
 

 

 
คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 

 
                เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่  6  เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 จํานวน 1 ช่ัวโมง ของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก เลมนี้  เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี ้

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามทีก่ําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ 
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
กอนเรียนและหลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
               เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 2 
ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 6  เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  
ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 จํานวน 1 ช่ัวโมง  ของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกเลมนี้
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยตนเอง สามารถนํา
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
                 1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

  2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน 
                 3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 6  เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ทีละหัวขอให
เขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
                 5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ  
                 6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย 
                 7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม 
                 9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ 
การพัฒนาของผูเรียน 
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เลมที่ 6  กฎหมายที่เก่ียวกับชุมชน 

กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 
 
 
 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู 
         กฎหมายท่ีเกี่ยวกับภาษีอากร 
                 ตอนท่ี 1 ความหมายและประเภทภาษี 
                 ตอนท่ี 2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
                 ตอนท่ี 3 การยื่นเสียภาษ ี
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 
 เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร                                                      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                       เวลา  10  นาที 
---------------------------------------------------------------------      
    คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
ขอ 1. ภาษีอากรหมายถึงอะไร   
         ก. เงินที่ตองเสียแกรัฐบาล 
         ข. เงินที่รัฐเก็บไปพัฒนาประเทศ    
         ค. เงินใชจายที่ประชาชนรวมกันออก 
         ง. เงินที่รัฐเรียกเก็บประชาชนตาม  
             กฎหมาย 

 

ขอ 4. หนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี 
           อากร             
          ก. กรมที่ดิน 
          ข. กรมการคา 
          ค. กรมศุลกากร 
          ง. กรมสรรพากร 

 
ขอ 2. ภาษีชนิดใดที่รัฐเรียกเก็บตามประมวล 
          รัษฎากร 
          ก.  ภาษีสุรา-ภาษีการคา     
          ข.  ภาษีที่ดิน-ภาษีการคา      
          ค.  ภาษีเงินได-ภาษีมูลคาเพิ่ม      

    ง.  ภาษีสุรา- อากรแสตมป  
           

ขอ 5. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
          ที่ไดรับการยกเวน คือขอใด 
          ก.    50,000    บาท 
          ข.    80,000    บาท 
          ค.  100,000    บาท 
          ง.   200,000   บาท 
 

ขอ 3. เงินไดสุทธิหมายถึงขอใด 
           ก. เงินรายไดในรอบป 
           ข. รายไดที่นําไปยื่นเสียภาษี 
           ค. รายไดที่นําไปคํานวณภาษ ี  
           ง. รายไดที่หักคาลดหยอนภาษ ี

  

ขอ6.  แบบแสดงรายการภาษีเงินได 
          บุคคลธรรมดา คือขอใด 
          ก. แบบ ภ.ง.ด. 50 
          ข. แบบ ภ.ง.ด. 51  
          ค. แบบ ภ.ง.ด. 90 
          ง.  แบบ ภ.ง.ด. 91 
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ขอ 7. เงินไดพึงประเมินเปนรายไดจากขอใด  
             ก. ภาษีเงินได 
             ข. ภาษีประจําป 
             ค. ภาษีสวนบุคคล 

       ง. ภาษีบํารุงทองที ่ 

ขอ 9.  การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 
            ในรอบปจะยื่นเสียภาษีไดปละ 
            กี่คร้ัง 
            ก.     1  ครั้ง 
            ข.     2  ครั้ง 
            ค.     3   ครั้ง 
            ง.     4   ครั้ง 

 
ขอ 8.  การยื่นเสียภาษีอากรจะตองยื่นตอ 
           หนวยงานยกเวน ขอใด 
            ก.  ธนาคารพาณิชย 
            ข.  ที่ทําการไปรษณีย 
            ค.  กรมสรรพากร 
            ง.   กรมการคาภายใน 

          

ขอ 10. การยื่นเสียภาษีเงินไดบุคคล 
           ธรรมดาตองเสียภาษีในเดือนใด 
            ก. มกราคม 
            ข. มีนาคม 
            ค. กันยายน 
            ง.  ธันวาคม 
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 กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร 

 
 
สาระสําคัญ 
         
                 กฎหมายเปนกฎเกณฑ กติกา หรือมาตรฐาน ที่ใชเปนแนวทางในการอยู
รวมกันของสมาชิกในสังคม เมื่อทุกคนปฏิบัติ ตามยอมจะทําใหเกิดความสุข ตามเปน
ระเบียบเรียบรอยในสังคมและจะเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหกาวหนา 
เกี่ยวกับภาษีอากรและตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษีอากร  ดังนั้นประชาชน 
จึงตองมีความรู ความเขาใจกฎหมายที่สําคัญของประเทศ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                 มีความรูและเขาใจความหมาย ประเภทของภาษีอากรหลักเกณฑเกี่ยวกับภาษี
อากรและตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษีอากร  

 
จุดประสงคการเรียนรู 
                           1.  อธิบายความหมาย ประเภทของภาษีอากร  หลักเกณฑเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาได 
                 2. วิเคราะหถึงความสําคัญกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากรและนําไปใชใน 
การดําเนินชีวิตได 

 
 สาระการเรียนรู 
                   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
                       ตอนที่ 1 ความหมายและประเภทภาษ ี
                       ตอนที่ 2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
                       ตอนที่ 3 การยื่นเสียภาษ ี



 

 

7 

 
  ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับภาษีอากร 

                 
                      คดีภาษีอากรในสวนที่เปนคดีแพงจะเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตาง    
จากคดีแพงทั่วไปกลาวคือ คดีภาษีอากรสวนใหญจะเปนคดีพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน 
อันเนื่องมาจากการประเมินหรือจัดเก็บภาษีอากรของเจาพนักงานของรัฐโดยรัฐซึ่งสวน
ใหญไดแกกรมในสังกัดระทรวงการคลังจะใชอํานาจมหาชนบังคับตอเอกชน 

 
 
                      โดยที่มาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 ไดบัญญัติความหมายของคําวา "ภาษีอากร" ไว จํานวน 13 รายการ 
ซึ่งจะนํามาใหนักเรียนศึกษาบางรายการ ดังนี ้
                     1. ภาษี 
                          1.1  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลโดย
คํานวณอัตราจากรายไดของบุคคลที่ไดรับในปหนึ่ง  ๆรายไดนี้ตามกฎหมายเรียกวาเงินได
พึงประเมิน 
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                          1.2  ภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และหมายความรวมถึง
นิติบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
                          1.3  ภาษีมูลคาเพิ่ม คือภาษีที่เก็บจากมูลคาของสินคาหรือบริการสวนที ่
เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการชนิดตาง  ๆ              
                       นอกจากนี้ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 กําหนดประเภทคดีแพงที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลภาษีอากรกลาง ดังนี ้
                (1)  คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร 
                (2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองของรัฐในหนี้คาภาษีอากร 
                (3)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนคาภาษีอากร 
                (4)  คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามขอผูกพันซึ่งไดทําขึ้นเพื่อประโยชน
แกการจัดเก็บภาษีอากร 
                (5)  คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจศาลภาษ ี
                        จะตองอุทธรณโดยยื่นฟองตอศาลภาษีอากรกลางภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําช้ีขาดแลวแตกรณ ี  
                       ปจจุบันยังมิไดมีการเปดทําการศาลภาษีอากรจังหวัด จึงมีศาลภาษีอากร
กลางเพียงแหงเดียวที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร
ทั้งนี้เปนไปตามนัย มาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและ     
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ที่บัญญัติเขตอํานาจของศาลภาษีอากรกลางไววา    
"ใหศาลภาษีอากรกลางมีเขตอํานาจกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี" ซึ่งหมายความวาบรรดาขอพิพาทเกี่ยวกับคดีภาษีอากร  
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   ตอนที่ 2   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 
                 1.  ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีอากร 
                      ภาษีอากรที่จัดเก็บแตละประเภทกําหนดสถานะผูมีหนาที่เสียภาษีและ
วิธีการเสียภาษีแตกตางกันแลวแตกรณี ภาษีที่จัดเก็บจากรายไดนั้น ครอบคลุมผูมีรายไดที่
เปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทตางๆ โดยมีหนาที่เสียภาษีเงินได
แตกตางกันไป ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผูมีรายไดที่เปนบุคคลทั่วไป 
และหนวยภาษีที่ไดกําหนดไวเปนพิเศษ สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินได
ปโตรเลียม จัดเก็บจากนิติบุคคลที่มีรายได เปนตน 
                     ภาษีบางประเภทจัดเก็บจากการบริโภคสินคาและบริการ ไดแก 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีที่จดัเก็บจากผูประกอบธุรกิจการคาซึ่ง
สามารถผลักภาระภาษีไปใหแกผูบริโภคได นอกจากนี้ผูกระทําตราสารบางประเภท    
อาจอยูในขายตองเสียภาษีที่เรียกวา อากรแสตมป อีกดวย 
                     กรมสรรพากรไดบริหารการจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบ
คอมพิวเตอร ในการบริหารขอมูล ฉะนั้นในการเขาสูระบบของกรมสรรพากรเพื่อเสีย
ภาษีอากรทุกประเภท  ผูเสียภาษีจึงตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เพื่อใชติดตอ
เสียภาษ ี  นอกจากนี้หากเปนการประกอบกิจการขายสินคา หรือใหบริการที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ กฎหมายกําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะดวย ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก  
ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นระหวางปที่ผานมาโดยม ี  สถานะ อยางหนึ่งอยางใด ดังนี ้
                  1)   บุคคลธรรมดา  
                  2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
                  3)   ผูถึงแกความตายระหวางปภาษ ี 
                  4)   กองมรดกที่ยังไมไดแบง 
                       ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นในระหวางปภาษีมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ เสียภาษเีงินได
บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม 



 

 

10 

                        ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นระหวางปภาษีจะมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ ก็ตอเมื่อม ี
เงินไดถึงเกณฑขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ไมวาเมื่อคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระ
เพิ่มเติมหรือไมก็ตาม ดังนี ้
                        1.  ผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเงินเดือน คาจาง ที่ไดรับในปภาษีนั้น 
(ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 
                             - กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 50,000 บาท 
                             - กรณีที่มีคูสมรสไมวาฝายเดียว หรือทั้งสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมิน
รวมกันเกิน 100,000 บาท 
                        2. ผูมีเงินไดจากการทําธุรกิจการคาทั่วไปที่มิใชเกิดจากการจางแรงงาน 
ที่ไดรับในปภาษีนั้น (ตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 
                            - กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
                            - กรณีมีคูสมรสไมวาฝายเดียวหรือทั้งสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมิน
รวมกัน เกิน 60,000 บาท 
                        3. กองมรดกของผูตายที่ยังไมแบงเกิน 30,000 บาท 
                        4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลเกิน 30,000 บาท 
    
    การคํานวณภาษี 
 
                 เนื่องจากผูมีเงินไดประกอบอาชีพแตกตางกัน มีความยากงายหรือตนทุน 
ที่แตกตางกัน เพื่อความเปนธรรม ในกฎหมายจึงไดแบงลักษณะเงินได (พึงประเมิน) 
ออกเปนกลุม  ๆตามความเหมาะสมเพื่อกําหนด วิธีคํานวณภาษีใหเกิดความเปนธรรม 
มากที่สุด ดังนี ้
                  1. เงินไดประเภทที ่1 ไดแก เงินไดเนื่องจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปน  
                          - เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวดั บําเหน็จ บํานาญ 
                         - เงินคาเชาบานที่ไดรับจากนายจาง 
                         - เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ซึ่งนายจางใหอยูโดยไม
เสียคาเชา 
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                         - เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ 
                         - เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด  ๆบรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 
เชน มูลคาของการไดรับประทานอาหาร เปนตน  
                  2. เงินไดประเภทที่ 2 ไดแก เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือ
จากการรับทํางานให ไมวาจะเปน 
                       -   คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด 
                       -   เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
                                   -    เงินคาเชาบานที่ไดรับเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับ
ทํางานให 
                      -  เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน ที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไม
เสียคาเชา 
                      -  เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ 
                      -  เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือ
ตําแหนงงานที่ทําหรือ จากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงาน หรืองาน 
ที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือช่ัวคราว  
                  3. เงินไดประเภทที่ 3 ไดแก คาแหงลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือ 
เงินไดที่มีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม  นิติกรรมอยางอื่นหรือคํา
พิพากษาของศาล 
                4. เงินไดประเภทที่ 4 ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร เงินลดทุน 
เงินเพิ่มทุน ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน ฯลฯ เปนตน 
 
วิธีการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
                    โดยทั่วไปผูมีเงินไดตองนําเงินไดพึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดป
ภาษี (ไมรวมเงินไดที่กฎหมายยกเวนภาษี หรือที่ไมตองเสียภาษ)ี ไปคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสิ้นป เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของป 
ถัดจากปที่มีเงินได การคํานวณภาษีใหทําเปน 3 ขั้น คือ 
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ข้ันที่หนึ่ง คํานวณหาจํานวนภาษีตามวิธีที่ 1 เสียกอน   
การคํานวณภาษีตามวิธีที ่1 
เงินไดพึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปภาษ ี xxxx  (1) 
หัก คาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด xxxx  (2) 
(1)-(2) เหลือเงินไดหลังจากหักคาใชจาย xxxx  (3) 
หัก คาลดหยอนตาง ๆ (ไมรวมคาลดหยอนเงินบริจาค) ตามที่
กฎหมายกําหนด xxxx  (4) 

(3)-(4) เหลือเงินไดหลังจากหักคาลดหยอนตาง  ๆ xxxx  (5) 
หัก คาลดหยอนเงินบริจาค ไมเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด xxxx  (6) 
(5-6) เหลือเงินไดสุทธิ xxxx  (7) 
นําเงินไดสุทธิตาม (7) ไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

    

จํานวนภาษีตามการคํานวณภาษีวิธีที่ 1 xxxx  (8) 
 
ข้ันที่สอง ใหพิจารณาวาจะตองคํานวณภาษีตาม วิธีที่ 2 หรือไม ถาเขาเงื่อนไขที่จะตอง
คํานวณภาษีตามวิธีที่ 2 จึงคํานวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกวิธีหนึ่งกรณีที่ตองคํานวณภาษีตาม
วิธีที่ 2 ไดแก กรณีที่เงินไดพึงประเมินทุกประเภทในปภาษี แตไมรวม เงินไดพึงประเมิน
ตามประเภทที่ 1 มีจํานวนรวมกันตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตามวิธีที่ 2 นี้ 
ใหคํานวณในอัตรารอยละ 0.005 ของยอดเงินไดพึงประเมิน (= เงินไดพึงประเมินทุก
ประเภทลบเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 คูณดวย 0.005) ดังกลาวนั้น 
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ข้ันที่สาม สรุปจํานวนภาษีที่ตองเสียภาษี 
การคํานวณภาษี  
 

 
          
2.  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
                ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และหมายความรวมถึงนิติบุคคล
อื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดวย ดังนี ้ 
                บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล มีดังนี ้ 
                (1)   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแก  
                        ก.   บริษัท จํากัด  
                        ข.   บริษัทมหาชน จํากัด  
                        ค.   หางหุนสวนจํากัด  
                        ง.   หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
               
 
 

จํานวนภาษีเงินไดสิ้นปที่ตองเสีย เทียบ (8) และ (10) จํานวน 
ที่สูงกวา xxxx (11) 

หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายแลว xx   
ภาษีเงินไดครึ่งปที่ชําระไวแลว xx   
ภาษีเงินไดชําระลวงหนา xx   
เครดิตภาษีเงินปนผล xx xx (12) 
(11-12) เหลือ ภาษีเงินไดที่ตองเสีย (หรือที่เสียไวเกินขอคืนได) xx  
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                  (2)  นิติบุคคลที่ไมตองเสียภาษีเงินได 
                         นิติบุคคลอื่นๆ นอกจากที่กลาวในขางตน และเฉพาะที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการ ของรัฐบาลหรือสหกรณ ไมมีหนาที่
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแตอยางใด 
        อัตราภาษี และการคํานวณภาษี 
                   (1)   อัตราภาษี    
                          ก. ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลรอยละ 30  
                          ข. ภาษีจากกําไรสุทธิเฉพาะกรณีที่ไดจากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย 
ลงวันที1่6 กันยายน 2535 รอยละ 10  
                   (2)   การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธ ิบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่มีหนาที่เสีย ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิและตองคํานวณภาษีเงินได 
นิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีปละ 2 ครั้ง 
 
      ตอนที ่3 การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี               
   
                   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิจะตองยื่น
แบบแสดงรายการและชําระภาษีดังนี ้ 
                    (1)   การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบ 
                            จะตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชําระภาษ(ีถาม)ี ตามแบบ ภ.ง.ด.51 
ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดทายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  
                    (2)   การเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ 
                            ระยะเวลาบัญชีจะตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชําระภาษ ี(ถาม)ี  
ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี 
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 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ  
 

 
                  
                 1. "ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงป" เปนการยื่นแบบแสดงรายการเงินได
เฉพาะเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายนไมวาจะมีเงินไดประเภทอืน่รวมอยูดวยหรือไมก็ตาม โดยยื่นภายในเดือน
กันยายนของปภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นําไปเปนเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปได                         
                 2. "ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นป" เปนการยื่นแบบแสดงรายการเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับแลว ในระหวางปภาษ ีโดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป  

แบบแสดงรายการที่ใชมีดังตอไปนี ้ 

ช่ือแบบ  ใชยื่นกรณี  กําหนดเวลายื่น  

ภ.ง.ด. 90  มีเงินไดพึงประเมินทุกประเภท  มกราคม - มีนาคม ของปภาษี
ถัดไป  

ภ.ง.ด. 91  มีเฉพาะเงินไดพึงประเมินประเภท 
ที่ 1 ม.40(1) ประเภทเดียว  

มกราคม - มีนาคม ของปภาษี
ถัดไป  
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การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  ,91 ผานอินเทอรเน็ต  

ช่ือแบบ  ใชยื่นกรณี  กําหนดเวลายื่น  

ภ.ง.ด. 90  มีเงินไดพึงประเมินทุกประเภท  มกราคม - มีนาคม ของปภาษี
ถัดไป  

ภ.ง.ด. 93  มีเงินไดขอชําระภาษีลวงหนา  กอนถึงกําหนดเวลาการยื่น
แบบตามปกติ  

ภ.ง.ด. 94  ยื่นครึ่งปสําหรับผูมีเงินไดพึง
ประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7  
และ 8  

กรกฎาคม - กันยายน  
ของปภาษีนั้น 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  ,91 ผานอินเทอรเน็ต  

ข้ันตอนการยื่นแบบฯ 
            1. เขา web site ของกรมสรรพากรที ่www.rd.go.th  
            2. เลือกรายการบริการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต 
            3. เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แลวแตกรณ ี

ยื่นแบบแสดงรายการไดที ่
                1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกวา สํานักงานสรรพากรเขต / 
อําเภอ) สําหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผูมีเงินไดสามารถยื่นแบบฯ  
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใดก็ได ไมจําเปนตองเปนทองที่ที่มีภูมิลําเนา 
                2. สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร อาจยื่นแบบทางไปรษณีย โดยสงไปยัง 
กองคลังกรมสรรพากรได โดยถือเอาวันลงทะเบียนเปนวันรับแบบและชําระภาษี  
(ไมรวมกรณีขอผอนชําระ) 
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                3. บน Web Site ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th โดยชําระภาษีผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย หรือชําระผาน e-payment หรือโดยวิธีอื่นไดแก ชําระ
ผานเครื่อง ATM  โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ  ทางอินเทอรเน็ต หรือชําระผานทาง
ไปรษณีย 
               4. ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาท ี่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร หรือ ตางจังหวัด 
แตตองเปนกรณียื่นแบบ ฯ และชําระภาษีภายในกําหนดเวลา มีภาษีที่ตองชําระพรอมกับ
การยื่นแบบ ฯ และจะตองเปนแบบฯ ที่แสดงช่ือ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี ตามที่
กรมสรรพากรจัดทําและสงให 

การชําระภาษีดวยวิธีใด 

               การชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นอกจากผูเสียภาษีจะชําระภาษีโดยการถูก
หักภาษี ณ จาย ที่จายแลว ถาในการยื่นแบบแสดงรายการและคํานวณภาษีตามแบบแสดง
รายการที่ยื่นนั้น มีภาษีที่ตองชําระหรือตองชําระเพิ่มเติมอีกก็ใหชําระหรือชําระเพิ่มเติม
ตอเจาหนาที่สรรพากร พรอมกับการยื่นแบบนั้น โดยเจาหนาที่ผูรับชําระจะออกหลักฐาน
ใบเสร็จแสดงการรับเงินภาษ ีและถือเปนหลักฐานแสดงการยื่นแบบแสดงรายการดวย 
ใหกับผูยื่นแบบแสดงรายการทุกราย การชําระภาษีอาจเลือกวิธีการชําระไดดังนี ้
                  - ชําระเปนเงินสด 
                  - ชําระเปนธนาณัติ 
                    ผูมีเงินไดที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ 
ภ.ง.ด.91 ทางไปรษณียลงทะเบียน ใหสงธนาณัติเทากับจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ  
(หามหักคาธรรมเนียมในการสงธนาณัต)ิ ไปพรอมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ91 
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        ความรูเสริม 
 
           หากยื่นแบบแลวมีภาษีตองชําระจะขอผอนชําระภาษีไดหรือไม 
                   1. ถามีภาษีที่ตองชําระจํานวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปและภาษี
สิ้นป ผูเสียภาษีมีสิทธิ ขอผอนชําระภาษีไดเปน 3 งวดเทา ๆ กัน โดยไมตองเสียเงินเพิ่ม
ใดๆ ผูเสียภาษีอาจติดตอขอผอนชําระไดที ่สํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใชแบบ 
บ.ช. 35 จํานวน 1 ชุด 3 แผน ขอความเหมือนกันดังนี ้ 
                        งวดที่ 1  ชําระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน 
หรือวันที่ 31 มีนาคม 
                        งวดที่ 2  ชําระภายใน 1 เดือนนับแตวันทีต่องชําระงวดที่ 1 
                        งวดที่ 3  ชําระภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ตองชําระงวดที่ 2 
                         ถาภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิไดชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูเสียภาษี
หมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปน รายงวด และตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน 
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ 
                    2. ผูมีเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฏากร ที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ถามีภาษีตองชําระจํานวนนอยกวา 3,000 บาท ผูเสีย
ภาษีมีสิทธิขอผอนชําระภาษีไดเปน 6 งวด โดยไมมีดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มใด  ๆและยัง
สามารถเลือกวันที่จะชําระภาษีตามสะดวกไดดวย 
                        ผูเสียภาษีสามารถติดตอขอผอนชําระไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
โดยงวดแรกตองชําระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที ่ 31  มีนาคม ของทุกป 
                ถาไมชําระในกําหนดเวลา 
                         1. กรณีไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
                              จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ที่ตองชําระนั้น นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระภาษ ีเวนแตกรณ ี
ที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษีไดเงินเพิ่มเสีย 
รอยละ 0.75 
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                         2. กรณีเจาพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก 
                              ปรากฏวามิไดยื่นแบบแสดงรายการไวหรือยื่นแบบแสดงรายการไว 
แตชําระภาษีขาดหรือต่ําไป นอกจากจะตองรับผิดชําระเงินเพิ่มตามขอ 1 แลว ยังจะตอง
รับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เทา หรือ 2 เทาของเงินภาษีที่ตองชําระแลวแตกรณ ีเงินเบี้ยปรับ
ดังกลาวอาจลดหรืองดไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีอัตราภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา เมื่อไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี ้
   

เงินไดสุทธิ 
ชวงเงินไดสุทธิ 

แตละขั้น 

อัตราภาษ ี

รอยละ 

ภาษีแตละขั้น 

เงินไดสุทธิ 

ภาษีสะสม 

สูงสุดของขั้น 
1 - 100,000 100,000 ไดรับยกเวน - -  

100,001 - 500,000 400,000 10 40,000 40,000 
500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 140,000 

1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,040,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป   37     
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    บทสรุปเร่ือง กฎหมายภาษีอากร 

 
       รายไดสวนใหญของรัฐบาลไดมาจากการเก็บภาษีอากร เพื่อที่จะนํามาเปนเงิน
งบประมาณใชจายในการทํานุบํารุงและพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทุกดาน ซึ่ง
เปนประโยชนตอประเทศ และประชาชน    สําหรับภาษีอากรมีหลายประเภท เชน ภาษีเงินได ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีสรรพสามิตตางๆ  ภาษีศุลกากร อากรมหรสพ 
ทั้งนี้ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีทางตรงที่รัฐจัดเก็บจากผูมีเงินไดและมีลักษณะ
เปนภาษีเงินได คือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลโดยคํานวณอัตรารายไดของบุคคลนั้น     
ที่ไดรับในปหนึ่งๆ ซึ่งรายไดดังกลาวนี้เรียกตามกฎหมายวาเงินไดพึงประเมินซึ่งก็คือตัวเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนที่อาจคิดคํานวณเปนเงินหรือทั้งตัวเงินและทรัพยสินหรือ
ประโยชนปะปนกัน โดยไดรับระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปเดียวกัน  
นอกจากนี้ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดแก บุคคลธรรมดาหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล ผูที่ถึงแกความตายในระหวางปภาษี กองมรดกที่ยัง
ไมไดแบงและผูมีเงินได  สําหรับการยื่นแบบผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 )และ ผูมี
เงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.51 )ผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาและ ผูมีเงินไดนิติบุคคล สามารถยื่น
แบบฯ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใดก็ได ไมจําเปนตองเปนทองที่ ที่มีภูมิลําเนา
ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได ภายในวันที่31 มีนาคมของทุกๆป ณ สถานที่ซึ่งทาง
ราชการกําหนดไว ถาผูใดยื่นเกินกําหนดเวลาจะไดรับโทษตามที่กําหนดไว 
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      กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1 
          เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   อธิบายความหมาย ประเภทของภาษีอากร  หลักเกณฑเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได      
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนจงอธิบายความหมายของคําตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีอากร 

ประเภท ภาษีอากร 
ดานคมนาคม 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประโยชนของการเสียภาษ ี

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
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...........................................................
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...........................................................
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...........................................................
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...........................................................
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...........................................................
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      กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 
                  เร่ือง  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------------------------------- 
กิจกรรมที่ 2  ใหนักเรียนอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรมาใหครบถวนสมบูรณ 
 

 
 
 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคือ 
----------------------------- 
-----------------------------
----------------------------- 
----------------------------- 

เงินไดสุทธิ คือ 
----------------------------- 
-----------------------------
----------------------------- 
----------------------------- 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 คือ 
-----------------------------
การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 คือ 
-----------------------------  
---------------------------- 

คาลดหยอนภาษ ี คือ 
-----------------------------
-----------------------------
---------------------------- 
----------------------------- 

ภาษีมูลคาเพ่ิม คือ 
-----------------------------
-----------------------------
---------------------------- 
----------------------------- 

เงินไดพึงประเมิน คือ 
----------------------------- 
-----------------------------
----------------------------- 
----------------------------- 

ภาษีเงินได คือ 
----------------------------- 
----------------------------- 
----------------------------- 
----------------------------- 

 

ความรูเกี่ยวกับ 
ภาษีอากร 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร                                                        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                        เวลา  10  นาที 
---------------------------------------------------------------------      
    คําช้ีแจง    ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
  
ขอ 1. ภาษีอากรหมายถึงอะไร   
         ก. เงินที่ตองเสยีแกรัฐบาล 
         ข. เงินที่รัฐเก็บไปพัฒนาประเทศ    
         ค. เงินใชจายที่ประชาชนรวมกันออก 
         ง. เงินที่รัฐเรียกเก็บประชาชนตาม  
             กฎหมาย 

 

ขอ 3. หนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี 
           อากร             
          ก. กรมที่ดิน 
          ข. กรมการคา 
          ค. กรมศุลกากร 
          ง. กรมสรรพากร 

 
ขอ 2.  การยื่นเสียภาษีอากรจะตองยื่นตอ 
           หนวยงานยกเวน ขอใด 
            ก.  ธนาคารพาณิชย 
            ข.  ที่ทําการไปรษณีย 
            ค.  กรมสรรพากร 

     ง.   กรมการคาภายใน  

ขอ 4. การยื่นเสียภาษีเงินไดบุคคล 
           ธรรมดาตองเสียภาษีในเดือนใด 
            ก. มกราคม 
            ข. มีนาคม 
            ค. กันยายน 
            ง. ธันวาคม 
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ขอ 6. ภาษีชนิดใดที่รัฐเรียกเก็บตามประมวล 
          รัษฎากร 
          ก.  ภาษีสุรา-ภาษีการคา     
          ข.  ภาษีที่ดิน-ภาษีการคา      
          ค.  ภาษีเงินได-ภาษีมูลคาเพิ่ม      

    ง.  ภาษีสุรา- อากรแสตมป  
           

ขอ 9. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
          ที่ไดรับการยกเวน คือขอใด 
          ก.    50,000    บาท 
          ข.    80,000    บาท 
          ค.  100,000    บาท 
          ง.   200,000   บาท 
 

ขอ7. เงินไดสุทธิหมายถึงขอใด 
           ก. เงินรายไดในรอบป 
           ข. รายไดที่นํา ยื่นเสียภาษี 
           ค. รายไดที่นําไปคํานวณภาษ ี  
          ง.  รายไดที่หักคาลดหยอนภาษ ี

  

ขอ10. แบบแสดงรายการภาษีเงินได 
          บุคคลธรรมดา คือขอใด 
          ก. แบบ ภ.ง.ด. 50 
          ข. แบบ ภ.ง.ด. 51  
          ค. แบบ ภ.ง.ด. 90 
          ง. แบบ ภ.ง.ด. 91 
 

 
 

ขอ 5. เงินไดพึงประเมินเปนรายไดจากขอใด  
             ก. ภาษีเงินได 
             ข. ภาษีประจําป 
             ค. ภาษีสวนบุคคล 

       ง. ภาษีบํารุงทองที ่ 

ขอ 8.  การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 
            ในรอบปจะยื่นเสียภาษีไดปละ 
            กี่คร้ัง 
            ก.     1  ครั้ง 
            ข.     2  ครั้ง 
            ค.     3   ครั้ง 
            ง.     4   ครั้ง 
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    เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1 
เร่ือง  กฎหมายแพงเกี่ยวกับภาษีอากร 

--------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง  : ใหนักเรียนอธิบายความหมายของคําตอไปนี ้

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   อธิบายความหมาย ประเภทของภาษีอากร  หลักเกณฑเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีอากร 

ประเภท ภาษีอากร 
ดานคมนาคม 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประโยชนของการเสียภาษ ี

ภาษีอากรมีหลายประเภท คือ 
1. ภาษีเงินได  
2. ภาษีบํารุงทองท่ี 
3.  ภาษีโรงเรือน  
4. ภาษีท่ีดิน  
5. ภาษีสรรพสามิตตางๆ   
6. ภาษีศุลกากร  
7. อากรมหรสพ  
8. ฯลฯ 

เงินไดพึงประเมินหมายถึง 
ตั๋วเงินและทรัพยสินหรือ
ประโยชนท่ีอาจคิดคํานวณเปน
เงินทุกประเภทของตน ตลอดป
โดยไดรับระหวางวันท่ี 1 
มกราคม-31 ธันวาคม ของป
เดียวกัน "ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาส้ินป" เปนการยื่นแบบ
(ภ.ง.ด.90) แสดงรายการ 
เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับแลว 
ในระหวางปภาษ ีโดยยื่นภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป  
 

 เพ่ือท่ีจะนํามาเปนเงิน
งบประมาณใชจายในการทํานุ
บํารุงและพัฒนาประเทศไทยให
เจริญกาวหนาทุกดาน ซ่ึงเปน
ประโยชนตอประเทศ และประชาชน     
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      เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 
                  เร่ือง  กฎหมายแพงเกี่ยวกับภาษีอากร 

--------------------------------------------------------------------- 
กิจกรรมที่ 2  ใหนักเรียนตอบคําถามพัฒนากระบวนการคิด  

 

 
 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  คือ 
จัดเก็บภาษีจากบริษัทหรือ 
หางหุนสวนสามัญ 
นิติบุคคล บริษัทจํากัด 
การยื่นแบบ (ภ.ง.ด.51) 
 

เงินไดสุทธ ิคือ 
การนําเงินไดพึง
ประเมินมาหักดวย
คาใชจายและคา
ลดหยอน 
 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 
คือ ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51
คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ธรรมดา 

คาลดหยอนภาษ ีคือ 
1. สามี ภรรยาและบุตร 
2. เบ้ียประกันชีวิต 
3. ดอกเบ้ียเงินกูเพื่อซื้อท่ีอยู   
    อาศัย 
4. เงินบริจาค 
--------------------------

ภาษีมูลคาเพ่ิม คือ 
ภาษีท่ีเก็บจากมูลคาของ
สินคาหรือบริการสวนท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละข้ันตอน
ของการผลิตและจําหนาย
สินคาหรือบริการชนิดตางๆ 
 

เงินไดพึงประเมิน  คือ 
ตั๋วเงินและทรัพยสินหรือ
ประโยชนท่ีอาจคิดคํานวณ
เปนเงินทุกประเภทของตน 
ตลอดปโดยไดรับระหวาง
วันท่ี 1 มกราคม-31 มีนาคม
ธันวาคม ของปเดียวกัน 

ภาษีเงินได   คือภาษีท่ีรัฐ
เรียกเก็บจากบุคคลโดย
คํานวณอัตราจากรายไดของ
บุคคลท่ีไดรับในปหนึ่งๆ 
รายไดนี้ตามกฎหมาย
เรียกวาเงินไดพึงประเมิน 

 

ความรูเกี่ยวกับ 
ภาษีอากร 
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน   
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                              ขอ1. ง  ขอ2. ค     ขอ3. ง     ขอ4. ง     ขอ 5. ค 
                                              ขอ6. ง  ขอ7. ก     ขอ8. ง     ขอ9.ข     ขอ10. ข 
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน  
 เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ขอ1. ง  ขอ2. ง     ขอ3. ง     ขอ4. ข     ขอ 5. ค 
                                              ขอ6. ค  ขอ7. ง     ขอ8. ข     ขอ9.ค     ขอ10. ง 
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กระดาษคําตอบ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย 
ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

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

               สรุปผลการเรียน 

ทดสอบกอนเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

ประเมินผล กิจกรรม 
ที่ 1 

กิจกรรม 
ที่ 2 

รวม กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  
ได       
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 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
9 

รวม 
 

กอน
เรียน 

 

หลัง
เรียน 

 

การพัฒนา 
 

1                    
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                     

25…..                     
รวม     
เฉลี่ย     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 
วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   
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