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อ.จิราพรรณ  พูลศรีเอี�ยม 

หลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) 
ผูมี้หน้าที�เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นผูรั้บภาระภาษีไว้เอง ไม่สามารถผลัก
ภาระภาษีไปยงับุคคลอื�นได้ 

ผู้มีหน้าที�เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. บุคคลธรรมดา
2. ผู้ที�ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
3. กองมรดกที�ยังไม่ได้แบ่ง
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
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บุคคลธรรมดา

ตายเงินได้ก่อนตาย เงินได้ของกองมรดก 31มี.ค.

- ผูจ้ดัการมรดก
- ทายาท หรือ
- ผูค้รอบครองทรัพย์
   มรดก

1 ม.ค. 31 ธ.ค.

ปีถดัจากปีที�เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

- ผูจ้ดัการมรดก
- ทายาท หรือ
- ผูค้รอบครองทรัพย์
   มรดก

31มี.ค.
1 ม.ค. 31 ธ.ค.

คนไร้ความสามารถ 
vs

คนเสมือนไร้ความสามารถ



21/6/10

3

คนไร้ความสามารถ
 บุคคลที�ไม่สามารถ จะจัดทําการงานของตนเองได้ ซึ�งบุคคลที�จะยื�นคาํร้อง

ขอให้ศาลสั�งให้เป็นคนไร้ความสามารถ จะต้องเป็นบุคคลที�ไม่สามารถ จะ
จดัทาํการงานของตนเองได้เพราะเหตุหนึ�งเหตุใดดังต่อไปนี�  กายพิการ 
วิกลจริต ประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา

 คนวิกลจริตชนิดถาวรถึงขนาดที�ไม่มีทางดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของ
ตวัเองได้เลย  

 กฎหมายจาํกดัสิทธิไว้มิให้ทํานิติกรรมได้โดยลําพัง

คนเสมือนไร้ความสามารถ
 บุคคลที�ไม่สามารถ จะจดัทาํการงานของตนเองได้ ซึ�งบุคคลที�จะยื�นคาํร้อง

ขอให้ศาลสั�งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องเป็นบุคคลที�ไม่
สามารถ จะจัดทําการงานของตนเองได้เพราะเหตุหนึ�งเหตุใดดังต่อไปนี�
กายพิการ วิกลจริต ประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา

 กฎหมายจาํกดัสิทธิไว้ โดยสามารถทํานิติกรรมทั�วไปได้ด้วยตนเอง 
แต่ มีบางนิติกรรมต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์

ผูที้�มีเงินได้เกิดขึ�นในระหว่างปีภาษี

มีหน้าที�ต้องยื�นแบบฯ PIT ทุกคนหรือไม่?
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ผูมี้เงินได้จากเงินได้ประเภทที� 1 (ตั �งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม)
- โสด  เงินได้ > 50,000 บาท
- สมรส (ไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือทั�งสองฝ่าย) เงินได้รวมกนั > 100,000 บาท

ผูมี้เงินได้จากเงินได้ประเภทที� 2 – 8 (ตั �งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม)
- โสด เงินได้ > 30,000 บาท
- สมรส (ไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั�งสองฝ่าย) เงินได้รวมกนั > 60,000 บาท

กองมรดกของผู้ตายที�ยงัไม่แบ่ง เงินได้ > 30,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนสามญั คณะบุคคล เงินได้ > 30,000 บาท

เงินได้พึงประเมิน

1. เงินสด
2. ทรัพยสิ์นซึ�งอาจคิดคาํนวณได้เป็นเงิน
3. ประโยชน์ซึ�งอาจคิดคาํนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที�ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื�นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที�กฎหมายกาํหนด

แหล่งเงินได้

1. แหล่งเงินได้ในประเทศ
2. แหล่งเงินได้นอกประเทศ
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แหล่งเงินได้ในประเทศไทยแหล่งเงินได้ในประเทศไทย
Thai Source Income

เป็นผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเนื�องจาก
• หน้าที�งานที�ทําในประเทศไทย
• (หน้าที�งานที�ทําในต่างประเทศเพื�อ) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย 
• ทรัพย์สินที�อยู่ในประเทศไทย
• กิจการที�ทําในประเทศไทย
ทั�งนี� ไม่ว่าเงินได้นั�นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ  

กรณีเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่หรือถือสัญชาติต่างประเทศ มี
หน้าที�ต้องเสีย PIT ตามประมวลรัษฎากร แต่ต้อง
พิจารณา DTA ประกอบ

กรณีเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มีหน้าที�ต้องเสีย PIT
ตามประมวลรัษฎากร

แหล่งเงินได้นอกต่างประเทศ Residence Ruleแหล่งเงินได้นอกต่างประเทศ Residence Rule

เป็นผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศเนื�องจาก
• หน้าที�งานที�ทําในต่างประเทศ
• ทรัพย์สินที�อยู่ในต่างประเทศ 
• กิจการที�ทําในต่างประเทศ

เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ถึง 180 วันในปีภาษี

เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ถึง 180 วันในปีภาษี

นําเงินได้ดังกล่าวเข้ามาใน

เดียวกับปีที�เกิดเงินได้

นําเงินได้ดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทยภายในปีภาษี

เดียวกับปีที�เกิดเงินได้

ไม่ต้องเสีย PIT 
ตามประมวลรัษฎากร

ไม่ต้องเสีย PIT 
ตามประมวลรัษฎากร

ต้องเสีย PIT 
ตามประมวลรัษฎากร

NN

NN
YY

YY

(เพื�อกิจการของนายจ้างในต่างประเทศ)

เงินได้ที�ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 ค่าเบี�ยเลี�ยง หรือค่าพาหนะเดินทาง
 เงินปันผลที�ได้รบัจากกิจการ BOI
 ค่าสอน ค่าสอบที�ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้
 ดอกเบี�ย (ตามเงื�อนไข)
 การขายสังหาริมทรพัย์อันเป็นมรดก
 เงินได้ที�ได้รบัจากการบัมรดก หรือจากการให้เนื�องในพิธีการต่างๆ
 รางวัลจากสลากกินแบ่ง หรือสลากออมสินของรฐับาล
 บาํนาญพิเศษ บาํเหน็จพิเศษ
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เงินได้ที�ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อ)
 ส่วนแบ่งกําไรที�ได้รบัจาก หสม. / คณะบุคคล
 เงินได้จากกิจการของโรงเรียนเอกชน
 เครื�องแบบพนักงานในจํานวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื�อนอกใน จาํนวน

คนละไม่เกินหนึ�งตัวต่อปี
 เงินปันผลที�ได้รบัจากกิจการ โรงเรียนเอกชน
 ดอกเบี�ยที�ได้รบัจากเงินคืนภาษีอากร
 เงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืน ที�สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก

หมายเหตุ มีการยกเว้นกรณีอื�นๆ อีก

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน
 เงินได้ประเภทที� 1  เงินได้เนื�องจากการจ้างแรงงาน

 เงินได้ประเภทที� 2 เงินได้เนื�องจากหน้าที�ตําแหน่งงานที�ทํา หรือ เงินได้
เนื�องจากการรับทํางานให้

 เงินได้ประเภทที� 3 ค่าแห่งลิขสิทธิ� Goodview  สิทธิอย่างอื�น

 เงินได้ประเภทที� 4 เงินได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี�ยต่างๆ , เงินปันผล เงิน
ส่วนแบ่งกําไร ที�ได้จากนิติบุคคล

ประเภทของเงินได้พงึประเมิน (ต่อ)
 เงินได้ประเภทที� 5  เงินได้จากทรัพยสิ์น

 เงินได้ประเภทที� 6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ

 เงินได้ประเภทที� 7 การรบัเหมาที�ต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญ

 เงินได้ประเภทที� 8 เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร 
การอุตสาหกรรม การขนส่ง
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ข้อแตกต่างของเงินได้ (1) และ (2)
รายการรายการ จ้างแรงงานจ้างแรงงาน รบัทํางานให้รบัทํางานให้

 ประเภทเงินได้ ประเภทที� 1 ประเภทที� 2
 ผู้มเีงินได้ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
 ผู้จ่ายเงนิได้ นายจ้าง ผู้ว่าจ้าง
 สญัญาที�ก่อให้เกิดเงินได้ สญัญาจ้างแรงงาน สญัญาจ้างทําของ
 ความเป็นอิสระในการทํางาน ลูกจ้างไม่มอิีสระในการทํางาน 

ขึ�นอยู่กับกฎและ ระเบียบของ
นายจ้าง

ผู้รับจ้างมอิีสระในการทํางาน

 การจ่ายผลตอบแทน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดอายุ
สญัญาที�จ้าง โดยไม่คํานึงถึง
ผลสําเร็จของงาน

ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายสนิจ้าง
ตามผลสําเร็จของงานที�ทํา อัน
เป็นสาระสําคัญของสัญญา

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม ได้รับยกเวน้ เป็นบริการที�อยู่ในข่ายต้องเสยี 
VAT

 อากรแสตมป์ ไม่ต้องปิด 1,000 ละ 1 บาท

ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ผู้มีเงินได้
(1) เงินได้เนื�องจากการจ้างแรงงาน 
(2) เงินได้เนื�องจากหน้าที�ตําแหน่งงานที�ทํา 
      เงินได้เนื�องจากการรับทํางานให้ 
(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ�  สิทธิอย่างอื�น 
(4) (ก) – (ช) = ผลได้จากทุน “Capital Gain” 
(5) (ก) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (Professional Fee)
(7) การรับเหมา (Construction with supplies)
(8) เงินได้จากการธุรกิจ (Business)
      การพาณิชย์ (Trade)

  การเกษตรกรรม (Agriculture)
     การอุตสาหกรรม (Industrial)
      การขนส่ง (Transportation)  

การอื�นใด (Others) 

ลูกจ้าง
กรรมการ 
ผู้รับจ้าง, พนักงานขาย 
เจ้าของ, ผู้มีสิทธิเก็บกิน  
ผู้รับผลประโยชน์
ผู้ให้เช่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
ผู้รับเหมา  
ผู้ประกอบธุรกิจ  
ผู้ขายสินค้า 
เกษตรกร 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ผู้ประกอบการขนส่ง  
บุคคลใดๆ …




