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ตัวอย่างข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี 

โจทยแ์ละคาํถามจะยาวๆแบบนีเยอะมากตอ้งหดัอ่านและวิคราะห์ใหเ้ร็วไม่งนัไม่ทนัเวลา 

 

1. บริษทัฯ ประชารัฐบาล จาํกดั ไดป้ระมาณการกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะบญัชีปี 2556 เป็น

เงิน 70,000 บาท และไดย้ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ไวแ้ลว้ เมือสิ นรอบระยะบญัชีปรากฏว่าบริษทัฯ มี

กาํไรสุทธิ 100,000 บาท บริษทัฯ มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก. เสียเงินเพิม 6,000 บาท         ข. เสียเงินเพิม 3,000 บาท 

  ค. เสียเงินเพิม 1,500 บาท         ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ. ข.(ม.67 ตรี...บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนันตอ้งเสียเงินเพิมอกีร้อยละ 20 ของ

จาํนวนเงินภาษีทีตอ้งชาํระตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือของกึงหนึงของจาํนวนเงินภาษีทีตอ้งเสีย

ในรอบระยะเวลาบญัชีนนั หรือของภาษีทีชาํระขาดแลว้แต่กรณี) 

 

2. บริษทั ก. กาํหนดจ่ายโบนสัคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลกาํไรเมือสิ นรอบระยะบญัชี ส่วนบริษทั 

ข. กาํหนดจ่ายโบนสัใหพ้นกังานเป็นจาํนวน 2 เท่าของเงินเดือนทุก ๆ ปี ดงันี ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เงินโบนสัทีบริษทั ก. และบริษทั ข. จ่ายไปนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายไม่ได ้

ข. เงินโบนสัทีบริษทั ก. และบริษทั ข. จ่ายไปนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายได ้

ค. เงินโบนัสทีบริษทั ก. จ่ายไปนาํมาหักเป็นค่าใชจ่้ายไม่ได ้แต่บริษทั ข. นาํมาหัก

เป็นค่าใชจ่้ายได ้

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ. ค.(บริษทักาํหนดจ่ายโบนสัคิดเป็นร้อยละของผลกาํไร ถือเป็นรายจ่ายจากผลกาํไร นาํมา

หักเป็นค่าใชจ่้ายไม่ได ้แต่ถา้บริษทัมีขอ้กาํหนดแน่นอนว่าจะจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการหรือ

พนกังานเป็นเงิน 2 เท่าของเงินเดือนทุกๆ ปี ดงันีไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายจากผลกาํไร) 

 

3. บริษทัเพือใครก็ไดไ้ดจ่้ายเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดหาหนังสือหรือสืออิเล็กโทรนิกส์เพือ

ส่งเสริมการอ่านสาํหรับหอ้งสมุดของบริษทั นาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดห้รือไม่ 
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ก. ไม่ไดเ้พราะไม่ไช่การบริจาคเพือการกุศลสาธารณะ 

ข. ไดเ้ป็นจาํนวนร้อยละ 100 เฉพาะส่วนทีไม่เกิน 50,000 บาทในแต่ละรอบบญัชี 

ค. ไดเ้ป็นจาํนวนสองเท่าของรายจ่ายทีไดจ่้ายไป 

ง. ไดถ้า้บริษทัเปิดหอ้งสมุดใหป้ระชาชนทวัไปเขา้ไปใชบ้ริการได ้

ตอบ. ข. (พรฏ.ฉบบัที 515 มาตรา 4 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล สาํหรับเงินไดเ้ป็นจาํนวนร้อยละหนึง

ร้อยของรายจ่ายทีได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ

ส่งเสริมการอ่าน สาํหรับหอสมุดหรือหอ้งสมุดของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนัน เฉพาะ

ในส่วนทีไม่เกินห้าหมืนบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือนไขทีอธิบดีประกาศกาํหนด) 

 

4. บริษทั ทาสแมวไทย เป็นสาขาของบริษัท CAT ของประเทศองักฤษ ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ในรอบ2557 บริษทั แมวไทย มีกาํไรสุทธิจากการประกอบกิจการ 1 ลา้นบาท และ

ไดส่้งเงินกาํไรไปใหบ้ริษทัแม่ทงัหมด บริษทัฯ ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่าใด 

ก. 300,000 บาท    ข 280,000 บาท    ค. 200,000 บาท    ง. 100,000 บาท 

ตอบ. ข.(ภาษีจากกาํไรสุทธิร้อยละ 20 เป็นเงิน 200,000 บาท จากการจาํหน่ายกาํไรร้อยละ 10 

ของกาํไรทีเหลือ(1 ลา้น – 2 แสนบาท = 8 แสนบาท)เป็นเงิน 80,000 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 

280,000 บาท) 

 

5. ขอ้ใดมีหนา้ทีตอ้งเสียภาษีจากกาํไรสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือน 

ก. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลใดๆ ทีตงัขึนตามกฎหมายไทย 

ข. บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค. ธนาคารพานิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพานิชย ์

ง ถูกทงั ข. และ ค. 
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ตอบ. ง. (ม.67 ทวิ (2) ในกรณีบริษทัจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษทัหรือ

หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขทีอธิบดีกาํหนด ให้คาํนวณและชาํระ

ภาษีจากกาํไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบญัชี ตาม

เงือนไขทีระบุไวใ้นมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี) 

 

6. บริษทัอนาคตไหม ้ผลิตตูเ้ยน็ทาํสัญญาใหห้า้สรรพสินคา้เป็นตวัแทนจาํหน่าย ความรับผิดใน

การเสียภาษีมูลค่าเพิมจะเกิดขึนเมือใด 

ก. เมือบริษทัฯ ส่งมอบตูเ้ยน็ใหห้า้งสรรพสินคา้ 

ข. เมือหา้งสรรพสินคา้ไดข้ายและมอบตูเ้ยน็ใหผู้ซื้อแลว้ 

ค. เมือบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าตูเ้ยน็จากหา้งสรรพสินคา้ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ. ข. (ความรับผิดในการเสียภาษีของผูข้ายจะเกิดขึนเมือตวัแทนไดส่้งมอบสินคา้ให้แก่ผูซื้อ

แลว้ หรือเมือไดโ้อนกรรมสิทธิสินคา้ให้แก่ผูซื้อ ไดรั้บชาํระราคาสินคา้ ไดอ้อกใบกาํกบัภาษี

หรือไดมี้การนาํสินคา้ไปใชไ้ม่ว่าโดยตวัแทนหรือบุคคลอืน) 

 

7. บริษทั จาํนาํขาว มีสาํนกังานใหญ่อยูที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดเ้ลิกกิจการโดยมีนาย ก. 

มีภูมิลาํเนาอยูที่จงัหวดัชลบุรีแต่มีสาํนกังานบญัชีอยูที่กรุงเทพมหานครเป็นผูช้าํระบญัชี การส่ง

หมายเรียกจะตอ้งส่งไปทีใด 

ก. สาํนกังานใหญ่ของบริษทั           ข. ภูมิลาํเนาของผูช้าํระบญัชี 

ค. สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี        ง. จะส่งทีภูมิลาํเนาหรือสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี

กไ็ด ้
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ตอบ. ง. (ระเบียบฯ ตรวจสอบฯ2550 ขอ้ 11 วรรคสอง “กรณีผูเ้สียภาษีอากรเป็นนิติบุคคลทีแจ้ง

เลิกกิจการและอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชีใหอ้อกหมายเรียกไปยงัผูช้าํระบญัชี ณ ภูมิลาํเนา หรือ

สาํนกังานของผูช้าํระบญัชีตามทีไดแ้จง้ไวก้บันายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั”) 

 

8. นายแม้ว เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จาํกดัความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจํากัด เหนียวหนี ได้

ลาออกจากการเป็นหุน้ส่วนเมือวนัที 1 มกราคม 2557 หา้งฯ ถูกตรวจสอบและประเมินภาษี นาย

ขาวในฐานะเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จาํกดัความรับผิดจึงถูกหมายเรียกตรวจสอบด้วย กรณี

เช่นนีหน่วยตรวจสอบภาษีอากรตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ และส่งหนงัสือแจง้การประเมินให้

หน่วยเร่งรัดภายในกาํหนดเวลาใด 

ก. ภายใน31 ธนัวาคม 2561           ข. ภายใน 31ธนัวาคม 2558 

ค. ภายใน 30 มิถุนายน 2558         ง. ภายใน 30 มิถุนายน 2557 

ตอบ. ค. (ระเบียบฯ ตรวจสอบฯ2550 ขอ้ ขอ้ 21 กาํหนดเวลาการตรวจสอบตามขอ้ 20 หน่วย

ตรวจสอบตอ้งพิจารณาถึงอายุความการเรียกเอาค่าภาษีอากรดว้ย ซึงการตรวจสอบภาษีอากร

ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ และส่งหนงัสือแจง้การประเมินให้หน่วยเร่งรัดก่อนอายุความเรียก

เอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายจะสิ นสุดลงไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ดงันี 

21.1 กรณีทวัไป อายุความเรียกเอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายมีกาํหนด 10 ปี นับแต่วนัทีผูค้า้ง

ภาษีอากรไดรั้บใบแจง้ภาษีอากร 

21.2กรณีผูเ้ป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน อายุความเรียกเอาค่า

ภาษีอากรตามกฎหมายมีกาํหนด 2 ปี นบัแต่วนัทีออกจากการเป็นหุน้ส่วน 

21.3 กรณีมูลนิธิได้สิ นสุดการดาํเนินการแลว้ อายุความเรียกเอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายมี

กาํหนด 2 ปี นบัแต่วนัสิ นสุดการชาํระบญัชี 

21.4 กรณีสมาคมไดเ้ลิกกิจการแลว้ อายุความเรียกเอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายมีกาํหนด 2 ปี 

นบัแต่วนัเลิกกิจการ 
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21.5 กรณีบริษทัจาํกดัไดถู้กขีดชือออกจากทะเบียนเป็นบริษทัร้างและโฆษณาในหนังสือราช

กิจจานุเบกษาแลว้ อายคุวามเรียกเอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายมีกาํหนด 10 ปี นับแต่วนัทีผูค้า้ง

ภาษีอากรไดรั้บใบแจง้ภาษีอากร 

21.6 กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการ และจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีแลว้ 

อายคุวามเรียกเอาค่าภาษีอากรตามกฎหมายมีกาํหนด 2 ปี นบัแต่วนัทีจดทะเบียนเสร็จการชาํระ

บญัชี) 

 

9. คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึงมีสัญญา ตงัแต่วันที1 เมษายน 2555 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 

2556 มูลค่า(รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)ตังแต่เท่าใดจึงจะมีหน้าทีแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ

โครงการ(บช.1)ต่อกรมสรรพากรพร้อมกบัการยนืแบบแสดงรายการ 

ก. 5 แสนบาท      ข. 1 ลา้นบาท      ค.  2ลา้นบาท      ง. 5 ลา้นบาท 

ตอบ. ค. (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจัดทาํ บช.1 ให้คู่สัญญา

ตามสัญญาซึงมีมูลค่าตงัแต่หา้แสนบาทขึนไปจดัทาํบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายตามแบบแนบทา้ย

ประกาศยนืต่อกรมสรรพากรพร้อมกบัการยืนแบบเสียภาษีประจาํปี โดยวิธีการทางอิเลกทรอ

นิกส์(ยนืแบบทางอินเตอร์เน็ต)(บงัคบัใช ้1 มกราคม 2558) แต่ก่อนทีประกาศนีจะมีผลบงัคบัใช ้

ใหคู่้สัญญาซึงมีสัญญามูลค่าตงัแต่สองลา้นบาทขึนไป(รวมภาษีมูลค่าเพิม)ตงัแต่วนัที 1เมษายน 

2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 มีหน้าทีแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการ(บช.1)ต่อ

กรมสรรพากรพร้อมกบัการยนืแบบ ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51 หรือ ภ.ง.ด.90 แลว้แต่กรณี) 

 

10. พ.ต.ท.เสรีกดั ถูกตงักรรมการสอบทางวินยัดว้ยขอ้หาพวัพนัคา้ยาเสพติด ทางราชการจึงให้

ออกจากราชการไวก้่อนเมือปี พ.ศ.2553 พ.ต.ท.โซเซ ไดต่้อสู้จนพน้ขอ้หาในปี 2557 และไดรั้บ

เงินเดือนยอ้นหลงัดงันี 

ปี 2553 เป็นเงิน 400,000 บาท ปี 2554 เป็นเงิน 420,000 บาท ปี 2555 เป็นเงิน 440,000 บาท ปี 

2556 เป็นเงิน 460,000 บาท ปี 2557 เป็นเงิน 480,000 บาท โดยจ่ายให้ในปี 2557 รวมเป็นเงิน

ทงัสิ น 2,200,000 บาท กรณีเช่นนี พ.ต.ท.โซเซ มีหนา้ทีตอ้งยนืแบบและชาํระภาษีอยา่งไร 
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ก. ยนืเป็นรายปีภาษีตามจาํนวนเงินทีไดรั้บในแต่ละปี โดยถา้ยืนภายใน 31 มีนาคม 

2558 ไม่ตอ้งเสียค่าปรับและเงินเพิม 

ข. ยนืเป็นรายปีภาษีตามจาํนวนเงินทีไดรั้บในแต่ละปี โดยถา้ยืนภายใน 31 มีนาคม 

2558 เฉพาะเงินไดที้เป็นส่วนทีควรไดรั้บในปี 2557 ไม่ตอ้งเสียค่าปรับและเงินเพิม 

ค. ยืนแบบแสดงรายการและชาํระภาษีจากจํานวนเงิน 2,200,000 บาท โดยถ้ายืน

ภายใน 31 มีนาคม 2558 ไม่ตอ้งเสียค่าปรับและเงินเพิม 

ง. ผูเ้สียภาษีมีสิทธิเลือกว่าจะยนืเป็นรายปีหรือยนืรวมครังเดียวกไ็ด ้

ตอบ. ก. (ประกาศกระทรวงการคลงั 

เรือง การเสียภาษีเงินไดแ้ละการขยายระยะเวลาชาํระภาษี สาํหรับผูที้ตอ้งออกจากราชการ หรือ

ออกจากงานโดยไม่มีความผิด 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ดว้ยปรากฎว่ามีขา้ราชการ พนักงานของทางราชการ และพนักงานขององค์การของ

รัฐบาลหลายราย ไดถู้กสังลงโทษใหพ้กัราชการหรือออกจากราชการไปแลว้ แต่ภายหลงัปรากฎ

ว่าไม่มีความผิดไดก้ลบัเขา้รับราชการ หรือกรณีอืนทีทางราชการไม่ไดจ่้ายเงินเดือนหรือบาํนาญ

ใหเ้มือถูกสังพกัราชการ หรือใหอ้อก แต่มาไดรั้บเงินเดือนหรือบาํนาญตกเบิกยอ้นหลงัหลายปี

ในปีเดียว ทาํให้เงินทีได้รับนันต้องนํามารวมคาํนวณภาษีเงินได้ในปีเดียวกนั ซึงมิใช่เป็น

ความผิดของผู ้มีเงินไดแ้ต่ประการใด จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลเหล่านัน ซึง

นอกจากจะไดรั้บความเดือนร้อนในขณะทีออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและไม่มีรายได้

แลว้ พอไดรั้บเงินตกเบิกยอ้นหลงักลบัตอ้งนาํเงินไดน้ันมารวมคาํนวณเสียภาษีในอตัราสูงอีก

ดว้ย ดงันนั เพือบรรเทาภาระภาษีและเพือความเป็นธรรมของบุคคลผูมี้เงินไดใ้นกรณีเช่นนี ให้

ถือว่าเงินทีบุคคลดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บสาํหรับปีภาษีใดใหค้งถือเป็นเงินไดข้องปีภาษีนัน และ

ใหข้ยายเวลายนืรายการและชาํระภาษีสําหรับเงินไดแ้ต่ละปีนีออกไปเป็นภายในเดือนมีนาคม

ของปีถดัจากปีทีไดรั้บเงินหรือภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีลงในประกาศนี 

                                   ประกาศ ณ วนัที ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

                                               สมหมาย ฮุนตระกูล 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

(สรุปไดว้่า 1. เงินทีบุคคลดงักล่าวมีสิทธิจะไดรั้บสาํหรับปีภาษีใดใหค้งถือเป็นเงินไดข้องปีภาษี

นนั 

2. ถา้นาํเงินไดต้ามขอ้ 1. ไปยืนรายการและชาํระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัด

จากปีทีไดรั้บเงิน ไม่ตอ้งเสียค่าปรับและเงินเพิมแต่อยา่งใด) 

 

11. พนักงานธนาคารออมสินออกจากงานไดรั้บเงินบาํเหน็จดาํรงชีพจากธนาคาร 1,200,000

บาท มีภาระภาษีอยา่งไร 

ก.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษี 200,000 บาท 

ข. ตอ้งนาํเงินไดจ้าํนวน 1,200,000 บาท ไปคาํนวณภาษีโดยใชใ้บแนบ 

ค. ตอ้งนาํเงินไดจ้าํนวน 1,200,000 บาท ไปรวมกบัเงินเดือนและคาํนวณภาษีไปตาม

วิธีการปกติ 

ง. ไดรั้บยกเวน้ภาษีทงัจาํนวน 

ตอบ. ก.    (ยกเวน้ตาม กฎกระทรวงฉบบัที 126 ขอ้ 2 (73) เงินทีมีลกัษณะเดียวกบับาํเหน็จดาํรง

ชีพตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการและกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ ซึงพนกังานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และ

พนกังานธนาคารออมสินไดรั้บ โดยมีอตัราและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบับาํเหน็จดาํรงชีพตาม

กฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ ทงันี ตงัแต่วนัที ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป) 

 (คาํพิพากษาฎีกาที 7013-7014/2555 - บาํเหน็จดาํรงชีพทีโจทก์ทงัสองไดรั้บก็มีสิทธิ

ไดรั้บยกเว้นไม่ต้องนาํมารวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินได้เป็นจํานวนเพียงสองแสนบาทตาม

อตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดอตัราและวิธีรับบาํเหน็จดาํรงชีพ พ.ศ.2556 เท่านัน หาใช่

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดท้งัจาํนวนไม่) 
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12. นาย ณ เดชน์ ออกจากงานเพราะเหตุสิ นสุดสัญญาจ้าง ไดรั้บเงินชดเชย 500,000 บาท นาย 

ณ เดชน์ ทาํงานมา 10 ปี ไดรั้บเงินเดือน 12 เดือนสุดท้ายดังนี มกราคม-มิถุนายน เดือนละ 

30,000 บาท เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม เดือนละ 40,000 บาท นาย ณ เดชน์เลือกคาํนวณภาษี

โดยใชใ้บแนบ นาย ณ เดชน์จะตอ้งเสียภาษีจากเงินไดเ้พราะเหตุออกจากงานเป็นจาํนวนเท่าใด 

ก. 35,000 บาท     ข. 26,000 บาท      (ค) 13,625 บาท      ง. 8,250บาท 

ตอบ. ค.(1. หาฐานในการคาํนวณค่าใชจ่้ายโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินเดือน เดือนสุดทา้ย กบั

เงินเดือนเฉลีย 12เดือนสุดทา้ยบวกร้อยละสิบ จาํนวนใดนอ้ยกว่าใหน้าํจาํนวนนนัเป็นตวัตงัแลว้

คูณดว้ยจาํนวนปีทีทาํงาน 

เงินเดือน เดือนสุดทา้ยของ ณ เดชน์ เท่ากบั 40,000 บาท ส่วนเงินเดือนเฉลีย 12 เดือน

สุดท้ายบวกร้อยละสิบเท่ากับ (30,000X6)+(40,000 X 6)/12= 35,000 บาทร้อยละสิบของ 

35,000 เท่ากบั 3,500 รวมเป็น 38,500 บาท ซึงนอ้ยกว่าเงินเดือน เดือนสุดทา้ยของ ณ เดชน์ จึง

ตอ้งใชเ้งินส่วนนีเป็นตวัตงัดงันนัฐานในการคาํนวณหาค่าใชจ่้ายของ ณ เดชน์ คือ 38,500 X 10 

= 395,000 บาท 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนแรก คือ 7,000 X จาํนวนปีทีทาํงาน = 7,000 X 10 = 70,000 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนทีสอง คือ ฐานในการคาํนวณค่าใชจ่้าย – ค่าใชจ่้ายส่วนแรก แลว้หารดว้ยสอง 

(385,000-70,000)/2 = 157,500 บาท 

4. รวมค่าใชจ่้ายทงัหมด = 70,000 + 157,500 = 227,500 บาท 

การคาํนวณภาษี 

นาํเงินไดที้ไดรั้บจริงหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีคาํนวณไว ้เหลือเท่าใดนาํไปคูณกบัอตัราภาษีตามบญัชี

อตัราภาษี 

เงินได ้500,000 – 227,500 = 272,500 บาท 

นาย ณเดชน์ ตอ้งเสียภาษีเท่ากบั 272,500 X 5% = 13,625 บาท) 

 

 


