คาชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา
-----------------------------ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ ๕7๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา นั้น
กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา สาหรับปีภาษี
2556 และ 2557 เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กาหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้สุทธิที่กาหนด
ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราภาษีเดิมซึ่งมี
5 ขั้นอัตรา เปลี่ยนเป็นอัตราภาษีใหม่ซึ่งมี 7 ขั้นอัตรา ดังนี้
ตารางสรุปอัตราภาษีใหม่
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7

ส่วนที่เกิน
ส่วนที่เกิน
ส่วนที่เกิน
ส่วนที่เกิน
ส่วนที่เกิน

เงินได้สุทธิ
ส่วนทีไ่ ม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓๐๐,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,000 บาท แต่ไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐
ส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อัตรา (ร้อยละ)
๕
บาท
๑๐
บาท
๑๕
บาท
๒๐
บาท
๒๕
บาท
๓๐
๓๕

สาหรับเงินได้สุทธิจากการคานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวล
รัษฎากร (เงินได้สุทธิที่คานวณจาก เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อ น) ยังคงได้รับ
ยกเว้นเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒. การคานวณภาษี
เนื่ องจากพระราชกฤษฎี กาฯ ว่ าด้ ว ยการลดอั ต รารั ษ ฎากร (ฉบั บที่ ๕7๕)
พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ส าหรั บ ปี ภ าษี 2556 และปี ภ าษี 2557 การค านวณภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีใหม่จึงเป็นไปดังนี้
/ (1) สาหรับ ...

๒

(1) สาหรับปีภาษี 2556
(ก) การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สาหรับการจ่าย
เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มีสิทธิคานวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม
2556 เป็นต้นไป สาหรับการคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้มีสิทธิ
คานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีใหม่ เช่น การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้นาเงินได้ที่จ่ายให้ผู้มีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริงทั้งปี หักค่าใช้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 60,000 บาท แล้วนาไปหักลดหย่อนตามที่ผู้มีเงินได้
ได้แจ้งไว้กับผู้จ่ายเงินได้ตามแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) คงเหลือเงินได้สุทธิ
เท่าใดให้คานวณภาษีตามอัตราภาษีใหม่ ได้ภาษีเท่าใดให้นาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้วถึงเดือน
พฤศจิ ก ายน 2556 มาหั ก ออก ถ้ า มี ภ าษี ที่ ต้ อ งเสี ย เพิ่ ม เติ ม เท่ า ใดก็ ใ ห้ หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
และนาส่งไว้เท่านั้น ถ้าไม่มีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม (เนื่องจากจานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้ว
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีจานวนมากกว่าภาษีที่คานวณได้) ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่อย่างใด
ตัวอย่างที่ 1
นาย ก. (แจ้งสถานะการหักลดหย่อนตามแบบ ล.ย. 01 ว่าโสด) มีเงินได้พึงประเมิน
ประเภทเงินเดือน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เดือนละ 30,000 บาท (รวมทั้งปี
เป็นเงิน 360,000 บาท) ซึ่งผู้จ่ายเงินได้ได้คานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเดิมและนาส่ง
ไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2556 เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินภาษีที่หักและนาส่ง
ไว้แล้ว 11,000 บาท (1,000 x 11) ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้จะต้องคานวณ
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีใหม่ ดังต่อไปนี้
จานวนเงินได้พึงประเมินที่ต้องจ่ายจริงทั้งปี
=
360,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
=
60,000 บาท
คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
=
300,000 บาท
หัก ลดหย่อน
=
30,000 บาท
คงเหลือ เงินได้สุทธิ
=
270,000 บาท
ภาษีที่ต้องเสียทั้งปีตามอัตราภาษีใหม่ (ดูหมายเหตุท้ายคาชี้แจง) =
6,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม – พฤศจิกายน ที่หักไว้แล้ว =
11,000 บาท
ซึ่งมากกว่าจานวนเงินภาษีที่นาย ก. จะต้องเสียทั้งปี (6,000 บาท)
ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนาย ก. มีสิทธิ
ขอคืนภาษีที่ชาระไว้เกินจานวน 5,000 บาท (11,000 – 6,000)

/ ตัวอย่างที่ 2 ...

๓

ตัวอย่างที่ 2
นาย ข. (แจ้งสถานการณ์หักลดหย่อนตามแบบ ล.ย. 01 ว่าโสด) มีเงินได้พึงประเมิน
ประเภทเงินเดือน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เดือนละ 300,000 บาท (รวมทั้งปี
เป็นเงิน 3,600,000 บาท) ซึ่งผู้จ่ายเงินได้ได้คานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเดิมและนาส่ง
ไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2556 เดือนละ 74,000 บาท รวมเป็นเงินภาษีที่หักและ
นาส่งไว้แล้ว 814,000 บาท (74,000 x 11) ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้จะต้อง
คานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีใหม่และนาส่งดังต่อไปนี้
จานวนเงินได้พึงประเมินที่ต้องจ่ายจริงทั้งปี
= 3,600,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
=
60,000 บาท
คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
= 3,540,000 บาท
หัก ลดหย่อน
=
30,000 บาท
คงเหลือ เงินได้สุทธิ
= 3,510,000 บาท
ภาษีที่ต้องเสียทั้งปีตามอัตราภาษีใหม่ (ดูหมายเหตุท้ายคาชี้แจง) =
818,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม – พฤศจิกายน ที่หักไว้แล้ว =
814,000 บาท
ซึ่งน้อยกว่าจานวนเงินภาษีที่นาย ข. จะต้องเสียทั้งปี (818,000 บาท)
ดังนั้ น ในเดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนาส่งจานวน
4,000 บาท (818,000 – 814,000)
(ข) การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91)
ซึ่งคานวณภาษีโดยนาเงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิ
ให้คานวณภาษีตามอัตราภาษีใหม่
(2) สาหรับปีภาษี 2557
การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สาหรับการจ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 94) และการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91)
ให้คานวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีใหม่แล้วแต่กรณี
จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
23 ธันวาคม 2556

สานักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8288

๔
หมายเหตุ การคานวณภาษี ที่ต้องเสียทั้งปีตามอัตราภาษีใหม่
ตามตัวอย่างที่ 1
ขั้นที่
1

เงินได้สุทธิ
150,000 บาทแรก
120,000 บาท

อัตรา (ร้อยละ)
ยกเว้น
5

คานวณ
150,000 x 0
120,000 x 5%
รวมจานวนเงินภาษี

ภาษี
0 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

คานวณ
150,000 x 0
150,000 x 5%
200,000 x 10%
250,000 x 15%
250,000 x 20%
1,000,000 x 25%
1,510,000 x 30%
รวมจานวนเงินภาษี

ภาษี
0 บาท
7,500 บาท
20,000 บาท
37,500 บาท
50,000 บาท
250,000 บาท
453,000 บาท
818,000 บาท

ตามตัวอย่างที่ 2
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6

เงินได้สุทธิ
150,000 บาทแรก
150,000 บาท
200,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
1,000,000 บาท
1,510,000 บาท

อัตรา (ร้อยละ)
ยกเว้น
5
10
15
20
25
30

