
คาํชีแ้จงกรมสรรพากร 
เร ือ่ง การยกเวน้ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวลรษัฎากร 

----------------------------------------------- 
  
                         ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบับที ่๔๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา สําหรับภาษีทีต่อ้งเสยีตามมาตรา 
๔๘ (๒) แหง่ประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีทีผู่ม้เีงนิไดม้ภีาษีทีต่อ้งเสยีทัง้สิน้จํานวนไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท
ในปีภาษีนัน้ แตผู่ม้เีงนิไดย้ังคงมหีนา้ทีใ่นการคํานวณและเสยีภาษีสําหรับเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 
๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร สําหรับเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บตัง้แตว่ันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
ตน้ไป เพือ่ใหก้ารยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาครัง้นีเ้ป็นทีเ่ขา้ใจกนัโดยท่ัวไป กรมสรรพากรจงึขอ
ชีแ้จงในสาระสําคัญ ดังตอ่ไปนี ้ 
  
                         ในการคํานวณภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา สําหรับผูม้เีงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา ๔๐ 
(๒) ถงึ (๘) แหง่ประมวลรัษฎากร ตัง้แต ่๖๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป นอกจากจะตอ้งคํานวณภาษีตามมาตรา 
๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากรแลว้ (เงนิไดส้ทุธหิลังหักคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นตา่ง ๆ ตามทีก่ฎหมาย
กําหนดไว ้คณูดว้ยอตัราภาษีตามบญัชอีตัราภาษีเงนิได)้ ผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้งคํานวณภาษีตามมาตรา ๔๘ 
(๒) แหง่ประมวลรัษฎากรดว้ย โดยนําเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๒) ถงึ (๘) แหง่ประมวล
รัษฎากรดังกลา่ว คณูดว้ยอตัราภาษีรอ้ยละ ๐.๕ หากมจํีานวนภาษีทีต่อ้งเสยีมากกวา่จํานวนภาษีที่
คํานวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร และมจํีานวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ผูม้เีงนิได ้
ดังกลา่วไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาสําหรับภาษีทีต่อ้งเสยีตามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวล
รัษฎากร แตย่ังคงมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีตามจํานวนทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร
ตวัอยา่ง  
                              (๑) กรณีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวลรัษฎากร มจํีานวน
ทัง้สิน้ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท และไมม่ภีาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร  
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ก. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึ
ประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๘) แหง่ประมวลรัษฎากร จํานวนทัง้สิน้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรษัฎากร  
เงนิไดพ้งึประเมนิ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ ๘๐ ๖๔๐,๐๐๐ บาท 
หัก ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
หัก เงนิไดส้ทุธ ิ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี) ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี  -   บาท 
มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ ๑๐) -   บาท 
การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่
ประมวลรษัฎากร    

เงนิไดพ้งึประเมนิ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
คณูอตัราภาษีรอ้ยละ ๐.๕ คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยี
จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

                              ดังนัน้ ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ 
(๒) แหง่ประมวลรัษฎากร และไมม่ภีาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร จงึไม่
ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาแตอ่ยา่งใด  
                              (๒) กรณีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวลรัษฎากร มจํีานวน
ทัง้สิน้ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท และมากกวา่ภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร  
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ข. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึ
ประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๘) แหง่ประมวลรัษฎากร จํานวนทัง้สิน้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  



การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่
ประมวลรษัฎากร    

เงนิไดพ้งึประเมนิ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ ๘๐  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
หัก เงนิไดส้ทุธ ิ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี)  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี  ๒๐,๐๐๐ บาท 
มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ ๑๐)  ๒,๐๐๐ บาท 
การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่
ประมวลรษัฎากร    

เงนิไดพ้งึประเมนิ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
คณูอตัราภาษีรอ้ยละ ๐.๕ คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยี
จํานวน  ๕,๐๐๐ บาท 

                              ดังนัน้ ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ข. ตอ้งเสยีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) 
แหง่ประมวลรัษฎากร จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
                              (๓) กรณีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวลรัษฎากร มจํีานวน
ทัง้สิน้เกนิ ๕,๐๐๐ บาท และมากกวา่ภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่ประมวลรัษฎากร  
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ค. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึ
ประเมนิ ตามมาตรา ๔๐ (๘) แหง่ประมวลรัษฎากร ในปีภาษี ๒๕๕๒ จํานวนทัง้สิน้ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แหง่
ประมวลรษัฎากร    

เงนิไดพ้งึประเมนิ  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หัก คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ ๘๐ ๘๘๐,๐๐๐ บาท 
หัก ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
หัก เงนิไดส้ทุธ ิ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี) ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี  ๔๐,๐๐๐ บาท 
มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ ๑๐)  ๔,๐๐๐ บาท 
การคํานวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่ประมวลรษัฎากร  
เงนิไดพ้งึประเมนิ  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
คณูอตัราภาษีรอ้ยละ ๐.๕ คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยี
จํานวน  ๕,๕๐๐ บาท 

                         ดังนัน้ ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ค. ตอ้งเสยีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามมาตรา ๔๘ (๒) แหง่
ประมวลรัษฎากร จํานวน ๕,๕๐๐ บาท 
                         จงึขอชีแ้จงมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั 
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