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อ.จิราพรรณ พูลศรีเอียม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย
เป็ นวิธกี ารเสียภาษีวธิ หี นึงที กม. กําหนดให้ ผจู้ ่ ายเงินได้ ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ าย
ก่อนจ่ ายเงินได้ให้ กบั ผูม้ เี งินได้ โดย

ผูม้ หี น้ าทีหักภาษี ณ ทีจ่าย ( ผูจ้ า่ ยเงิน )
ผูม้ หี น้ าทีถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย (ผูม้ เี งินได้ )
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แนวคิด และ หลักการ การหักภาษี ณ ทีจ่าย

กฎหมายทีใช้ บังคับในการหัก ณ ทีจ่าย PIT
1. ม.50 สําหรับเงินได้ พงึ ประเมินประเภทที 1 และ 2
2. ม.3 เตรส สําหรับการจ่ ายเงินตามสัญญาตังแต่ 1,000 บาทขึนไป

การคํคํานวณ PIT หัก ณ ที จ่าย
การ
เงินได้พงึ ประเมิน (ทังปี )
หัก ค่าใช้จา่ ย
เงินได้หลังหักค่าใช้จา่ ย
หัก ค่าลดหย่อน
คงเหลือ
หัก เงินบริจาค
เงินได้สทุ ธิ

ภาษีทต้ี องเสีย =
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย =

xxxxx
(xxxxx)
xxxxx
(xxxxx)
xxxxx
(xxxxx)
xxxxx

เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษี
ภาษีทต้ี องเสีย ÷ คราวทีต้องจ่าย
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วิธีการคํานวณการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย
เงินได้ ประเภทที 1 และ 2
 เงินได้ พงึ ประเมิน x จํานวนครังทีจ่ ายเงิน
 คํานวณภาษีตามปกติ ได้ ภาษีเท่าไร ÷ จํานวนครังทีจ่ายเงิน
 มีเศษให้ เอาไปรวมกับครั งสุ ดท้าย

ตัวอย่ าง
PIT ทังปี

20,140.00

PIT ต่อเดือน (ม.ค – พ.ย)

1,678.33

PIT ต่อเดือน (ธ.ค)

1,678.37

 ถ้าเข้าทํางานตังแต่ต้นปี หรือทํางานต่อเนืองจากปี ทีผ่านมาให้คาํ นวณ

เสมือนตลอดปี ใช้หลัก 12คูณ 12หาร
 ถ้าเริมทํางานกลางปี หรือระหว่ างปี ให้ใช้ หลักเดือนทีจ่ ายจริงคูณ
เดือนทีจ่ ายจริงหาร
 ถ้ าเปลี ยนแปลงจํานวนเงินได้ ทจ่ี ายระหว่ า งปี เช่ น เงินเดือนเพิ มหรือ
เงินเดือนลด ถ้าเป็ นการเริมงานตังแต่ต้นปี ให้ คํานวณเสมือนทํางานตลอด
ปี (ใช้ หลัก 12คูณ 12หาร) Y (ดู ต.ย ที2 หน้ า 90)
 ถ้ามีเงินเพิมพิเศษ เช่ น โบนัส ให้ เอาเงินโบนัสบวกกับเงินได้ เสมือนทังปี
แล้วคํานวณภาษีได้ภาษีเท่ า ไหร่ ให้ เท่ ากับ X แล้วคํานวณภาษีเฉพาะ
เงินเดือนตลอดปี ให้ เท่ากับ Y ภาษีเฉพาะโบนัสจะเท่ากับ X – Y (ดู ต.ย
ที3 หน้ า 91)

3

19/7/10

ตัวอย่ างการคํานวณ
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เงินได้ ประเภทที 3 และ 4
เงินได้
ประเภทที 3

ผูเ้ สียภาษีเงินได้ ผูเ้ สียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ทีมิได้ประกอบ
กิจการในไทย
คํานวณตามอัตรา
15%
ภาษีเงินได้

ประเภทที 4(ก)
ประเภทที 4(ข)

15%
10%

15%
10%

เงินได้ ประเภทที 5 และ 6

เงินได้

ผูเ้ สียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

ประเภทที 5
ประเภทที 6

5%
3%

ผูเ้ สียภาษีเงินได้ที
มิได้ประกอบ
กิจการในไทย
15%
15%
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เงินได้ ประเภทที 5, 6, 7, 8 ทีผูจ้ ่ ายเป็ นรัฐบาล เทศบาล อบต. อบจ.

ทีจ่ ายให้กับผู้รับ 10,000 บาทขึนไป หักภาษี 1%
ไม่ รวมเงินได้ ในการจ่ายค่ าซือพืชผลทางการเกษตร

การคํานวณเงินได้ประเภทที 1 และ 2 ซึงนายจ้ างจ่ายให้ ครั งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 อายุการทํางานต้องไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
 กรณีทวไปหั
ั
กค่ าใช้ จ่ายได้ดังนี
 จํานวนทีหนึงเท่ากับ 7,000 บาท คูณด้ วยจํานวนปี ทีทํางาน แต่ไม่ เกิน

เงินได้ พงึ ประเมิน
 เหลือเท่าใดให้ หกั ค่าใช้ จ่ายอีกร้อยละ 50 ของเงินได้ ทีเหลือนัน
 แล้ วคํานวณภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่ ายตามอัตราภาษีเงินได้ บคุ คล

ธรรมดา (ไม่ ยกเว้ น 150,000 บาทแรก)

 ในกรณีจา่ ยในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึง และเงินบํานาญอีกจํานวน

หนึง
 ให้ ถอื ว่าเฉพาะเงินทีจ่ ายในลักษณะเงินบําเหน็จ เป็ นเงินได้ ทนายจ้
ี
าง
จ่ ายให้ครังเดียวเพราะเหตุออกจากงานและให้ ลดจํานวนค่าใช้ จ่ายจาก
จํานวน 7,000 ลงเหลือ 3,500 บาท
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เงินได้ทีสามารถแยกคํานวณต่ างหากจากเงินได้อืน
 ดอกเบีย
 เงินปันผล
 เงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัยพ์อนั เป็ นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที

ได้ มาโดยมิได้ มุ่งในทางการค้ าหรือกําไร
 เงินทีนายจ้ างจ่ ายให้ ครังเดียวเนืองจากการออกจากงาน
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แบบฝึ กหัด
ให้ คาํ นวณภาษีหกั ณ ทีจ่ายของกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. นาย A มีรายได้จากการให้บริ ษทั ABC เช่าบ้าน เดือนละ 20,000 บาท
2. ในปี 2553 นาย B มีรายได้จากดอกเบียเงินฝากประจํา จากธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน
11,000 บาท
3. นาย C ได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั อุตสาหกรรมไฟฟ้ าไทย จํากัด จํานวน 33,000
4. นาย D ขายรถยนต์กระบะราคาคันละ 300,000 บาท ได้ให้ส่วนลดแก่ผซู้ ือ 5,000 บาท
5. นาย G ขายเครื องปรับอากาศพร้อมให้บริ การติดตัง มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ บริ ษทั พัฒนา จํากัด
โดยรวมราคาสินค้าและค่าติดตังเข้าด้วยกัน
6. นาย J ได้รับค่าวิชาชีพสอบบัญชี 65,000 บาท จากบริ ษทั วัฒนากร จํากัด
7. ปี ภาษี 2553 นายสุชาติ มีรายได้จากเงินเดือนดังนี
มกราคม - มิถนุ ายน ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท
กรกฎาคม – ธันวาคม ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท
มิถนุ ายน ได้รับโบนัสประจําปี 30,000 บาท
นายสุชาติ ได้แจ้งสถานะการหักลดหย่อนไว้ดงั นี ภรรยามีเงินได้ แต่แยกยืนแบบภาษี มีบุตรทียังไม่ได้
ศึกษา 1 คน กําลังศึกษา 1 คน จ่ายค่าประกันสังคมทุก ๆเดือน จ่ายเบียประกันชีวติ ของตนเองในระหว่าง
ปี จํานวน 9,600 บาท และค่าเบียประกันชีวติ ของภรรยา 7,600 บาท นายสุชาติ ต้องคํานวณหักภาษีเงิน
ได้ ณ ทีจ่ายและนําส่งแต่ละเดือน เป็ นจํานวนเท่าไร
8. ปี ภาษี 2553 นายสมควร มีรายได้จากเงินเดือน เดือนละ 45,000 บาท และได้แจ้งสถานะการหัก
ลดหย่อนไว้ดงั นี ภรรยาไม่มเี งินได้ มีบุตรกําลังศึกษา 1 คน จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพเดือน
ละ 4% จ่ายเบียประกันชีวติ ของตนเองในระหว่างปี จํานวน 20,600 บาท และค่าเบียประกันชีวติ ของ
ภรรยา 10,600 บาท นายจ้างออกภาษีให้ตลอดไป นายสมควร ต้องคํานวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายและ
นําส่งแต่ละเดือน เป็ นจํานวนเท่าไร

