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Self Test Week 14
4.7 ภาษีเงินได้
 จงใช้ ข้อมูล การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ต่ อไปนี้
ในการตอบคาถาม ข้ อ 1 ถึง ข้ อ 3
นาย

A เป็ นโสด ทางานกินเงินเดือน มีรายได้ปีละ 300,000 บาท

จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี ละ 7,200 บาท , ค่าเบี้ยประกันชีวติ ปี ละ 10,000 บาท
และ เสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายไว้ 3,000 บาท
1. รายได้ ท้งั ปี

300,000 บาท

2. หักค่ าใช้ จ่าย

60,000 บาท

( 40% ของเงินที่เหลือจากการได้รับการยกเว้นแต่ไม่เกิน 60,000 บาท )
3. คงเหลือ

240,000 บาท

4. หักค่ าลดหย่ อน มีรายการดังนี้
- ค่าลดหย่อนส่ วนตัว

30,000 บาท

- ค่าเบี้ยประกันชีวติ

10,000 บาท

- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หัก ค่ าลดหย่ อน

7,200 บาท

รวมทั้งสิ้น

ข้ อ 

5. เงินได้ สุทธิ ( หาได้ จาก ข้ อ 3. – ข้ อ 4. )

ข้ อ 

6. คานวณภาษี ดังนี้
-

ได้รับการยกเว้ นภาษี

150,000 บาท

คงเหลือเงินได้ สุทธิที่ตอ้ งเสี ยภาษี

- คิดอัตราภาษี ร้อยละ

10 เป็ นเงิน

ข้ อ 
ข้ อ 

( เพราะว่าอยูใ่ นช่วง เกิน 150,000 ถึง 500,000 บาท )
7. หัก เงินภาษี หัก ณ ทีจ่ ่ าย
8. คงเหลือภาษีที่  ชาระไว้ เกิน หรือ  ชาระเพิม่ เติม

14,000 บาท
ข้ อ 
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ข้อ 1 )

จากข้อมูลที่กาหนดให้ขา้ งต้น
นาย A ได้รับค่ าลดหย่ อนรวมทั้งสิ้ น เป็ นเงินกี่บาท

ข้อ 2 )
นาย

ข้อ 3 )

1.

42,700

บาท

 2.

47,200 บาท

3.

72,200

บาท

4.

74,700 บาท

จากข้อมูลที่กาหนดให้ขา้ งต้น
A มีเงินได้ สุทธิหลังหักค่ าลดหย่ อน เป็ นเงินกี่บาท
1.

198,400 บาท

 2.

192,800 บาท

3.

147,200 บาท

4.

128,900 บาท

จากข้อมูลที่กาหนดให้ขา้ งต้น
นาย A คงเหลือเงินได้ สุทธิทตี่ ้ องเสี ยภาษี เป็ นเงินกี่บาท

ข้อ 4 )

 1.

42,800 บาท

2.

47,200 บาท

3.

92,800 บาท

4.

98,400 บาท

จากข้อมูลที่กาหนดให้ขา้ งต้น
ก่อนหัก เงินภาษี ณ ที่จ่าย นาย A ต้ องเสี ยภาษี เป็ นเงินกี่บาท

ข้อ 5 )

 1.

4,280 บาท

2.

4,720 บาท

3.

9,280 บาท

4.

9,840 บาท

จากข้อมูลที่กาหนดให้ขา้ งต้น หลังจากหัก เงินภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
นาย A ต้องชาระภาษีเพิม่ เติม หรื อได้รับเงินภาษีคืน เป็ นเงินกี่บาท
1.

ได้รับเงินภาษีคืน 4,280 บาท

2.

ได้รับเงินภาษีคืน 1,280 บาท

3.

ชาระภาษีเพิ่มเติม 4,280 บาท  4.

ชาระภาษีเพิ่มเติม 1,280 บาท

