
ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลของการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาครึง่ปี ตามแบบ ภ.ง.ด.94 ส�าหรับผูท่ี้มีรายได้จากการให้เช่าทรพัย์สิน 
การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน การประกอบโรคศิลปะ กฎหมาย 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญช ีประณตีศิลปกรรม รบัเหมาก่อสร้าง การธุรกิจ การพาณิชย์ 
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง เป็นต้น ในปีภาษี 2560 นี้มีการปรับปรุงอัตรา 
การหักค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวล
รษัฎากร เพือ่เป็นการสนับสนุนใหบ้คุคลธรรมดาหกัค่าใช้จ่ายไดต้ามความจ�าเป็นและสมควร 
อันเป็นผลท�าให้ผู้มีเงินได้ต้องจัดท�าบัญชีประกอบการหักค่าใช้จ่าย จึงขอแนะน�าอัตราการหัก
ค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภทเพื่อใช้ในการค�านวณภาษีให้ถูกต้อง

การหักค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
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~ Feature+  ~
นุชรี ปรัชญกุล  นักวิชาการสรรพากรช�านาญการพิเศษ



1. ผู้ที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
2. ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
3. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท
5. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท
6. วสิาหกจิชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวิสาหกจิชมุชนเฉพาะทีเ่ป็นห้างหุน้ส่วนสามญั  

  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต้องจดทะเบียนและได้รับใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน 
  จากกรมส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
  ถ้ามีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 บาทในปีภาษี ให้น�าเงินได้ทั้งหมดมาค�านวณภาษี

เงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทมีความยากง่ายในการประกอบการและมีต้นทุนในการได้มาที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยอมให้หักย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ที่ได้รับ ดังต่อไปนี้

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (5) 
ได้แก่ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก 
 1.1 การให้เช่าทรัพย์สิน
       การหักค่าใช้จ่าย ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
       วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร
       วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
                  -  บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ   ร้อยละ  30
              -  ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม                     ร้อยละ  20  
                  -  ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม                 ร้อยละ  15  
                 -  ยานพาหนะ                                         ร้อยละ  30  
                  -  ทรัพย์สินอย่างอื่น                                  ร้อยละ  10 
        กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี

 1.2 การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพย์สิน การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผู้ขายได้รับเงินคืนทรัพย์สิน 
  ที่ซื้อขายนั้น โดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว โดยให้ถือเอาเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
  ไว้แล้วตั้งแต่วันท�าสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้น

        การหักค่าใช้จ่าย ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงวิธีเดียวในอัตราร้อยละ 20

1.

การหักค่าใช้จ่าย

ผูท่ี้มีเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ที่ได้รบัในระหว่างเดอืนมกราคม-มถินุายน 2560  
มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) เมื่อมีเงินได้ตามเกณฑ์ดังนี้
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เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ 
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

การหักค่าใช้จ่าย ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร
วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
           -  การประกอบโรคศิลปะ          ร้อยละ 60
           -  วิชาชีพอิสระอื่นนอกจากการประกอบโรคศิลปะ  ร้อยละ 30  

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมา
ต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�าคัญนอกจากเครื่องมือ

การหักค่าใช้จ่าย ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
 วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร

วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) ได้แก่ 

4.1 เงนิได้จากการธรุกจิ การพาณชิย์ การเกษตร การอตุสาหกรรม การขนส่ง หรือการอืน่ นอกจากทีร่ะบไุว้ 
 ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) แล้ว รวมทั้งการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหาก�าไร  

 การหักค่าใช้จ่าย ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
      วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร
      วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 40-60*

4.2  เงินส่วนแบ่งของก�าไร/เงินปันผล ที่ ได้รับจากกองทุนรวมท่ีจัดต้ังข้ึน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
 และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผูมี้เงินได้ซึง่อยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้เฉพาะกรณผู้ีมีเงินได้ดังกล่าว ไม่ยอมให้ 
 ผูจ่้ายเงินได้หกัภาษ ีณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 หรอืยอมให้หักแต่ขอรับเงนิภาษีทีถ่กูหกัไว้น้ันคืน หรือขอเครดติภาษี  
 ที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

4.3  เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือที่ได้มาโดยมิได ้
 มุ่งในทางการค้าหรือหาก�าไร (เฉพาะที่เลือกน�ามารวมค�านวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ)

 การหักค่าใช้จ่าย ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 (1) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา   
          ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงวิธีเดียว ในอัตราร้อยละ 50
 (2)  การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก�าไร
            ให้สิทธิเลือกหักได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
           วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร
           วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้

2.

3.

4.

1 ปี

92

3 ปี

77

5 ปี

65

7 ปี

55

2 ปี

84

4 ปี

71

6 ปี

60

8 ปีขึ้นไป

50

จ�านวนปีที่ถือครอง

ร้อยละของเงินได้
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4.4  เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ**
    กรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2 (56) และ (65) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไข 

 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) และกฎกระทรวงฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551) ให้แสดง 
 รายการเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุน      

 กรณีท่ีไม่ได้รับยกเว้น ให้แสดงรายการเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุน และหากราคาขาย 
 มากกว่าราคาทุนต้องน�าผลต่างไปรวมค�านวณภาษี

4.5 เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
   กรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2 (67) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) และกฎกระทรวงฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ให้แสดงรายการเงิน 
 ค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุน      

 กรณีท่ีไม่ได้รับยกเว้น ให้แสดงรายการเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุน และหากราคาขาย 
 มากกว่าราคาทุนต้องน�าผลต่างไปรวมค�านวณภาษี

4.6 เงินได้จากการให้หรือการรับ (เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 42 (26) (27) และ (28)  
 แห่งประมวลรัษฎากร)  มีให้เลือก 2 กรณี กรณีเลือกน�ามารวมค�านวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ  และกรณีเลือก 
 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นฯ ดังนี้

 (1) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน 
    ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 
    ต่อบุตรหนึ่งคน

 (2) เงินได้จากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู ้สืบสันดาน หรือคู ่สมรส  
    เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อคน

 (3) เงนิได้จากการอุปการะโดยหน้าท่ีธรรมจรรยาหรอืจากการให้โดยเสน่หาเนือ่งในพธีิหรอืตามโอกาส 
    แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได ้
    ในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน

4.
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ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร และมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้เป็น
จ�านวน 1 เท่าของเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้ง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

จะเห็นได้ว่าเงินได้ดังกล่าวข้างต้นให้ความส�าคัญและให้สิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งแบบหักเหมาและแบบ 
ตามความจ�าเป็นและสมควร ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด (แบบเหมา) สามารถ 
เลอืกหกัแบบตามความจ�าเป็นและสมควรได้ โดยต้องจัดท�าบญัชตีามรายจ่ายทีเ่กดิข้ึนจรงิ เพ่ือใช้ประกอบการยืน่แบบฯ  
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 

 *  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560
** ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)ฯ  
 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) 
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