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บทที ่15
วธิคีาํนวณภาษี

การคาํนวณภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา แบบหกั ณ ทีจ่าย

มวีธิคีาํนวณภาษหีกั ณ ทีจ่าย 2 วธิคีอื
1. แบบปรบัเองตามเดอืน
2. แบบคงที่

ตวัอยางการคาํนวณ

นายสุชัย  หลวงปรีดา เปนพนักงานรายเดือน ทํางานที่บริษัท แสงไทย จํากัด
เปนบตุรของนายสชุาต ิหลวงปรดีา อาย ุ63 ป มเีงนิไดตอป 28,000 บาท และนางกานดา
หลวงปรดีา อาย ุ61 ป มเีงนิไดตอป 25,000 บาทนายสชุยัมเีงนิไดเดอืนละ 40,000 บาท
(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) ตอมาในเดือนเมษายนนายสุชัยไดรับการปรับเงินเดือน
เปนเดอืนละ 45,000 บาท และมกีารหกัเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีรอยละ 5 ตอเดอืน
นายสชุยัมภีรรยาชอบดวยกฎหมาย และภรรยามเีงนิได มบีตุรยงัไมศกึษา 2 คน  และกาํลงั
ศกึษาอยูในประเทศไทย 1 คน มคีาเบีย้ประกนัชวีติ 15,000 บาท มคีาดอกเบีย้เงนิกูยมื
เพือ่ทีอ่ยูอาศยั 53,000 บาท เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล 10,000 บาท
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การคาํนวณแบบคงที ่(แยกยืน่)
หนวย : บาท

เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (40,000 x 12 เดอืน) 480,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 466,000
หกั คาใชจาย (466,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 406,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   167,500       (167,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 238,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 238,500 x 10%)     (10,000)
เงินไดสุทธิ 228,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทั้งป 100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10 (128,500 x 10%)   12,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (12,850/12)    1,070.83
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นายสชุยั  หลวงปรดีา ไดรบัการปรบัเงนิเดอืน เดอืนเมษายน เปนเดอืนละ 45,000 บาท

หนวย : บาท
เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (45,000 x 12 เดอืน) 540,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 526,000
หกั คาใชจาย (526,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 466,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   167,500      (167,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 298,500
หัก คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 298,500 x 10%)     (10,000)
เงินไดสุทธิ 288,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทัง้ป     100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10 (188,500 x 10%)   18,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (18,850/12)     1,570.83
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การคาํนวณแบบปรบัเองตามเดอืน (แยกยืน่)

หนวย : บาท
เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (40,000 x 12 เดอืน) 480,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 466,000
หกั คาใชจาย (466,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 406,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   167,500      (167,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 238,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 238,500 x 10%)    (10,000)
เงินไดสุทธิ 228,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทัง้ป       100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10     (128,500 x 10%)   12,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (12,850/12)  1,154.16
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นายสชุยั  หลวงปรดีา ไดรบัการปรบัเงนิเดอืน เดอืนเมษายน เปนเดอืนละ 45,000 บาท

หนวย : บาท
รายไดสะสม (40,000 x 3 เดอืน) 120,000
รายไดประจาํงวด (45,000 x 9 เดอืน) 405,000
รวมรายไดทัง้ป 525,000
หัก เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 511,000
หกั คาใชจาย (511,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 451,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12       9,000
รวมคาลดหยอน   167,500      (167,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 283,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 283,500 x 10%)     (10,000)
เงินไดสุทธิ 273,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทั้งป      100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10 (173,500 x 10%)   17,350.00
หกั ภาษสีะสม (1,154.16 x 3 เดอืน) 3,462.48
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย คงเหลอื   13,887.52
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ตอเดอืน (13,887.52/9)  1,543.05
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การคาํนวณแบบคงที ่(ยืน่รวม)
หนวย : บาท

เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (40,000 x 12 เดอืน) 480,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 466,000
หกั คาใชจาย (466,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 406,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
คูสมรส 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   197,500      (197,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 208,500
หัก คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 208,500 x 10%)    (10,000)
เงินไดสุทธิ 198,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทัง้ป             100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10     (98,500 x 10%)  9,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (9,850/12)    820.83
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นายสชุยั  หลวงปรดีา ไดรบัการปรบัเงนิเดอืน เดอืนเมษายน เปนเดอืนละ 45,000 บาท

หนวย : บาท
เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (45,000 x 12 เดอืน) 540,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 526,000
หกั คาใชจาย (526,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 466,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
คูสมรส 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู 8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   197,500      (197,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 268,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 268,500 x 10%)    (10,000)
เงินไดสุทธิ 258,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทัง้ป       100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10 (158,500 x 10%)   15,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (15,850/12)    1,320.83
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การคาํนวณแบบปรบัเองตามเดอืน (ยืน่รวม)
หนวย : บาท

เงนิไดพงึประเมนิทัง้ป (40,000 x 12 เดอืน) 480,000
หกั เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท 14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 466,000
หกั คาใชจาย (466,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 406,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
คูสมรส 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บุตรกำลงัศกึษาอยู่   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   197,500      (197,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 208,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 208,500 x 10%)    (10,000)
เงินไดสุทธิ 198,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทัง้ป             100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10  (98,500 x 10%)  9,850.00
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่ายตอเดอืน  (9,850/12)    820.83
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นายสชุยั  หลวงปรดีา ไดรบัการปรบัเงนิเดอืน เดอืนเมษายน เปนเดอืนละ 45,000 บาท

หนวย : บาท
รายไดสะสม (40,000 x 3 เดอืน) 120,000
รายไดประจาํงวด (45,000 x 9 เดอืน) 405,000
รวมรายไดทัง้ป 525,000
หัก เงนิสะสมสวนทีเ่กนิ 10,000 แตไมเกนิ 290,000 บาท   14,000
รวมยอดเงนิไดพงึประเมนิ 511,000
หกั คาใชจาย (511,000 x 40%) ไมเกนิ 60,000 (60,000)
เงนิไดหลงัหกัคาใชจาย 451,000
หกั คาลดหยอน
ผูมเีงนิได 30,000
คูสมรส 30,000
บดิามารดา 60,000
บตุรทีย่งัไมศกึษา (7,500 x 2) 15,000
บตุรกาํลงัศกึษาอยู   8,500
คาเบีย้ประกนัชวีติ 10,000
คาลดหยอนเงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 10,000
คาดอกเบีย้เงนิกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั (50,000/2) 25,000
เงนิกองทนุประกนัสงัคม (15,000 x 5%) * 12   9,000
รวมคาลดหยอน   197,500      (197,500)
เงนิไดหลงัหกัคาลดหยอน 253,500
หกั คาลดหยอนเงนิบรจิาค (หกัไดตามจายจรงิ แตไมเกนิ 253,500 x 10%)    (10,000)
เงินไดสุทธิ 243,500

วธิคีาํนวณ
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ทั้งป 100,000 บาทแรกยกเวน
100,001 - 500,000 อตัราภาษี
รอยละ 10     (143,500 x 10%)   14,350.00
หัก ภาษสีะสม (820.83 x 3 เดอืน) 2,462.49
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย คงเหลอื   11,887.51
ภาษเีงนิได หกั ณ ทีจ่าย ตอเดอืน (11,887.51/9)    1,320.83
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♦ การหาอตัราคาจางตอวนัของพนกังานทีไ่ดรบัคาจางเปนรายเดอืน  ใชสตูรคาํนวณ
เงนิเดอืน

 30

ตวัอยางเชน นายสามารถ  สวยด ี เขาทาํงานวนัที ่ 5  เมษายน  2548 ไดรบัอตัรา
เงนิเดอืน 9,000 บาท ใหหาจาํนวนวนัทีท่าํงานจรงิ ตัง้แตวนัที ่5 - 30
เมษายน  2548 = 26 วนั

วธิคีาํนวณ
จากสตูร 9,000 x จํานวนวันจริงที่ทํางาน

30

9,000         x 26 = 7,800  บาท
30
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การคาํนวณจายคาจาง
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♦  การคาํนวณจายคาลวงเวลา  1.5  เทา

 กรณทีีเ่ปนพนกังานรายเดอืน    ใชสตูรคาํนวณ

เงนิเดอืน x  อตัราคาลวงเวลา  x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํลวงเวลา
จาํนวนชัว่โมงตอวนั x  30

ตวัอยางเชน นางสาวหญงิ  ใจด ี ไดรบัอตัราเงนิเดอืน  9,000  บาท  ไดทาํงานลวงเวลา
1.5  เทา  จาํนวน  10  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร             9,000           x  1.5  x  10 = 562.50  บาท
 8 x 30

****************************************************************
 กรณทีีเ่ปนพนกังานรายวนั  ใชสตูรคาํนวณ

คาจางรายวนั x  อตัราคาลวงเวลา x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํลวงเวลา
                   จาํนวนชัว่โมงตอวนั

ตวัอยางเชน นายหนุม  หนนูา  ไดรบัคาจางวนัละ  250  บาท  ไดทาํงานลวงเวลา
1.5  เทา  จาํนวน  5  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร 250       x  1.5  x  5 = 234.38     บาท
 8

    ****************************************************************
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คาลวงเวลา
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การคาํนวณจายคาทาํงานในวนัหยดุ

♦ การคํานวณจายคาทํางานในวันหยุด

  กรณทีีเ่ปนพนกังานรายเดอืน   ไดรบัคาทาํงานในวนัหยดุ  1  เทา  ใชสตูรคาํนวณ

  เงนิเดอืน x  อตัราคาทาํงานในวนัหยดุ   x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํงานในวนัหยดุ
       จาํนวนชัว่โมงตอวนั x 30

ตวัอยางเชน นายสมควร  มัง่ม ี ไดรบัเงนิเดอืน  9,000  บาท  และไดมาทาํงาน
ในวนัหยดุจาํนวน  4  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร 9,000        x  1  x  4  = 150 บาท
8 x 30

         ****************************************************************

     กรณทีีเ่ปนพนกังานรายวนั  ไดรบัคาทาํงานในวนัหยดุ  2  เทา  ใชสตูรคาํนวณ

    คาจางรายวนั x  อตัราคาทาํงานในวนัหยดุ  x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํงานในวนัหยดุ
จํานวนชั่วโมงตอวัน

ตวัอยางเชน นายบญุเพิม่  ศกัดิศ์ร ี ไดรบัคาจางวนัละ  250  บาท  และไดมาทาํงานใน
วนัหยดุจาํนวน  7  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร 250         x  2  x  7 = 437.50  บาท
  8

****************************************************************
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การคาํนวณจายคาลวงเวลาในวนัหยดุ

♦ การคาํนวณจายคาลวงเวลาในวนัหยดุ (อตัราคาลวงเวลา  3  เทา)

 กรณทีีเ่ปนพนกังานรายเดอืน   ใชสตูรคาํนวณ

เงนิเดอืน x  อตัราคาลวงเวลา  x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํลวงเวลา
จาํนวนชัว่โมงตอวนั x 30

ตวัอยางเชน นางสาวสดุใจ  น้าํใจ  ไดรบัอตัราเงนิเดอืน  9,000  บาท  ไดทาํงาน
ลวงเวลาในวนัหยดุ  3  เทา  จาํนวน  9  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร 9,000 x  3  x  9 = 1,012.50  บาท
8 x 30

****************************************************************
 กรณทีีเ่ปนพนกังานรายวนั  ใชสตูรคาํนวณ

คาจางรายวนั x  อตัราคาลวงเวลา  x  จาํนวนชัว่โมงทีท่าํลวงเวลา
จาํนวนชัว่โมงตอวนั

ตวัอยางเชน นางสาวจุม   แจวจรงิ  ไดรบัคาจางวนัละ  250  บาท  ไดทาํงานลวงเวลา
ในวนัหยดุ 3  เทา  จาํนวน 6  ชัว่โมง

วธิคีาํนวณ

จากสตูร 250  x  3  x  6 = 562.50 บาท
  8

                         ****************************************************************
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