วางแผนภาษี
เมื่อพูดถึงการวางแผนภาษี หลายคนอาจคิดว่าไม่ว่าจะทําวิธไี หนก็ไม่ช่วยให้ประหยัดขึน้ มาได้ หรือบางที
อาจจะคิดว่า วางแผนภาษีก็เท่ากับเป็ นการทําผิดกฎหมาย แต่ความจริงแล้วคําว่า “การวางแผนภาษี ” คือ การ
เตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ต่างๆ ที่ กฎหมาย
กําหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ประจําปี เพือ่ บรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ตอ้ งเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึง
ไม่ตอ้ งชําระภาษีเพิม่ หรือเสียเบีย้ ปรับโดยใช่เหตุ
เมือ่ เสียภาษีอย่างถูกต้อง ก็เท่ากับว่าช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเสียภาษีได้สว่ นหนึ่ง และยิง่ ถ้าคุณวางแผน
ภาษีเป็ นอย่างดี ก็อาจได้เงินคืนภาษีจาํ นวนไม่น้อย ซึง่ ภาษีทไ่ี ด้กลับมานี้เราอาจนําไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลสร้าง
เงินกลับมาให้เราได้
ในขณะที่ “การโกงภาษี ” หรือ “การหนี ภาษี ” คือ การไม่ยอมเสียภาษี หรือความพยายามที่จะเสียภาษีให้
น้อยลงโดยฝา่ ฝืนกฎหมายภาษีอากร เช่น จงใจไม่นํารายได้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นรายการไม่ครบ หรือ
แสดงรายการค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็ นจริง ฯลฯ ซึ่งการกระทําเหล่านี้ลว้ นมีความผิดทางกฎหมาย และจะถูกลงโทษ
ตามกฎหมายภาษีอากร
ดังนัน้ การวางแผนภาษีทด่ี จี งึ ควรเริม่ ต้นจากการทําความเข้าใจในรายละเอียดเกีย่ วกับภาษีเงินได้ทเ่ี ราจะต้อง
เสีย และรูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุม้ ค่า โดยหลักในการวางแผนภาษี คือ รู้ประเภทของรายได้
รู้ค่าใช้จ่ายที่หกั ภาษี ได้ รู้ค่าลดหย่อนเพื่อลดภาษี รวมถึงรู้วิธีการคํานวณภาษี และรู้ช่องทางการยื่นภาษี
เริม่ ที่ “รายได้” เพราะการที่เราต้องเสียภาษีกเ็ นื่องมาจากการมีรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเป็ นมนุ ษย์
เงินเดือนหรือเป็ นลูกจ้างขององค์กรต่า งๆ เป็ นหลัก การจัดการกับภาษีเงินได้ท่ไี ด้จากเงินเดือนหรือค่า จ้า งจึงไม่
ยากเย็นนัก แต่หากคุณมีรายได้เสริมจากทางอื่นด้วย ก็ต้องวางแผนให้ดวี ่าจะเลือกรับเงินเป็ นประเภทไหน รับเป็ น
เงิน เดือ น หรือ รับ เป็ น งานเหมา เพราะนัน่ จะส่ง ผลต่ อ จํา นวนภาษีท่ีคุ ณ ต้อ งจ่ า ยซึ่ง มีจํา นวนที่ไ ม่เ ท่ า กัน แน่ น อน
เนื่องจากว่ารายได้แต่ละประเภทสามารถหัก “ค่าใช้จ่าย” ได้ไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น รายได้ทเ่ี ป็ นเงินเดือน กฎหมาย
ให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ 40% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ในขณะทีร่ ายได้จากอาชีพบางอย่างสามารถหักค่าใช้จ่าย
ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เช่น ขายของชํา ซักอบรีด หักค่าใช้จ่ายได้ 80% ของรายได้ทงั ้ ปี หรือร้านอาหาร ร้านตัดผม
ร้านถ่ายรูป หักได้ 70% ของรายได้ทงั ้ ปี
นี่คอื สิทธิประโยชน์ จากการหักค่าใช้จ่ายทีก่ ฎหมายได้เปิ ดกว้างไว้ให้ ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีอกี สิทธิ
ประโยชน์หนึ่งทีเ่ ราไม่ควรละเลย นันก็
่ คอื การนําเอา “ค่าลดหย่อน” ต่างๆ มาหักออกจากรายได้
ค่าลดหย่อนเหล่านี้จะเป็ นอีกส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ตวั เลขรายได้จริงลดลงและเสียภาษีน้อยลง เช่น ค่าลดหย่อน
ส่วนตัว 30,000 บาท ถ้าแต่งงานก็สามารถหักค่าลดหย่อนคู่สมรสได้อกี 30,000 บาท หรือถ้ามีลูกอยู่ในวัยเรียน ก็
สามารถหักค่าลดหย่อนบุตรได้อกี คนละ 15,000 หรือ 17,000 บาท ขึน้ อยูก่ บั ว่าลูกเรียนอยูใ่ นประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปและไม่มรี ายได้ ซึ่งสามารถหักค่าลดหย่อนบิดามารดาได้อกี คนละ
30,000 บาท แต่มเี งือ่ นไขว่าจะให้สทิ ธิน้ีแก่ลกู เพียงคนเดียวเท่านัน้
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นอกจากนี้ ยังมีค่าลดหย่อนอีกมากมายทีน่ ่ าสนใจและไม่ควรมองข้าม แถมค่าลดหย่อนบางอย่างยังเป็ นการ
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการออมการลงทุนระยะยาวด้วย เช่น ดอกเบี้ยบ้าน ค่าเบี้ยประกัน เงินปนั ผลจากการลงทุนในหุ้น
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) เงินสะสมกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ เงินประกันสังคม หรือแม้กระทังเงิ
่ นทําบุญ ล้วนมีผลต่อการประหยัดภาษีทงั ้ สิน้
หลายคนลืมที่จะใส่ใจเงินค่าลดหย่อนเหล่านี้ เพราะคิดว่าเป็ นเงินเล็กๆ น้อยๆ แต่ท่จี ริงแล้วเงินส่วนนี้ช่วย
ประหยัดภาษีได้มากเลยทีเดียว ยิง่ มีคา่ ลดหย่อนมาก ก็จะช่วยประหยัดภาษีได้มาก
คราวนี้มาถึงเรื่อง “วิ ธีการคํานวณภาษี ” กันบ้าง หลังจากที่นํารายได้ทงั ้ ปี มาหักค่าใช้จ่ายตามประเภท
รายได้ และหักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว จากนัน้ เราจะนําเงินได้สทุ ธิมาคํานวณภาษีในอัตราก้าวหน้า ดังนี้
เงิ นได้สทุ ธิ
0 - 150,000 บาทแรก
150,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท
500,001 – 750,000 บาท
750,000 – 1,000,000 บาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 4,000,000 บาท
ตัง้ แต่ 4,000,001 บาทขึน้ ไป

ช่วงเงิ นได้สทุ ธิ
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
2,000,000

อัตราภาษี (%)
ได้รบั ยกเว้น
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2556

วิธนี ้ีจะใช้สาํ หรับผู้มรี ายได้ประเภทเงินเดือนเป็ นหลัก แต่สาํ หรับผูท้ ่มี รี ายได้ประเภทอื่นๆ รวมอยู่ดว้ ย ต้อง
คํานวณอีกวิธีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกัน โดยการนํ ารายได้ทงั ้ ปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน หรือที่เรียกกันว่า
“รายได้พึงประเมิ น” มาคูณด้วยอัตราภาษี 0.5% หากวิธใี ดมีจาํ นวนเงินภาษีทต่ี อ้ งจ่ายสูงกว่า ให้เสียภาษีดว้ ยวิธนี นั ้
ซึง่ โดยทัวไปวิ
่ ธแี รกจะมีจาํ นวนทีม่ ากกว่า
หลังจากนัน้ ก็มาถึงขัน้ ตอนสําคัญ นันคื
่ อ “การยื่นภาษี ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าคุณมีเงินคืนภาษีดว้ ยแล้ว คุณ
ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ขอคืนอย่างชัดเจน ที่สําคัญก่อนยื่นแบบแสดงรายการอย่าลืม
ตรวจทานรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รวมทัง้ เอกสารทีต่ อ้ งแนบเป็ นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน
ทางที่ดีคุณควรรีบยื่นแบบแสดงรายการตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะทําให้คุณได้เงินคืนภาษีเร็ว
เพราะเป็ นช่วงทีค่ นยื่นน้อย แต่ถา้ คุณไม่มเี งินคืนภาษี จะยื่นเร็วหรือช้าก็ไม่มผี ลอะไร ทีส่ าํ คัญคือ อย่าถ่วงเวลาจนเลย
ช่วงยื่นแบบแสดงรายการ (เดือนมีนาคม) ถ้าเกินกว่านัน้ แทนทีค่ ุณจะประหยัด คุณกลับต้องจ่ายค่าปรับถึง 1.5% ต่อ
เดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระเพิม่ เลยทีเดียว
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อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี www.rd.go.th ซึง่ จะช่วย
เพิม่ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการยืน่ ภาษีได้อกี ทางหนึ่ง
การวางแผนภาษีทด่ี แี ละใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะทําให้คุณประหยัดภาษีได้อย่างมาก ไม่วา่ จะรายได้
ค่าใช้จ่าย หรือเงินออมเงินลงทุนใดๆ หากคิดย้อนกลับมาถึงเรื่องภาษีได้ ก็อย่าละเลยทีจ่ ะกลับมาไตร่ตรองให้ดกี ่อนว่า
จะทําอย่างไรให้ประหยัดภาษีได้มากทีส่ ดุ

3 เรื่องภาษีที่ตองรู
การวางแผนภาษีส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร เมื่อวางระบบเริม่ ต้นได้แล้ว ปี ต่อๆ มาเพียง
ทบทวนบ้าง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีๆ ในการประหยัดเงินสดเท่านัน้ ซึง่ เรื่องต้องรูเ้ พื่อให้การวางแผนภาษีเกิดประโยชน์
สูงสุด มีดงั นี้
1. รู้และเข้าใจกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิ บตั ิ ทางภาษี ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ป้องกันการเสียภาษีไม่ถกู ต้อง
2. รู้จดั การและจัดเก็บข้อมูลภาษี ของตัวเอง ทัง้ การเก็บเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
รายได้ เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารการลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวติ ฯลฯ การทําสรุปข้อมูล
เหล่านี้ทุกเดือนจะช่วยให้เรารูล้ ่วงหน้ าว่าเราจะต้องเสียภาษีเพิม่ เติมหรือจะประหยัดภาษีได้ประมาณ
เท่าไร ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี
3. รู้จกั ใช้ ประโยชน์ จากมาตรการที่ จะช่ วยลดภาระภาษี เช่น การทําประกันชีวติ การลงทุนระยะยาว
การซือ้ สลากออมสินบางประเภท ฯลฯ

ใครมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบาง?
ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ผูท้ ่มี เี งินได้เกิดขึน้ ระหว่างปี ทผ่ี ่านมาโดยมี
สถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา คือ ผูท้ ม่ี เี งินได้ประเภทต่างๆ ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรกําหนดไว้ตอ้ งเสียภาษีเงิน
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นทารก ผูเ้ ยาว์ หรือผูท้ ศ่ี าลสังให้
่ เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ โดยผูม้ เี งินได้จะต้องมีแหล่งที่
อยูใ่ นประเทศไทย หรืออยูใ่ นประเทศไทยในปี ภาษีไม่น้อยกว่า 180 วัน
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึง ห้างหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล มีบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ตกลงเข้าหุน้ กันเพือ่ ร่วมกันทําธุรกิจตามวัตถุประสงค์จะแบ่งปนั กําไรอันพึงจะได้
 คณะบุคคลที่ ไม่ใช่นิติ บุคคล หมายถึง บุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปตกลงทํากิจการร่วมกัน โดยไม่ม ี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะแบ่งผลกําไรอันพึงจะได้
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3. ผู้ถึงแก่ ความตายระหว่างปี ภาษี หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มเี งินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ได้ถึง
ความตายระหว่ า งปี ภ าษีก่ อ นที่จ ะยื่น แบบแสดงรายการเสีย ภาษี แม้ว่ า จะสิ้น สภาพบุ ค คลไปแล้ว
แต่กฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การมรดก ทายาท หรือผูค้ รองทรัพย์มรดก มีหน้าทีไ่ ปยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีแทน
4. กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง หมายถึง กองมรดกของผูต้ ายทีย่ งั ไม่ได้แบ่งให้กบั ทายาทในปี ภาษีถดั จากปี ท่ี
เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกดังกล่าวมีเงินได้ถงึ เกณฑ์ทต่ี อ้ งเสียภาษี ผูจ้ ดั การมรดก ทายาท
หรือผูค้ รอบครองมรดก มีหน้าทีใ่ นการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษี
หน่ วยภาษีทงั ้ 4 หน่ วยนี้ ถ้ามีเงินได้เกิดขึน้ ก็ให้นําเงินได้ทไ่ี ด้รบั มาทําการเสียภาษีในนามของแต่ละหน่วย
ภาษี โดยให้ผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการเป็ นผูย้ ่นื แบบฯ ซึง่ ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี กบั ผู้มีหน้ าที่ยื่น
แบบแสดงรายการอาจเป็ นคนเดียวกัน หรือคนละคนก็ได้

รูจักเงินได รูจายภาษี
ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ถือเป็ นภาษีทางตรงที่บุคคลธรรมดาอย่างเราต้องเสีย โดยโครงสร้างในการคิด
ภาษีเงินได้บุคลลธรรมดาจะคํานวณจากสูตร

ภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดา = เงิ นได้สทุ ธิ x อัตราภาษี

เงินได้พงึ ประเมิน
้ า่ ย
ห ัก ค่าใชจ
ห ัก ค่าลดหย่อน
ห ัก เงินบริจาค

อ ัตราก้าวหน้า
5% –35%
ของเงินได้สท
ุ ธิ

เมื่ออัตราภาษีต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด การวางแผนภาษีจงึ เป็ นการวิเคราะห์ “เงิ นได้สุทธิ ” เพื่อ
วางแผนจัดสรรเงินค่าใช้จา่ ย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาคตามทีก่ ฎหมายสนับสนุน เพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์อย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ เงินได้ของคนส่วนใหญ่มาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากการทํางาน และรายได้จากสิ นทรัพย์ การ
วางแผนภาษีโดยทัวไป
่ จึงเป็ นการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ท่จี ะช่วยประหยัดภาษีให้เรา เพิม่ เติมจากการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุน
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ประเภทของเงินได
รายได้ทต่ี อ้ งนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีมอี ยู่ 8 ประเภท โดยแบ่งตามอาชีพและต้นทุนในการประกอบอาชีพที่
แตกต่างกัน เพือ่ ความเป็ นธรรมในการคํานวณและจ่ายภาษีมากทีส่ ดุ ซึง่ ได้แก่
1. รายได้จากการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้ เลีย้ ง โบนัส บําเหน็จบํานาญ ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
2. รายได้จากหน้ าที่ หรือตําแหน่ งงานที่ ทาํ หรือการรับทํางานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เงิน
อุดหนุนในงานทีท่ าํ เบีย้ ประชุม ฯลฯ
3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าลิขสิทธิ ์ ค่ากู๊ดวิลล์ ฯลฯ
4. รายได้ที่เป็ นดอกผลหรือผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้ เงินปนั ผล กําไรจากการขายหุน้ ฯลฯ
5. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น บ้านให้เช่า อพาร์ตเมนต์ คอนโด ทีด่ นิ รถเช่า ฯลฯ
6. รายได้จากอาชีพอิ สระ 6 อาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผูต้ รวจสอบบัญชี และจิตร
กร
7. รายได้จากการรับเหมาพร้อมอุปกรณ์ และสัมภาระ เช่น รับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ
8. รายได้จากการประกอบธุรกิ จ เช่น การพาณิชย์ การขนส่ง อุตสาหกรรม ขายของชํา ประมง เหมืองแร่
เลีย้ งสัตว์ หรือรายได้อ่นื ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ในประเภทที่ 1 - 7
อย่างไรก็ดี มีหลายกรณีทเ่ี งินได้ของบุคคลอาจถูกจัดว่าเป็ นเงินได้หลายประเภท ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะสัญญาการ
จ้างงาน หรือข้อตกลงทางธุรกิจ คุณจึงควรทําความเข้าใจในข้อกําหนด หลักเกณฑ์ในการจําแนกประเภทของเงินได้
เพื่อให้เกิดการหักค่าใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่ามากที่สุด โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ประเภทต่างๆ ได้
จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

คาใชจายที่หักภาษีได
รายได้แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จา่ ยได้ไม่เท่ากัน ซึง่ แบ่งได้ดงั นี้
1. รายได้จากการจ้างงาน หักค่าใช้จา่ ยได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
2. รายได้ จากหน้ า ที่ หรือตําแหน่ งงานที่ ทํา หรือการรับทํางานให้ หัก ค่าใช้จ่า ยได้ 40% แต่ไ ม่เกิน
60,000 บาท
3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะค่าลิขสิทธิ ์หักค่าใช้จา่ ยได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
4. รายได้ที่เป็ นดอกผลหรือผลตอบแทน หักค่าใช้จา่ ยไม่ได้
5. รายได้จากค่ าเช่ าทรัพย์สิน หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็ นและสมควร หรือหักเหมาตามประเภท
ของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่า เช่น
 บ้านโรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น หักค่าใช้จา่ ยได้ 30%
 ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเกษตรกรรม หักค่าใช้จา่ ยได้ 20%
 ทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการเกษตรกรรม หักค่าใช้จา่ ยได้ 15%
 ยานพาหนะ หักค่าใช้จา่ ยได้ 30%
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6. รายได้จากอาชีพอิ สระ 6 อาชีพ หักค่าใช้จา่ ยได้ตามความจําเป็ นและสมควร หรือหักเหมา ดังนี้
 แพทย์ หักค่าใช้จา่ ยได้ 60%
 ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผูต้ รวจสอบบัญชี และจิตรกร หักค่าใช้จา่ ยได้ 30%
7. รายได้จากการรับเหมาพร้อมอุปกรณ์ และสัมภาระ หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็ นและสมควร หรือ
หักเหมา 70%
8. รายได้จากการประกอบธุรกิ จ รายได้ประเภทนี้จะหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจําเป็ นและสมควร หรือหัก
เหมา ซึง่ แต่ละหมวดอาจหักค่าใช้จา่ ยได้ไม่เท่ากัน เช่น
 ขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ หักค่าใช้จา่ ยได้ 80%
 การแสดงของนักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ส่วนที่
ไม่เกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายได้ 60% ส่วนทีเ่ กิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายได้ 40%
แต่รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการหักค่าใช้จา่ ยประเภทต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

ตัวชวยประหยัดภาษี
มาตรการทางภาษีทร่ี ฐั บาลนํามาใช้กระตุน้ การออมการลงทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อให้ประชาชนตื่นตัว
เรือ่ งการออมการลงทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของเงินในระบบ เป็ นเครื่องมือสําคัญทีเ่ ราควรศึกษาเพื่อ
ใช้ในการวางแผนภาษี ซึง่ ตัวช่วยประหยัดภาษียอดนิยม ได้แก่
 การทําประกันชี วิต นอกจากจะได้รบั ความคุ้มครองในระยะยาว และได้ออมเงินอย่างมีวนิ ัยแล้ว เบี้ย
ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ อี ายุสญ
ั ญา 10 ปี ขน้ึ ไป สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ ่าย
จริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 การทําประกันชีวิตแบบบํานาญ สามารถนําไปหักลดหย่อนได้ 2 ส่วน คือ...
1) นําไปหักร่วมกับประกันชีวติ ปกติจนครบเพดาน สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท สําหรับผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิหกั
ลดหย่อนค่าเบีย้ ประกันชีวติ ปกติครบ 100,000 บาทแล้ว จะใช้สทิ ธิได้เฉพาะข้อ 2.
2) นําไปหักตามสิทธิของประกันชีวติ แบบบํานาญได้ตามทีจ่ ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และสูงสุดไม่
เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิ น สลาก ธกส. เพราะดอกเบี้ยพันธบัตร สลากออมสิน
สลาก ธกส. หลายรุ่นตามที่รฐั บาลกําหนดจะได้รบั ยกเว้นภาษี รวมทัง้ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กบั
ธนาคารออมสินและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย
 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่
จัดตัง้ เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
RMF จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมเป็ นเงินได้เพือ่ เสียภาษีในอัตราไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่เมือ่
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นับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และประกันชีวติ
แบบบํานาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เป็ นกองทุนรวมทีใ่ ห้
ประโยชน์ดา้ นภาษีคล้ายกับกองทุนรวม RMF คือ เงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมเป็ นเงิน
ได้เพื่อเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 15% ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี แต่กองทุนรวม LTF จะเน้นการลงทุน
ระยะยาวในหุน้ และสิทธิประโยชน์ ทางภาษีของกองทุนรวม LTF จะสิน้ สุดเมื่อครบอายุโครงการในปี
2559
การกู้ยื ม เงิ น ซื้ อ บ้ า นเพื่ อ อยู่อาศัย ไม่ว่า จะกู้ยืม จากธนาคาร สถาบัน การเงิน บริษัท ประกัน ชีวิต
สหกรณ์หรือกองทุนสวัสดิการของนายจ้าง ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เพื่อซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถ
ช่วยประหยัดภาษีได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กําไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็ นเงินได้ท่ี
ได้รบั ยกเว้นภาษี รวมทัง้ กําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมด้วย
การใช้สิทธิ เครดิ ตภาษี เงิ นปันผล เพราะเงินปนั ผลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายไว้ 10% ซึง่ บริษทั ทีจ่ ่ายเงิน
ปนั ผลให้เราก็ตอ้ งเสียภาษี ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดภาระภาษีซ้ําซ้อนกฎหมายจึงให้เราเลือกว่าจะนํายอด
เครดิตภาษีเงินปนั ผลมาหักเป็ นเครดิตภาษี หรือจะเลือกวิธถี กู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 10% ก็ได้
การบริ จาคเงิ นสนับสนุนการศึกษา สามารถใช้สทิ ธินํามาหักภาษีได้ถงึ 2 เท่า

นอกจากตัวช่วยประหยัดภาษีทก่ี ล่าวมาข้างต้นแล้ว ในแต่ละปี ยงั อาจมีตวั ช่วยอื่นๆ เพิม่ เติมขึน้ มาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการออมการลงทุนในช่วงนัน้ ๆ เช่น ในปี 2557 รัฐบาลต้องการกระตุน้ การท่องเทีย่ วภายในประเทศ จึงได้
ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเทีย่ ว-สัมมนาภายในประเทศ โดยสามารถนําใบเสร็จค่าทัวร์หรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้
จ่ายไปตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง 31ธันวาคม 2558 มาใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2557 และ 2558 ได้ตามทีจ่ ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ถือว่าโชคดี 2 ต่อ เพราะนอกจากจะได้เทีย่ วแล้ว ยังได้ลดหย่อนภาษีดว้ ย ฉะนัน้ หมันติ
่ ดตาม
ข่าวสารเกีย่ วกับการลดหย่อนภาษีอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้คุณไม่พลาดโอกาสทีจ่ ะใช้สทิ ธินนั ้ อย่างเต็มที่

ฝากเงินอยางไรใหกําไรภาษี
แม้ว่าปจั จุบนั ดอกเบีย้ เงินฝากจะมีอตั ราทีต่ ่าํ มาก แถมดอกเบีย้ ทีไ่ ด้ยงั ต้องเสียภาษี แต่หากคุณยังคงออมเงิน
ด้วยการฝากเงินกับธนาคารอยู่ ลองมาดูกนั วิธกี ารฝากเงินให้ไม่ตอ้ งเสียภาษี หรือถ้าต้องเสีย ก็เสียแบบน้อยทีส่ ดุ
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ประเภทดอกเบีย้
ดอกเบีย้ จากการฝากเผือ่ เรียกไว้กบั
ธนาคารออมสิน หรือดอกเบีย้ สลากออมสิน
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จากสหกรณ์
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์จาก ธกส.
ดอกเบีย้ จากการฝากออมทรัพย์ไว้กบั
ธนาคารพาณิชย์
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ดอกเบีย้ เงินฝากประจําแบบผูกพัน 2 ปี
ดอกเบีย้ เงินฝากประจําทีม่ รี ะยะเวลาการฝากตัง้ แต่
1 ปี ขน้ึ ไป แต่เมือ่ รวมกับเงินฝากประจําทุกประเภท
รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษีนนั ้
และผูม้ เี งินได้ได้รบั ดอกเบีย้ ดังกล่าวเมือ่ มีอายุไม่ตาํ่
กว่า 55 ปี บริ บรู ณ์

ภาษี
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 15% และมีสทิ ธิเลือก
ไม่นํามารวมคํานวณตอนสิน้ ปีได้
 ถ้าดอกเบีย้ รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 15% และมีสทิ ธิเลือกไม่นํามารวม
คํานวณตอนสิน้ ปีได้
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ข้อ 2 (69) กฎกระทรวง 126)

* กรณี พ่อและ/หรือแม่ฝากเงิ นร่วมกับบุตรผูเ้ ยาว์ ดอกเบีย้ ให้ถอื เป็ นเงินได้ของพ่อหรือแม่
** กรณี พ่อและ/หรือแม่ฝากเงิ นเพื่อบุตรผูเ้ ยาว์ ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั ให้ถอื เป็ นเงินได้ของบุตรผูเ้ ยาว์

เครดิตภาษีเงินปนผล ผูลงทุนตองรู
เนื่องจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็ น “หน่ วยภาษี ” คือ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนิตบิ ุคคล
และบริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูล้ งทุนจากกําไรสุทธิหรือกําไรสะสมซึ่งเป็ นกําไรหลังภาษี ดังนัน้ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
10% จากเงินปนั ผลที่ผู้ลงทุนได้รบั จึงเป็ นภาระภาษีท่ซี ้ําซ้อน รัฐบาลจึงให้สทิ ธิผู้ลงทุนเลือกได้ว่าจะ “ขอใช้ สิทธิ
เครดิ ตภาษี เงิ นปันผล” หรือจะ “ถูกหักภาษี เงิ นปันผล ณ ที่จ่าย 10%”
การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สทิ ธิเครดิตภาษีเงินปนั ผลหรือไม่นนั ้ ให้พจิ ารณาว่าอัตราภาษีนิตบิ ุคคลของบริษทั ที่
จ่ายปนั ผลให้เรา “สูงกว่า” อัตราภาษีเงินได้ของเราหรือไม่ หาก “สูงกว่า” ก็ควรใช้สทิ ธิเครดิตภาษีเงินปนั ผล แต่ถ้า
บริษทั นัน้ ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษี หรือเสียภาษีในอัตราทีต่ ่ําอยู่แล้ว ไม่ควรขอเครดิตภาษี เพราะอาจทําให้ตอ้ งเสียภาษี
เพิม่ ได้
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อ ัตราภาษีเงินได้
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีจ
่ า
่ ยเงินปันผล

โดยสูตรการคํานวณเครดิตภาษีเงินปนั ผลมีดงั นี้
เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผล x

อ ัตราภาษี
100 - อ ัตราภาษี

ถ้าบริษทั เสียภาษีนิตบิ ุคคลในอัตรา 30% เครดิ ตภาษี เงิ นปันผลจะเท่ากับ เงิ นปันผล x 3/7
ถ้าบริษทั จ่ายภาษีนิตบิ ุคคลในอัตรา 25% เครดิ ตภาษี เงิ นปันผลจะเท่ากับ เงิ นปันผล x 1/3
ถ้าบริษทั จ่ายภาษีนิตบิ ุคคลในอัตรา 20% เครดิ ตภาษี เงิ นปันผลจะเท่ากับ เงิ นปันผล x 1/4

เทคนิคประหยัดภาษี
คุณสามารถเลือกทําได้หลายวิธี ดังนี้
 สามีภรรยาควรแยกยื่นภาษี เงิ นได้ การแยกยื่นจะทําให้ภาระภาษีโดยรวมตํ่ากว่าการนํ าเงินได้ไปยื่น
รวมกันและยืน่ แบบเพียงฉบับเดียว เพราะต่างคนต่างหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้
 หาเงิ นได้ที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เช่น ดอกเบีย้ บางประเภท กําไรจากการขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําไรจากการไถ่ถอนหรือขายหน่วยลงทุน เงินได้จากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เงินได้จากกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว (LTF) เงินได้จากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ฯลฯ
 เลือกประเภทเงิ นได้ที่หกั ค่าใช้จ่ายสูงๆ เงินได้แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท แต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้
ไม่เท่ากัน การเลือกประเภทเงินได้ให้เหมาะสมจึงช่วยประหยัดภาษีได้
 กระจายเงิ นได้เพื่อลดภาษี เป็ นการแตกหน่วยภาษีเพื่อลดฐานภาษีของตนเองให้น้อยลง เช่น กระจาย
รายได้ให้พอ่ แม่หรือลูกหลาน จัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล รวมถึงการจดสิทธิ
เก็บกินด้วย
 กระจายเงิ นได้เป็ นหลายปี ภาษี เพือ่ ลดภาระภาษีไม่ให้เข้าสูช่ ว่ งฐานภาษีทส่ี งู ขึน้ ไป
 ใช้ประโยชน์ จากเงิ นได้ที่มีสิทธิ เลือกแยกคํานวณต่างหากได้ เช่น เงินปนั ผลหรือดอกเบีย้ ซึง่ ผูล้ งทุน
มีสทิ ธิเลือกว่าจะให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย หรือจะนํามารวมกับเงินได้อ่นื ๆ เพือ่ คํานวณภาษีใหม่ตอนปลายปี
 ใช้สิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ ในการลดหย่อนภาษี เช่น ดอกเบีย้ บ้าน เบีย้ ประกันชีวติ ฯลฯ
 จัดตัง้ บริ ษทั เพื่อลดภาษี หากทําทุกวิถที างตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 37% อยู่ ลอง
พิจารณาการจัดตัง้ บริษทั ส่วนตัว ซึง่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการลดหรือบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลงได้
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แตกหนวยภาษีชวยลดภาษีไดอยางไร
“การแตกหน่ วยภาษี ” เป็ นเทคนิคหนึ่งของคนที่มเี งินได้หลายๆ ทางนิยมใช้เพื่อลดฐานภาษีของตนเองให้
น้อยลง วิธหี นึ่งทีท่ าํ ได้ คือ การจัดตัง้ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบคุ คล
ตัวอย่างเช่น นายสมชายและนายสมศักดิ ์เป็ นพนักงานบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง โดยนายสมชายมีเงินเดือน
40,000 บาทต่อเดือน และนายสมศักดิ ์มีเงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ นายสมชายยังได้ร่วมกับนาย
สมศักดิ ์เปิดร้านอาหารทีส่ วนจตุจกั รในวันหยุด โดยจัดตัง้ เป็ นคณะบุคคลสมชายและสมศักดิ ์ขึน้

นายสมศ ักดิ์
(เงินเดือน)

นายสมชาย
(เงินเดือน)

คณะบุคคล
สมชาย
และสมศ ักดิ์
(รายได้จาก
ร้านอาหาร)

2 คน
3 หน่ วยภาษี
ดัง นัน้ นายสมชายและนายสมศัก ดิจ์ ึง เสีย ภาษีเ งิน ได้ใ นนามของตนเองจาก “เงิ น เดื อ น” เท่า นัน้ ส่ว น
“รายได้จากร้านอาหาร” จะเสียภาษีในนามของคณะบุคคล ซึง่ ส่วนแบ่งกําไรจากร้านอาหารทีไ่ ด้เสียภาษีไปแล้ว ทัง้ 2
คนไม่ตอ้ งนํามารวมเป็ นเงินได้เพือ่ เสียภาษีในนามของตนเองอีก
จะเห็นว่าฐานภาษีของนายสมชายและนายสมศักดิ ์จะลดลงจากการแตกหน่ วยภาษี โดยการยื่นภาษีในนาม
ของนายสมชายหรือนายสมศักดิ ์จากเงินเดือน ทัง้ 2 คนจะได้หกั ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในส่วนของตนเอง และเมื่อ
คํานวณภาษีของร้านอาหารในนามคณะบุคคล คณะบุคคลก็จะสามารถหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหย่อนได้อกี
นอกจากนี้ เงินได้สทุ ธิ 150,000 บาทแรกของนายสมชายและนายสมศักดิ ์จะได้รบั ยกเว้นภาษี และเงินได้สทุ ธิ
150,000 บาทแรกของคณะบุคคลก็ได้รบั ยกเว้นภาษีดว้ ย
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อย่างไรก็ตาม หากท่านใดสนใจจะใช้วธิ นี ้ีในการลดภาระภาษีของตนเอง อาจต้องศึกษาถึงข้อดีขอ้ เสีย รวมถึง
เงือ่ นไขต่างๆ อย่างรอบคอบ เพือ่ ป้องกันการตรวจสอบจากกรมสรรพากรและข้อโต้แย้งทางแพ่งในอนาคต

ตัวอยางการวางแผนภาษีของมนุษยเงินเดือน
“สมหญิ ง” เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั แห่งหนึ่ง มีรายได้จากเงินเดือนและโบนัสปี ละประมาณ 1,500,000 บาท
ซึ่งสมหญิงจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 85,000 บาท จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 9,000 บาท
และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาอีก 10,000 บาท นอกจากนี้ สมหญิงยังได้รบั มอบหมายจากพีๆ่ ให้ดูแลแม่ผูแ้ ก่ชราอายุ
กว่า 80 ปีดว้ ย
ลองมาดูกนั ว่ากรณีทไ่ี ม่วางแผนภาษีกบั กรณีทม่ี กี ารวางแผนภาษี สมหญิงจะประหยัดภาษีได้เท่าใด?
รายการ
เงินได้ (เงินเดือน + โบนัส)
หัก เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (ส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท)
คงเหลือ
หัก ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (40% ไม่เกิน 60,000 บาท)
ค่าลดหย่อน (ส่วนตัว 30,000 บาท + มารดา 30,000 บาท)
เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ทําประกันชีวติ (ตามทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกิน 100,000 บาท)
ทําประกันชีวติ แบบบํานาญ
(ตามทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และสูงสุดไม่เกิน
200,000 บาท)
ดอกเบีย้ เงินกูซ้ อ้ื บ้าน (ตามทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกิน 100,000 บาท)
ซือ้ กองทุนรวม LTF (15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)
ซือ้ กองทุนรวม RMF (15% ของเงินได้ แต่เมือ่ นับรวมกองทุน
สํารอง
เลีย้ งชีพ และประกันชีวติ แบบบํานาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000
บาท)
คงเหลือ
หัก บริจาคเพือ่ การศึกษาตามเงือ่ นไข 2 เท่า (จ่ายจริง 10,000 บาท)
เงิ นได้สทุ ธิ
ภาษี ที่ต้องเสีย
สมหญิ งประหยัดภาษี ได้ทงั ้ สิ้ น

ไม่วางแผนภาษี
1,500,000
75,000
1,425,000
60,000
60,000
10,000
9,000
-

วางแผนภาษี
1,500,000
75,000
1,425,000
60,000
60,000
10,000
9,000
100,000
200,000

-

100,000
225,000
215,000

1,286,000
721,000
20,000
20,000
1,266,000
426,000
181,500
20,100
161,400 (181,500 – 20,100)
สว่ นทีป
่ ระหย ัดภาษีได้
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