ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย
ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีผมู ีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ

ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
กรณีผูมีหนาทีเ่ สียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย
ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

มาตรา 40(1)
-เงินเดือน คาจางฯลฯ

ผูจายเงินทุกราย

ผูถูกหักภาษี
บุคคลธรรมดา

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
กรณีทั่วไป
-นําเงินไดพึงประเมินที่คาดวาไดรับทั้งป
หักออกดวยคาใชจายและคาลดหยอน
เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ แลวนําไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีที่ตอ งชําระทั้ง

บทบัญญัติตาม
แบบ/กําหนด
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
กรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(1)
ภ.ง.ด.1/นําสงภายใน
มาตรา 48(5)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่จาย
เงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี

แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี

ปแลวหาร ดวยจํานวนครั้งทีจ่ าย จะได
จํานวนภาษีทตี่ องหักแตละครั้ง
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี
กรณีเงินไดครัง้ เดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นําเงินไดเพราะเหตุออกจากงานหักออก
ดวยคาใชจาย เทากับ 7,000 บาท คูณ
จํานวนปที่ทํางาน เหลือเทาใดหัก
คาใชจายไดอกี 50% แลวนําเงินที่เหลือ
ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ที่ไดรับ
การยกเวนภาษีไมใหนํามาใชในกรณีนี้
*เงินไดสุทธิ 100,000 บาทแรก คงเสีย
ภาษีอัตรา รอยละ 5 ตามปกติ

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

มาตรา 40(2)
-การรับทํางานให คา
นายหนา ฯลฯ

ผูจายเงินทุกราย

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(3)
-คากูดวิลล, ลิขสิทธิ์
สิทธิอยางอื่น ฯลฯ
มาตรา 40(4)(ก)
-เฉพาะดอกเบีย้ จาก
พันธบัตร/เงินฝาก/
เงินฝากสหกรณ/หุน กู/ ตั๋ว
เงิน/เงินใหกูยมื

ผูจายเงินทุกราย

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
-นําเงินไดพึงประเมินทีไ่ ดรับหักออกดวย
คาใชจา ยและคาลดหยอนเหลือเทาใดเปน
เงินไดสุทธิแลวนําไปคํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะได
จํานวนภาษีที่ตอ งหักและนําสง
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับ
การยกเวนภาษี
หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
หักภาษีรอยละ 15
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิน
ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจากสหกรณ
(มาตรา 42(8))
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี

แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
ภ.ง.ด.1/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

มาตรา 50(2)

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จายเงินได
ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี

แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี

ธนาคารในราชอาณาจักรที่ไดรับไมเกิน
20,000 บาท/ป (กฎกระทรวง 126 ขอ
2(38))
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
(กฎกระทรวง 126 ขอ 2(22))
มาตรา 40(4)(ก)
-ผลตางราคาไถถอน
กับราคาจําหนายตั๋วเงิน
หรือตราสารสิทธิในหนี้
บริษัทหรือนิตบิ ุคคล
บุคคลอื่นเปนผูออก

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 15
(เฉพาะผูรับเงินเปนผูทรงคนแรก)

มาตรา 50(2)(ค)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

มาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ
-เงินไดทํานองเดียวกับ
ดอกเบี้ย
-ผลประโยชนที่ได
จากการใหกยู มื หรือ
สิทธิเรียกรองในหนี้
ทุกชนิด

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

มาตรา 40(4)(ค)
-เงินโบนัสที่จา ยแก
ผูถือหุน

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)(ง)
ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

มาตรา 50(2)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน
มาตรา 40(4)(ง)
-เงินลดทุนเฉพาะสวนที่
จายไมเกินกวากําไรและ
เงินที่กันไวรวมกัน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี
ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

มาตรา 40(4)(จ)
ผูจายเงินที่เปน
-เงินเพิ่มทุนซึง่ ตั้งจาก
นิติบุคคล
กําไรที่ไดมาหรือเงินที่กัน
ไวรวมกัน

ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

มาตรา 50(2)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

มาตรา 40(4)(ฉ)
ผูจายเงินที่เปน
-ผลประโยชนที่บริษัท
นิติบุคคล
ควบเขากัน รับชวงกัน
หรือเลิกกัน ซึง่ ตีราคาเปน
เงินไดเกินกวาเงินทุน

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

มาตรา 50(2)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

มาตรา 40(4)(ช)
ผูจายเงินที่เปน
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
-ผลประโยชนจากการโอน บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
หุน
บริษทั หรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล
มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชนจากการโอน
ตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิเปนหนี้

ผูจายเงินที่เปน
บุคคลธรรมดา
บริษัทหรือ
หางหุนสวน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(4)(ข)
-เงินปนผล/
เงินสวนแบงกําไร

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเฉพาะการโอนหุน ฯ นอกตลาด
หลักทรัพย (ขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ยกเวนภาษีตามกฎกระทรวง 126 ขอ
2(23))
หักภาษีรอยละ 15 (ยกเวนภาษีเฉพาะตัว๋
เงินหรือตราสารฯ ที่ไมมีดอกเบี้ย ใน
กรณีผูทรงคนแรกไดถูกหักภาษี ณ ที่จาย
แลว (กฎกระทรวง 126 ขอ 2(30)(ข))
หักภาษีรอยละ 10

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)
ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได
มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

มาตรา 50(2)(จ)

ภ.ง.ด.2/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

มาตรา 40(5)(6)(7)(8)

หนวยงานรัฐ/
องคการของรัฐ/
องคการปกครอง
สวนทองถิ่น

ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(5)(ก)
-การใหเชาทรัพยสิน
ทุกชนิด

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(6)
-วิชาชีพอิสระตาม
ประมวลรัษฎากร

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
หักภาษีรอยละ 1 กรณีจายเงิน 10,000
บาทขึ้นไป
*จายเงินซื้อพืชผลเกษตรจากเกษตรกร
ไมตองหัก หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา กรณีจา ยเงินจาก
การประกวด/แขงขัน
- หักภาษีรอยละ 5
- หักภาษีรอยละ 1 กรณีคาเชาเรือตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
หักภาษีรอยละ 3

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(4)
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
มาตรา 50(4)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

- ท.ป.4/2528 ขอ 6(1)
- ท.ป.4/2528 ขอ 6(4)

ท.ป.4/2528
ขอ 7(1)

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

มาตรา 40(7)(8)
-การรับเหมาทีร่ ับเหมา
ลงทุนจัดหาสัมภาระ
-คาจางทําของ
มาตรา 40(8)
-รางวัลในการประกวด/
แขงขัน/ชิงโชค
มาตรา 40(8)
-นักแสดงสาธารณะ

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 3

ผูจายเงินทุกราย

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 5

ผูจายเงินทุกราย

นักแสดงสาธารณะที่มี
ภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย

หักภาษีรอยละ 5

มาตรา 40(8)
-คาโฆษณา

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 2

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
ขอ 8(1)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
ขอ 9(1)
วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่จายเงินได
ท.ป.4/2528
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
ขอ 9(2)(ข)
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได
ท.ป.4/2528 ขอ 10
ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจากเดือนที่
จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

มาตรา 40(8)
-รางวัลสวนลดหรือ
ประโยชนจากการ
สงเสริมการขาย
มาตรา 40(8)
-คาขนสงที่มิใชขนสง
สาธารณะ

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 3

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 1

มาตรา 40(8)
-คาบริการอื่นที่มิใชคา
บริการโรงแรมภัตตาคาร
และคาเบี้ยประกันชีวิต

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
นิติบุคคลอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หักภาษีรอยละ 3

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
ท.ป.4/2528 ขอ 12/2(1) ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
ท.ป.4/2528 ขอ 12/4(1) ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
ท.ป.4/2528 ขอ 12/1(1)

ภ.ง.ด.3/นําสงภายใน
วันที่ 1-7 ของเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

มาตรา 40(8)
-ขายอสังหาริมทรัพย

ผูจายเงินซื้อ
อสังหาริมทรัพย

ผูถูกหักภาษี
ผูขายมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
อสังหาริมทรัพยที่เปนมรดกหรือได
รับมาโดยเสนหา
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตัง้ แลวหัก
คาใชจายไดรอ ยละ 50 ของราคา
ประเมินผลลัพธไดเทาใดหารดวย
จํานวนปที่ถือครอง (นับปพ.ศ.) จะได
เงินไดตอป แลวนําเงินไดตอ ปไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดภาษีตอป แลวจึงนํา
จํานวนปถือครองคูณภาษีตอ ป จะได
ภาษีตองชําระทั้งหมดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยนั้น
*ปที่ถือครองหากเกิน 10 ป ใหนับเพียง
10 ป
*เศษของปนับเปน 1 ป
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ก)

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(5)(ก)
เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
อสังหาริมทรัพยที่มิใชมรดกหรือมิใช
รับมาโดยเสนหา/อสังหาริมทรัพยมุงคา
หากําไร
-นําราคาประเมินกรมที่ดินตัง้ แลวหัก
คาใชจายได ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ
ที่ 165) ผลลัพธไดเทาใดหารดวยจํานวน
ปที่ถือครอง (นับปพ.ศ.) จะไดเงินไดตอ
ป แลวนําเงินไดตอปไป คํานวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะ
ไดภาษีตอป แลวจึงนําจํานวนปถือครอง
คูณภาษีตอป จะไดภาษีตองชําระทั้งหมด
จากการขายอสังหาริมทรัพยนั้น
*ปที่ถือครองหากเกิน 10 ป ใหนับ
เพียง 10 ป
*เศษของปนับเปน 1 ป
*คํานวณตาม มาตรา 48(4)(ข)

บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรหรือคําสั่ง
แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี
กรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(5)(ข)
เสียภาษีขณะจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมที่กรมที่ดิน

update December 2008

ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามิไดอยูในประเทศไทย
ประเภทเงินได
พึงประเมิน
มาตรา 40(1)
-เงินเดือน คาจาง
ฯลฯ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
ผูถูกหักภาษี
วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
ผูจายเงินทุกราย บุคคลธรรมดา กรณีทั่วไป
มาตรา 50(1)
ภ.ง.ด.1/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
-นําเงินไดพึงประเมินที่คาดวาไดรับทั้งปหักออกดวยคาใชจาย
เดือนถัดไปจาก
และคาลดหยอนเหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิแลวนําไปคํานวณภาษี
เดือนที่จายเงินได
ตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา แลวหารดวยจํานวนครั้ง
ที่จาย จะไดจํานวนภาษีที่ตองหักแตละครั้ง
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรก ไดรับการยกเวนภาษี
กรณีเงินไดครัง้ เดียว เพราะเหตุออกจากงาน
-นําเงินไดเพราะเหตุออกจากงานหักคาใชจายเทากับ 7,000 บาท คูณ
จํานวนปที่ทํางาน เหลือเทาใดหัก คาใชจายไดอีก 50% แลวนําเงินที่
ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
เหลือไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
*เงินไดสุทธิ 150,000 บาทแรกที่ไดรับการยกเวนภาษีมใิ ห
นํามาใช
*เงินได 100,000 บาทแรก คงเสียภาษีรอยละ 5 ตามปกติ
หักภาษีรอยละ 15

มาตรา 40(2)
-การรับทํางานให
คานายหนาฯลฯ

ผูจายเงินทุกราย ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 40(3)
-คากูดวิลล/
ลิขสิทธิ์/สิทธิ
อยางอื่น ฯลฯ

ผูจายเงินทุกราย ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
ที่กําหนดใหหักภาษี

มาตรา 50(1)

มาตรา 50(2)(ก)

แบบ/กําหนด
เวลานําสงภาษี

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

ผูจายเงินทุกราย ผูมีหนาที่เสีย
มาตรา 40(4)(ก)
ภาษีเงินได
-เฉพาะดอกเบี้ยจาก
บุคคลธรรมดา
พันธบัตร/เงินฝาก/
เงินฝากสหกรณ/
หุนกู /ตั๋วเงิน/เงินให
กูยืม

ผูจายเงินที่เปน
มาตรา 40 (4)(ก)
-ผลตางราคาไถถอน นิติบุคคล
กับราคาจําหนาย
ตั๋วเงินหรือตราสาร
สิทธิในหนี้บริษัท
หรือนิติบุคคลอื่น
เปนผูออก

ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

หักภาษีรอยละ 15
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยสลากออมสิน ดอกเบีย้ เงินฝาก เผื่อเรียก
ธนาคารออมสิน ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยจากสหกรณ (มาตรา
42(8))
-ยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยธนาคารในราชอาณาจักรที่
ไดรับไมเกิน 20,000 บาท/ป (กฎกระทรวง 126 ขอ 2(38))
-ยกเวนภาษีกรณีพันธบัตรทีอ่ งคการของรัฐหรือสถาบันการเงินที่
มีกฎหมายโดยเฉพาะของไทยจัดตั้งขึน้ ฯ เปนผูออกจําหนายใน
ตางประเทศและผูรับมิไดอยูใ น ประเทศไทย (กฎกระทรวง 126
ขอ 2(21))
หักภาษีรอยละ 15 (เฉพาะผูรบั เงินเปนผูทรงคนแรก)
มาตรา 50(2)(ค)

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

ผูจายเงินทุกราย
มาตรา 40(4)(ก)
เฉพาะ
-เงินไดทํานองเดียว
กับดอกเบี้ย
-ผลประโยชนที่ได
จากการใหกูยืมหรือ
สิทธิเรียกรองใน
หนี้ทุกชนิด
ผูจ ายเงินที่เปน
มาตรา 40(4)(ค)
-เงินโบนัสที่จายแก นิติบุคคล
ผูถือหุน

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

ผูจายเงินที่เปน
มาตรา 40(4)(ง)
-เงินลดทุนเฉพาะสวน นิติบุคคล
ที่จายไมเกินกวากําไร
และเงินที่กันไวรวมกัน

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

มาตรา 40(4)(จ)
-เงินเพิ่มทุนซึง่ ตัง้
จากกําไรที่ไดมาหรือ
เงินที่กันไวรวมกัน
มาตรา 40(4)(ฉ)
-ผลประโยชนที่
บริษัทควบเขากัน
รับชวงกันหรือเลิก
กัน ซึ่งตีราคาเปน
เงินไดเกินกวา
เงินทุน
มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชนจาก
การโอนหุน

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูจายเงินที่เปน
นิติบุคคล

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

ผูจายเงินทุกราย ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15 เฉพาะการโอนหุนฯ นอกตลาดหลักทรัพย
ภาษีเงินได
(ขายหุน ในตลาดหลักทรัพยยกเวนภาษี ตามกฎกระทรวง 126 ขอ
บุคคลธรรมดา 2(23))

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
มาตรา 50(2)(ข)

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

มาตรา 50(2)(ก)

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
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ประเภทเงินได
พึงประเมิน
มาตรา 40(4)(ช)
-ผลประโยชนจาก
การโอนตั๋วเงินหรือ
ตราสาร แสดงสิทธิ
เปนหนี้
มาตรา 40(4)(ข)
-เงินปนผล/
เงินสวนแบงกําไร
มาตรา
40(5)(6)(7)(8)

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
ผูถูกหักภาษี
วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
ผูจายเงินทุกราย ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
มาตรา 50(2)(ข)
ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ภาษีเงินได
(ยกเวนภาษีเฉพาะตั๋วเงินหรือตราสารฯ ที่ไมมี ดอกเบีย้ ในกรณีผู
ในวันที่ 1-7 ของ
บุคคลธรรมดา ทรงคนแรกไดถูกหักภาษี ณ ที่จายแลวตามกฎกระทรวง 126 ขอ
เดือนถัดไปจาก
2(30)(ข))
เดือนที่จายเงินได
ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

บริษัท/หางหุน
สวนนิติบุคคล/
กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 10
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

หนวยงานรัฐ/
องคการของรัฐ/
องคการปกครอง
สวนทองถิ่น

ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีเงินได
บุคคล
ธรรมดา

มาตรา 50(2)(จ)

หักภาษีรอยละ 1
มาตรา 50(4)
-หักภาษีตามบัญชี อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีจายเงินได
ในการประกวด/แขงขัน

ภ.ง.ด.2/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
ภ.ง.ด.3/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
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ประเภทเงินได
พึงประเมิน

ผูจายเงินที่มี
หนาที่หักภาษี

ผูถูกหักภาษี

วิธีคํานวณภาษี/หักภาษีรอยละ

ผูจายเงินทุกรายที่ ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
มาตรา 40(5)
-การใหเชาทรัพยสิน มิใชหนวยงานรัฐ/ ภาษีเงินได
องคการของรัฐ บุคคลธรรมดา
ฯลฯ
มาตรา 40(6)
-วิชาชีพอิสระ ตาม
ประมวล รัษฎากร
มาตรา 40(8)
-คาจางนักแสดง
สาธารณะ

ผูจายเงินทุก
รายที่มิใชหนวย
งานรัฐ/องคการ
ของรัฐ
ผูจายเงินทุก
รายที่มิใชหนวย
งานรัฐ/องคการ
ของรัฐ

ผูมีหนาที่เสีย หักภาษีรอยละ 15
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
นักแสดง
สาธารณะที่มี
ภูมิลําเนาใน
ตางประเทศ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
แบบ/กําหนด
หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เวลานําสงภาษี
ที่กําหนดใหหักภาษี
มาตรา 50(3)
ภ.ง.ด.3/นําสงภายในวันที่
1-7 ของเดือนถัด
ไปจากเดือนที่จายเงินได
มาตรา 50(3)

-หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ท.ป.4/2528 ขอ 9(2)
-หักภาษีรอยละ 10 กรณีนกั แสดงภาพยนตร หรือโทรทัศนที่ถาย
ภาพยนตรในไทย และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคํา
ขออนุญาต ถายทําภาพยนตรตางประเทศในไทย

ภ.ง.ด.3/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได
ภ.ง.ด.3/นําสงภาย
ในวันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจาก
เดือนที่จายเงินได

update December 2008

