
บทที ่ 9 

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา : การหักภาษ ีณ ที่จ่ายและการประเมิน 

           โดยเจ้าพนักงาน 

การหักภาษ ีณ ทีจ่่าย 

1.  เพื่อบรรเทาภาระแก่ผูเ้สียภาษีโดยไม่ตอ้งช าระภาษีคร้ังเดียวเป็นเงินจ านวนมากแต่ค่อยๆทยอย

เสียภาษีตามจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บเงิน 

2. เพื่อใหมี้รายไดเ้ขา้รัฐบาลอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหรั้ฐบาลมีรายไดท่ี้สามรถน าไปใชจ่้ายตามแผนงาน

ของรัฐไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ป้องกนัการหลบเล่ียงภาษี เน่ืองจากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีทยอยหกัตามจ านวนท่ีไดรั้บแต่ละคร้ัง

จะท าใหผู้เ้สียภาษีเตม็ใจปฏิบติัตามกฎหมาย 

การหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ณ ท่ีจ่ายจะมีประมวลรัษฎากรก าหนดไวด้งัน้ี 

 1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 50แห่งประมวลรัษฎากร 

 2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 69 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีตอ้งหกัตาม มาตรา 3เตรส แห่งประมวลรัษฎากร 

ตัวอย่างการหักภาษ ีณ ทีจ่่ายตามมาตรา 50 (1) 
  ตัวอย่างที ่1  นายออมนางเจ๊ียบ สามี ภรรยา มีบุตรผูเ้ยาว ์1 คนก าลงัศึกษาอยูใ่นประเทศ
ไทยโดยมีรายละเอียดรายรับรายจ่าย ในปี ภาษี 2555ดงัน้ี 
 นายออม ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนธนัวาคม จาก
บริษทั เอ จ ากดั และไดจ่้ายค่าเบ้ียประกนัชีวติ 15,000 บาท ต่อปีใหก้บับริษทัประกนัชีวติใน
ประเทศไทย อายกุรมธรรม ์10 ปี 
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 นางเจ๊ียบ ไม่มีรายได ้
 บริษทั A หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายนายออมดงัน้ี(เร่ิมหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตั้งแต่ เดือนมกราคม ) 
 เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดปี (45,000 *12)                      540,000 บาท 
 หกั ค่าใชจ่้าย50%                       100,000  บาท   
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย                                                                                         444,000  บาท  
       
หกัลดหยอ่น 
 -ผูมี้เงินได ้                 60,000   
              -คู่สมรส     60,000 
  - บุตร                  30,000 
  - เบ้ียประกนัชีวิต    15,000                    165,000 
เงินไดสุ้ทธิ                        279,000 บาท 
ภาษีท่ีค านวณได ้                                                                                                      6,450  บาท 
     หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือน ม.ค. – พ.ย. (6,450/12)                     537.50  บาท 
เดือนธนัวาคม หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย =6,450–(537.50*11)       537.50  บาท 
ตลอดทั้งปีนายออม ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย = (537.50x12)                      6,450  บาท 
 
 
ตัวอย่างที ่2  ถา้นายออมไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน และ
เดือนละ50,000 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ธ.ค. บริษทั A จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายดงัน้ี 
 แสดงการค านวณ เพื่อหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือน ม.ค. 
 เงินเดือนเสมือนหน่ึงไดรั้บตลอดปี (45,000 x 12)   540, 000 บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย 50%      100,000  บาท 
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      440,000  บาท  
 หกัลดหยอ่น (เหมือนตวัอยา่ง ท่ี 1 )     165,000  บาท 
 เงินไดสุ้ทธิ                     279,000  บาท 
 ภาษีท่ีค านวณได ้           6,450  บาท 
 หกั ณ ท่ีจ่ายต่อเดือน (6450/ 12)        537.50  บาท 
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 หกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 537.50บาท ตั้งแต่ ม.ค.– มิ.ย.ส าหรับเดือนกรกฎาคมนายออม
ไดรั้บเงินเดือนเพิ่มข้ึนตอ้งแสดงวธีิการค านวณใหม่ 
เงินเดือนเสมือนไดรั้บตลอดทั้งปี 50,000 x 12                    600,000 
 หกัค่าใชจ่้าย 50%         100,000 
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย         500,000 
หกัลดหยอ่น 
 -ผูมี้เงินได ้     60,000 
 -คู่สมรส      60,000 
 -บุตร        30,000 
  -เบ้ียประกนัชีวิต      15,000     165,000 
 เงินไดสุ้ทธิ         335,000 
 ภาษีท่ีค านวณได ้          11,000  
หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 11,000/12 (กค-พย)              916.66.บาท 
 เดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยของปีภาษีจะตอ้งค านวณใหม่ตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดทั้งปี 
 เงินเดือน (45,000 x 6) + (50,000 x 6)               570,000 
 หกั ค่าใชจ่้าย 50%     100,000  
 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     470,000 
 หกั ลดหยอ่น      165,000 
 เงินไดสุ้ทธิ       305,000 
 ภาษีส้ินปี           8,000 
 เพราะฉะน้ันการหักภาษี ณ ทีจ่่ายเดือนธันวาคมจะต้องน าภาษีส้ินปีลบด้วยการหัก ณ ที่
จ่ายตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤศจิกายน (8000–(537.50x 6) –(916.66x 5) เดือนธันวาคม จึงหักภาษี 
ณ ทีจ่่าย 191.67บาท 
 สรุป บริษัท เอ จะหัก ภาษี ณ ทีจ่่าย นายออม ดังนี้ 
 ม.ค. – มิ.ย. = 537.50x 6         =         3,225บาท 
 ก.ค. – พ.ย. = 916.66x 5         =    4,583.33บาท 
 ธ.ค. = 191.67x 1         =        191.67บาท 
 รวม                        8,000บาท 
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 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 8,000บาท จะมีค่าเท่ากบั ภาษีทีค่ านวณไดต้อนส้ินปี ฉะน้ัน นายออมจึง

ไม่ต้องช าระภาษีหรือขอคืนตอนส้ินปี 

การหักภาษี ณ ทีจ่่าย ตาม มาตรา 69 ทวิ 

 ถา้รัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืนเป็นผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 ใหก้บั บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลใดใหค้  านวณ

หกัภาษีเงินไดไ้ว ้ ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ1 ภาษีท่ีหกัไวน้ี้ใหถื้อเป็นเครดิต ในการค านวณ  ภาษีเงิน

ไดขอ้งบริษทั หรือหา้งหุ้น ส่วนนิติบุคคล ตามรอบระยะเวลาบญัชีท่ีหกัไวน้ั้น 

 ตัวอย่าง   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีจ่ายเงินค่าซ้ือวสัดุการศึกษา 12,000 บาท ใหก้บั

บริษทัอุดรศึกษากรณีเช่นน้ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีจะตอ้งท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ไว ้120 บาท 

( 12,000 x 1 ) 

      100 

การประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน 

 เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจทา การประเมิน และสั่งเรียกเก็บภาษีอากรไปยงัผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามความในมาตรา 49 แห่งรัษฎากร กล่าวคือในกรณีท่ีผูมี้เงินไม่ไดย้ืน่

รายการเงินได ้หรือเจา้พนกังานประเมินพิจารณาเห็นวา่ ผูมี้เงินไดย้ืน่รายการเงินไดต้ ่ากวา่จ านวนท่ี

ควรตอ้งยืน่ใหเ้จา้พนกังานประเมินโดยอนุมติัอธิบดี มีอ านาจท่ีจะก าหนดจ านวนเงินไดสู้งข้ึน  ทั้งน้ี

โดยถือเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิหรือเขา้มาอยูใ่น ครอบครองของผูมี้เงินได ้หรือ

รายจ่ายของผูมี้เงินได ้หรือสถิติเงินไดข้องผูมี้เงินไดเ้อง หรือของผูอ่ื้นท่ีกระท ากิจการท านอง

เดียวกบัผูมี้เงินไดเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณาแลว้ท าการประเมิน แจง้จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระไปยงั

ผูเ้สียภาษีโดยมีวธีิการประเมินดั้งน้ี  

 1.การประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลายืน่แบบรายการ  

 2. การประเมินเรียกเก็บภาษีหลงัก าหนดเวลายืน่แบบรายการถา้ภาษีท่ีเจา้พนกังานประเมิน

ไดป้ระเมินแลว้มีจ านวนต ่ากวา่ 5 บาทก็เป็นอนัไม่ตอ้งเรียกเก็บ 
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ค าถามท้ายบทที ่9 

             1. นายสมชายเป็นคนโสด ท างานบริษทั Aไดรั้บเงินเดือนเดือนละ30,000 บาท 

ตั้งแต่ ม.ค.- เม.ย.2556และไดรั้บเงินเดือนๆ ละ35,000 บาท ตั้งแต่  พ.ค.-ธ.ค.56 บริษทั A 

จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือนของนายสมชายไวเ้ดือนละเท่าใด (แสดงการค านวณ

ประกอบ) 

          2. น.ส สมหญิง บณัฑิตจบใหม่ เขา้ท างานท่ีธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือ

เดือน เม.ย.2556 ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท จะถูกธนาคาร กรุงไทย หกัภาษี ณ ท่ี

จ่ายไวเ้ดือนละเท่าไร (แสดงการค านวณประกอบ)136 

          3. นายสมหมายท างานธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 

40,000 บาทและไดจ่้ายเบ้ียประกนัชีวติใหก้บับริษทั  ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั อายุ

กรมธรรม ์12 ปีจ่ายเบ้ียประกนั ปีละ20,000 บาท ใหแ้สดงวธีิค  านวณการหกั ภาษี ณ ท่ี

จ่ายของนายสมหมาย 

          4. นายสมควรท างานบริษทั แหลมทอง  จ  ากดั ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ30,000 บาท 

ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค.และไดรั้บเงินเดือนเดือนละ40,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. นอกจากนั้น 

ในเดือน ธ.ค. ยงัไดรั้บโบนสัอีก 100,000 บาท (ใหแ้สดงวธีิค  านวณเพื่อหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ของนายสมควร) 

          5. น.ส.สาวติรี รับราชการกรมบญัชีกลางไดรั้บเงินเดือนๆ ละ45,000 บาท 

นอกจากนั้น น.ส.สาวติรี ยงัไดรั้บค่านายหนา้ในการขายคอนโดมิเนียมจากบริษทั ศุภา

ลยั จ  ากดั 200,000 บาทในเดือน พ.ค.56และรับค่านายหนา้จากการขายคอนโดมิเนียมคร้ัง

ท่ี2จาก บริษทั  ศุภาลยั  จ  ากดั อีก 300,000 บาท ในเดือน ต.ค. 2556 (ใหแ้สดงการ

ค านวณการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากเงินเดือนและค่านายหนา้ท่ีจ่ายให ้น.ส.สาวติรี) 


