัน่ หมายความว่ารัฐบาลจะต้องมีแหล่งรายได้อนั เป็ น
ที่มาของเม็ดเงินจํานวนมากเหล่านั้น ซึ่ งแหล่งรายได้ที่สาํ คัญของรัฐบาลก็คือ “ภาษีอากร” นอกจากนี้
แล้วรัฐบาลยังใช้ระบบภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการบริ หารประเทศชาติให้บรรลุเป้ าหมายในทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางด้านการคลังเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใ่ นประเทศให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
นโยบายภาษีอากรที่เหมาะสมและเป็ นธรรมนั้นในทางทฤษฎีแล้ว นโยบายภาษีอากรที่ดีควรจะ
ได้รับความยินยอมจากประชาชนผูเ้ สี ยภาษีดว้ ย ตามหลักการที่เป็ นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ ด้วยวลี
ที่ว่า “No Taxation Without Represention” (อ้างถึงใน www.rd.go.th/fileadmin/download/.../
a5summarize1.doc) ทั้งนี้ รัฐบาลผูจ้ ดั เก็บภาษีและประชาชนผูม้ ีเงินได้ซ่ ึงเป็ นผูจ้ ่ายภาษี จะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่ งครั ด รั ฐบาลต้องใช้ระบบภาษีอากรช่ วยเหลือผูม้ ีรายได้น้อย และจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม ส่ วนการเสี ยภาษีอากรอันเป็ นหน้าที่ของผูม้ ีเงินได้ทุกประเภทนั้นมีความจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ตวั ผูเ้ สี ยภาษีควรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่จ่าย ตลอดจนการคํานวณต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรั ษฎากร และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษี ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูม้ ีเงินได้ทุกประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่ ง
เรี ยกเก็บจากบุคคลผูม้ ีเงินได้น้ นั มีฐานกว้างขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได้ โดยการที่
รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี นั้น ก็นบั เป็ นแหล่งรายได้ที่
สําคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ทาํ หน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
หากว่าประชาชนผูเ้ สี ยภาษีทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการเสี ยภาษีเป็ นอย่างดี เสี ย
ภาษีดว้ ยความสมัครใจ ตระหนักรู ้ในการเสี ยภาษีที่ถูกต้อง อันเป็ นหน้าที่ของประชาชนในฐานะพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ก็คงไม่เกิ ด
ปั ญหาในทางปฏิ บตั ิ มากนัก แต่ ในปั จจุ บนั เมื่ อใดหากรั ฐบาลต้องการใช้งบประมาณในการบริ ห าร
ประเทศชาติมากขึ้น กรมสรรพากรมักจะถูกกดดันให้ตรวจตราผูเ้ สี ยภาษีให้เสี ยภาษีอย่างเคร่ งครัด ทําให้ผู ้
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ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเสี ยภาษีน้ นั ทุกภาค
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นกรมสรรพากรผูท้ าํ หน้าที่จดั เก็บภาษี หรื อสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหน้าที่
ในการให้บริ การวิชาการสู่ สังคม จึ งควรมีส่วนร่ วมอย่างตั้งใจและจริ งจัง ที่จะให้ความรู ้ และข้อมูลที่
เพียงพอสําหรับการเสี ยภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันประชาชนผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งมี
หน้าที่เสี ยภาษีทุกคน ก็ควรจะเปิ ดใจเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีที่ถูกต้อง
วิทยาลัยราชพฤกษ์ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะให้บริ การวิชาการ
ด้านวิชาการสู่ สังคม จึงได้ดาํ เนิ นการสํารวจความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เพียงพออันเป็ นแนวทางสําหรั บการให้บริ การ
ความรู ้ดา้ นภาษีอากร อันก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนผูม้ ีเงินได้ นํามาซึ่ งประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในลําดับต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อสํารวจระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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2. เพื่อเปรี ย บเที ยบระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
3. สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
1. ประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา อยูใ่ นระดับน้อย
2. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าใช้เ ป็ นแนวทางสํา หรั บ การให้ บ ริ ก ารความรู ้ ด้า นภาษี อ ากรแก่
ประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
3. เพื่อให้ทราบปั ญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับความรู ้
ความเข้าใจในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง
3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้
3. ตัวแปรในการวิจยั มีดงั นี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
4. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2554
6. ข้ อจํากัดของการศึกษาวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงไม่ครอบคลุมและไม่สามารถใช้อา้ งอิงพื้นที่อื่นๆ ได้
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7. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์สาํ หรับการศึกษาวิจยั มีคาํ สําคัญดังนี้
ผู้มีเงินได้ หมายถึง ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่ องจากหน้าที่งาน หรื อ
กิจการที่ทาํ ในประเทศไทย หรื อเนื่ องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรื อเนื่ องจากทรัพย์สินที่อยู่
ในประเทศไทย
เงินได้ พงึ ประเมิน หมายถึง เงินได้อนั เข้าลักษณะพึงเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ที่ผู ้ มี
เงินได้ได้รับและให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่ งอาจคิดคํานวณได้
เป็ นเงิน และไม่วา่ เงินได้น้ นั จะเกิดจากแหล่งเงินได้ใด (มาตรา 39)
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมายถึง ผูท้ ี่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปี ที่ผา่ นมาโดยมี
สถานะ อย่างหนึ่ งอย่างใด ดังนี้ 1) บุคคลธรรมดา 2) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล 3) ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี และ4) กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป หรื อจากหน่ วยภาษีที่มี
ลักษณะพิเศษตาม ที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยปกติจดั เก็บเป็ นรายปี
รายได้ที่เกิ ดขึ้ นในปี ใดๆ ผูม้ ี รายได้มีหน้าที่ ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามที่ แสดงรายการภาษี ที่
กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ของปี ถัดไปสําหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกําหนดให้ยื่น
แบบฯเสี ยภาษีตอนครึ่ งปี สําหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริ ง ในช่วงครึ่ งปี แรกเพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้ ง
ชําระและเงิ นได้บางกรณี กฎหมายกําหนดให้ผูจ้ ่ายทําหน้าที่หัก ภาษีณที่จ่ายจากเงินได้ที่ จ่ายบางส่ วน
เพื่อให้มีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับการสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมายถึง ประชาชนผูม้ ีเงินได้พึง
ประเมิ น ในจัง หวัด ภู เ ก็ ต มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จ ะคํา นวณภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาเพื่ อ นํา ส่ ง
กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นพื้นฐาน และแนวทาง
ในการประกอบการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1 ประวัติและความเป็ นมา
1.2 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเสี ยภาษี
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1.1 ประวัติและความเป็ มมา
กรมสรรพากร (2468) ได้เขียนอธิ บายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
ในสมัยราชาธิ ปไตย(ก่อน พ.ศ. 2475) การจัดเก็บภาษีอากรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นรายได้เพียง
อย่างเดียว โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูอ้ อกกฎหมายบังคับให้ประชาชนปฏิบตั ิในการเสี ยภาษีอากร เงิน
ภาษีอากรที่เก็บได้ถือเป็ นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริ ย ์ พระองค์เป็ นผูว้ างนโยบายใน
การหามาและจับจ่ายใช้สอย การจัดเก็บภาษีอากรได้ปฏิบตั ิดาํ เนิ นรอยตามสื บต่อเป็ นพระราชประเพณี ก
เรื่ อยมา ดังจะเห็นได้ว่ามีการจัดเก็บ “อากร” ซึ่ งเก็บโดยวิธีชกั ผลประโยชน์ที่ราษฎรทํามาหาได้ในพิกดั
10 หยิบ 1 จากการประกอบการต่างๆ เช่น การทําไร่ ทํานา ทําสวน ฯลฯ และ “ส่ วย” ซึ่งมีการจัดเก็บมา
ตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานีเรื่ อยมาจนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ด้วยเหตุที่พระราชประเพณี เป็ นเครื่ องผูกมัดนโยบายการปกครองของพระมหากษัตริ ยใ์ ห้ทรง
ดําเนินการบริ หารประเทศตามแบบแผนและดํารงอยูใ่ นหลักทศพิศราชธรรม การจัดเก็บภาษีอากรในสมัย
ราชาธิ ปไตยจึงมีลกั ษณะคล้อยตามพระราชอัธยาสัยของพระมหากษัตริ ยแ์ ละตามระบอบการปกครองที่
ทรงยึดถือ เช่นทรงได้ยึดถือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยเริ่ มในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชหรื อราชาธิปไตยในสมัยต่อมา ความต้องการใช้
เงินภาษียงั มีนอ้ ย การจัดเก็บภาษีจึงทําในลักษณะการเกณท์แรงงานประชาชนมาทําประโยชน์เพื่อรับใช้
ประเทศชาติ เช่ นการเกณท์มาเป็ นทหาร ไพร่ ส่วย หรื อการเสี ยเงินแทนการเกณท์แรงงานที่เรี ยกกันว่า
ภาษีรัชณูปการ การจัดเก็บภาษีในสมัยนั้นทําในลักษณะของคนในครอบครัวเดียวกัน มีการอลุ่มอล่วย และ
เรี ยกเก็บในจํานวนที่ไม่มากนัก โดยจะจ่ายเป็ น เงิน สิ่ งของ หรื อแรงงานก็ได้ แม้จะเก็บได้ไม่มากนักจนทํา
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นอกจากนั้ นยัง มี ห ลัก ฐานให้ เ ห็ น อี ก ว่ า การจัด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้แ ละการค้า ซึ่ งเก็ บ จากการ
ประกอบการต่างๆในสมัยนั้น ประเทศไทยถือว่าเป็ นภาษีเงินได้เหมือนกัน ดังที่ปรากฎในรายงานภาษี
อากรในแผนสรรพากรพุ ท ธศัก ราช 2496
ซึ่ งอธิ บ ดี ก รมสรรพากรได้จ ัด นํา เสนอต่ อ เสนาบดี
กระทรวงการคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 เสนอให้จดั เก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นใหม่ มี
ภาษีรายได้และกิจการ (Incom and Business Tax) และภาษีรายได้แท้ (Incom Tax) รวมอยูด่ ว้ ย ซึ่งตามนัย
ภาษี รายได้แท้หมายถึง ภาษีเงิ นได้ตามแบบที่จดั เก็บอยู่ในประเทศอังกฤษ ส่ วนภาษีรายได้กิจการนั้น
หมายถึงภาษีที่เก็บจากรายได้บางประเภท
ภาษีอากรที่จดั เก็บในสมัยราชาธิ ปไตยนั้นขาดหลักความเป็ นธรรมเพราะเก็บจากเฉพาะบุคคล
บางประเภทเช่น “อากร” พิกดั 10 หยิบ 1จัดเก็บจากราษฎรซึ่งได้รับประโยชน์จากการประกอบการอาชีพ
เกษตรกรรม แต่ชนชั้นขุนนาง ผูร้ ับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และพ่อค้าคนกลางกลับไม่ตอ้ งเสี ยภาษีอากร
นี้แต่อย่างใด ซึ่งผิดกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่จะต้องให้ภาระภาษีกระจายไปทัว่ หน้าอย่างเสมอภาค จึง
นับว่าไม่เป็ นต่อสังคม
การเปลี่ยนแปลงวิธิการจัดเก็บภาษีอากรมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป เช่นจากวิธีการเกณฑ์แรงงาน
เป็ นไพล่หลวง เป็ นเก็บเงินช่วยราชการ เงินรัชณูปการ โดยใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนานปี เพราะ
ขาดผูท้ ี่มีความรู ้ความชํานาญในการบริ หารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่ ง
กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ได้มีวิวฒ
ั นาการตามแบบสมัยใหม่ สมัย โดยจ้างชาวต่ างชาติมาดําเนิ นการปรั บปรุ ง
กฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ลา้ สมัยให้ทดั เทียมกับอารยประเทศ
ประเทศไทยเริ่ มมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตรงตามแบบของอารยประเทศตาม
หลักวิชาการโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินเดือน พ.ศ. 2475 ซึ่งจัดเก็บจากเงินค่าจ้างแรงงาน เบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ ค่าธรรมเนี ยม ค่านายหน้าหรื อโบนัส โดยถือหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์เป็ นข้อพิจารณา “การจ้างแรงงงาน” โดยไม่มีการพิจารณาหักค่าใช้จ่ายให้ แต่ถา้ ผูม้ ีเงินได้มี
เงินได้ไม่ถึง 600 บาทต่อปี เป็ นอันว่าไม่ตอ้ งเสี ยภาษี การจัดเก็บภาษีน้ ี จดั เก็บจากผูม้ ีเงินได้จากค่าจ้าง
แรงงานโดยจัดเก็บจากนายจ้างด้วยวิธีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย จากผูร้ ับเงินเดือน ในกรณี ที่นายจ้างอยูต่ ่างประเทศ
ก็ใช้วิธีเก็บจากลูกจ้างโดยตรง การจัดเก็บภาษีโดยวิธีน้ ีมีขอ้ บกพร่ องอยูม่ ากเพราะเจ้าหน้าที่ยงั ไม่พร้อมจึง
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การบริ หารการจัดเก็บภาษีในสมัยระบบประชาธิ ปไตยได้มีการปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นเหตุผลผลักดันให้ตอ้ งดําเนินการดังนี้
1. ประเทศไทยได้เข้าไปติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นการที่จะบังคับจัดเก็บภาษีจึงต้อง
ดําเนิ นการให้เป็ นแบบเดียวกับหลักสากล เพื่อให้ได้ความเชื่อถือจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยเพิ่งได้รับการยกเลิกสัญญาผูกพันนอกราชอาณาเขตซึ่ งทําให้ชาวต่างด้าวต่างๆ ต้องเสี ยภาษี
อากรให้กบั ประเทศไทย การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงต้องแก้ไขให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับ
ต่างประเทศ
2. เกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้แต่เดิมนั้นยังไม่เป็ นเกณฑ์เดียวกันกับต่างประเทศ เช่นจัดเก็บ
จากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ซึ่งหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะเก็บจากเงินได้สุทธิ ซึ่ ง
ต่างประเทศส่ วนใหญ่ก็จดั เก็บตามเกณฑ์น้ ี ประเทศไทยจึงต้องปรับปรุ งแก้ไขโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมเสี ยใหม่เพื่อให้เป็ นแนวเดียวกันกับต่างประเทศด้วย
3. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จดั เก็บนั้นมีอตั ราที่ต่าํ เกินไป รัฐมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึง
จําเป็ นต้องปรับปรุ งอัตราการจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้น และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความ
เป็ นธรรมยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับปรุ งอัตราภาษี จากอัตราเดียวเท่ากันหมดเป็ นเก็บในอัตราร้อยละ 8 หรื อ
อัตราภาษีเสริ ม หรื อภาษีก่ ึ งอัตราแล้วแต่กรณี หากผูใ้ ดมีเงินได้ต่าํ กว่าปี ละ 2,400 บาท ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทั้งนี้ ก่อนใช้ประมวลรัษฎากร เมื่อได้มีการใช้ประมวลรัษฎากรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูห่ ลายครั้งดังที่
จะกล่าวถึงต่อไปนี้
ตามที่ได้นาํ วิธีการจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่ายมาใช้จดั เก็บภาษีเงินได้บุคลธรรมดาจากผูท้ ี่มีเงินได้
จากการจ้างแรงงานซึ่ งเรี ยกเก็บจากผูม้ ีเงินได้เป็ นรายเดือนนั้น ปรากฎว่าภาษีเงินเดือนยังไม่มีความเป็ น
ธรรมพอ เพราะเก็ บ จากผูม้ ี เ งิ น ได้ที่ มี เ งิ น ได้เ ป็ นค่ า จ้า งแรงงานอย่า งเดี ย วไม่ ไ ด้หัก ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า
ลดหย่อนเหมือนกับประเทศอื่น ทําให้บุคคลบางประเภทไม่อยู่ในข่ายที่ตอ้ งเสี ยภาษี ภาษีเงินเดือนจึงถูก
นํามาใช้ในช่วงเวลาสั้นๆและได้มีการปรับปรุ งการจัดเก้บภาษีเงินได้ข้ ึนใหม่เรี ยกว่า พระราชบัญญัติภาษี
เงินได้ พ.ศ. 2475 ซึ่ งได้ปรับปรุ งให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น โดยได้กาํ หนดให้จดั เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก
ยอดเงินได้สุทธิ ซึ่ งมีการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเพิ่มตามประเภทของเงินได้ที่อยู่ในข่ายที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี เช่นได้จากพันธบัตรหุ น้ กู้ เงินได้จากทุนหรื อเงินรายปี เงินได้จากวิชาชีพบางอย่าง และจากการให้เช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีอื่นให้เป็ นธรรมยิง่ ขึ้น ดังเช่นได้จดั เก็บภาษี
จากเงินได้สมมติจากผูป้ ระกอบกิจการค้าประเภทต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกันโดยให้กระจายภาระภาษีไปยัง
ผูอ้ ื่ น ด้ว ย เพื่ อให้เ ป็ นแนวเดี ย วกับ ประเทศที่ เ จริ ญ แล้ว ทั้ง หลาย กรมสรรพากรจึ ง ได้ร วบรวมตัว บท
กฎหมายซึ่ งใช้จดั เก็บภาษีโดยฝ่ ายสรรพากรขึ้นและประกาศใช้ประมวลรัษฎากรตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
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การหักลดหย่อนประมวลรัษฎากรฉบับแรก (พ.ศ. 2482) กําหนดให้ผูเ้ สี ยภาษีหักลดหย่อน
ส่ วนตัวได้ 600 บาท คู่สมรส 300 บาท บุตรซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรื อไร้ความสามารถเสมือนไร้
ความสามารถคนละ 200 บาท ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2489 ให้ลดหย่อนส่ วนตัวเพิ่มเป็ น 1,200
บาท คู่สมรส 600 บาท และบุตรคนละ 400 บาท ต่อมาในปี พ.ส. 2494 ได้มีการปรับปรุ งให้หกั ลดหย่อน
ส่ วนตัวได้เป็ น 1,500 บาท บุตรคนบะ 900 บาท และในปี พ.ศ.2508 ได้มีการแก้ไขให้หกั ลดหย่อนเพิ่ม
สําหรับผูม้ ีเงินได้ 4,000 บาท คู่สมรสของผูม้ ีเงินได้ 2,000 บาท บุตรคนละ 1,000 บาท โดยให้หกั ลดหย่อน
แก่บุตรบุญธรรมซึ่งอยูใ่ นอุปการะอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรื อชั้นอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็ นผุเ้ ยาว์หรื อศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถด้วยซึ่ งมี ผลบังคับใช้มา
จนถึงปี พ.ศ. 2514และมีการปรับปรุ งแก้ไขเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
ส่ วนอัตราภาษีตามประมวลรัษฎากรฉบับแรกได้กาํ หนดอัตราภาษีไว้เป็ น 2 อัตรา คืออัตราปกติ
และอัตราภาษีเสริ มซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2489 และปี พ.ศ. 2494 เพื่อเพิ่มอัตราภาษีอีก แต่ก็คงถือ
หลักการเดิมคือแยกอัตราภาษีเป็ นแบบปกติและภาษีเสริ มจนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงได้เริ่ มใช้อตั ราการจัดเก็บ
ภาษีแบบก้าวหน้า แม้จะได้แก้ไขเพิ่มอัตราใหม่ในปี พ.ศ. 2502และในปี อื่นต่อมาแต่ ก็ยงั คงใช้อตั รา
ก้าวหน้า เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
1.2 ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการเสี ยภาษี
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(กรมสรรพากร www.rd.go.th) ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
ความหมายของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป หรื อจากหน่วยภาษีที่มีลกั ษณะพิเศษ
ตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยปกติจดั เก็บเป็ นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้น
ในปี ใดๆ ผูม้ ีรายได้มีหน้าที่ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กาํ หนดภายใน
เดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี ถัดไป สําหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกําหนดให้ยื่นแบบฯ เสี ยภาษี
ตอนครึ่ งปี สําหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงครึ่ งปี แรก เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้ งชําระและเงิน
ได้บางกรณี กฎหมายกําหนดให้ ผูจ้ ่ายทําหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่ วน เพื่อให้มีการ
ทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
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ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผูท้ ี่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปี ที่ผา่ นมาโดยมีสถานะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1) บุคคลธรรมดา
2) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
3) ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษี
4) กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
ขั้นตอนการชําระภาษีของผู้มีเงินได้
เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้น จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. ขอมีเลขและบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณี เป็ นผูม้ ีเงิน
ได้ที่ไม่เลขประจําตัวประชาชน ได้แก่ เป็ นคนต่างด้าว หรื อกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง เว้นแต่ผมู ้ ีเงินได้ที่มี
เลขประจําตัวประชาชน สามารถใช้เลขประจําตัวประชาชนแทนเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรได้ โดยไม่
ต้องขอมีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรอีก
2. ผูม้ ีเงินได้ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร อาจยื่นคําร้อง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานครทั้ง 30 แห่ งหรื อสํานักสรรพากรพื้นที่สาขา(อําเภอ)ทุกแห่ง
สําหรับในต่างจังหวัด ยืน่ คําขอได้ที่สาํ นักงานสรรพากร พื้นที่ (จังหวัด) และสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา (อําเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี
ประเภทของเงินได้ ทตี่ ้ องเสี ยภาษี
ตามกฎหมาย เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรี ยกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงิน
ได้ของบุคคลใดๆ หรื อหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี ใดๆ
หรื อเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปี ภาษี ได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน ที่ได้รับจริ ง
3. ประโยชน์ซ่ ึงอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
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ผู้ทตี่ ้ องยืน่ แบบฯ เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผูท้ ี่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปี ภาษีจะมีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ข้ นั ตํ่าตามที่
กฎหมายกําหนด ไม่วา่ เมื่อคํานวณภาษีแล้วจะมีภาษีตอ้ งชําระเพิม่ เติมหรื อไม่กต็ าม ดังนี้
1. ผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั (ตั้งแต่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม)
- กรณี ไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000 บาท
- กรณี ที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ ายเดี ยว หรื อทั้งสองฝ่ ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน
100,000 บาท
2. ผูม้ ีเงินได้จากการทําธุ รกิ จการค้าทัว่ ไปที่มิใช่เกิ ดจากการจ้างแรงงานที่ได้รับในปี ภาษีน้ ัน
(ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
- กรณี ไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
- กรณี มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสองฝ่ ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000
บาท
3. กองมรดกของผูต้ ายที่ยงั ไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท
4. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาท
การคํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เนื่ องจากผูม้ ีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรื อต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความ
เป็ นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็ นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ
กําหนด วิธีคาํ นวณภาษีให้เกิดความเป็ นธรรมมากที่สุด ดังนี้
1. เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่วา่ จะเป็ น
- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
- เงินที่คาํ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ น ซึ่งนายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า
- เงินที่นายจ้างจ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งชําระ
- เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการ
ได้รับประทานอาหาร เป็ นต้น
2. เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางาน
ให้ ไม่วา่ จะเป็ น
- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่ วนลด
- เงินอุดหนุนในงานที่ทาํ เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
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- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางานให้
- เงินที่คาํ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ น ที่ผจู ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า
- เงินที่ผจู ้ ่ายเงินได้จ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ตอ้ งชําระ
- เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่ องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อ
จากการรับทํางานให้น้ นั ไม่ว่าหน้าที่หรื อตําแหน่ งงาน หรื องานที่รับทําให้น้ นั จะเป็ นการประจําหรื อ
ชัว่ คราว
3. เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่น เงินปี หรื อเงินได้ที่มี
ลักษณะ เป็ นเงินรายปี อันได้มาจากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคําพิพากษาของศาล
4. เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปั นผล เงินส่ วนแบ่งกําไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุน้ ฯลฯ เป็ นต้น
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ไม่ว่า
จะมี หลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรื อผลต่าง
ระหว่างราคาไถ่ถอน กับราคาจําหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติ
บุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่น เป็ นผูอ้ อกและจําหน่ ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กยู้ มื หรื อจากสิ ทธิ
เรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่กต็ าม
(ข) เงินปั นผล เงินส่ วนแบ่งของกําไร หรื อประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน
นิติบุคคล กองทุนรวม หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จดั ตั้งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับให้กยู้ มื เงิน ฯลฯ
(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพาะส่ วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงิน
ที่กนั ไว้รวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งจากกําไรที่ได้มาหรื อรับช่วงกันไว้
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลควบเข้ากันหรื อรับช่วงกัน
หรื อ เลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อโอนหุ น้ หุ น้ กู้ พันธบัตร หรื อตัว๋ เงิน
หรื อ ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้
เฉพาะซึ่งตีราคา เป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
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เงินได้ประเภทที่ 4 ในหลายๆ กรณี กฎหมายให้สิทธิ ที่จะเลือกเสี ยภาษีโดยวิธีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย
แทนการนําไปรวมคํานวณกับเงินได้อื่นตามหลักทัว่ ไป ซึ่งจะทําให้ผมู ้ ีเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีตามบัญชีอตั รา
ภาษี ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย สามารถประหยัดภาษีได้
5. เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก
- การให้เช่าทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงิน
หรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
6. เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป
วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การบัญชี ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชาชีพอื่นซึ่ งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ชนิดไว้
7. เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
ในส่ วนสําคัญนอกจากเครื่ องมือ
8. เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ขนส่ ง การขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว
แหล่งทีม่ าของเงินได้
แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็ นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่ง
ต่างๆ นี้จะต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรื อไม่ ให้พิจารณา ดังนี้
1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรื อเป็ นผลสื บเนื่องจากมี
1.1 หน้าที่งานที่ทาํ ในประเทศไทย หรื อ
1.2 กิจการที่ทาํ ในประเทศไทย หรื อ
1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรื อ
1.4 ทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ
เงื่อนไข ผูม้ ีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้ มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร
กําหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น
จะจ่ายในหรื อนอกประเทศ และไม่วา่ ผูม้ ีเงินได้น้ นั จะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่กต็ าม)
2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลสื บเนื่องจากมี
2.1 หน้าที่งานที่ทาํ ในต่างประเทศ หรื อ
2.2 กิจการที่ทาํ ในต่างประเทศ หรื อ
2.3 ทรัพย์สินที่อยูใ่ นต่างประเทศ
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เงื่อนไข ผูม้ ีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสี ยภาษีเงินได้ ใน
ประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ผูม้ ีเงินได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยในปี ภาษีน้ นั ชัว่ ระยะเวลาหนึ่งหรื อหลายระยะเวลา รวม
ทั้งหมดถึง 180 วัน และ
2) ผูม้ ีเงินได้นาํ เงินได้น้ นั เข้ามาในประเทศไทยในปี ภาษีน้ นั ด้วย
ในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นหรื อความตกลงเพื่อป้ องกันการเก็บภาษีซ้ าํ ซ้อนกับประเทศไทยจําเป็ นต้องพิจารณาถึงความ ตก
ลงหรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยได้ทาํ ความตกลงไว้ดว้ ย
การคํานวณหักค่ าใช้ จ่ายเงินได้ พงึ ประเมิน
1. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 และ 2 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายให้หกั
ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมา ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ดังนี้
1) ผูม้ ีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 60,000 บาท
2) ในกรณี สามีภริ ยา ต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ให้ต่าง
ฝ่ ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินฝ่ ายละ 60,000 บาท
2. เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิ บดี
กําหนดในประกาศอธิ บดีฯ (ฉบับที่ 45) ให้คาํ นวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(5) แห่ งประมวลรัษฎากร
เป็ น เงินภาษีท้ งั สิ้ นเท่าใด ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เท่านั้น การคํานวณตามเกณฑ์ในมาตรา 48(5) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
3. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายยอมให้หกั ค่า
ใช้จ่ายได้เฉพาะเงินได้ที่เป็ นค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์ โดยให้หกั เป็ นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์แต่
ไม่เกิน 60,000 บาท สําหรับค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ หรื อสิ ทธิอย่างอื่น เงินปี หรื อเงินได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี
อันได้มาจาก พินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรื อคําพิพากษาของศาล ไม่ยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณี สามีและภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ประเภทนี้ และความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี
ให้ต่างฝ่ ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์เดียวกัน
4. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายไม่ยอมให้หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
5. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายให้หัก
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ คือ
1) การให้เช่าทรัพย์สิน ผูม้ ีเงินได้มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
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ก. หักตามความจําเป็ นและสมควรหรื อ
ข. หักเป็ นการเหมาในอัตราที่กาํ หนด
กรณี ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สิน
เรี ยกเก็บเงินกิ นเปล่า เงินแป๊ ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง หรื อเงินค่า
ซ่ อมแซมอีกส่ วนหนึ่ งนอกเหนื อจากค่าเช่า หรื อได้รับประโยชน์อื่น เช่ น ได้กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารหรื อ
โรงเรื อนที่ผเู ้ ช่าทําการก่อสร้างลงบนที่ดินของผูใ้ ห้เช่าแล้วยกให้ เงินหรื อกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารหรื อ
โรงเรื อนเป็ นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินของผูใ้ ห้เช่า กรณี ที่เจ้าของที่ดินทําสัญญาให้
ผูอ้ ื่นทําการปลูกสร้ างอาคารหรื อโรงเรื อนที่ดินของตน โดยผูป้ ลูกสร้างยกกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารหรื อ
โรงเรื อนที่ปลูกสร้างนั้นให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อสร้างเสร็ จ และเจ้าของที่ดินตกลงให้ผปู ้ ลูกสร้างเช่าหรื อให้
เช่าช่วงอาคารหรื อโรงเรื อน หรื อตกลงให้ผสู ้ ร้างจัดหาผูเ้ ช่าอาคารหรื อโรงเรื อนนั้นโดยตรงจากเจ้าของ
ที่ดินเป็ นการตอบแทนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้คาํ นวณค่าแห่งอาคารหรื อโรงเรื อนนั้นเป็ นเงินได้พึง
ประเมินของเจ้าของที่ดินตามจํานวนปี แห่ งอายุการเช่า ในอัตราร้อยละของมูลค่าอาคาร หรื อโรงเรื อนใน
วันที่ได้รับกรรมสิ ทธิ์
2) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน กฎหมายยอมให้ผมู ้ ีเงินได้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมา ได้ร้อย
ละ 20 วิธีเดียว
3) การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อน ซึ่งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงิน
หรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว กฎหมายยอมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อยละ 20 วิธีเดียว
6. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให้เลือก
หัก ค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
6.1 ให้หกั ตามความจําเป็ นและสมควรหรื อ
6.2 ให้หกั เป็ นการเหมาดังต่อไปนี้
- เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป ให้หกั ค่าใช้จ่ายร้อยละ 60
- เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนอกจาก 1) หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 30
7. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให้หกั ค่า
ใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
7.1 หักตามความจําเป็ นและสมควร หรื อ
7.2 หักเป็ นการเหมาในอัตราร้อยละ 70
8. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให้เลือก
หัก ค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
8.1 หักตามความจําเป็ นและสมควร หรื อ
8.2 หักเป็ นการเหมาในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกําหนด
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สิ ทธิในการลดหย่ อนภาษี
การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กาํ หนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีก่อนนําเงินได้ที่เหลือซึ่งเรี ยกว่าเงินได้สุทธิ
ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณี ต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
1. การหักลดหย่อนในกรณี ทวั่ ไป
1.1 ผูม้ ีเงินได้ 30,000 บาท (ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศไทยถึง 180 วัน หรื อไม่กต็ าม)
1.2 สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ 30,000 บาท
(1) สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ที่มีสิทธิหกั ลดหย่อน จะต้องเป็ นสามีหรื อภริ ยาชอบด้วย
กฎหมาย การสมรส ไม่ครบปี ภาษีก็มีสิทธิหกั ลดหย่อนได้ เช่น จดทะเบียนสมรสระหว่างปี ภาษี หรื อตาย
ในระหว่างปี ภาษี ก็มีสิทธิหกั ลดหย่อนได้ 30,000 บาท
(2) สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ที่จะนํามาหักลดหย่อนจะต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินหรื อ
มีแต่ไม่ได้แยกคํานวณภาษี ตัวอย่าง สามีภริ ยาแต่งงานครบปี ภาษีและต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ประเภทที่ 1
กรณี ดงั กล่าว ภริ ยาสามารถแยกคํานวณภาษีต่างหากจากสามีได้โดยชอบ ทั้งสามีภริ ยาจึงไม่มีสิทธิ นาํ คู่
สมรสมาหักลดหย่อนได้ แต่หากภริ ยามีเงินได้ประเภทอื่น (2-8) ให้สามีนาํ เงินได้ของภริ ยามารวมคํานวณ
และมีสิทธินาํ คู่สมรสมาหัก ลดหย่อนได้
1.3 การหักลดหย่อนบุตร ให้หกั สําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรื อบุตรบุญธรรมของผูม้ ี เงิน
ได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ดว้ ย
โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรที่เกิด ก่อนหรื อ ในพ.ศ.2522 หรื อที่ได้รับเป็ นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522
คนละ 15,000 บาท บุตรที่เกิด หลัง พ.ศ.2522 หรื อที่ได้รับเป็ นบุตรบุญธรรมในหรื อหลัง พ.ศ. 2522 คนละ
15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน
การนับจํานวนบุตรให้นบั เฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยูต่ ามลําดับอายุสูงสุ ดของบุตร โดยให้นบั รวมทั้ง
บุตร ที่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย
การหักลดหย่อนสําหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่ งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยหรื อชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท
หรื อเป็ น ผูเ้ ยาว์ หรื อศาลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถอันอยูใ่ นความอุปการะ
เลี้ยงดู แต่มิให้ หักลดหย่อนสําหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000
บาทขึ้นไป โดยเงินได้ ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อ
เสี ยภาษีเงินได้
การหักลดหย่อนสําหรับบุตรดังกล่าว ให้หกั ได้ ตลอดปี ภาษี ไม่ว่ากรณี จะหักได้น้ นั จะมีอยูต่ ลอด
ปี ภาษีหรื อไม่ และในกรณี บุตรบุญธรรมนั้นให้หกั ลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ในฐานะเดียว

12
1.4 เบี้ยประกันภัย ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายไปในปี ภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูม้ ีเงินได้ตาม
จํานวนที่จ่ายจริ ง โดยส่ วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่ วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกาํ หนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น
ไป และการประกันชี วิตนั้นได้เอาประกันไว้กบั ผูร้ ั บประกันภัยที่ ประกอบกิ จการประกันชี วิตใน
ราชอาณาจักร
ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี
ให้หักลดหย่อนได้ดว้ ยสําหรับเบี้ยประกันที่จ่ายสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรื อภริ ยานั้นตามเกณฑ์
ข้างต้น
การฝากเงินออมสิ นประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ก็อยูใ่ นข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตาม
เกณฑ์น้ ีได้ดว้ ย
1.5 เงินสะสม ที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
เกิน 10,000 บาท ส่ วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท เป็ นเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยนํา
จํานวนเงินส่ วนที่เกินดังกล่าวหักจากเงินได้พึงประเมิน ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
490,000 บาท
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และเมื่อรวม
กับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุน กบข. (ถ้ามี) แล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็ นค่า
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้เฉพาะส่ วนที่
ไม่เกิน 500,000 บาท
1.6 ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม จากการกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อ เช่าซื้ อ หรื อสร้างอาคารอยูอ่ าศัย โดยจํานอง
อาคารที่ซ้ือหรื อสร้างเป็ นประกันการกูย้ มื นั้น ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริ งแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้
เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่ได้จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 เป็ นต้นไป โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังนี้
(1) เป็ นดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สําหรับการกูย้ มื จากผูป้ ระกอบกิจการในราชอาณาจักรเฉพาะที่
กําหนดไว้ ได้แก่ ธนาคาร บริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ บริ ษทั ประกันชี วิต สหกรณ์ นายจ้างซึ่ งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จดั สรรไว้
เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่
อยูอ่ าศัย กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแก้ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงินที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงินที่จดั ตั้งขึ้นตาม
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(2) เป็ นดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ตามสัญญากูย้ มื เงินเพื่อซื้ อ เช่าซื้ออาคารพร้อมที่ดิน หรื อห้องชุด
ในอาคารชุด หรื อเพื่อสร้างอาคารใช้อยูอ่ าศัยบนที่ดินของตนเองหรื อบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง
(3) ต้องจํานองอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุด หรื ออาคารพร้อมที่ดิน เป็ นประกันการ
กูย้ มื เงินนั้น โดยมีระยะเวลาจํานองตามระยะเวลาการกูย้ มื
(4) ต้องใช้อาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม(3)นั้นเป็ นที่อยูอ่ าศัยในปี ที่ได้รับยกเว้น
ภาษี แต่ไม่รวมถึงกรณี ลูกจ้าง ซึ่ งถูกนายจ้างสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานของนายจ้าง ณ ต่างถิ่นเป็ นประจําหรื อ
กรณี อาคารหรื อห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภยั ภัยธรรมชาติ หรื อภัยอันเกิดจากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่
ความผิดของผูม้ ีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคารหรื อห้องชุดนั้นอยูอ่ าศัยได้
(5) กรณี ผมู ้ ีเงินได้มีอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม (3) เป็ นที่อยูอ่ าศัยในปี ที่ขอหัก
ลดหย่อนเกินกว่า 1 แห่ง ให้หกั ลดหย่อนได้ทุกแห่ง สําหรับอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม (3)
(6) ให้หกั ลดหย่อนได้ตลอดปี ภาษี ไม่วา่ กรณี ที่จะหักลดหย่อนได้น้ นั จะมีอยูต่ ลอดปี ภาษี
หรื อไม่
(7) กรณี ผมู ้ ีเงินได้หลายคนร่ วมกันกูย้ มื ให้หกั ลดหย่อนได้ทุกคนโดยเฉลี่ยค่าลดหย่อน
ตามส่ วนจํานวนผูม้ ีเงินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจํานวนที่จ่ายจริ ง และไม่เกิน 100,000 บาท
(8) กรณี สามีภริ ยาร่ วมกันกูย้ ืมโดยสามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดี ยวให้หักลดหย่อน
สําหรับผูม้ ีเงินได้เต็มจํานวนตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(9) กรณี ผมู ้ ีเงินได้ซ่ ึ งมีสิทธิ หักลดหย่อนอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน ให้ยงั คงหัก
ลดหย่อนได้ดงั นี้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยา มิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ขอหักลดหย่อน ให้ต่างฝ่ ายต่างหัก
ลดหย่อนได้ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้ มีอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ขอหักลดหย่อน และสามีภริ ยายื่น
รายการโดยรวมคํานวณภาษี ให้หกั ลดหย่อนรวมกันตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้ มีอยู่ตลอดปี ภาษีที่ขอหักลดหย่อน และภริ ยายื่น
รายการโดยแยกคํานวณภาษี ให้สามีและภริ ยาต่างฝ่ ายต่างหักลดหย่อนได้ก่ ึงหนึ่ของจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่
รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
(10) กรณี มีการแปลงหนี้ใหม่ดว้ ยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เงินกูย้ มื ระหว่างผูใ้ ห้กตู้ าม (1) ให้
ยังคงหักลดหย่อนได้ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
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ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึง ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เพื่อชําระหนี้เงินกูย้ มื เพื่อ
ซื้ อ เช่าซื้ อ หรื อสร้างอาคารอยูอ่ าศัย หรื อห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมเพื่อชําระหนี้
ส่ วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่คา้ งชําระนั้น
ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองตามแบบที่อธิบดีกาํ หนด จากผูใ้ ห้ให้กยู้ มื เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้มี
การจ่ายดอกเบี้ยสําหรับการกูย้ มื เงินเพื่อดําเนินการดังกล่าวนั้นด้วย
1.7
เงิ น สมทบที่ ผูป้ ระกัน ตนจ่ า ยเข้า กองทุ น ประกัน สัง คม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ประกันสังคมตามจํานวนที่จ่ายจริ ง ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ ซึ่งเป็ นผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม ข้างต้นและความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยู่ตลอดปี ภาษี ให้หักลดหย่อนได้ดว้ ย
สําหรับเงินสมทบของสามีหรื อภริ ยาที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าวตามเกณฑ์ขา้ งต้น
1.8 ค่าลดหย่อนบิดามารดา กรณี ผมู ้ ีเงินได้และคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคํานวณภาษี หรื อคู่
สมรสไม่มีเงินได้ อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ผูม้ ี
เงินได้และ คู่สมรสมีสิทธิ หกั ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท ทั้งนี้ บิดาหรื อ
มารดาของผูม้ ีเงินได้หรื อคู่สมรส จะต้องออกหนังสื อรับรองว่าบุตรคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู
เพียงคนเดียว
1.9 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรื อภริ ยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรื อบุตรบุญธรรม
ของผูม้ ีเงินได้ บิดามารดาหรื อบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้หรื อบุคคลอื่นที่ผมู ้ ี
เงินได้ เป็ นผูด้ ูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละ 60,000 บาท โดย
บุคคลดังกล่าวต้องเป็ นคนพิการซึ่งมีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรื อเป็ นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยูใ่ นความอุปการะ
เลี้ยงดูของผูม้ ีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจํานวนคนพิการ และทุกพลพลภาพ
ในความอุปการะเลี้ยงดูของผูม้ ีเงินได้ที่อธิบดีประกาศกําหนด
การหักลดหย่อนสําหรับบุตรบุญธรรม ให้หักได้ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว ทั้งนี้ ให้
หักลดหย่อนสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ.2552 ที่จะต้องยืน่ รายการในปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
1.10 เงินสนับสนุ นเพื่อการศึกษา ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา มี
สิ ทธิหกั ลดหย่อนได้ 2 เท่าของจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
1.11 เงินบริ จาค เมื่อหักลดหย่อนต่าง ๆ หมดแล้ว เหลือเท่าใดให้หกั ลดหย่อนได้อีกสําหรับ
เงินบริ จาค เงินบริ จาคที่หกั ค่าลดหย่อนได้น้ นั ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งบริ จาคเป็ นเงินให้แก่การกุศลสาธารณะ โดย
หักได้ เท่าจํานวนเงิ นที่จ่ายจริ งแต่ตอ้ งไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของเงิ นได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่า
ลดหย่อนต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว
การบริ จาค ได้แก่
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(1) การบริ จาคเงินให้แก่วดั วาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทาง
ราชการ หรื อองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายใน
ส่ วนราชการ (ต้องเป็ นองค์การสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา)
(2) การบริ จาคเงินให้แก่คณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา
(3) การบริ จาคเงินให้แก่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในโครงการปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ
เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา
(4) การบริ จาคเงินให้แก่กองทัพอากาศในโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมิสิริฯ
(5) การบริ จาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา
(6) การบริ จาคเงินให้แก่กองทุนปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
(7) การบริ จาคเงินให้แก่โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องใน
วโรกาสทรงครองสิ ริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา
(8) การบริ จาคเงินให้แก่โครงการสื บสานพระราชปณิ ธาน “กาญจนาภิเษก”
(9) การบริ จาคเงินให้แก่โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
(10) การบริ จาคเงินให้แก่โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
(11) การบริ จาคเงินให้แก่โครงการปลูกป่ าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระชนม์มายุ 72 พรรษา
(12) การบริ จาคเงินให้แก่ส่วนราชการที่จดั ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
(13) การบริ จาคเงินให้แก่กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคม กองทุนคุม้ ครองเด็ก และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
(14)
การบริ จ ารเงิ น เพื่ อ การกี ฬ า ให้แ ก่ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การกี ฬ า
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ งประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ มกีฬาใน
จังหวัด สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน หรื อสมาคมกีฬา
สมัครเล่น
(15) การบริ จาคเงินให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรร
มาชาติอื่น
(16) การบริ จาคเงินให้แก่ส่วนราชการหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากธรณี พิบตั ิภยั เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในพื้นที่จงั หวัดกระบี่ ตรัง พังงา
ภูเก็ต ระนอง และสตูล
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2. การหักลดหย่อนในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี
ภาษี การหักลดหย่อนผูม้ ีเงินได้และสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ให้หกั ลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท
แต่ถา้ ความเป็ นสามีหรื อภริ ยามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี หรื อภริ ยาแยกคํานวณเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1
ต่างหากจากสามี ให้ต่างฝ่ ายต่างหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท และสําหรับการหักลดหย่อนบุตรและค่า
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูอ้ ื่น ๆ ให้ต่างฝ่ ายต่างหักได้ก่ ึงหนึ่งตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละกรณี เฉพาะในปี
ภาษีน้ นั
3. การหักลดหย่อนในกรณี ผมู ้ ีเงินได้มิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย การหักลดหย่อนผูม้ ีเงินได้และ
สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ บุตร และการศึกษาของบุตรของผูม้ ีเงินได้
4. การหักลดหย่อนในกรณี ผมู ้ ีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปี ภาษี ให้หกั ลดหย่อนได้เสมือน
ผูต้ ายมีชีวิตอยูต่ ลอดปี ภาษีที่ผนู ้ ้ นั ถึงแก่ความตาย
5. การหักลดหย่อนในกรณี ผมู ้ ีเงินได้เป็ นกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง ให้หกั ลดหย่อนสําหรับผูม้ ีเงิน
ได้30,000 บาท
6. การหักลดหย่อนในกรณี ผมู ้ ีเงินได้เป็ นห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
หัก ลดหย่อนสําหรับผูม้ ีเงินได้แก่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนที่อยูใ่ นประเทศไทยคน
ละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท
กําหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
แบบแสดงรายการที่ใช้มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อแบบ

ใช้ยนื่ กรณี

กําหนดเวลายืน่

ภ.ง.ด.
90

มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท

มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษีถดั ไป

ภ.ง.ด.
91

มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภท
มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษีถดั ไป
เดียว

ภ.ง.ด.
93

มีเงินได้ขอชําระภาษีล่วงหน้า

ก่อนถึงกําหนดเวลาการยืน่ แบบ
ตามปกติ

ภ.ง.ด.
94

ยืน่ ครึ่ งปี สําหรับผูม้ ีเงินได้พงึ ประเมินเฉพาะประเภทที่
5,6,7 และ 8

กรกฎาคม - กันยายน ของปี ภาษีน้ นั
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การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ
1. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี " เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ 5,6,7 หรื อ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่
ด้วยหรื อไม่กต็ าม โดยยืน่ ภายในเดือนกันยายนของปี ภาษีน้ นั และภาษีที่เสี ยนี้นาํ ไปเป็ นเครดิตหักออกจาก
ภาษีสิ้นปี ได้
2. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี " เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว
ในระหว่างปี ภาษี โดยยืน่ ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการยืน่ แบบฯ
1. เข้า web site ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
2. เลือกรายการบริ การยืน่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ต
3. เลือกรายการบริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี
4. ถ้าเข้าสู่การใช้บริ การครั้งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดง หมายเลขผูใ้ ช้ และรหัสผ่านบนหน้าจอ
5. เข้าระบบโดยบันทึก หมายเลขผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
6. ป้ อนรายการข้อมูล ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ฯลฯ แล้ว คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการยืน่ แบบฯ
7. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บนั ทึกและสัง่ ให้ระบบ "คํานวณภาษีแล้ว"
7.1 กรณี ไม่มีภาษีตอ้ งชําระ
(1) โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการยื่น
แบบฯ
(2) กรมสรรพากรจะส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไว้
7.2 กรณี มีภาษีตอ้ งชําระ
(1) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษีผา่ น e-payment ระบุนาคารที่ท่านใช้บริ การอยู่ และดําเนินการ
ตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น
(2) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษีผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจ้งเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร รหัส ควบคุม และจํานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนําไปชําระภาษีผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกต้อง โปรดสัง่ พิมพ์หรื อจดข้อมูลดังกล่าว
ไว้ดว้ ย
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(3) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณี ยอ์ ตั โนมัติ (Pay at Post) ระบบจะแจ้ง
รายการข้อมูลเช่นเดียวกับ (2) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนําไปชําระภาษี ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ุกแห่ ง (ยกเว้น ปณ.
โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก)
ขั้นตอนการชําระภาษี
เมื่อได้ทาํ รายการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตเรี ยบร้อยแล้ว และเป็ นกรณี ที่มีภาษี
ต้องชําระ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระภาษีท้ งั จํานวนในวันใดก็ได้ภายในกําหนดเวลายืน่ แบบ โดยมีทางเลือก
ในการชําระภาษีวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. การชําระภาษีผา่ นบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์
1.1 การชําระภาษีผา่ น e-payment เป็ นระบบการชําระเงินพร้อมกับการยืน่ รายการข้อมูลตาม
แบบ
(1) ผูใ้ ช้บริ การต้องทําความตกลงกับธนาคารไว้แล้ว
(2) เลือกธนาคารที่ตอ้ งการสัง่ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชําระภาษี
(3) ทํารายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร
(4) เมื่อทํารายการโดยครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะแจ้ง หมายเลขอ้างอิง การยืน่ แบบฯ และ
ชําระภาษีให้
(5) กรมสรรพากรจะส่ งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่แสดงในแบบ
ให้โดยเร็ ว
1.2 การชําระวิธีอื่น
(1) เลือกบริ การชําระภาษี
(2) ป้ อนข้อมูลหมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัสควบคุม และจํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระที่
ได้จากโปรแกรมการยืน่ แบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
(3) หากข้อมูลตามข้อ (2) ถูกต้องธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเข้าบัญชี
กรมสรรพากรเพื่อชําระภาษี
(4) กรมสรรพากร จะส่ งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียน
ไว้ในแบบฯให้โดยเร็ ว
หมายเหตุ กรณี ชาํ ระผ่านเครื่ อง ATM ต้องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผูอ้ อกบัตรเท่านั้น
2. การชําระเงินทางไปรษณี ย ์ Pay at Post ให้นาํ รายการข้อมูลที่ได้รับจากระบบได้แก่ เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร รหัสควบคุม จํานวนเงินภาษี ไปชําระเงินภาษีอากรได้ ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยท์ วั่
ประเทศ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอ็ด และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก) กรมสรรพากรจะส่ ง
ใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไว้ให้โดยเร็ ว
เงื่อนไขการใช้บริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91
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1. เป็ นบริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด.91 สําหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียวเป็ นบริ การยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 สําหรับผูม้ ีเงินได้กรณี ทวั่ ไป
2. เป็ นผูม้ ีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรและมีเลขประจําตัวประชาชน (กรณี มีสญ
ั ชาติไทย)
3. เป็ นแบบฯ ที่ไม่ได้ขอคืนภาษี
4. เป็ นการยืน่ แบบฯ และชําระภาษีตลอด 24 ชม.ของทุกวันเว้นแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2546 จะปิ ด
การให้บริ การเวลา 22.00 น.
5. เป็ นการยืน่ แบบฯ ภายในกําหนดเวลาและชําระภาษีท้ งั จํานวนในคราวเดียวเท่านั้น
6. กรณี ชาํ ระผ่าน ATM ต้องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผูอ้ อกบัตรกัน
7. กรณี ชาํ ระภาษีผา่ น e-payment จะต้องทําความตกลงกับธนาคารก่อน
หมายเหตุ หากมิได้ชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาจะถือว่าท่านยังมิได้ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
สําหรับปี ภาษี 2545 ท่านยังคงมีหน้าที่ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และชําระภาษี ณ สํานักงาน
สรรพากรเขต หรื อสํานักงานสรรพากรอําเภอ
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ
1. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี " เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ 5,6,7 หรื อ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่
ด้วยหรื อไม่กต็ าม โดยยืน่ ภายในเดือนกันยายนของปี ภาษีน้ นั และภาษีที่เสี ยนี้นาํ ไปเป็ นเครดิตหักออกจาก
ภาษีสิ้นปี ได้
2. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี " เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว
ในระหว่างปี ภาษี โดยยืน่ ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90, 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการยืน่ แบบฯ
1. เข้า web site ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
2. เลือกรายการบริ การยืน่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ต
3. เลือกรายการบริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี
4. ถ้าเข้าสู่การใช้บริ การครั้งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
ระบบจะแสดง หมายเลขผูใ้ ช้ และรหัสผ่านบนหน้าจอ
5. เข้าระบบโดยบันทึก หมายเลขผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
6. ป้ อนรายการข้อมูล ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ฯลฯ แล้ว คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการยืน่ แบบฯ
7. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บนั ทึกและสัง่ ให้ระบบ “คํานวณภาษีแล้ว”
7.1 กรณี ไม่มีภาษีตอ้ งชําระ
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(1) โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการยื่น
แบบฯ
(2) กรมสรรพากรจะส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไว้
7.2 กรณี มีภาษีตอ้ งชําระ
(1) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษีผ่าน e-payment ระบุธนาคารที่ท่านใช้บริ การอยู่ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น
(2) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษีผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคาร (1) ระบบจะแจ้งเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร รหัส ควบคุม และจํานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนําไปชําระภาษีผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกต้อง โปรดสั่งพิมพ์หรื อจดข้อมูลดังกล่าว
ไว้ดว้ ย
(3) หากเลือกวิธีชาํ ระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณี ยอ์ ตั โนมัติ (Pay at Post) ระบบจะแจ้ง
รายการข้อมูลเช่นเดียวกับ (2) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนําไปชําระภาษี ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ุกแห่ ง (ยกเว้น ปณ.
โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก)
ขั้นตอนการชําระภาษี
เมื่อได้ทาํ รายการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตเรี ยบร้อยแล้ว และเป็ นกรณี ที่มีภาษี
ต้องชําระ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระภาษีท้ งั จํานวนในวันใดก็ได้ภายในกําหนดเวลายืน่ แบบ โดยมีทางเลือก
ในการชําระภาษีวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. การชําระภาษีผา่ นบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิ ชย์
1.1 การชําระภาษีผา่ น e-payment เป็ นระบบการชําระเงินพร้อมกับการยืน่ รายการข้อมูลตาม
แบบ
(1) ผูใ้ ช้บริ การต้องทําความตกลงกับธนาคารไว้แล้ว
(2) เลือกธนาคารที่ตอ้ งการสัง่ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชําระภาษี
(3) ทํารายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร
(4) เมื่อทํารายการโดยครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะแจ้ง หมายเลขอ้างอิง การยืน่ แบบฯ และ
ชําระภาษีให้
(5) กรมสรรพากรจะส่ งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่แสดงในแบบ
ให้โดยเร็ ว
1.2 การชําระวิธีอื่น
(1) เลือกบริ การชําระภาษี
(2) ป้ อนข้อมูลหมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รหัสควบคุม และจํานวนภาษีที่ตอ้ งชําระที่
ได้จากโปรแกรมการยืน่ แบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
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(3) หากข้อมูลตามข้อ (2) ถูกต้องธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเข้าบัญชี
กรมสรรพากรเพื่อชําระภาษี
(4) กรมสรรพากร จะส่ งใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียน
ไว้ในแบบฯให้โดยเร็ ว
หมายเหตุ กรณี ชาํ ระผ่านเครื่ อง ATM ต้องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผูอ้ อกบัตรเท่านั้น
2. การชําระเงินทางไปรษณี ย ์ Pay at Post ให้นาํ รายการข้อมูลที่ได้รับจากระบบได้แก่ เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร รหัสควบคุม จํานวนเงินภาษี ไปชําระเงินภาษีอากรได้ ณ ที่ทาํ การไปรษณี ยท์ วั่
ประเทศ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอ็ด และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุ โลก) กรมสรรพากรจะส่ ง
ใบเสร็ จรับเงินทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไว้ให้โดยเร็ ว
เงื่อนไขการใช้บริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91
1. เป็ นบริ การยืน่ แบบ ภ.ง.ด.91 สําหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียวเป็ นบริ การยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 สําหรับผูม้ ีเงินได้กรณี ทวั่ ไป
2. เป็ นผูม้ ีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรและมีเลขประจําตัวประชาชน (กรณี มีสญ
ั ชาติไทย)
3. เป็ นแบบฯ ที่ไม่ได้ขอคืนภาษี
4. เป็ นการยืน่ แบบฯ และชําระภาษีตลอด 24 ชม.ของทุกวันเว้นแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2546 จะปิ ด
การให้บริ การเวลา 22.00 น.
5. เป็ นการยืน่ แบบฯ ภายในกําหนดเวลาและชําระภาษีท้ งั จํานวนในคราวเดียวเท่านั้น
6. กรณี ชาํ ระผ่าน ATM ต้องเป็ นเครื่ อง ATM ของธนาคารผูอ้ อกบัตรกัน
7. กรณี ชาํ ระภาษีผา่ น e-payment จะต้องทําความตกลงกับธนาคารก่อน
หมายเหตุ หากมิได้ชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาจะถือว่าท่านยังมิได้ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
สําหรับปี ภาษี 2545 ท่านยังคงมีหน้าที่ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และชําระภาษี ณ สํานักงาน
สรรพากรเขต หรื อสํานักงานสรรพากรอําเภอ
สถานทีย่ นื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1. สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่ สาขา (เดิ มเรี ยกว่า สํานักงานสรรพากรเขต/อําเภอ)
สําหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 ผูม้ ีเงินได้สามารถยืน่ แบบฯ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาทุกแห่ ง
2. ธนาคารพาณิ ชย์ไทย และสาขาที่ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพฯ หรื อต่างจังหวัด สําหรับการยื่นแบบฯ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น และมีภาษีที่ตอ้ งชําระพร้อมกับการยืน่ แบบฯ ดังนี้
2.1 ธนาคารพาณิ ชย์ไทย (ยกเว้น บมจ.ธนาคารกรุ งไทย) มีหลักเกณฑ์ดงั นี้

22
(1) ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรื อแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร
จัดทําขึ้น และจัดส่ งให้
(2) มีเงินภาษีตอ้ งชําระ พร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรื อแบบ ภ.ง.ด.91
2.2 ธนาคารกรุ งไทย มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) มีเงินภาษีตอ้ งชําระ โดยต้องชําระทั้งจํานวน
(2) ไม่มีเงินภาษีตอ้ งชําระ หรื อขอคืนเงินภาษี
3. ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ สําหรับการยืน่ แบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มี
หลักเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ผูม้ ีเงินได้มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
3.2 ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน พร้อมแนบเช็ค
(ประเภท ข. ค. หรื อ ง.) หรื อ ธนาณัติ (ตามจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชําระทั้งจํานวน) โดยส่ งไปยัง สํานัก
บริ หารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิ น 7 ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
3.3 กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณี ยเ์ ป็ นวันรับแบบและชําระภาษี และจะส่ ง
ใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผยู ้ นื่ แบบฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
3.4 กรณี ผมู ้ ีเงินได้ที่มีภูมิลาํ เนา อยูใ่ นต่างจังหวัด หรื อประสงค์จะขอชําระภาษีเป็ นงวด จะยืน่
แบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 โดยส่ งทาง ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไม่ได้
4. อินเตอร์ เน็ตทาง Web Site ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th โดยชําระภาษี ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคารพาณิ ชย์ หรื อชําระผ่าน e-payment หรื อโดยวิธีอื่น ได้แก่ ATM, Internet
Banking, Tele-Banking, Mobile Banking, Counter Service (ของธนาคาร), เคาน์เตอร์ เซอร์วิส และ Pay at
Post (ไปรษณี ย)์
วิธีการชําระภาษี
การชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากผูเ้ สี ยภาษี จะชําระภาษีโดยการ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แล้ว ถ้าในการยื่นแบบ แสดงรายการ และคํานวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ที่ยนื่ นั้น มีภาษีที่ตอ้ งชําระ
หรื อต้องชําระเพิ่มเติมอีก ก็ให้ชาํ ระ หรื อชําระเพิ่มเติม ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร พร้อมกับ การยื่นแบบนั้น
โดยเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับชําระ จะออกหลักฐานใบเสร็ จ แสดงการรับเงินภาษี และถือเป็ นหลักฐาน แสดงการยืน่
แบบฯ ให้กบั ผูย้ นื่ แบบแสดงรายการ ทุกราย การชําระภาษีเลือกวิธีการชําระได้ดงั นี้
1. ชําระด้วยเงินสด
2.ชําระด้วยบัตรเครดิ ตกรุ งไทย (KTC) ได้เฉพาะที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาในเขต
กรุ งเทพมหานคร (โดยผูถ้ ือบัตรเครดิตเป็ นผูช้ าํ ระค่าธรรมเนียม)
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3. ชําระด้วยเช็คหรื อดราฟต์
3.1 เช็คที่ชาํ ระต้องเป็ นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่
(1) เช็คธนาคารแห่ งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
(2) เช็คที่มีธนาคารคํ้าประกัน (เช็คประเภท ข.)
(3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย (เช็คประเภท ค.)
(4) เช็คที่ผมู ้ ีหน้าที่ชาํ ระภาษีอากรเป็ นผูเ้ ซ็นสัง่ จ่าย และใช้ชาํ ระโดยตรง(เช็คประเภท ง.)
การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณี ใช้ชาํ ระภาษี ในกรุ งเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอําเภอเมือง สมุทรสาคร และ อําเภอกระทุ่มแบน) จังหวัด
นครปฐม (เฉพาะอําเภอสามพราน) และ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (เฉพาะอําเภอบางปะอิน) ต้องเป็ นเช็ค
ของธนาคาร หรื อสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยูใ่ น ท้องที่ใด ท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น
(ข) กรณี ใช้ชาํ ระภาษี ในจังหวัดอื่นนอกจาก (ก) ให้ติดต่อ สํานักงานสรรพากร พื้นที่สาขา
ท้องที่ ที่รับแบบฯ ก่อนใช้เช็คชําระภาษี
3.2 การสัง่ จ่ายเช็คหรื อดราฟต์ ให้ขีดคร่ อม และสัง่ จ่ายดังนี้
(1) ในกรุ งเทพมหานคร ให้ส่ังจ่าย “กรมสรรพากร” กับขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” และหรื อ
“ตามคําสัง่ ” ออก
(2) ในต่างจังหวัด
(ก) กรณี ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 และชําระภาษี ที่สาํ นักงาน สรรพากรพื้นที่
สาขา ให้ติดต่อ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาท้องที่ที่ยนื่ แบบฯ ก่อนสัง่ จ่ายเช็ค
(ข) กรณี ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 และชําระภาษีที่ธนาคาร
- กรณี ยนื่ แบบฯ ที่ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ให้ส่งั จ่าย “กรมสรรพากร” กับขีด
ฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” และ หรื อ “ตามคําสัง่ ” ออก
- กรณี ยนื่ แบบฯ ที่ ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนื อ จาก บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ให้
สัง่ จ่าย “สรรพากรพื้นที่สาขา... (ระบุชื่อพื้นที่สาขานั้น)” กับขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” และหรื อ “ตามคําสัง่ ” ออก
4. ชําระด้วยธนาณัติ
1. ผูม้ ีเงินได้ที่ยนื่ แบบฯ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
2. ส่ งธนาณัติเท่ากับจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชําระ ไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ
ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนี ยม ในการส่ งธนาณัติ) โดยสัง่ จ่าย “ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการคลังและ
รายได้ กรมสรรพากร” ปท.กระทรวงการคลัง
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การผ่ อนชําระภาษี
ถ้ามีภาษีที่ตอ้ งชําระจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่ งปี และภาษีสิ้นปี ผูเ้ สี ยภาษีมีสิทธิ
ขอผ่อนชําระภาษีได้เป็ น 3 งวดเท่าๆ กัน โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มใดๆ ผูเ้ สี ยภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชําระได้
ที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบ.ช. 35 จํานวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้
งวดที่ 1 ชําระพร้อมกับการยืน่ แบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรื อวันที่ 31 มีนาคม
งวดที่ 2 ชําระภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ตอ้ งชําระงวดที่ 1
งวดที่ 3 ชําระภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ตอ้ งชําระงวดที่ 2
ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่ งมิได้ชาํ ระภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผูเ้ สี ยภาษีหมดสิ ทธิที่จะชําระภาษี
เป็ นรายงวดและต้องเสี ยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
ไม่ ชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระไม่ ถูกต้ อง
1. กรณี ไม่ชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลา จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของ
เดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งชําระนั้น นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระภาษี เว้นแต่
กรณี ที่ได้รับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษีได้ เงินเพิ่มเสี ยร้อยละ 0.75
2. กรณี เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรี ยกและปรากฏว่ามิได้ยนื่ แบบแสดงรายการไว้หรื อยืน่
แบบแสดงรายการไว้ แต่ชาํ ระภาษีขาดหรื อตํ่าไป นอกจากจะต้องรับผิดชําระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยัง
จะต้องรับผิดเสี ยเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรื อ 2 เท่าของเงินภาษีที่ตอ้ งชําระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าว
อาจลดหรื องดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกาํ หนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี
อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เมื่อคํานวณยอดเงินได้สุทธิแล้ว นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้
เงินได้สุทธิ
1 - 150,000
150,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 บาทขึ้นไป

ช่วงเงินได้สุทธิ
แต่ละขั้น
150,000
350,000
500,000
3,000,000

อัตราภาษี ภาษีแต่ละขั้น
ร้อยละ
เงินได้สุทธิ
ได้รับยกเว้น
10
35,000
20
100,000
30
900,000
37

ภาษีสะสม
สูงสุ ดของขั้น
35,000
135,000
1,035,000
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หมายเหตุ :- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิ เฉพาะส่ วนไม่เกิน 150,000 บาท มี
ผลใช้บงั คับสําหรับเงินได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป (พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 470 ) พ.ศ.
2551)
การบริจาคเงินภาษีให้ แก่ พรรคการเมือง
ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็ นต้นไป บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึง ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคล ที่มิใช่ นิติบุคคล และกองมรดก ที่ยงั ไม่ได้แบ่ง) สามารถบริ จาค เงินภาษี ให้แก่พรรคการเมือง
ได้ ตามมาตรา 58 แห่ งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 โดยแสดง
เจตนาบริ จาค เงิ นภาษี ให้แก่พรรคการเมือง พร้ อมการยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ประจําปี โดยมี
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176) ดังนี้
1. ผูม้ ีเงินได้ เมื่อคํานวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีเงินภาษี ที่ตอ้ งชําระ ตั้งแต่
100 บาท ขึ้นไป
2. ผูม้ ีเงินได้ ที่มีสิทธิ บริ จาค ต้องแสดง เจตนาไว้ใน ช่องที่กาํ หนดไว้ ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ
ภ.ง.ด.91 โดยต้อง ระบุให้ชดั เจนว่า ประสงค์จะบริ จาค หรื อ ไม่บริ จาค และระบุ รหัสพรรคการเมือง ที่
ต้องการบริ จาค หากไม่ระบุความประสงค์ หรื อไม่ระบุรหัสพรรคการเมือง ถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาบริ จาค
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ระบุรหัสพรรคการเมือง ที่ตอ้ งการบริ จาค ได้เพียง 1 พรรคการเมือง หากแสดงเจตนา เกิน
กว่า 1 พรรคการเมือง ถือว่า ไม่ประสงค์ จะบริ จาคให้พรรคการเมืองใด
2.2 เมื่อแสดงเจตนาบริ จาค ให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามปลี่ยนแปลง
2.3 พรรคการเมือง ที่ผบู ้ ริ จาค จะแสดงเจตนา บริ จาคเงินภาษี ให้ได้ในปี ภาษีใด จะต้องเป็ น
พรรคการเมือง ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนพรรคการเมือง ในปี ภาษีน้ นั หากพรรคการเมือง ที่แสดงความ
ประสงค์ บริ จาคเงินภาษี ให้สิ้นสภาพ เลิก หรื อยุบ ตามกฎหมาย ในปี ภาษีใด ให้ถือเสมือนว่า ไม่มีพรรค
การเมืองนั้น ที่จะได้รับการแสดงเจตนา บริ จาคเงินภาษีในปี ภาษีน้ นั
3. การแสดงเจตนา บริ จาคเงินภาษีให้แก่ พรรคการเมืองตาม 2. ห้าม มิให้นาํ ไป หักเป็ นค่า
ลดหย่อน ตามมาตรา 47 แห่ งประมวลรัษฎากรการแสดงเจตนา บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 2.
ห้าม มิให้นาํ ไป หักเป็ นค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
4. ผูม้ ีเงินได้ ซึ่งมีสิทธิ ระบุการแสดงเจตนา บริ จาคเงินภาษี ให้แก่พรรคการเมือง ในแบบ ภ.ง.ด.
90 หรื อ ภ.ง.ด.91 ให้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1 กรณี สามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็ นผูร้ ะบุความประสงค์ในแบบฯ
4.2 กรณี สามี หรื อภริ ยา ต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ และแยกยืน่ แบบฯ หรื อรวมยืน่ แบบฯ แต่แยก
คํานวณภาษี ให้สามี และภริ ยา ต่างฝ่ ายต่าง มีสิทธิระบุความประสงค์ในแบบฯ
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4.3 กรณี สามี หรื อภริ ยา ต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ และรวมยื่นแบบฯ รวมทั้ง รวมคํานวณภาษี
ให้ต่างฝ่ าย ต่างมีสิทธิ ระบุความประสงค์ ของตนเอง ในแบบฯ โดยกรอก รายละเอียด การคํานวณ แยก
รายการบุคคลใน “ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปี ภาษี 2551 รายละเอียด คํานวณ ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคล กรณี
คู่สมรส รวมคํานวณภาษี และบริ จาคภาษี แก่พรรคการเมือง” (แล้วแต่กรณี )
หากผูม้ ีเงินได้ คํานวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีเงินภาษี ที่ตอ้ งชําระ ตั้งแต่
100 บาท ขึ้นไป และมีภาษีหกั ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่า เงินภาษีที่ตอ้ งชําระ เมื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
ภาษีที่ชาํ ระไว้เกิน พร้อมทั้งแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองด้วย กรมสรรพากร จะหักเงิน
บริ จาคดังกล่าวจากเงินภาษีที่ตอ้ งชําระ ดังนั้น การบริ จาคเงินภาษีดงั กล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีที่ขอคืนไว้แต่
อย่างใด (อ้างถึงใน http://www.boi.go.th/thai/how/taxation_011.asp#1)
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สุ เมธ ศิริคุณโชติและคณะ (2552 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องบทบาทของศาลภาษีอากรในการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยภาษีอากรในศตวรรษที่ 21 พบว่าปั ญหาอุปสรรคสําคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผู ้
เสี ย ภาษี อ ากรที่ ฝ่ายต่ า งๆ เห็ น ตรงกัน เป็ นส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ กระบวนการยุติธ รรมที่ ล่า ช้า ยาวนาน มี
ค่าใช้จ่ายสู ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาํ เป็ นโดยผูเ้ สี ยภาษีอากรทําได้ยาก ศาลภาษีอากรยังมีบทบาทใน
ลักษณะเชิงรุ กน้อยเกิ นไป และยังมีปัญหาเกี่ยวกับกลไกในการสร้างความเชี่ ยวชาญของผูพ้ ิพากษาศาล
ภาษีอากร การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคเหล่านี้ จําเป็ นต้องอาศัยมาตรการเชิงกฎหมายประกอบกันไปกับ
มาตรการเชิ งบริ หารด้วย มาตรการสําคัญในประการแรกได้แก่ ในส่ วนของศาลภาษีอากรจําเป็ นต้อง
ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญของผูพ้ ิพากษาศาลภาษีอากรโดยวิธีการต่างๆ เช่น ปรับปรุ งวิธีการคัดเลือกผูพ้ ิพากษาศาล
ภาษี อ ากรเพื่ อ ให้ ไ ด้ผูพ้ ิ พ ากษาที่ เ ชี่ ย วชาญด้า นภาษี อ ากร หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเพิ่ ม พูน ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ระหว่างดํารงตําแหน่ งและให้ฝึกฝนสร้างความเชี่ยวชาญอยู่ในศาลภาษีอากรอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นต้น ประการที่สองได้แก่การลดปั ญหาเรื่ องเขตอํานาจศาลภาษีอากรโดยขยายให้ครอบคลุมถึงคดี
ปกครองหรื อคดีประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีภาษีอากรด้วย ประการที่สามได้แก่การปรับปรุ งกฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการระงั บข้อพิพาททางภาษีอากรทั้งหมด ประการที่สี่ได้แก่การปรับปรุ งค่าขึ้นศาลให้ผู ้
เสี ยภาษีอากรได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้ง่ายขึ้น และในประการสุ ดท้ายได้แก่การเพิ่ม
อํานาจศาลในด้านต่างๆ เพื่อให้ศาลมี บทบาทในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยภาษี อากรได้ดีย่ิงขึ้น เช่ น
อํานาจการลดเงินเพิ่ม อํานาจการทุเลาการชําระภาษีอากร เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อทําให้บทบาทศาลภาษีอากร
ในการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยภาษีอากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดในศตวรรษที่ 21
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ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ (2549) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเสี ยภาษีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548 2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเสี ยภาษี ปั ญหาการเสี ยภาษี รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธ์ความรู ้พ้ืนฐานการเสี ยภาษีกบั ปั ญหาการเสี ยภาษี
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/สมุห์บญั ชี/ผูท้ าํ บัญชีที่ปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับการเสี ยภาษีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ โดยจําแนกเป็ นสัดส่ วนตามประเภทของธุ รกิจ ผลการศึกษาพบว่า ในประเภทกิจการผลิต
กิจการให้บริ การ กิจการค้าปลีก-ค้าส่ ง โดยส่ วนใหญ่มีความรู ้พ้ืนฐานทางภาษีอากรรวมถึงปั ญหาในการ
ชําระภาษี ในเรื่ องภาษีเงินได้นิติบุคคล ในด้านการคํานวณรายได้ รายจ่าย สิ นทรัพย์ รวมถึงด้านการ
คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี และอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนเรื่ องความรู ้พ้ืนฐานทางภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่มและปั ญหาในการชําระภาษี ในด้านฐานภาษีและความรับผิดในการเสี ยภาษี ใบกํากับภาษี
การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มและด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่ง
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/สมุห์บญั ชี/ผูท้ าํ บัญชี ที่ปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับการเสี ยภาษี
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ ได้พยายามหาคําตอบในกรณี เกิดข้อสงสัยทางภาษีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การ
สอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านภาษี การศึกษาจากประมวลรัษฎากร รวมถึงการศึกษาจากตําราและ
หนังสื อภาษีอากร รวมถึงการใช้บริ การที่ปรึ กษาด้านกฎหมายภาษีอากร และให้ความสําคัญต่อการจัดส่ ง
พนักงานเข้าร่ วมการอบรมด้านภาษีอากร สิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะสามารถขจัดอุปสรรคหรื อข้อขัดข้องต่างๆ ใน
การเสี ยภาษีให้แก่ผปู ้ ระกอบการได้เป็ นอย่างดี ในเรื่ องความสัมพันธ์ความรู ้พ้นื ฐานทางภาษีกบั ปั ญหาการ
เสี ยภาษีของธุรกิจทั้ง 3 ประเภท พบว่าโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กนั แสดงว่าระดับความรู ้พ้ืนฐาน
ทางภาษีไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาการเสี ยภาษีเงินได้ของผูป้ ระกอบการ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปั ญหาการ
ชําระภาษีจะอยูใ่ นระดับปานกลาง ก็ส่งผลกระทบให้แก่ผปู ้ ระกอบการได้และหากกิจการเกิดปั ญหาบาง
กรณี อาจต้องเสี ยเบี้ยปรับหรื อเงินเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเงินได้ หรื อทําให้ตน้ ทุนของ
กิจการสู งขึ้นนัน่ เอง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีการวางแผนการชําระภาษีที่ดี เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
และความเสี ยหายอันเกิดจากการปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ซึ่ งจะทําให้ถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และ
ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายได้ รวมถึงต้องขจัดปั ญหาการชําระภาษีมิให้เกิดขึ้นแก่กิจการไม่ว่าจะมาก
หรื อน้อย ซึ่งการวางแผนภาษีที่ดีกจ็ ะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
รัศมีไข่มุก พร้อมเพรี ยง (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผูชํ้ าระภาษีอากรต่อการบริ การของ
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึ ง พอใจของผูช้ ํา ระภาษี อ ากรต่ อ การบริ ก ารของเทศบาลนครลํา ปาง จัง หวัด ลํา ปาง และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูช้ าํ ระภาษีอากร ต่อการบริ การของเทศบาลนครลําปาง จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ และประเภทภาษี อากรที่ จดั เก็บ ผูว้ ิจยั ใช้แบบ
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1. ระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของเทศบาลนครลําปาง ในภาพรวมของผูช้ าํ ระภาษีอากรอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจจากสู งสุ ดไปหาตํ่าสุ ดตามลําดับ คือ ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริ การ ( X = 4.10) ด้านการ
บริ การต่อผูช้ าํ ระภาษีอากร ( X = 3.99) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.94) และด้านการจัดสถานที่
ให้บริ การและสภาพแวดล้อม ( X = 3.85)
2. ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของผูช้ าํ ระภาษี อ ากรพบว่ าผูช้ าํ ระภาษี อ ากรที่ มี
การศึกษา รายได้ และประเภทภาษีอากรที่จดั เก็บมีความพึงพอใจต่อการบริ การของเทศบาลนครลําปาง
แตกต่างกัน
ส่ วนผูช้ าํ ระภาษีอากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชี พ มีความพึงพอใจต่อการบริ การของ
เทศบาลนครลําปางไม่แตกต่างกัน
3. สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้นพบว่าควรปรับปรุ งห้องสุ ขาให้มีความสะอาดสถานที่
จอดยานพาหนะเพิ่มขึ้น จัดสถานที่รับบริ การให้เหมาะสม ควรมีป้ายบอกทางเข้าเทศบาลทุกประตู มีการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท ั่ ว ถึ ง ค ว ร มี ก า ร ใ ช้ บ ั ต ร คิ ว ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ง า น แ ล ะ ค ว ร มี ก า ร บ ริ ก า ร
รับชําระภาษีอากรในวันหยุดราชการ
จากการศึก ษากฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎีและงานวิจยั ที่ก ล่าวมา แสดงให้เห็ นถึงความสําคัญ
ของความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ประชาชนผูม้ ีเงินได้ทุกคน
พึงศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย และนํามาซึ่งการรักษา
สิ ทธิประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ
มนัส มนู กุลกิ จ (2552 ) ทําการวิจยั เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิและผูเ้ สี ยภาษี โดยการศึกษาใช้วิธีการเก็บ
ข้อ มู ล ประมาณการและผลการจัด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครทั้ง 16 สํานักงาน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา นําผลที่ได้มาหาค่าดัชนี วดั ความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการศึกษา
พบว่า ค่าดัชนี วดั ความพยายามในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานครรวมทั้ง 16 สํานักงาน มีค่ามากกว่า 1 ในปี งบประมาณ 2547, 2548 และ 2550 ซึ่ งมีค่า
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พนิ ตนาถ เย็นทรัพย์ (2549) ทําการวิจยั เรื่ อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผูม้ ีเงินได้ประเภท
เงินเดือน รู ้เพียงใด คิดอย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตลอดจนเปรี ยบเทียบระดับความรู ้และทัศนคติระหว่างผูม้ ีเงินได้ประเภทเงินเดือน ที่มี
ข้อมูลส่ วนตัวแตกต่างกัน กําหนดสมมติ ฐานในการวิจ ัยไว้ว่า ผูม้ ี เงิ นได้ป ระเภทเงิ นเดื อนที่ มีขอ้ มูล
ส่ วนตัวแตกต่างกัน มีความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน และความรู ้
ดังกล่าวสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านความรู ้ เมื่อแบ่งความรู ้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล
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1. ด้านความรู ้ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพทางรายได้ การศึกษาวิชาภาษีอากร
การสนใจข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร ถ้าข้อมูลเหล่านี้ต่างกัน ระดับความรู ้จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้
- ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีความรู ้มากกว่าผูท้ ี่จบการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
- ผูท้ ี่รับราชการมีความรู ้มากกว่าผูท้ ี่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั หรื อลูกจ้าง
กิจการเอกชน
-ผูท้ ี่ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจําปี มีความรู ้มากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ย
ภาษีประจําปี
- ผูท้ ี่เคยศึกษาวิชาภาษีอากร มีความรู ้มากกว่าผูท้ ี่ไม่เคยศึกษาวิชาภาษีอากร
- ผูท้ ี่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร มีความรู ้มากกว่าผูท้ ี่สนใจน้อยหรื อไม่สนใจเลย
2. ด้านทัศนคติ ได้แก่ ระดับการศึกษา เงินเดือน สถานภาพทางรายได้ ถ้าข้อมูลเหล่านี้แตกต่างกัน
ทัศนคติจะแตกต่างกัน ดังนี้
- ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และตํ่ากว่ามีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่จบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา
ตรี
- ผูท้ ี่มีเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท มีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่มีเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท
- ผูท้ ี่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีประจําปี ที่เป็ นโสดมีทศั นคติดีกว่าผูท้ ี่สมรสแล้ว
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั ทัศนคติ พบว่าระดับความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ทัศนคติ แสดงว่าผูท้ ี่มีระดับความรู ้มากหรื อน้อยไม่จาํ เป็ นต้องมีทศั นคติดีหรื อไม่ดีตามไปด้วย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนผูม้ ีเงินได้และการทบทวนผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงได้วางกรอบแนวคิดของการวิจยั ครั้งนี้
ตามที่ปรากฏในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง “ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต”

ตัวแปรอิสระ
วุฒิการศึกษา
- ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
- เจ้าของกิจการ
- พนักงานลูกจ้าง
- อาชีพอิสระ
- ค้าขาย
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ตัวแปรตาม
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ในเรื่ อง
1. ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. ขั้นตอนการชําระภาษีของผูม้ ีเงินได้
4. ประเภทของเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
5. ผูท้ ี่ตอ้ งยืน่ แบบฯเสี ยภาษี
6. การคํานวณภาษีเงินได้
7. แหล่งที่มาของเงินได้
8. การคํานวณหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึง
ประเมิน
9. สิ ทธิในการลดหย่อนภาษี
10. การยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษี
11. วิธีการชําระภาษี
12. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
13. การบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับการเสี ย ภาษี เงิ น ได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจัง หวัดภู เ ก็ต โดยนําเสนอวิธีการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรเป้ าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีเงินได้ ที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ จํานวน 21,326 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ มอย่างเป็ นสัดส่ วนตามวุฒิการศึกษาและอาชี พ
โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane, 1973:125) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 393 คน แสดงการคํานวณ ดังนี้
สุ ตรของทาโร ยามาเน” (Taro Yamane, 1973:125)
n= N
1+Ne2
เมื่อกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ให้เท่ากับ 95%
โดยที่
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้
แทนค่า
n=
21,326
(1+21,326(0.052))
= 21,326
54.32
= 393 คน
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการสํารวจความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จํานวน 30 ข้อ สอบถามความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามการสํารวจความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา ด้านภาษีอากร และด้านวิจยั จํานวน 5 คน
เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของข้อคําถาม เพื่อความมัน่ ใจว่าได้วดั ในสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
หรื อผูต้ อบแบบสอบถามเข้าใจได้ถูกต้องว่าผูว้ ิจยั ต้องการวัดในเรื่ องใด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญต้องมีความเห็น
ตรงกัน 80%
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการเดินสุ่ มตามกรอบกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด
และเก็บแบบสอบถามคืนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการโดยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ ลงรหัส บันทึ กข้อมูล ทําการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ด้วยการนับความถี่ของข้อคําถามที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบถูกต้อง
4.2 เปรี ยบเทียบคะแนนความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามถูกต้อง จําแนกตามตัวแปร โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA)
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
ในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการใช้ค่าความถี่และร้อยละ
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4.4 วิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต โดยนําค่าคะแนนที่ผูต้ อบแบบสอบถามตอบได้ถูกต้องมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ดังต่อไปนี้
ค่าคะแนน 0 – 9
หมายถึงมีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าคะแนน 10 – 20 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 21 – 30 หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึ กษาว่าประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากน้อยเพียงใด และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา
และอาชี พ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้ ีเงิ นได้ ที่จะต้องเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาใน
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ จํานวน 393 คน ผูว้ ิจยั ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามตัวเลือก 2 ตัวเลือก
(ถูก-ผิด) จํานวน 30 ข้อ สอบถามความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของข้อคําถาม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา ด้านภาษีอากร และ
ด้านวิจยั จํานวน 5 คน ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเดินสุ่ มตามกรอบตัวอย่างที่
กํา หนด แล้ว เก็ บ แบบสอบถามคื น ทัน ที พร้ อ มทั้ง ตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ปรากฏว่ า มี
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ สามารถนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ จํานวน 328 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 83.46 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริ่ มจากการกําหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และลําดับขั้นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยนําค่าคะแนนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบได้ถูกต้องมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ตอนที่ 3เป็ นการเปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุค คล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n แทน จํานวํานคนในกลุ่มตัวอย่าง
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
df แทน ชั้นของความเป็ นอิสระ
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p แทน ค่าความน่าจะเป็ น
* แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป

จํานวน(คน)

คิดเป็ นร้อยละ

119
209

36.3
63.7

38
69
188
33

11.6
21.0
57.3
10.1

38
69
188
33

11.6
21.0
57.3
10.1

37
166
63
34
28

11.3
50.6
19.2
10.4
8.5

1.เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. อาชีพ
เจ้าของกิจการ
พนักงานลูกจ้าง
อาชีพอิสระ
ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 เป็ น
เพศหญิง จํานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.7 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 ปริ ญญาตรี จํานวน 188 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.3 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.1 มีอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ
จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 พนักงานลูกจ้าง จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.6 อาชีพอิสระ
จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.2 ค้าขาย จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
ตอนที่ 2 เป็ นการเสนอผลการวิเคราะห์ ระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 2 ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ค่ าคะแนน
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จํานวนผู้ตอบ
(คน)
2
7
3
6
13
24
26
38
37
45
19
18
11
8
21
14

คิดเป็ นร้ อยละ
0.61
2.13
0.91
1.83
3.96
7.32
7.93
11.59
11.28
13.72
5.79
5.49
3.35
2.44
6.40
4.27

ระดับความรู้
ความเข้ าใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ค่ าคะแนน
26
27
28

จํานวนผู้ตอบ
(คน)
27
8
1

คิดเป็ นร้ อยละ
8.23
2.44
0.30

ระดับความรู้
ความเข้ าใจ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา อยูใ่ นระดับปานกลาง (n= 220 คน) และระดับมาก (n= 108 คน) โดยคะแนนเต็ม 30
คะแนน มีผไู ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด 10 คะแนน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.61 ได้คะแนนสู งสุ ด 28 คะแนน
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และผูไ้ ด้คะแนน 19 คะแนนมีจาํ นวนมากที่สุด 45 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.72
ตารางที่ 3 ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจําแนกตามตัวแปรเพศ
ค่ าคะแนน
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชาย
1
2
2
4
8
5
12
11
13
25
6
6
3
3
4

จํานวนผู้ตอบ (คน)
คิดเป็ นร้ อยละ
หญิง
0.30
1
0.61
5
0.61
1
1.22
2
2.44
5
1.52
19
3.66
14
3.35
27
3.96
24
7.62
20
1.83
13
1.83
12
0.91
8
0.91
5
1.22
17

คิดเป็ นร้ อยละ
0.30
1.52
0.30
0.61
1.52
5.79
4.27
8.23
7.32
6.10
3.96
3.66
2.44
1.52
5.18

5
ค่ าคะแนน
ชาย
4
7
2
1

25
26
27
28

จํานวนผู้ตอบ (คน)
คิดเป็ นร้ อยละ
หญิง
1.22
10
2.13
20
0.61
6
0.30
0

คิดเป็ นร้ อยละ
3.00
6.10
1.83
0.00

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) เป็ นเพศชาย จํานวน 1 คน เพศหญิง จํานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด (28 คะแนน) เป็ นเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30
ฐานนิยม (Mode) ของคะแนนที่มีผทู ้ าํ ได้มากที่สุด เพศชายเท่ากับ 19 คะแนน มีจาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.62 เพศหญิงเท่ากับ 17 คะแนน มีจาํ นวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.23
ตารางที่ 4 ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรวุฒิ
การศึกษา

ค่ าคะแนน
10
11
12
13
14
15

ตํ่ากว่า ม.ต้น
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
( 0.30)
2
(0.61)
5
(1.52)

ม.ต้น
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
2
(0.61)

จํานวนผู้ตอบ (คน)
ม.ปลาย
ปริ ญญาตรี
0
2
(0.00)
(0.61)
1
4
(0.30 )
(1.22)
0
3
(0.00)
(0.91)
2
3
(0.61)
(0.91)
4
5
(1.22)
(1.52)
4
10
(1.22)
(3.05)

สูงกว่าปริ ญญาตรี
0
(0.00)
2
(0.61)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
3
(0.91)

6
ค่ าคะแนน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ตํ่ากว่า ม.ต้น
2
(0.61)
3
(0.91)
4
(1.22)
2
(0.61)
2
(0.61)
1
(0.30)
1
(0.30)
0
(0.00)
1
(0.30)
2
(0.61)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ม.ต้น
1
(0.30)
3
(0.91)
2
(0.61)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
1
(0.30)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
0
(0.00)

จํานวนผู้ตอบ (คน)
ม.ปลาย
ปริ ญญาตรี
6
14
(1.83)
(4.27)
10
18
(3.05)
(5.49)
5
21
(1.52)
(6.40)
9
26
(2.74)
(7.93)
2
12
(0.61)
(3.66)
5
8
(1.52)
(2.44)
2
7
(0.61)
(2.13)
1
7
(0.30)
(2.13)
3
16
(0.91)
(4.88)
4
8
(1.22)
(2.44)
7
20
(2.13)
(6.10)
3
4
(0.91)
(1.22)
1
0
(0.30)
(0.00)

สูงกว่าปริ ญญาตรี
3
(0.91)
4
(1.22)
5
(1.52)
8
(2.44)
3
(0.91)
3
(0.91)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จําแนก
ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2
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ตารางที่ 5 ระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปร
อาชีพ
ค่ าคะแนน
10
11
12
13
14
15

จํานวนผู้ตอบ (คน)
เจ้าของกิจการ พนักงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ
1
1
0
(0.30 )
(0.30 )
(0.00)
2
2
0
(0.61)
(0.61)
(0.00)
1
1
1
(0.30 )
(0.30 )
(0.30 )
0
2
1
(0.00)
(0.61)
(0.30 )
2
4
1
(0.61)
(1.22)
(0.30)
3
8
10
(0.91)
(2.44)
(3.05)

ค้าขาย
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30 )
4
(1.22)
1
(0.30)

ข้าราชการ
0
(0.00)
3
(0.91)
0
(0.00)
2
(0.61)
2
(0.61)
2
(0.61)

8

ค่ าคะแนน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

จํานวนผู้ตอบ (คน)
เจ้าของกิจการ พนักงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ
5
6
5
(1.52)
(1.83)
(1.52)
6
16
12
(1.83)
(4.88)
(3.66)
4
14
8
(1.22)
(4.27)
(2.44)
5
22
10
(1.52)
(6.71)
(3.05)
2
10
4
(0.61)
(3.05)
(1.22)
3
10
2
(0.91)
(3.05)
(0.61)
0
6
2
(0.00)
(1.83)
(0.61)
1
5
1
(0.30 )
(1.52)
(0.30 )
1
18
2
(0.30 )
(5.49)
(0.61)
1
11
1
(0.30 )
(3.35)
(0.30 )
0
23
3
(0.00)
(7.01)
(0.91)
0
7
0
(0.00)
(2.13)
(0.00)
0
0
0
(0.00)
(0.00)
(0.00)

ค้าขาย
8
(2.44)
3
(0.91)
5
(1.52)
4
(1.22)
1
(0.30 )
1
(0.30 )
3
(0.91)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30 )
1
(0.30 )
1
(0.30 )

ข้าราชการ
2
(0.61)
1
(0.30 )
6
(1.83)
4
(1.22)
2
(0.61)
2
(0.61)
0
(0.00)
1
(0.30 )
0
(0.00)
1
(0.30 )
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

9
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จําแนก
ตามตัวแปรอาชีพ พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) มีอาชีพเจ้าของกิจการ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 0.30 และพนักงานลูกจ้าง จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด (28 คะแนน) มีอาชีพ
ค้าขาย จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และคะแนน 19 คะแนน เป็ นคะแนนฐานนิยมที่มีจาํ นวนผูท้ าํ ได้
รวมมากที่ สุด (45 คน)โดยมี อาชี พเจ้าของกิ จการ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.52 พนักงานลูกจ้าง
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.71 อาชีพอิสระ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.05 ค้าขาย จํานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.22 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.22 เมื่อพิจารณาฐานนิยม
ของคะแนนเป็ นรายอาชีพ พบว่า อาชีพเจ้าของกิจการ มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.83 อาชีพพนักงานลูกจ้าง มีฐานนิยมที่ 26 คะแนน จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.01 อาชีพอิสระ มี
ฐานนิยมที่ 17 คะแนน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.66 อาชีพค้าขาย มีฐานนิยมที่ 16 คะแนน จํานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.44 และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีฐานนิยมที่ 18 คะแนน จํานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.83
ตอนที่ 3 เป็ นการเปรี ยบเทียบระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ
ตัวแปร
หญิง
Sig. = .050 * p = 0.05

N
119
209

X

18.69
19.60

SD
3.890
4.100

t
p
-1.967 0.05
-1.995

จากตารางที่ 6 พบว่าระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ
หญิง (X = 19.60) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสู งกว่าเพศชาย (X =
18.69)
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
ตัวแปร
วุฒิการศึกษา

แหล่งความ
แปรปรวน
Between Groups
Within Groups
Total

SS

df

MS

F

Sig.

177.412
5166.978
5344.390

4
323
327

44.353
15.997

2.773

.027

* p < 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อนําผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดย
ใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 การทดสอบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
X
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 17.92
มัธยมศึกษาตอนต้น
18.08
มัธยมศึกษาตอนปลาย
19.64
ปริ ญญาตรี
19.66
สู งกว่าปริ ญญาตรี
17.76
* p < .05

ตํ่ากว่า ม.ต้น
17.92
-

ม.ต้น
18.08
.909
-

ม.ปลาย
19.64
.063
.215
-

ป.ตรี
19.66
.039*
.187
.969
-

สูงกว่า ป.ตรี
17.76
.875
.809
.027*
.012*
-
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จากตารางที่ 8 ระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี (X = 19.64 และ 19.66
ตามลําดับ) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับตํ่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (X = 17.92 และ 17.76 ตามลําดับ)
ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
ตัวแปร
อาชีพ

แหล่งความ
แปรปรวน
Between Groups
Within Groups
Total

SS

df

MS

716.940
4627.450
5344.390

4
323
327

179.235
14.326

F

Sig.

12.511

.000

* p < .05
จากตารางที่ 9 พบว่าระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อนําผลการวิเคราะห์ไปเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดย
ใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 การทดสอบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรอาชีพ
อาชีพ
เจ้าของกิจการ
พนักงานลูกจ้าง
อาชีพอิสระ
ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
* p < .05

X
17.32
20.69
18.21
18.15
17.14

เจ้าของกิจการ พนักงาน อาชีพอิสระ
17.32
20.69
18.21
.000*
.261
.000*
-

ค้าขาย ข้าราชการ
18.15
17.14
.361
.848
.000*
.000*
.941
.217
.299
-
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จากตารางที่ 10 ระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรอาชีพ พบว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท้ ี่มี
อาชีพพนักงานลูกจ้าง (X = 20.69) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสู งกว่าผู ้
ที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X = 17.32 18.21
18.15 และ 17.14 ตามลําดับ)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากน้อยเพียงใด และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา และอาชี พ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีประชาชนผูม้ ีเงิ นได้ ที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัด
ภูเก็ต ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้ หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วย
การสุ่ มอย่างเป็ นสัดส่ วนตามวุฒิการศึกษาและอาชี พ โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ
“ทาโร ยามาเน” ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 393 คน
สมมติฐานของการวิจยั
1. ประชาชนผูม้ ีเงินได้ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา อยูใ่ นระดับน้อย
2. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จํานวน 30 ข้อ สอบถามความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
1 สรุปผลการวิจัย
1. จากข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 393 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.7 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 36.3 มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 57.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 21.0 สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.1 ตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 7.9 และมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 3.7 มีอาชีพเป็ นพนักงาน
ลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 50.6 อาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 19.2 เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ค้าขาย
คิดเป็ นร้อยละ 10.4 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 8.5
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2. ระดั บ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปาน
กลาง จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีผไู ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0.61 ได้คะแนนสู งสุ ด
28 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0.30 โดยคะแนน 19 คะแนน เป็ นระดับคะแนนที่มีผทู ้ าํ ได้จาํ นวนมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 13.72
3. เมื่อพิจารณาระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามตัวแปร
พบว่า
ระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรเพศ
พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 0.30
ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด (28 คะแนน) เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ฐานนิ ยมของคะแนนที่มีผทู ้ าํ ได้มาก
ที่สุด เพศชายเท่ากับ 19 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 7.62 เพศหญิงเท่ากับ 17 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 8.23
ระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรวุฒิ
การศึกษา พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 0.61 ผู ้
ได้คะแนนสู งสุ ด (28 คะแนน) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และ
คะแนน 19 คะแนน เป็ นคะแนนฐานนิ ยมที่มีจาํ นวนผูท้ าํ ได้รวมมากที่สุด โดยมีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 0.61 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 2.74 ปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 7.93 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 2.44 เมื่อพิจารณาฐานนิ ยมของคะแนนตามระดับวุฒิ
การศึกษา พบว่า ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีฐานนิยมที่ 19 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 2.44 ระดับปริ ญญาตรี มี
ฐานนิยมที่ 19 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 7.93 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.91 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 3.05 และระดับตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น มีฐานนิยมที่ 15 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 1.52
ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จําแนกตามตัวแปรอาชี พ
พบว่า ผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ด (10 คะแนน) มีอาชีพเจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และพนักงานลูกจ้าง คิด
เป็ นร้อยละ 0.30 ผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด (28 คะแนน) มีอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 0.30 และคะแนน 19
คะแนน เป็ นคะแนนฐานนิ ยมที่มีจาํ นวนผูท้ าํ ได้รวมมากที่สุด โดยมีอาชีพพนักงานลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ
6.71 อาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 3.05 เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.52 ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 1.22
และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 1.22 เมื่อพิจารณาฐานนิ ยมของคะแนนเป็ นรายอาชีพ พบว่า
อาชีพพนักงานลูกจ้าง มีฐานนิ ยมที่ 26 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 7.01 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีฐาน
นิ ยมที่ 18 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 1.83 อาชีพอิสระ มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 3.66 อาชีพ
เจ้าของกิจการ มีฐานนิยมที่ 17 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 1.83 และอาชีพค้าขาย มีฐานนิ ยมที่ 16 คะแนน คิด
เป็ นร้อยละ 2.44
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4. การเปรี ยบเที ยบระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
การเปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ
หญิงมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าเพศชาย
การเปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% พบว่าผูท้ ี่มีวุฒิการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สู งกว่าผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
การเปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรอาชีพ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าผูท้ ี่มีอาชีพพนักงานลูกจ้างมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสู งกว่าผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพ
ค้าขาย และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2 อภิปรายผลการวิจัย
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป็ น
พนักงานลูกจ้าง
2. ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยคะแนน 19 คะแนนเป็ นระดับคะแนนที่มีผทู ้ าํ ได้จาํ นวนมากที่สุด
สอดคล้องกับการวิจยั ของพนิ ตนาถ เย็นทรัพย์ ที่ได้วิจยั เรื่ อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ผูม้ ีเงินได้
ประเภทเงินเดือน รู ้เพียงใด คิดอย่างไร เพื่อศึกษาระดับความรู ้และทัศนคติเกี่ ยวกับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของผูม้ ีเงินได้ประเภทเงินเดือน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ด้านความรู ้ เมื่อแบ่งความรู ้เกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็ น 3 ระดับ คือระดับมาก ปานกลาง และน้อย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.5 มีความรู ้ใน
ระดับปานกลาง ข้อสังเกต คือ เรื่ องสําคัญที่ควรทราบ มีกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบเป็ นจํานวนเกินกว่าครึ่ ง
ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพื่อการประกันชีวิต การหัก
ลดหย่อนสําหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การยื่นแบบเสี ยภาษี บทกําหนดโทษ และการลดหย่อนให้ผูอ้ ุปการะบิดามารดา และยัง
สอดคล้องกับมนัส มนูกุลกิจ (2552 ) ซึ่ งศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
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ที่เป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ นเพราะ กรมสรรพากรซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากร
ได้มีการพัฒนาเพื่อรณรงค์ส่งเสริ มเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการเสี ยภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง และทัว่ ถึงโดยได้
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สดวกทันสมัย และรวดเร็ วขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซด์ของกรมสรรพากร อีกทั้ง
ยังมีระบบ ถาม-ตอบปั ญหาภาษีอากรเบื้องต้นผ่านศูนย์บริ การข้อมูล (Call Center) ทําให้ประชาชนผูม้ ีเงิน
ได้เกิดความรู ้สึกว่าภาษีอากรไม่ใช่เรื่ องไกลตัวจนเกินกว่าที่จะเรี ยนรู ้กนั ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของ
การเสี ยภาษีเงินได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรื อภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งเป็ นภาษีทางตรงที่ผู ้
เสี ยภาษีไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้กบั ผูอ้ ื่นได้ ดังนั้นการที่ประชาชนในประเทศมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื่ องของการเสี ยภาษีอยูบ่ า้ งโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็นบั ได้ว่าเป็ นโอกาสที่ดีของภาครัฐที่
จะได้นาํ ไปต่อยอด และสร้างทัศนติปลูกจิตสํานึกที่ดีทาํ ให้ประชาชนในประเทศตระหนักได้ว่า การเป็ นผู ้
เสี ยภาษีที่ดีน้ นั ถือเป็ นการทําหน้าที่ของพลเมืองที่ดีให้ถูกต้องสมบูรณ์ อันจะนํามาซึ่ งความภาคภูมิใจของ
เหล่าผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หลาย แต่ท้ งั นี้ ภาครัฐก็ควรจะปฏิบตั ิต่อผูเ้ สี ยภาษีทุกภาคส่ วนด้วยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาค โปร่ งใส และให้ประชาชนในประเทศตรวจสอบได้ว่า เม็ดเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์น้ นั ได้ถูก
กระจายไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างทัว่ ถึง เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมัน่
และศรัทธาต่อระบบการจัดเก็บภาษีอนั จะนํามาซึ่ งความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความมัง่ คัง่ ของประเทศชาติใน
ลําดับต่อไป
3. ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามตัวแปรเพศ วุฒิ
การศึกษา และอาชีพ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสู งกว่าเพศชาย ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับปริ ญญาตรี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุคคลธรรมดาสู ง กว่าผูท้ ี่ มีวุฒิ
การศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มีอาชีพพนักงานลูกจ้างมี
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1. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ให้ความรู ้เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลที่ยงั มีความรู ้ความเข้าใจ
น้อย เช่ น ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ผูท้ ี่มีอาชี พเจ้าของกิ จการหรื อค้าขาย โดยการ
เผยแพร่ ความรู ้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ จัดนิทรรศการ จัดการอบรมสัมมนา
2. หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนควรร่ วมมือกันจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสี ยภาษีเงินได้โดยตรง
3. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพพากรควรดําเนิ นการจัดเก็บภาษี
อากรให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูม้ ี เ งิ นได้พึงชําระภาษี ต่ อการบริ การของหน่ ว ยงานด้า นการ
จัดเก็บภาษี
2. ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีอากรทุกประเภททั้งระบบของการจัดเก็บภาษี
เป็ นต้นว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
เลขที่แบบสอบถาม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งสํารวจความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของท่าน โปรดตอบคําถามที่ตรงกับความเข้าใจและความรู ้สึกที่แท้จริ งของท่านอย่างอิสระ คําตอบของ
ท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และการวิเคราะห์กบั การประเมินผลจะกระทําในภาพสรุ ปรวมทั้งหมด
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใ น ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อาชีพ
1. เจ้าของกิจการ
3. อาชีพอิสระ
5. ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
3. ระดับการศึกษา
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. สู งกว่าปริ ญญาตรี

2. พนักงานลูกจ้าง
4. ค้าขาย

2. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. ปริ ญญาตรี

ตอนที่ 2 ท่ านมีความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในเรื่องต่ างๆดังนี้

2
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน

ที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด

ข้ อความ
ถูก ผิด
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อคณะบุคคล
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ผูถ้ ึงแก่ความตายระหว่างปี ภาษีและกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
2. เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคลธรรมดาเรี ยกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึงเงินได้
ของบุคคลใดๆหรื อหน่วยภาษีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี ใดๆ
3. ผูม้ ีเงินได้ที่มีเลขบัตรประชาชนไม่สามารถใช้เลขประจําตัวประชาชนแทนเลขประจําตัว
ผูเ้ สี ยภาษีอากรได้โดยต้องขอมีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรใหม่
4. เงินได้พึงประเมินได้แก่ เงิน ทรัพย์สินซึ่งอาจคํานวณได้เป็ นเงินที่ได้รับจริ ง ประโยชน์
ซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้
5. ผูม้ ีเงินได้ที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับใน
ระหว่างปี ภาษีน้ นั ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เกิน 50,000 บาท ไม่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่
แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเมื่อคํานวณภาษีแล้วไม่มีภาษีตอ้ งชําระ
6. ผูม้ ีเงินได้ที่มีคูส่ มรสมีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับใน
ระหว่างปี ภาษีน้ นั ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) ไม่วา่ ฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสองฝ่ าย
รวมกัน เกิน 100,000 บาท ไม่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเมื่อ
คํานวณภาษีแล้วไม่มีภาษีตอ้ งชําระ
7. ผูม้ ีเงินได้ที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้จากการทําธุรกิจค้าขายทัว่ ไปที่มิใช่เกิดจากการจ้าง
แรงงาน ที่ได้รับในระหว่างปี ภาษีน้ นั ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เกิน 30,000 บาท
มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่วา่ เมื่อคํานวณภาษีแล้วจะมีภาษีตอ้ ง
ชําระเพิ่มเติมหรื อไม่กต็ าม
8. ผูม้ ีเงินได้ที่มีคูส่ มรสมีเงินได้จากการทําธุรกิจค้าขายทัว่ ไปที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงาน
ที่ได้รับในระหว่างปี ภาษีน้ นั ( ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม )ไม่วา่ ฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสอง
ฝ่ ายรวมกัน เกิน 60,000 บาท มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่วา่ เมื่อ
คํานวณภาษีแล้วจะมีภาษีตอ้ งชําระเพิ่มเติมหรื อไม่กต็ าม
9. เนื่องจากผูม้ ีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความยากง่ายหรื อต้นทุนที่แตกต่างกัน
เพื่อความเป็ นธรรมกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้พึงประเมินออกเป็ นกลุ่มๆตามความ
เหมาะสมเพื่อกําหนด วิธีคาํ นวณภาษีให้เกิดความเป็ นธรรมมากที่สุด
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ข้ อความ
ถูก ผิด
10. ผูม้ ีเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย ไม่วา่ จากหน้าที่การงาน กิจการที่ทาํ กิจการ
ของนายจ้าง ตลอดจนทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปั นผล) มีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว้เสมอ เว้นแต่มีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมายทั้งนี้
เฉพาะที่จ่ายกันในประเทศไทยเท่านั้น
11. ผูม้ ีเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้นอกประเทศไทยไม่วา่ จากหน้าที่การงาน กิจกรรมที่ทาํ
ตลอดจนทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล) มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ใน
ประเทศไทยก็ต่อเมื่อต้องเข้าองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) ผูม้ ีเงินได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยในปี ภาษีน้ นั ชัว่ ระยะเวลาหนึ่งหรื อ
หลายระยะเวลารวมกันทั้งหมดถึง 180 วัน หรื อ
2) ผูม้ ีเงินได้นาํ เงินได้น้ นั เข้ามาในประเทศไทยในปี ภาษีน้ นั ด้วย
12. ในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถา้ เกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นหรื อความตกลงเพื่อป้ องกันการเก็บภาษีซ้ าํ ซ้อนกับประเทศไทย
จําเป็ นต้องพิจารณาถึงข้อตกลงหรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นระหว่าง
ประเทศที่ประทศไทยได้ทาํ ความตกลงไว้
13. การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นกฎหมายให้นาํ ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามที่
กําหนดมาหักออกจากเงินได้พึงประเมิน ก่อนที่จะนําเงินได้พึงประเมินสุ ทธิไปคํานวณภาษี
ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
14. การหักลดหย่อนหมายถึง รายการต่างๆที่กฎหมายได้กาํ หนดให้หกั ได้เพิม่ ขึ้นหลังจาก
ได้หกั ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีก่อนนําเงินได้ที่เหลือเรี ยกว่า
“ เงินได้สุทธิ ” ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
15. บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทการจ้างแรงงานหรื อเงินเดือนเพียงประเภท
เดียวและถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 91 ภายใน
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของปี ถัดไป
16. บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทและถึงเกณฑ์ที่จะต้องยืน่ แบบภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา จะต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของปี ถัดไป
17. บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินที่เมื่อคํานวณภาษีแล้วมีภาษีที่ตอ้ งชําระไม่สามารถ
ขอชําระภาษีล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดเวลาการยืน่ แบบปกติได้
18. บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทในช่วงครึ่ งปี แรก (มกราคม –มิถุนายน)
ที่ถึงเกณฑ์ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือน
กรกฎาคม – กันยายน ของปี ถัดไป
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19. ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาครึ่ งปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขอชําระไว้ล่วงหน้า และภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผมู ้ ีเงินได้จ่ายไว้ในระหว่างปี ภาษีน้ นั สามารถ
นําไปหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี ได้
20. “ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี ” เป็ บการยืน่ แบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับแล้วในระหว่างปี ภาษี ( มกราคม – ธันวาคม) โดยให้ยนื่ แบบภายในเดือนมีนาคมของ
ปี ถัดไป และสามารถยืน่ แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้า web site ของกรมสรรพากรที่
www.rd.go.th
21. การยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ทจะกระทําได้เฉพาะในกรณี
ที่เมื่อคํานวณภาษีแล้วไม่มีภาษีตอ้ งชําระเท่านั้น
22. บุคคลธรรมดาผูม้ ีเงินได้พึงประเมินที่ถึงเกณฑ์ตอ้ งยืน่ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ ง
( สรรพากรเขต/อําเภอ)
23. เมื่อคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วมีภาษีตอ้ งชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ไม่วา่
จะเป็ นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี หรื อสิ้ นปี ผูเ้ สี ยภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีได้แต่ตอ้ ง
เสี ยเงินเพิม่ ด้วย
24. กรณี ไม่ชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาหรื อชําระภาษีไม่ถูกต้องจะต้องเสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ
1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งชําระเพิม่ เติมนับตั้งแต่วนั พ้นกําหนดเวลา
การยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีจนถึงวันชําระภาษี เว้นแต่กรณี ที่ได้รับอนุมตั ิจากอธิบดี
กรมสรรพากร
25. กรณี เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรี ยกและปรากฎว่ามิได้ยนื่ แบบแสดงรายการไว้
หรื อยืน่ แบบแสดงรายการไว้ แต่ชาํ ระภาษีต่าํ ไป นอกจากจะต้องรับผิดชําระเงินเพิ่มร้อยละ
1.5 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตอ้ งชําระเพิม่ เติมแล้วยังจะต้องรับผิดเสี ยเบี้ย
ปรับอีก 1 เท่า หรื อ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ตอ้ งชําระแล้วแต่กรณี
26. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคํานวณจากยอดเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีที่กาํ หนดเป็ น
อัตราก้าวหน้า
27. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่ วนของเงินได้สุทธิเฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 150,000
บาท ในปัจจุบนั ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
28. บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย สามารถบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพร้อมการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคธรรมดาประจําปี ได้ ถึงแม้วา่ เมื่อคํานวณภาษีตามแบบ
ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 แล้วไม่มีภาษีตอ้ งชําระก็ตาม
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29. หากผูม้ ีเงินได้คาํ นวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ด.ง. 91 แล้วมีเงินภาษีตอ้ งชําระ
น้อยกว่าภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ผมู ้ ีเงินได้ถูกหักภาษีไว้ ในระหว่างปี ภาษี ผูม้ ีเงินได้ไม่สามารถ
แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชาํ ระไว้เกินในแบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91 ได้
30. ผูม้ ีเงินได้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชาํ ระไว้เกินในแบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ
ภ.ง.ด. 91 จะได้รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากรเป็ นเช็คสัง่ จ่ายของธนาคารกรุ งไทยชื่อบัญชี
กรมสรรพากร ระบุชื่อผูม้ ีเงินได้ผา่ นทางไปรษณี ย ์

ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาและข้ อเสนอแนะ
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