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ปีภาษี 2562 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี ปีภาษี 2562

สำาหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
ภ.ง.ด.94

ผู้มีเงินได้

ช่ือ......................................................................................................................................................................................
     (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว ยศ กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน)

ช่ือสกุล.............................................................................................................................................................................

ช่ื่่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................

ท่ีอยู่:อาคาร...............................................ห้องเลขท่ี.................ช้ันท่ี............หมู่บ้าน......................................

เลขท่ี..................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย...................................................แยก....................................................

ถนน............................................................................ตำาบล/แขวง............................................................................

อำาเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด..........................................................................

รหัสไปรษณีย์  

ช่ือเว็บไซต์......................................................................................................................................................................
                (ให้ระบุชื่อเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกรรม)

  ยื่นปกติ	  ยื่นเพิ่มเติม

คู่สมรส

ช่ือ..........................................................ช่ือสกุล........................................................
     (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)

   ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการย่ืนแบบฯ ของคู่สมรส
  (1) มีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) 
    ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 รวมคำานวณภาษีกับผู้มีเงินได*้
    แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
  (2) มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4)

  (3)	 ไมม่ีเงินได้
  *  กรณีรวมคำานวณภาษีให้กรอกรายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94   
 กรณีรวมคำานวณภาษี
 กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ
 เลขที่หนังสือเดินทาง....................................................................................
 สัญชาติ.................................... ประเทศ......................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร
วันเดือนปีเกิด............/.............../............ กรณีผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปให้กรอกใบแสดงสิทธิฯ ด้วยวันเดือนปีเกิด................./....................../................ กรณีผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปให้กรอกใบแสดงสิทธิฯ ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
 RD Intelligence Center  โทร. 1161

คำารับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้ฯ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ถ้ามี)  รวม.....................ฉบับ

   ลงชื่อ...............................................................................................ผู้มีเงินได้

   ลงชื่อ...............................................................................................ผู้แทน

    (.............................................................................................)

   ในฐานะเป็น............................................................................ของผู้มีเงินได้

   ที่อยู ่(ของผู้แทน)...........................................................................................

   .................................................................................................................................

   วันที.่......................................................................................................................

ภาษีที่ชำาระ

  ผู้มีเงินได้      บาท

พิมพ์ มิ.ย. 2562

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจ�กระบบ TCL

 1. เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
 (รวมยอดมาจากรายการสุดท้ายของ  และใบต่อ (ถ้ามี)) 
 2. หัก	ค่าลดหย่อนฯ (ยกมาจากรายการสุดท้ายของ ) 
 3. คงเหลือ  (1. - 2.) .   . . . . . . 
 4. หัก เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/อ่ืนๆ (2 เท่าของจำานวนที่ได้จ่ายไปจริง
 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 3.) . . . . . 
 5. คงเหลือ  (3. - 4.) .   . . . . . . 
 6. หัก เงินบริจาค (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 5.) . . . 
 7. เงินได้สุทธิ (5. - 6.) .   . . . . . . 
 8. ภาษีท่ีคำานวณจากเงินได้สุทธิตาม 7. . . . 
 9. ภาษีท่ีคำานวณจากเงินได้พึงประเมิน
 (กรณีเป็นผู้มีเงินได้ตั้งแต ่120,000 บาท ขึ้นไป ให้นำายอดรวมเงินได้ทุกประเภท ตาม  1. 
 ถึง  4. และ  7. และส่วนต่างเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนฯ  กรณีไม่ยกเว้น ตาม  5. 
 ถึง  6. (ถ้ามี) คูณด้วย 0.005) . . . . . 
10. ภาษีท่ีต้องชำาระ (จำานวนที่มากกว่าระหว่าง 8. กับ 9. เว้นแต่กรณี 9. คำานวณแล้ว
 ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำาระภาษีตาม 8.)  . . . 
11. ภาษีท่ีต้องชำาระ จากใบแสดงเงินได้ฯ
 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ . . . . . 
12. รวมภาษีที่ต้องชำาระ . . . . . . . 
13. หัก ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้อ
 อสังหาริมทรัพย์ฯ . . . . . . . . 
 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ 
14. ภาษีที่ชำาระเพิ่มเติม (เฉพาะกรณี 12. มากกว่า 13.) 
15. บวก ภาษีท่ีชำาระเพ่ิมเติม (ตาม  8. (ถ้ามี)) . . 
16. หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  . . . . . 
17. คงเหลือภาษีที่ต้องชำาระ (14. + 15.- 16.)  . . 
18. หัก ภาษีที่ชำาระไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.94
 (กรณียื่นเพิ่มเติม) . . . . . . . . 
19. ภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติม (17. - 18.) . . . . 
20. เงินเพ่ิม (ถ้ามี)  . . . . . . . . 
21. รวมภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติม (19. + 20.) . . . 

การคำานวณภาษี

สถานภาพของผู้มีเงินได้

  (1) บุคคลธรรมดา    (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
   โสด  สมรส  หม้าย

  (2) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษ ี  (5) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  (3) กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง  (6) วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.
            ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
            พ.ศ. 2548

วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562 

โปรดทราบ
       กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ ภ.ง.ด.94 ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ท่ี www.rd.go.th ได้แก่ 1. ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 และชำาระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                2. พิมพ์แบบ ภ.ง.ด.94 จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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 1. ผู้มีเงินได้ (30,000	บาทหรือ 60,000	บาท		
 แล้วแต่กรณี)  .  . .  . . . . .    
 2. คู่สมรส (30,000	บาท	กรณีมีเงินได้รวมคำานวณภาษี
 หรือไม่มีเงินได้หรือมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4)) 
 3. บุตร คนละ 15,000	บาท		 .........  คน. . . 

         

   
   
 บุตร (ต้ังแต่คนท่ี 2 เป็นต้นไปท่ีเกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561) คนละ 30,000	บาท	......... คน

   
    
 4. อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา (ให้กรอกเลขประจำาตัวประชาชน)

   
 (บิดาของผู้มีเงินได้)

   
 (มารดาของผู้มีเงินได้)

   
 (บิดาของคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำานวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)

   
 (มารดาของคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำานวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)

 5. อุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ  
 6. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา (ให้กรอกเลขประจำาตัวประชาชน)

   
 (บิดาของผู้มีเงินได้)

   
 (มารดาของผู้มีเงินได้)

   
 (บิดาของคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำานวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)

   
 (มารดาของคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำานวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)

 7. เบ้ียประกันชีวิต . .  . . . . . 
 เบ้ียประกันสุขภาพ  .  . . . . . 
 เบ้ียประกันชีวิตแบบบำานาญ . . . . 
 8. ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ . . . 
10. ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว . 
11. ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย 
12. เงินได้ท่ีจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ฯ 
 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)). . . . 
  มูลค่าอสังหาริมทรัพย์      
13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม . . . 
14. เงินท่ีบริจาคแก่พรรคการเมือง . . . 
15. ค่าซ้ือและค่าติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6)  

 (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่าน้ัน) . 
16. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำาระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะเงินได้ตาม มาตรา 40
 (5) (6) (7) หรือ (8) เท่านั้น) . . . . 
17. ค่าลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดต้ังหรือเพ่ิมทุน
 ในกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย . . 
18. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร. . . . 
19. ค่าซ่อมบ้าน (จากเหตุสาธารณภัยระหว่าง
 วันที่ 3 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562) . . . 
20. ค่าซ่อมรถ (จากเหตุสาธารณภัยระหว่าง
 วันที่ 3 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562) . . . 
21. ค่าท่องเท่ียวในประเทศ 
     (ต้ังแต่วันท่ี 30 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562) . . 
  เท่ียวเมืองหลัก 
  เท่ียวเมืองรอง 
22. ค่าซ้ือสินค้าเพ่ือการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
     (ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562) . . 
23. ค่าซ้ือสินค้า OTOP (ต้ังแต่วันท่ี 30 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562) 

24. ค่าซ้ือหนังสือและค่าบริการหนังสือ (e-Book) . 
25. ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 348 (พ.ศ. 2562)) 
  มูลค่าอสังหาริมทรัพย์      
26. รวม (1. ถึง 25.) ยกไปกรอกในรายการ  2. 

รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

1. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ 
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 

 เป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ร้อยละ .   ของคู่สมรสร้อยละ .
 หักค่าใช้จ่าย  ร้อยละ...........  จริง 
 คงเหลือ (เฉพาะกรณีเงินได้มากกว่าค่าใช้จ่าย)  

2. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ 
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 
 เป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ร้อยละ .   ของคู่สมรสร้อยละ .
 หักค่าใช้จ่าย  ร้อยละ...........  จริง 
 คงเหลือ (เฉพาะกรณีเงินได้มากกว่าค่าใช้จ่าย)  

3. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ 
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 
 เป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ร้อยละ .   ของคู่สมรสร้อยละ .
 หักค่าใช้จ่าย  ร้อยละ...........  จริง 
 คงเหลือ (เฉพาะกรณีเงินได้มากกว่าค่าใช้จ่าย)  

4. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ 
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 
 เป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ร้อยละ .   ของคู่สมรสร้อยละ .
 หักค่าใช้จ่าย  ร้อยละ...........  จริง 
 คงเหลือ (เฉพาะกรณีเงินได้มากกว่าค่าใช้จ่าย)  

5. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้  
 เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 ราคาทุน     

 เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
   ยกเว้น     

   ไม่ยกเว้น          

6. เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้  
 เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 ราคาทุน     

 เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
   ยกเว้น     
   ไม่ยกเว้น          

7. เงินได้จากการให้หรือการรับ (โดยเลือกนำามาคำานวณภาษีกับเงินได้อ่ืน ๆ เฉพาะส่วนท่ี
 ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (26) (27) และ (28))
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 
 เงินได้ (ระบุ)....................................................................... 
 เงินได้ (ระบุ).......................................................................  
       
 รวม  ถึง       ยกไปกรอกในรายการ  1. 
8. เงินได้จากการให้หรือการรับ (โดยเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ เฉพาะส่วนท่ี
 ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (26) (27) และ (28))
    จำานวนเงินได้     จำานวนภาษี
 เงินได้ (ระบุ).....................   
 เงินได้ (ระบุ).....................   
 เงินได้ (ระบุ).....................       
     
 รวมเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) ก่อนหักเงินได ้
 ที่ได้รับยกเว้นภาษี ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้มีเงินได้ 
 รวมเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) ก่อนหักเงินได ้
 ที่ได้รับยกเว้นภาษี ก่อนหักค่าใช้จ่ายของคู่สมรส 

 เงินได้พึงประเมินท่ีได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีกับเงินได้อ่ืน
 (เพื่อนำาไปเป็นฐานในการคำานวณซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)   

รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8)

 รายการค่าใช้จ่ายจริงที่ขอหักตามความจำาเป็นและสมควร สำาหรับเงินได้ตามมาตรา 40 
(5) (6) (7) หรือ (8) กรณียื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ให้ผู้มีเงินได้และคู่สมรส
คำานวณหักค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ได้แบ่งเป็นของแต่ละฝ่าย

(ให้กรอกเลขประจำาตัวประชาชน)
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