1

วิธกี รอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ครึง่ ปี ปีภาษี 2561
		

สำ�หรับผูม้ เี งินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

			  (1) มีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8)
					  ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94 รวมคำ�นวณภาษีกบั ผูม้ เี งินได้*
					  แยกยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94
* กรณีรวมคำ�นวณภาษี ให้กรอกรายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวม
คำ�นวณภาษีโดย Download ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์
> Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่าง ๆ >
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
		
- กรณีคู่สมรสมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4) เท่านั้น
โดยไม่มีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) ให้เลือก
			  (2) มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4)
		
- กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ ให้เลือก
			  (3) ไม่มีเงินได้

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

ได้แก่ ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ในปีภาษี 2561 ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		
1. ผูท้ เ่ี ป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
		
2. ผู้ท่มี ีค่สู มรส มีเงินได้พงึ ประเมินไม่วา่ ฝ่ายเดียวหรือทัง้ สองฝ่าย
			 รวมกันเกิน 120,000 บาท
		
3. กองมรดกทีย่ งั มิได้แบ่ง มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 60,000 บาท
		
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมิน
			 เกิน 60,000 บาท
		
5. คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 60,000 บาท
		
6. วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
		
ชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
			 นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาท หรือมีเงินได้
			 เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งได้รับ
			 ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข
			 ที่อธิบดีประกาศกำ�หนด

วิธีกรอกแบบ
 ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน

		
และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
		
 กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างประเทศที่มีช่ือและชื่อสกุลเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
		
 กรณีได้รับแบบที่พิมพ์เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ
วันเดือนปีเกิด และทีอ่ ย่ไู ว้แล้ว โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา
หากพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรือมีการเปลีย่ นแปลงรายการเกี่ยวกับ ชือ่
วันเดือนปีเกิด และทีอ่ ยู่ ให้ขดี รายการดังกล่าว แล้วเขียนข้อความใหม่
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องแนบ
หลักฐานใดๆ
		
 โปรดกรอก ชื่อเว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกรรม) ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน
		
 โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
		
 ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ
แล้วแต่กรณีเพียงข้อเดียวว่าเป็นการยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม
		
 ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส
			 ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ
แล้วแต่กรณีเพียงข้อเดียว
			 - กรณีคส่ ู มรสมีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) หรือมีเงินได้มาตรา
40 (1) - (4) และมาตรา 40 (5) - (8) ด้วย ให้เลือก

ภ.ง.ด.94

		

 คำ�รับรอง

ให้ผมู้ หี น้าทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94 เป็นผูล้ งชือ่ ในแบบฯ ด้วยตนเอง
พร้อมกับให้กรอกวัน เดือน ปี ทีย่ นื่ แบบ ภ.ง.ด.94 และเพือ่ ความสะดวก
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ควรไปยื่นแบบฯ ด้วยตนเองเพราะหากมีข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการกรอกรายการในแบบฯ จะได้แก้ไขหรือชี้แจงได้ทันที
		
ให้ผู้มีเงินได้ลงชื่อในช่อง “ผ้มู เี งินได้”
		
สำ � หรั บ ผู้ มี เ งิ น ได้ ใ นบางกรณี ก ฎหมายได้ กำ � หนดให้ ผู้ แ ทน
(บุคคลอื่น) เป็นผูย้ น่ื แบบฯ ในนามของผูม้ เี งินได้และเป็นตัวแทนในการ
ชำ�ระภาษี ให้ผู้แทนเป็นผู้ลงชื่อในช่อง “ผูแ้ ทน” และระบุด้วยว่าเป็น
ผู้แทนในฐานะใด (พร้อมทั้งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้แทนด้วย) ดังนี้
		
1. ผู้มีเงินได้ท่เี ป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่ได้บรรลุ
นิติภาวะโดยการสมรส) ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมของ
ผู้เยาว์
		
2. ผู้มีเงินได้ท่เี ป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ให้เป็นหน้าที่ของผูอ้ นุบาล
		
3. ผู้มีเงินได้ท่ีเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็น คนเสมื อ นไร้ ค วาม
สามารถ ให้เป็นหน้าทีข่ องผูพ
้ ทิ กั ษ์
		
4. ผู้มีเงินได้ท่อี ยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการ
กิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้น
		
5. ผู้มีเงินได้ท่ถี ึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี หรือถึงแก่
ความตายก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการ ให้เป็นหน้าที่ของผูจ้ ดั การ
มรดกหรือทายาทหรือผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี โดยให้
รวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกที่ได้รับในปีภาษีที่
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน) เป็น
ยอดเงินได้พึงประเมินที่จะต้องยื่นทั้งสิ้น
		
6. ผู้มีเงินได้ท่เี ป็นกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง ให้เป็น
หน้าที่ของผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาท หรือผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก
แล้วแต่กรณี
		
7. ผู้มีเงินได้ท่เี ป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลให้เป็น
หน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ

8. ผูม้ เี งินได้ทเี่ ป็นคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลให้เป็นหน้าทีข่ อง

ผู้จัดการคณะบุคคล
9. ผูม้ เี งินได้ทเี่ ป็นบุคคลทีต่ ง้ั ตัวแทนจัดการทรัพย์สนิ หรือผูร้ บั
ประโยชน์จากทรัสต์ ให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนหรือทรัสตี
 การกรอกรายการเงินได้พงึ ประเมิน
 การยกเว้นเงินได้ส�ำ หรับ
1. คนพิ ก ารที่มีอ ายุ ไ ม่ เ กิ น 65 ปี บ ริ บูร ณ์ ให้ ก รอกใน
ใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอายุ
ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยได้รับยกเว้น
เงินได้ 190,000 บาท หากผูม้ เี งินได้มอี ายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ในปีภาษีใด
และใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น เงิ น ได้ กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป
แล้วต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการในปีภาษีนั้นอีก
		 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ไม่วา่ ความเป็นสามีภริยา
ได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ให้สามีภริยาต่างฝ่ายต่างได้้รับยกเว้นเงินได้
คนละ 190,000 บาท
		 การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากรประเภทใดก็ได้ หรือจะเลือกใช้สิทธิยกเว้นเงินได้
จากเงินได้หลายประเภท แต่สิทธิทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ
190,000 บาท แล้วจึงนำ�จำ�นวนเงินได้ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหัก
ยกเว้นฯ ** นำ�ไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.94”
2. ผูม้ เี งินได้ (รวมถึงคนพิการ) ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 65 ปีขน้ึ ไป
ให้กรอกในใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
		
กรณีผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปีภาษี และเป็น
ผู้อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
		 กรณีผู้มีเงินได้ และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา
40(5) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร และต่างฝ่ายต่างเข้าหลักเกณฑ์
ข้างต้น ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
		 การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ แต่สิทธิทั้งหมด
รวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท แล้วจึงนำ�จำ�นวนเงินได้
ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้น
เงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหักยกเว้นฯ** นำ�ไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.94”
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5)			
ได้แก่ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
1. การให้เช่าทรัพย์สนิ
2. การผิดสัญญาเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ การผิดสัญญาซือ้ ขายเงินผ่อน
ซึ่ ง ผู้ ข ายได้ รั บ คื น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ซื้ อ ขายนั้ น โดยไม่ ต้ อ งคื น เงิ น หรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
		 กรณีตาม 2. ให้ถือเอาเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วตั้งแต่
วันทำ�สัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่
มีการผิดสัญญานั้น
การหักค่าใช้จา่ ย
(1) การให้เช่าทรัพย์สนิ ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		 วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		 วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
		 (ก) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ร้อยละ 30

2

(ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 20
(ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 15
(ง) ยานพาหนะ
ร้อยละ 30
(จ) ทรัพย์สินอย่างอื่น
ร้อยละ 10
		
กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้
		
เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี
(2 ) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อนฯ ผูม้ เี งินได้หกั ค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 20 ได้วธิ เี ดียว
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (6)			
		
ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
		
การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		
วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
		
(1) การประกอบโรคศิลปะ
ร้อยละ 60
		
(2) วิชาชีพอิสระอืน่ นอกจากการประกอบโรคศิลปะ ร้อยละ 30
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (7)			
		
ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระในส่วนสำ�คัญนอกจากเครื่องมือ
		
การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		
วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)			
		
ได้แก่
		
1. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่ง หรือการอืน่ นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7) แล้ว
รวมทัง้ การขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมุง่ ในทางการค้าหรือหากำ�ไร
(การหักค่าใช้จ่ายดูตารางที่ 2 หน้า 16)
		
2. เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร/เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม
ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ของผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
ผู้มีเงินได้ดังกล่าว ไม่ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 10 หรือยอมให้หักแต่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือ
ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
		
3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรั พย์อันเป็นมรดก หรือ
ทีไ่ ด้รบั จากการให้โดยเสน่หา หรือทีไ่ ด้มาโดยมิได้มงุ่ ในทางการค้า
หรือหากำ�ไร (เฉพาะที่เลือกนำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)
การหักค่าใช้จา่ ย
		
(1) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการ
ให้โดยเสน่หา ให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 50 ได้วิธีเดียว
		
(2) การขายอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้มาโดยมิได้ม่งุ ในทางการค้า
หรือหากำ�ไร ให้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		
วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		
วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
จำ�นวนปีทถี่ อื ครอง* 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีขึ้นไป
ร้อยละของเงินได้ 92 84 77 71 65 60 55 50
		
		
		
		

* จำ�นวนปีท่ีถือครอง หมายถึ ง จำ � นวนปี นั บ ตั้ ง แต่ ปี ที่ ไ ด้
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกิน 10 ปี ให้นับเพียง
10 ปี เศษของปีให้นับเป็น 1 ปี การนับจำ�นวนปีที่ถือครองให้ถือตาม
ปีปฏิทิน
4. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
		
4.1 กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ขายหน่ว ยลงทุน คืน ฯ ได้รับ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (56) และ (65) ของกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246
(พ.ศ. 2547)ฯ และกฎกระทรวงฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)ฯ จะได้รบั สิทธิ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ให้ แ สดงรายการเงิ น ค่ า ขายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ
หักราคาทุนใน 5.
		 4.2 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตาม 4.1 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แสดงรายการเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน 5. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำ�ผลต่างไปรวมคำ�นวณภาษีด้วย
			 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ สำ�หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)ฯ และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)ฯ
			 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)ฯ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนฯ ต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิม่ เติม เพือ่ ปรับปรุง
รายการเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ ไปแล้ว
โดยยืน่ แบบปรับปรุงของปีทนี่ �ำ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนฯ ไปลดหย่อนภาษี
เป็ น รายปี หากยื่ น แบบเพิ่ ม เติ ม และเสี ย ภาษี เ พิ่ ม เติ ม ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
5. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
		
5.1 กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ขายหน่ว ยลงทุน คืน ฯ ได้รับ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (67) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509)ฯ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)ฯ
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)ฯ ให้แสดงรายการเงินค่า
ขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน 6.
		 5.2 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตาม 5.1 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แสดงรายการเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน 6. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำ�ผลต่างไปรวมคำ�นวณภาษีด้วย
		 ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257)ฯ
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276)ฯ
ผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงรายการเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ
ไปแล้ ว โดยยื่ น แบบปรั บ ปรุ ง ของปี ที่ นำ � เงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ฯ
ไปลดหย่อนภาษี เป็นรายปี และเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มด้วย
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6. เงิ น ได้ จ ากการให้ ห รื อ การรั บ (โดยเลื อ กนำ � มารวม

คำ�นวณภาษีกบั เงินได้อนื่ ๆ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้น ตามมาตรา 42
(26) (27) และ (28) แห่งประมวลรัษฎากร)
			 6.1 เงิ น ได้ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตร
หนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (26)
			 6.2 เงินได้ท่ไี ด้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา
จากบุพการี ผูส้ บื สันดาน หรือคูส่ มรส เฉพาะเงินได้ในส่วนทีเ่ กิน 20 ล้านบาท
ต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (27)
			 6.3 เงินได้ท่ีได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา
หรือจากการให้โดยเสน่หาเนือ่ งในพิธหี รือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะ
เงินได้ในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42
(28) และไม่ใช่เงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560)
		
7. เงิ น ได้ จ ากการให้ ห รื อ การรั บ (โดยเลื อ กเสี ย ภาษี
ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 42
(26) (27) และ (28) แห่งประมวลรัษฎากร)
			 7.1 เงิ น ได้ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตร
หนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (26)
			 7.2 เงินได้ท่ไี ด้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา
จากบุพการี ผูส้ บื สันดาน หรือคูส่ มรส เฉพาะเงินได้ในส่วนทีเ่ กิน 20 ล้านบาท
ต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (27)
			 7.3 เงินได้ท่ีได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา
หรือจากการให้โดยเสน่หาเนือ่ งในพิธหี รือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะ
เงินได้ในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42
(28) และไม่ใช่เงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560)
		
กรณีมรี ายการเงินได้พงึ ประเมินมากกว่าแบบภ.ง.ด.94 ท่านสามารถ
Download ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)
และกรณีมีเงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือ
โดยทางอื่นให้ Download ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิ ท ธิ ค รอบครองในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยมี ค่ า ตอบแทนหรื อ ไม่ มี
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่างๆ >
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
		
การหักค่าใช้จ่าย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ที่ได้จ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นจำ�นวนร้อยละ 100 ของเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้ง
ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ณ สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 305)ฯ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นจำ�นวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีเงินได้รวมกันไม่เกินสามสิบล้านบาท
ในปีภาษีทใี่ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 640) พ.ศ. 2560ฯ
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 317)ฯ
 รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ย
		
1. ผูม้ เี งินได้
			 สำ�หรับบุคคลธรรมดาทั่วไป ให้กรอกจำ�นวนเงิน
ค่าลดหย่อน 30,000 บาท
			 กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ให้กรอกจำ�นวนเงินค่าลดหย่อน 30,000
บาท หรือ 60,000 บาท ตามกรณีดังต่อไปนี้
			 (1) กรณีที่อยูใ่ นประเทศไทยเพียงคนเดียว ให้กรอก
จำ�นวนเงิน 30,000 บาท
			 (2) กรณีทอ่ี ยูใ่ นประเทศไทยตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไป ให้กรอก
จำ�นวนเงิน 60,000 บาท
		 2. คูส่ มรส
			 2.1 กรณีคสู่ มรสไม่มเี งินได้ ให้กรอกจำ�นวนเงินค่าลดหย่อน
ของคูส่ มรส 30,000 บาท
			 2.2 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8)
				 (1) กรณีรวมคำ�นวณภาษีให้ผ้มู ีเงินได้หักลดหย่อน
ส่วนตัว 30,000 บาท และหักลดหย่อนสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
30,000 บาท
				 (2) กรณีแยกยื่นแบบฯ ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างหัก
ลดหย่อนส่วนตัวฝ่ายละ 30,000 บาท แต่จะหักลดหย่อนสามีหรือ
ภริยาของผู้มีเงินได้อีกไม่ได้
			 2.3 กรณีคู่สมรสมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4)
เท่านั้น ให้กรอกจำ�นวนเงินค่าลดหย่อนของคู่สมรส 30,000 บาท
			 2.4 กรณีผมู้ เี งินได้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย (อยูช่ ว่ั ระยะ
เวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปีภาษี) ให้หัก
ลดหย่ อ นคู่ส มรสได้ ทั้ ง ที่เ ป็ น ผู้อ ยู่ใ นประเทศไทยและที่เ ป็ น ผู้อ ยู่
ในต่างประเทศ
			 2.5 กรณีผมู้ เี งินได้มไิ ด้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้หกั
ลดหย่อนได้เฉพาะคู่สมรสทีเ่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยเท่านั้น
		 3. บุตร
			 บุตรทีม่ สี ทิ ธิหกั ลดหย่อน
			 3.1 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผูม้ เี งินได้ หรือบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ คนละ 15,000 บาท
			 3.2 บุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้ คนละ 15,000 บาท
แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน
			 3.3 ในกรณีผมู้ เี งินได้มบี ตุ รทัง้ 3.1 และ 3.2 การหักลดหย่อน
สำ�หรับบุตร ให้น�ำ บุตรตาม 3.1 ทัง้ หมดมาหักก่อน แล้วจึงนำ�บุตรตาม 3.2
มาหัก เว้นแต่ในกรณีผมู้ เี งินได้มบี ตุ รตาม 3.1 ทีม่ ชี วี ติ อยูร่ วมเป็นจำ�นวน
ตัง้ แต่สามคนขึน้ ไป จะนำ�บุตรตาม 3.2 มาหักไม่ได้ แต่ถา้ บุตรตาม 3.1
มีจ�ำ นวนไม่ถงึ สามคนให้น�ำ บุตรตาม 3.2 มาหักได้ โดยเมือ่ รวมกับบุตร
ตาม 3.1 แล้วต้องไม่เกินสามคน
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			 การนับจำ�นวนบุตร ให้นบั เฉพาะบุตรทีม่ ชี วี ติ อยูต่ ามลำ�ดับ
อายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการ
หักลดหย่อนด้วย
			 การหักลดหย่อนสำ�หรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุ
ไม่เกินยี่สิบห้าปีและยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา
หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถอันอยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดู แต่มใิ ห้หกั ลดหย่อนสำ�หรับ
บุตรดังกล่าวทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินในปีภาษีทล่ี ว่ งมาแล้วตัง้ แต่ 30,000 บาท
ขึน้ ไป โดยเงินได้พงึ ประเมินนัน้ ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42
			 การหักลดหย่อนสำ�หรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษี
ไม่ว่ากรณีท่ีจะหักได้น้ันจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตร
บุญธรรมนัน้ ให้หกั ลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว
			 กรณีผมู้ เี งินได้มไิ ด้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้หกั ลดหย่อน
ได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
			 ให้ ก รอกจำ � นวนบุ ต รที่ มี สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นในช่ อ งว่ า ง
ที่เว้นไว้ และระบุเลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรของบุตรในแบบ ภ.ง.ด.94
		
4. อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
			 4.1 บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
			 4.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน) และการหัก
ลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษี
			 4.3 หักลดหย่อนบิดามารดาของผูม้ เี งินได้คนละ 15,000 บาท
และหั ก ลดหย่ อ นได้ สำ � หรั บ บิ ด ามารดาของคู่ ส มรสที่ ไ ม่ มี เ งิ น ได้ อี ก
คนละ 15,000 บาท
			 4.4 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
				 (1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ตน
ได้รับ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน
คนละ 15,000 บาท
				 (2) ถ้าสามีภริยาตกลงยืน่ รายการ และเสียภาษีรวมกัน
โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามี หรือภริยา
อีกฝ่ายหนึ่งให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้
รวมทั้งบิดามารดาของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละ 15,000 บาท
			 4.5 บุตรหลายคนรับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ให้บุตร
คนใดคนหนึ่งที่มีหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็น
ผู้มีสิทธิหักลดหย่อนด้วยแบบ ล.ย.03
			 4.6 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักลดหย่อนได้
เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
			 4.7 ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งระบุ เ ลขประจำ � ตั ว ประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.94
		
5. อุปการะเลีย้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
			 5.1 การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดา
มารดา หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือ
บุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละ 30,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าว

ต้องเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ ตาม
มาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หกั ลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจำ�นวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
			
(1) ให้ผมู้ เี งินได้หกั ลดหย่อน สำ�หรับบุคคลซึง่ เป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือบุคคลซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
				
(ก) บิดามารดาของผู้มีเงินได้
				
(ข) บิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
				
(ค) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
				
(ง) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ
ผู้มีเงินได้
				
(จ) บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้
				
(ฉ) บุคคลอืน่ นอกจาก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ซึง่ เป็น
คนพิการที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ หรือซึง่ เป็นคนทุพพลภาพและอยูใ่ นความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ จำ�นวน 1 คน
			 กรณีทพุ พลภาพ ต้องเป็นกรณีทแี่ พทย์ซงึ่ ได้ขนึ้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มีภาวะจำ�กัดหรือขาดความ
สามารถในการประกอบกิ จ วั ต รหลั ก อั น เป็ น ปกติ เ ยี่ ย งบุ ค คลทั่ ว ไป
อั น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ท างปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ ป็ น
ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า
180 วัน
			 (2) บุคคลตาม (1) ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมี
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท ในปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก
ลดหย่อน โดยไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร
			 กรณีบุคคลตาม (1) เป็นทั้งคนพิการซึ่งมีบัตรประจำ�ตัว
คนพิ การตามกฎหมายว่ าด้ว ยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
คนพิการและเป็นคนทุพพลภาพ ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ
คนพิการเพียงฐานะเดียว
			 (3) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการซึ่งเป็น
บุคคลตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ในบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการในระหว่าง
ปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัว
คนพิ การตามกฎหมายว่ าด้ว ยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
คนพิการคนสุดท้ายในปีภาษีนั้นเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
			 (4) ผู้ มี เ งิ น ได้ ห ลายคนมี ชื่ อ เป็ น ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารใน
บัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการตามมาตรา 47 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผมู้ ี
เงินได้ทกุ คนทีม่ ชี อ่ื เป็นผูด้ แู ลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการตกลงกัน
เพือ่ ยินยอมให้ผมู้ เี งินได้คนหนึง่ คนใดเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนค่าอุปการะ
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เลีย้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ และทำ�ความตกลงเป็นหนังสือโดยผูม้ ี
เงินได้ทุกคนที่มีช่อื เป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการดังกล่าว
เป็นผูล้ งนามในหนังสือตกลงยินยอมเพือ่ ให้ผมู้ เี งินได้ ซึง่ เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิหกั
ลดหย่อนคนพิการใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้ งดูฯ
			 (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นคนพิการ โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว แต่สามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตร ซึ่งเป็นคนพิการและมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร
ประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยไม่มีผู้มีเงินได้อื่นมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำ�ตัว
คนพิการของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจึงมีสิทธิหัก
ลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนพิการ นั้น
				 ตัวอย่าง สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน และภริยาอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ชอบด้วยกฎหมายทีเ่ ป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 1 คน สามีหกั ลดหย่อน
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 30,000 บาท และมีสิทธิ
หักลดหย่อนบุตรที่ภริยาเป็นผู้ดูแลได้ 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท)
			 (6) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพซึ่งเป็น
บุคคลตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อขอ
ใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 (ก) ใบรั บ รองแพทย์ จ ากแพทย์ ซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (1) มีภาวะจำ�กัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทาง
ปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน
หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดังกล่าว
ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ ห ลายคนมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากแพทย์
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม (6) (ก)
ให้ผู้มเี งินได้ทุกคนทีม่ ีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ตกลงกันเพื่อยินยอมให้
ผูม้ เี งินได้คนหนึง่ คนใดเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้ งดู และ
ทำ � ความตกลงเป็ น หนั ง สื อ โดยผู้ มี เ งิ น ได้ ทุ ก คนที่ มี ใ บรั บ รองแพทย์
ดังกล่าว เป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมนั้น เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น
ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน
ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 182)
				 (ข) ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ อุ ป ก า ร ะ เ ลี้ ย ง ดู
คนทุพพลภาพที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม (1)
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย
กฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม หรือหลาน หรือบิดามารดาหรือพี่น้องร่วม
บิ ด ามารดาเดี ย วกั น หรื อ พี่ น้ อ งร่ ว มบิ ด าหรื อ ร่ ว มมารดาเดี ย วกั น
หรือปู่ย่าตายาย หรือลุงป้าน้าอาของบุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ
หรือกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในท้องที่ที่บุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย
โดยหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่
ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 ผู้ รั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คลซึ่ ง บรรลุ
นิตภิ าวะ และรับรองผูม้ เี งินได้ ได้ไม่เกิน 1 คน สำ�หรับการเป็นผูอ้ ปุ การะ
เลี้ยงดูคนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด

			 (7) การหั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารหรื อ
คนทุพพลภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) ให้หัก
ได้ตลอดปีภาษี ไม่วา่ กรณีทจี่ ะหักได้นนั้ จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่ ทัง้ นี้
การหั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นทุ พ พลภาพต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของวรรคสองของ (1) ด้วย
			 (8) กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นประเทศไทยให้
หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้เฉพาะ
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
		 5.2 บุคคลตาม 5.1 (1) ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) จะต้องเป็นบุคคลที่มี
เลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
		 5.3 การหักลดหย่อนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
(ฉบับที่ 182) ผู้มีเงินได้ต้องแนบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04) และแนบหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
			 (1) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ
ภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของบุคคลทีผ่ มู้ เี งินได้จะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อน
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการดังกล่าวในส่วนที่แสดงว่า
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย
			 (2) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
				 (ก) ใบรับรองแพทย์ตาม 5.1 (6) (ก)
				 (ข) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู ค น
ทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04-1) ตาม 5.1 (6) (ข)
6. เบีย้ ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
6.1 บิ ด ามารดาต้ อ งไม่ มี เ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ในปี ภ าษี ที่ ใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป
6.2 ผู้ มี เ งิ น ได้ ห รื อ สามี ห รื อ ภริ ย าของผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งเป็ น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ) และใช้สิทธิ
ยกเว้นฯ ได้ตลอดปีภาษี
6.3 ผู้ มี เ งิ น ได้ จ่ า ยค่ า เบี้ ย ประกั น ให้ บิ ด ามารดาของตน
และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ได้ตาม
จำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
6.4 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
			 (1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยืน่ รายการเงินได้พงึ ประเมินทีต่ นได้รบั
ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
15,000 บาท
			 (2) ถ้าสามีภริยา ตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน
โดยถื อ เอาเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ของตนเป็ น เงิ น ได้ ข องสามี ห รื อ ภริ ย า
อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และได้รับยกเว้นภาษีส่วนของสามีหรือภริยาได้
ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
6.5 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้้ยกเว้นภาษีเงินได้
เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6.6 กรมธรรม์หนึ่งกรมธรรม์ใด มีการจ่ายชำ�ระจากบุตรผู้มี
เงินได้หลายคนให้ใช้สทิ ธิยกเว้นฯ ได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ เบีย้ ประกันตามส่วน
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จำ�นวนบุตรผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
		 6.7 ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งมี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองที่ มี
ข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ กำ�หนดจากบริษัทประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
		 6.8 ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งระบุ เ ลขประจำ � ตั ว ประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.94
7. เบีย้ ประกันชีวติ
		 7.1 การลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ สำ � หรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า
ทีจ่ า่ ยเป็นเบีย้ ประกันชีวติ ของผูม้ เี งินได้ เฉพาะกรณีทกี่ รมธรรม์ประกันชีวติ
มีก�ำ หนดเวลาตัง้ แต่สบิ ปีขนึ้ ไป และเป็นการประกันชีวติ ทีไ่ ด้เอาประกัน
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
				 (1) ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่ มี ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
อื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำ�หรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม
ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำ�หรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
				 (2) ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่ มี ก า ร รั บ เ งิ น ห รื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
					 (ก) กรณี ไ ด้ รั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทน
คืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
					 (ข) กรณี ไ ด้ รั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทน
คื น ตามช่ ว งระยะเวลาที่ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย กำ � หนดนอกจาก (ก) เช่ น
ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบีย้ ประกัน
ชีวติ สะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาทีผ่ รู้ บั ประกันภัยกำ�หนดให้มกี ารจ่าย
เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
					 (ค) กรณี ไ ด้ รับ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนคื น ที่
ไม่เป็นตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสม
ตัง้ แต่ปแี รกถึงปีทม่ี กี ารจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเบีย้ ประกันชีวติ สะสมทัง้ หมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
				 ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และ
หรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีไ่ ด้รบั
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคง
ได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญาประกันชีวิต หรือ
เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
				 ความใน (1) และ (2) ให้ ใช้บังคั บสำ � หรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำ�ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
			 7.2 การได้ รั บ ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
				 (1) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ลดหย่อน
แก่สามีหรือภริยาซึง่ เป็นฝ่ายผูม้ เี งินได้ ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท ได้ครึง่ หนึง่
ตามที่ได้จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน
5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีกสำ�หรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท
ตามที่ได้จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน
90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย มาตรา
42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
				 (2) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
					 (2.1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่

ตนได้รับ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ตาม
จำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีกส่วนที่เกิน
10,000 บาท ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของ
ปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึง่ ไม่เกินเงินได้พงึ ประเมินของแต่ละคน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
				 (2.2) ถ้ า สามี ภ ริ ย าตกลงยื่ น รายการและเสี ย ภาษี
รวมกันโดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหนึ่งให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ตาม
จำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีกส่วนที่เกิน
10,000 บาท ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของ
ปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน 90,000 บาท และให้หักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน
10,000 บาท ได้ ต ามจำ � นวนที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 5,000 บาท
และยกเว้นภาษีได้อีก ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงใน
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
ของสามีหรือภริยา ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
		
7.3 การได้รับยกเว้นภาษีผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
		
กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ค วามคุ้ ม ครองอื่ น เพิ่ ม เติ ม
หลักฐานตามวรรคหนึง่ ต้องระบุจ�ำ นวนเบีย้ ประกันชีวติ และเบีย้ ประกันภัย
ที่จ่ายสำ�หรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
		
กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
เงื่อนไขตาม 7.1 (2) ด้วย
		
ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้บังคับสำ�หรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำ�ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
		
7.4 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.1 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษี
ที่ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อลดหย่อนและ
ยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว
พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		
การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวก็อยู่
ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย
		
เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ จ่ า ยเป็ น เงิ น ฝากไว้ กั บ ธนาคารที่ มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษีตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท ซึ่งการฝากเงินนั้นมีข้อตกลงว่าผู้รับฝากจะจ่ายเงินและ
ผลประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากและมีกำ�หนด
ระยะเวลาการฝากเงินตัง้ แต่ 10 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ เมือ่ รวมกับค่าลดหย่อนตาม
มาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ตามข้อ 2 (61) วรรคหนึง่
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
และเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับเงินได้ (ฉบับที่ 301)ฯ
		
เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ให้แก่
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต หรื อ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ ป ระกอบกิ จ การ
ในราชอาณาจักรสำ�หรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำ�นวน

7

ทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึง่ เมือ่ รวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา
47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2
(61) วรรคหนึง่ หรือ (94) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
แล้วแต่กรณี ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ สำ�หรับเบี้ยประกันภัย
ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีก�ำ หนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 334
(พ.ศ. 2560)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 315)ฯ
		
7.5 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกัน
ชีวิตแบบบำ�นาญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			 (1) เป็ น การจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย สำ � หรั บกรมธรรม์ป ระกัน
ชีวิตแบบบำ�นาญที่มีกำ�หนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
			 (2) เป็ น การประกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ เ อาประกั น ไว้ กั บ ผู้ รั บ
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
			 (3) มี ก ารกำ � หนดการจ่ า ยผลประโยชน์ เ งิ น บำ � นาญเป็ น
รายงวดอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งจำ�นวนผลประโยชน์เงินบำ�นาญดังกล่าวจะ
จ่ า ยเท่ า กั น ทุ ก งวดหรื อจ่ า ยในสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ มขึ้ น ตามระยะเวลาการ
เอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำ�นาญจะจ่ายตามการ
ทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำ�นวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
		 (4) มี ก ารกำ � หนดช่ ว งอายุ ข องการจ่ า ยผลประโยชน์ เ งิ น
บำ�นาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น
และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์
เงินบำ�นาญ
		
7.6 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญของผู้มีเงินได้ กรณี
ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จา่ ยเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวติ แบบ
บำ�นาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็นเบี้ย
ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ หรือการประกันชีวิต
แบบบำ�นาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
90,000 บาท และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
			 (1) ให้ ยกเว้ นภาษีเ งิ นได้ สำ �หรั บเงิน ได้เ ท่ า ที่จ่า ยเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้น
อี ก ในอั ต ราร้ อ ยละ 15 ของเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง ต้ อ งเสี ย
ภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
			 กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคำ�นวณกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
			 (2) กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย ามี เ งิ น ได้ ฝ่ า ยเดี ย ว ได้ จ่ า ยเบี้ ย
ประกันภัยในปีภาษี สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ ให้ยกเว้นภาษี
เงินได้ส�ำ หรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวติ

แบบบำ�นาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
			 กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย าซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ด้ จ่ า ยเงิ น
สะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน
สะสมเข้ า กองทุ น สงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เงินทีไ่ ด้จา่ ยดังกล่าว
เมื่อรวมคำ�นวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน
500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
			 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
				 (3.1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมิน
ที่ตนได้รับให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญเพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้
ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
			
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่าย
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวม
คำ�นวณกับเงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
			 (3.2) ถ้ า สามี ภ ริ ย าตกลงยื่ น รายการ และเสี ย ภาษี
รวมกันโดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหนึง่ ให้ผมู้ เี งินได้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ย
เป็นเบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญเพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้
ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวิตแบบ
บำ�นาญในส่วนของสามีหรือภริยาเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน
200,000 บาท
			 กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวม
คำ�นวณกับเงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
		 ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตาม (1) (2) และ (3) ต้อง
ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา
42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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			 ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน
และยกเว้นภาษีเงินได้ สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น เต็มจำ�นวนเงิน
95,000 บาทก่อน ไม่ว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นหรือไม่
ก็ตาม แล้วนำ�จำ�นวนเงินที่เหลือ หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น
กรอกในช่องเบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
		
7.7 การได้รับยกเว้นภาษี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัย ซึ่งได้รับรองว่า เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำ �หรับการ
ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
		
7.8 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.5 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษี
ที่ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ
จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
เพือ่ เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปีภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร
8. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
		
เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
		
8.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
			 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน และต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี
หรือมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
			 (2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 55 ปี
บริ บู ร ณ์ ทั้ ง นี้ สำ � หรั บ การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีผู้มีเงินได้
ไถ่ ถ อนหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ เพราะเหตุ
ทุพพลภาพหรือตาย
			 (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผล หรือเงินอื่นใดจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงิน
ลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
			 (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
		
8.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม 8.1 และต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี
หรือมีจ�ำ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาทต่อปี

		
8.3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน 8.1 หรือ 8.2 ในปีใด
เมือ่ ผูม้ เี งินได้ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพิม่ เติม
ตาม 8.7 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 8.1 และ 8.2 นับตั้งแต่
ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับ
ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้นับ
ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
		 8.4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
มี อ ายุ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 55 ปี บ ริ บู ร ณ์ ทุ พ พลภาพ ผู้ มี เ งิ น ได้ จ ะไม่ ซื้ อ
หน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ปีใดปีหนึ่ง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำ�นวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 8.1 (1) และ 8.2
		 8.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหนึง่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การ
เลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวม
หนึง่ หรือหลายกองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำ�การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้
		 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม 8.3
และ 8.5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้
จะต้องจัดทำ�เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
		 8.6 การยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้
หน่วยลงทุนตาม 8.1 ถึง 8.4 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน
500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น
		 กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ จ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้
รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ ต้อง
ไม่เกิน 500,000 บาท
		 8.7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 8.6 แล้ว และต่อมาได้
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 8.1 8.2 หรือ 8.3 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 8.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษี
ที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
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ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำ�หรับปีภาษี
ที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออก
จากเงินได้พงึ ประเมินเพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ได้ภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 8.1 8.2 หรือ 8.3 โดย
ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 8.8 การได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)ฯ ผูม้ เี งินได้
ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่าย
เงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
		 เงินได้เท่าทีส่ มาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจา่ ยเป็นเงินสะสม
เข้ า กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น การออม
แห่งชาติ ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษี
นั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำ�หนด
		 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ สำ�หรับกรณีที่ผู้มีเงินได้
จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วย
กองทุนสำ �รองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำ �เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเบีย้ ประกันภัย
สำ � หรั บ ประกั น ชี วิ ต แบบบำ � นาญแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
		 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 314
(พ.ศ. 2559)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 274)ฯ ให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีนั้นไปคำ�นวณ
หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้
หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
10. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุนุ้ ระยะยาว
		 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้
รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
		 10.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
			 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
มีจำ�นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้อง
เสียภาษีเงินได้ ในปีภาษีนนั้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับ

ปีภาษีนน้ั และได้ซอ้ื หน่วยลงทุนนัน้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุน
ในกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
7 ปีปฏิทนิ แต่ไม่รวมถึงกรณีผมู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย
			 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพ
จนไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น ได้ ที่ จ ะนำ � มาซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป
		 10.2 กรณีผมู้ เี งินได้ได้ซอื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขตาม 10.1 และต้องมีจ�ำ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น
10.3 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอีก
กองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทำ�การนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลา
ในการถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
		 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดทำ�
เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่รับ
โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
		 10.4 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ยเป็นค่าซือ้
หน่วยลงทุน 10.1 และ 10.2 ให้ยกเว้นเท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้อง
เสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
สำ�หรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่
รวมถึงห้างหุน้ ส่วนสามัญทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
และกองมรดกที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ แ บ่ ง และยกเว้ น สำ � หรั บ ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ในกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
		 10.5 กรณีผมู้ เี งินได้ ได้ซอ้ื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 10.4 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 10.1 หรือ 10.2 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต าม 10.4 แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ถ่ ถ อน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย
ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี
นั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 10.1 หรือ 10.2 การคำ�นวณ
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อ
เสียภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำ�นวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
		 10.6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
317 (พ.ศ. 2559)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 276)ฯ ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแ่ สดง
ได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุน้ ระยะยาวดังกล่าว และให้ผมู้ เี งินได้
นำ�เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือ่ ได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา
46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
11. ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้าง
อาคารอยู่อาศัยโดยจำ�นองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น
		 11.1 เป็นดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สำ�หรับการกู้ยืมจาก
			 (1) ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
				 (ก) ธนาคาร
				 (ข) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
				 (ค) บริษัทประกันชีวิต
				 (ง) สหกรณ์
				 (จ) นายจ้ า งซึ่ ง มี ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น กองทุ น
ที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
				 (ฉ) บรรษั ท ตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม
กฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
			 ให้หักลดหย่อนฯ ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ครึง่ หนึง่
ตามที่ได้จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายนของปีภาษีน้ี แต่
ไม่เกิน 5,000 บาท และให้ยกเว้นได้อกี สำ�หรับส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท
ตามที่ได้จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายนของปีภาษีน้ี แต่
ไม่เกิน 90,000 บาท
			 (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์และหรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบัน
การเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้หักลดหย่อนฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน
ของปีภาษีน้ี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
			 (3) กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ ให้หกั ลดหย่อนฯ ตามทีไ่ ด้จา่ ย
ไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของปีภาษีนี้ แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
			 (4) ถ้าจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับการกู้ยืมจากผู้ให้
กู้ยืมทั้งกรณีตาม 11.1 (1) และ 11.1 (2) และ 11.1 (3) ให้หักลดหย่อนฯ
ได้ทั้ง 3 กรณีตามที่กล่าวข้างต้น แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
		 11.2 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
เช่าซือ้ อาคาร อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพือ่
สร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมี
สิทธิครอบครอง

		 11.3 ต้องจำ�นองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดหรืออาคาร
พร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้นโดยมีระยะเวลาจำ�นองตาม
ระยะเวลาการกูย้ มื
		 11.4 ต้องใช้อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 11.3 เป็น
ที่อยู่อาศัยในปีท่ขี อหักลดหย่อนฯ แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้าง ซึ่งถูก
นายจ้างสั่งให้ไปปฏิบัติงานของนายจ้าง ณ ต่างถิ่นเป็นประจำ�หรือกรณี
อาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยอันเกิด
จากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคาร
หรือห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
		 11.5 กรณีผมู้ เี งินได้มอี าคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 11.3
เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในปี ท่ีข อหั ก ลดหย่ อ นฯ เกิ น กว่ า 1 แห่ ง ให้ หั ก
ลดหย่อนฯ ได้ทุกแห่งสำ�หรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 11.3
		 11.6 ให้หกั ลดหย่อนฯ ได้ตลอดปีภาษี ไม่วา่ กรณีทจ่ี ะหัก
ลดหย่อนฯ ได้นน้ั จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่
		 11.7 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกูย้ มื ให้หักลดหย่อนฯ
ได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ ค่าลดหย่อนฯ ตามส่วนจำ�นวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกัน
ต้องไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1) และหรือ 11.1 (2) และหรือ 11.1 (3)
และหรือ 11.1 (4)
		 11.8 กรณีสามีภริยาร่วมกันกู้ยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินได้
ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนฯ สำ�หรับผู้มีเงินได้ไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1)
และหรือ 11.1 (2) และหรือ 11.1 (3) และหรือ 11.1 (4)
		 11.9 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนฯ อยู่ก่อนแล้ว
ต่อมาได้สมรสกันให้ยังคงได้หักลดหย่อนฯ
			 (1) ต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ตนได้
รับในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายนของปีภาษีนี้ ให้ต่างฝ่ายต่างได้หัก
ลดหย่อนฯ ได้ไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1) และหรือ 11.1 (2) และหรือ
11.1 (3) และหรือ 11.1 (4)
			 (2) สามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน
โดยถื อ เอาเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ของตนเป็ น เงิ น ได้ ข องสามี ห รื อ ภริ ย า
อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนฯ ได้ไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1)
และหรือ 11.1 (2) และหรือ 11.1 (3) และหรือ 11.1 (4) และหักลดหย่อนฯ
ส่วนของสามีหรือภริยาได้ไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1) และหรือ 11.1 (2)
และหรือ 11.1 (3) และหรือ 11.1 (4)			
		 11.10 กรณีมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้ตาม 11.1 (1) และหรือ 11.1 (2) และหรือ 11.1 (3) ให้
ยังคงหักลดหย่อนฯ ได้ไม่เกินจำ�นวนตาม 11.1 (1) และหรือ 11.1 (2) และ
หรือ 11.1 (3) และหรือ 11.1 (4)
		 ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ยืม ดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึ ง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคาร
อยู่อาศัย หรือห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ยืมเพื่อ
ชำ�ระหนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำ�ระนั้น
		 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหนังสือรับรองจากผูใ้ ห้กยู้ มื เพือ่ เป็นหลักฐาน
ว่าได้มกี ารจ่ายดอกเบีย้ สำ�หรับการกูย้ มื เงินเพือ่ ดำ�เนินการดังกล่าวนัน้ ด้วย
12. เงินได้ท่จี ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ตาม 12.
สำ � หรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยไปเป็ น จำ � นวนร้ อ ยละ 20 ของค่ า ซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ที่มี
มูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน
นับแต่ปภี าษีทม่ี กี ารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
ได้รับยกเว้นภาษีเป็นจำ�นวนเท่า ๆ กัน ในแต่ละปีภาษีตั้งแต่ปีภาษี
ที่มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นต้นไป
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		 12.1 ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระหว่าง
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และมี
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์นนั้ ให้แล้วเสร็จภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่เคยมีกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมาก่อน
		 12.2 ผู ้ ม ี เ งิ น ได้ ต ้ อ งมี ช ื ่ อ เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกรณีผมู้ เี งินได้
ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ กรณี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น สิ้ น สภาพไปทั้ ง หมด
		 ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนด
13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักลดหย่อนได้ตามที่ได้
จ่ายจริงตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมในเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายนของปีภาษีนี้
14. ค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เท่านัน้ ) เป็นจำ�นวนร้อยละหนึง่ ร้อยของเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ และ
ค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
		 14.1 เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
		 14.2 จ่ายค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึง่
ไม่ผา่ นการใช้งานมาก่อน และได้ตดิ ตัง้ ณ สถานประกอบกิจการทีต่ ง้ั อยู่ ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
		 14.3 ต้องสามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและ
พิสจู น์ได้วา่ เป็นการจ่ายค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
		 14.4 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ทจ่ ี ะใช้สทิ ธิยกเว้น ต้องเสียภาษีเงินได้
ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาคำ�นวณหักค่าใช้จา่ ยตามความจำ�เป็นและสมควร
การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึง่ ให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้
นำ�เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือ่ ได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากร แล้ว
กรณีผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ซง่ึ เป็นบุคคลธรรมดาได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษี
ไปแล้ว แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 625) พ.ศ. 2560ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 305)ฯ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ดงั กล่าว ไม่มสี ทิ ธิได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องนำ�เงินได้ท่ใี ช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว
รวมเป็นเงินได้ในการคำ�นวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา และกรณีผมู้ หี น้าที่
เสียภาษีเงินได้นน้ั ได้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้เพิม่ เติมสำ�หรับปีภาษีท่ี
ได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นน้ั ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ตอ้ งรับผิดเสียเงินเพิม่
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วย
15. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) เท่านัน้ ) สำ�หรับเงินได้เป็นจำ�นวน
ร้อยละหนึง่ ร้อยของรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงิน
ด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ด้จา่ ยตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังนี้
		 15.1 ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่าน
อุปกรณ์รับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่จี ะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
หมายถึง ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate : MDR)
ทีบ่ คุ คลธรรมดาหรือบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลได้จา่ ยให้แก่ผใู้ ห้บริการ
อุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนือ่ งจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตร

เดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
		 15.2 ต้องไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม 15.1 จากผูซ้ อ้ื
สินค้าหรือผูร้ บั บริการ
		 15.3 ต้องมีหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมตาม 15.1
พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
		 15.4 กรณีบคุ คลธรรมดาทีจ่ ะใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
			 (ก) มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ
(8) แห่งประมวลรัษฎากร
			 (ข) จ่ายค่าธรรมเนียมตาม 15.1 เพือ่ รับชำ�ระเงินซึง่ เป็น
เงินได้พึงประเมินตาม (ก)
			 (ค) หากประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตาม (ข) สำ�หรับเงินได้พึงประเมิน
ประเภทใด ในการคำ�นวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร จะต้องหักค่าใช้จ่ายสาหรับเงินได้พึงประเมินประเภทนั้นตาม
ความจำ�เป็นและสมควร และต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียม
แยกตามประเภทเงินได้พงึ ประเมินทีเ่ ลือกใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้พร้อม
ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
			 (ง) ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
โดยนำ�เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พงึ ประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง
มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 317)ฯ
16. ค่าท่องเทีย่ ว “จังหวัดท่องเทีย่ วรอง”
		
“จังหวัดท่องเทีย่ วรอง” หมายความว่า เขตจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำ�แพงเพชร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จังหวัด
ยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลำ�ปาง จังหวัดลำ�พูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวลำ�ภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำ�นาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
		
“โฮมสเตย์ ไ ทย” หมายความว่ า สถานที่พัก ชั่ว คราวซึ่ง
เจ้าของบ้านนำ�พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักและจัดบริการ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกตามสมควร โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พักอันมี
ลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพือ่ หารายได้เสริม และมีจ�ำ นวนไม่เกินสีห่ อ้ ง
มีผ้พู ักรวมกันไม่เกินยี่สิบคน และได้ข้นึ ทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
		 กำ�หนดให้เงินได้ดงั ต่อไปนี้ เป็นเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำ�มา
รวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
		 16.1 เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเป็นค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจนำ�เทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำ�เทีย่ วและมัคคุเทศก์ สำ�หรับการ
เดินทางท่องเทีย่ วในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง หรือในเขต
พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ใดทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
		 16.2 เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเป็นค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจนำ�เทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำ�เทีย่ วและมัคคุเทศก์ สำ�หรับการ
เดินทางท่องเทีย่ วในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ในจังหวัดท่องเทีย่ วรองร่วมกับท้องที่
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ในเขตจังหวัดอืน่ ซึง่ เป็นเส้นทางท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
		 16.3 เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเป็นค่าทีพ่ กั โรงแรมในจังหวัด
ท่องเทีย่ วรอง หรือในเขตพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ใดทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนดโดย
คำ�แนะนำ�ของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
ท่องเทีย่ วรองทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
		 เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง แต่รวมกันทัง้ หมดแล้ว
ไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้ นี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จา่ ยตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561)ฯ

 รายการคำ�นวณภาษี

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/อืน่ ๆ
1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา ได้ แ ก่ เงิ น ที่ จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา 2 เท่า ของจำ�นวนเงินที่จ่ายไปจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือตาม 3. ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
		 1.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
			 (1) การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน
หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
			 (2) จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การศึกษา แบบเรียน ตำ�รา
หนั ง สื อ ทางวิ ช าการ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ กษา ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำ�หนด
			 (3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา
หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการ
วิจัย สำ�หรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
		 1.2 ต้องเป็นโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
ได้แก่ สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำ�ริ สถานศึกษาตามนโยบาย
ที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
		 1.3 เป็ น การบริ จ าคให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาตามรายชื่ อ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำ�หนด
		 1.4 ผู้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่า
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาตามโครงการที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
ท่านสามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 3 จากเว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th > บริการข้อมูล > รายชื่อสถานศึกษาที่
หั ก ลดหย่ อ น เงิ น บริ จ าคให้ 1 ได้ 2 แล้ ว กรอกชื่ อ สถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำ�หนด หรือสอบถามได้ที่สำ�นักงาน
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)/สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ทุกสาขา)
2. เงินบริจาค ที่ได้รับสิทธิให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จา่ ยและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ
(6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำ�นวน 2 เท่าของจำ�นวนเงินที่บริจาคแต่
เมื่ อ รวมกั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น สำ � หรั บ การจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ
สนับสนุนการศึกษาสำ�หรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็น
ชอบต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือตาม 3. ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

		 2.1 การบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กี ฬ าจั ง หวั ด สมาคมกี ฬ าแห่ ง จั ง หวั ด สมาคมกี ฬ าที่ ใ ช้ คำ � ว่ า
“แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา เพื่อนำ�ไป
ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กฬี า การฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน การจัดสร้างและ
พัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
			 กรณีใช้สทิ ธิการยกเว้นภาษีเงินได้ดงั กล่าวสามารถใช้สทิ ธิ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 หรือสิทธิ
ในการยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินได้พึงประเมินมารวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ตามข้อ 2 (68) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 294 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้เฉพาะส่วนของจำ�นวนเงินได้บริจาคทีเ่ หลือ
จากการใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ.
2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นเป็นหนังสือที่ออกโดยผู้รับ
บริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งหลักฐานดังกล่าว
ต้องระบุจำ�นวนเงินที่ได้บริจาคและสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจาก
ผูบ้ ริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผูร้ บั บริจาคว่าได้รบั บริจาคจริง
		 2.2 การบริ จ าคให้ แ ก่ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนเสริมงานวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ
กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัยตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่ง
ชาติหรือกองทุนโบราณคดีตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ. 2559
		 2.3 การบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชนหรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
		
กรณีใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
อื่นเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ
ใบประกาศเกียรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุ
จำ�นวนเงินที่ได้บริจาคและสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจากผู้บริจาคได้
โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง
		 2.4 การบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนยุติธรรม ตาม พ.ร.ฎ.(ฉบับที่ 651) พ.ศ. 2561ฯ
		 2.5 การบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามสนธิ สั ญ ญาหรื อ ความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ ทบวงการ
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ชำ�นัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทีไ่ ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561ฯ และ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนด เช่น
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
3. เงินบริจาคอืน่ ๆ ได้แก่ เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำ�นวน
2 เท่า และหรือจำ�นวนร้อยละ 100 ของจำ�นวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อ
รวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือ
ตาม 3. ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 3.1 เงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาของทางราชการ
สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการอ่าน
		3.2 เงินทีจ่ า่ ยให้เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดให้คนพิการได้รบั สิทธิ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำ�นวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการร้อยละ 100 ของเงินทีจ่ า่ ย
		
3.3 เงินทีจ่ า่ ยให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
		 3.4 เงินทีจ่ า่ ยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดตัง้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		 3.5 เงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ โ ครงการฝึ ก อบรมอาชี พ และ
การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบำ�บัด แก้ไข ฟืน้ ฟู และสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนของสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
เงินบริจาค ได้แก่ เงินทีบ่ ริจาคให้แก่วดั วาอาราม สภากาชาดไทย
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล
สถานศึ ก ษาเอกชน สถานสาธารณกุ ศ ล กองทุ น สวั ส ดิ ก าร
ภายในส่วนราชการและกองทุน ฯลฯ ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงิน
บริจาคได้เท่ากับจำ�นวนเงินทีไ่ ด้บริจาคจริงในเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายนของ
ปีภาษีน้ี แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้คงเหลือตาม 5.
		 คูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ จะนำ�เงินทีต่ นบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
			 กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชอื่ ทัง้ ผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
ในใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินไว้ ให้ถอื ว่าบริจาค คนละครึง่
			 กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชอ่ื บุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินได้ ให้ถอื ว่าบริจาคคนละเท่า ๆ กัน
			 กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาค ได้แก่
			 (1) บริจาคการกุศลสาธารณะ สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาคแก่สถาน
พยาบาล สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลที่มีสิทธิขอลดหย่อนได้ทาง
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร.1161
		 (2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
ศึกษา สำ�หรับเงินที่บริจาคให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา
			 (3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำ�หรับเงิน
ทีบ่ ริจาคเพือ่ สมทบทุนโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 50 ปี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
			 (4) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะ
วิกฤต สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาคเพือ่ สมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยใน

ภาวะวิกฤต
			 (5) บริจาคให้โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย สำ�หรับเงิน
ที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
			 (6) บริจาคให้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
สำ � หรั บ เงิ น ที่ บ ริ จ าคเพื่ อ สมทบทุ น โครงการปลู ก ป่ า ชายเลนถาวร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาส
ทรงพระชนมายุ 72 พรรษา
			 (7 ) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุม้ ครองเด็ก
หรื อ กองทุ น พั ฒ นากี ฬ าแห่ ง ชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
			 (8) บริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
			 (9) บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
			 (10) บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
การกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษา เพือ่ การ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬา
แห่ ง ประเทศไทยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยเพือ่ การกีฬา
			 (11) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับ
คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
			 (12) บริจาคให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
คำ�นวณภาษีจาก 2 วิธี
1. ภาษีทค่ี �ำ นวณจากเงินได้สทุ ธิ ให้คำ�นวณตามอัตราภาษี
เงินได้ส�ำ หรับบุคคลธรรมดา (ให้ดูอัตราภาษีตารางที่ 1 หน้า 16)
2. ภาษีทค่ี �ำ นวณจากเงินได้พงึ ประเมิน หากเงินได้พงึ ประเมิน
มีจ�ำ นวนตัง้ แต่ 120,000 บาทขึน้ ไป ให้น�ำ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการนำ�ยอด
รวมเงินได้พึงประเมินทุกประเภทตาม 1. ถึง 4. และ 7. และ
ส่วนต่างเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนฯ กรณีไม่ยกเว้นตาม
5. ถึง 6. (ถ้ามี) คูณด้วย 0.005 เว้นแต่ค�ำ นวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท
ให้ช�ำ ระภาษีจากวิธที ่ี 1 หากเกิน 5,000 บาท ให้ช�ำ ระภาษีจากยอดทีม่ ากกว่า

 การกรอกรายการในใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8)
แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จะเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้
พึงประเมินโดยไม่ต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณเสียภาษีจาก 2 วิธี
1. จากเงินได้สทุ ธิ คำ�นวณตามอัตราภาษีเงินได้ส�ำ หรับบุคคลธรรมดา
2. จากเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป คูณด้วย
0.005 เว้นแต่คำ�นวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำ�ระภาษีจาก 1.
		 ทัง้ นี้ สำ�หรับเงินได้ทเ่ี กิดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563
เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้า หรือการขายสินค้า หรือการให้บริการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
		 สินค้า หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่
อาจมีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้หรือเพื่อการใดๆ
		 บริการ หมายความว่า การกระทำ�ใดๆ อันอาจหาประโยชน์
อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า

14

		 สถานประกอบกิจการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ� หรือสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตสินค้า
เป็นประจำ�
		 การขาย หมายความว่า การจำ�หน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า
โดยมี หรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า
สัญญาซื้อขายผ่อนชำ�ระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้า ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อ
มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผซู้ อื้ และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า โดยทางน้ำ � หรื อ ทางอากาศ หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ส ถาน
ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการต้องเกิดขึ้น
ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ และการใช้ บ ริ ก ารต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ใน
ราชอาณาจักร แต่ถ้าผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการทั้งในและนอก
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการและการใช้บริการนั้นต้องเกิด
ขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น
ภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ
ตาม 13. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งจ่ายค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเท่ากับ
ภาษีเงินได้ที่คำ�นวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำ�ระก่อนการหักภาษี
ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
นั้น โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษี
ที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษีต่อเนื่องกันเป็น
เวลา 5 ปีภาษี
ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เคยมีการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
3. ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งไม่ เ คยเป็ น ผู้ ใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นดอกเบี้ ย
เงินกู้ยืมสำ�หรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
ตามข้อ 11 (ดูรายละเอียดหน้า 10 ถึง 11)
4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคย
เป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)ฯ
กรณียน่ื แบบฯ เพิม่ เติม ให้คำ�นวณภาษีใหม่ทั้งหมด แล้วนำ�
ภาษีที่ได้ชำ�ระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 ฉบับก่อนมาหักออก
การคำ�นวณเงินเพิม่ ตาม 20. กรณียื่นแบบฯ เพิ่มเติมหรือ
ยื่ น แบบฯ เกิ น กำ � หนดเวลา จะต้ อ งคำ � นวณและชำ � ระเงินเพิ่มอี ก

ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษี
ที่ต้องชำ�ระ ทั้งนี้ ให้คำ�นวณเงินเพิ่มนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาจนถึง
วันยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษี แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินภาษีที่ต้องชำ�ระ
เพิ่มเติม
กรณีไม่ยนื่ แบบฯ ภายในกำ�หนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาทด้วย

กำ�หนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และชำ�ระภาษี
 กำ�หนดเวลายื่นแบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 พร้อมทั้งชำ�ระภาษี (ถ้ามี) ของ
ปีภาษี 2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีภาษีน้ี
ในวันและเวลาราชการ

 สถานที่ยื่นแบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ต่อเจ้าพนักงาน ดังนี้
1. สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
		
ผู้มีเงินได้ (เฉพาะที่มีภูมิลำ�เนาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น)
จะยื่น แบบ ภ.ง.ด. 94 โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นพร้ อ ม
ใบธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. กระทรวงการคลัง ตามจำ�นวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชำ�ระ
ทัง้ จำ�นวน โดยส่งไปยัง
กองบริ ห ารการคลั ง และรายได ้ กรมสรรพากร
อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
		 การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีภาษีน้ี เท่านั้น
โดยกรมสรรพากรจะถือเอาวันทีล่ งทะเบียนไปรษณียเ์ ป็นวันรับแบบฯ
และชำ�ระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ย่ืนแบบฯ ทาง
ไปรษณีย์ ลงทะเบียน

 การชำ�ระภาษี

ผูเ้ สียภาษีจะชำ�ระภาษีได้ดงั นี้
1. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผูถ้ อื บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้ชำ�ระค่าธรรมเนียม) ผู้เสียภาษีสามารถชำ�ระภาษีได้ ณ สำ�นักงาน
สรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทุกสาขา ยกเว้น
		 (1) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาห้วยคต
		 (2 ) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาเกาะกูด
(3) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาศรีสวัสดิ์ และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาไทรโยค
(4) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาแม่ฟา้ หลวง
(5) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขานายูง
(6) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาแวงใหญ่
(7) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาโพนนาแก้ว
(8) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาปะนาเระ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทุง่ ยางแดง
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาแม่ลาน และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขามายอ
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(9) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ และสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เจาะไอร้อง
(10) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาธารโต และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขากาบัง
2. ชำ�ระด้วยธนาณัติ
		 ผูม้ เี งินได้ทม่ี ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานครทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ให้สง่ ธนาณัตเิ ท่ากับจำ�นวนเงินภาษีทตี่ อ้ งชำ�ระ
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัต)ิ ไปพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94
โดยสั่งจ่าย
“ผูอ้ �ำ นวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ. กระทรวงการคลัง

3. ชำ�ระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อน่ื ทีก่ รมสรรพากรกำ�หนด

การขอชำ�ระภาษีเป็น 3 งวด

กรณีภาษีที่ต้องชำ�ระมีจำ�นวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้เสีย
ภาษีจะขอชำ�ระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กันได้ ดังนี้
งวดที่ 1		 ชำ � ระพร้ อ มกั บ ยื่ น แบบ ภ.ง.ด. 94 ภายในวั น ที่
				 30 กันยายนของปีภาษีน้ี
งวดที่ 2		 ชำ�ระภายในวันที่ 31 ตุลาคมของปีภาษีน้ี
งวดที่ 3		 ชำ�ระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของปีภาษีน้ี
ในกรณีที่มิได้ชำ�ระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำ�หนด
ผู้ เ สี ย ภาษี ห มดสิ ท ธิ ที่ จ ะผ่ อ นชำ � ระต่ อ ไป และต้ อ งชำ�ระภาษี
ที่ยังไม่ได้ชำ�ระพร้อมเงินเพิ่มด้วย
กรณีชำ�ระภาษีเป็นงวดที่สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทำ�แบบใบแจ้งการค้างชำ�ระภาษีอากร (บ.ช.35) และ
มอบไว้เป็นหลักฐาน

คำ�เตือน
ถ้าไม่ช�ำ ระภาษีภายในเดือนกันยายนของปีภาษีน้ี จะต้องรับผิด
เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นบั เป็น 1 เดือน) ของ
เงินภาษีทต่ี อ้ งชำ�ระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท อีกด้วย

   
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี

โทร. 1161
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ตารางที่ 1

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)

เงินได้สทุ ธิจ�ำ นวน
สูงสุดของขั้น

เงินได้สุทธิแต่ละขั้น

0
150,000
300,000
500,000
750,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000

150,000 .........................................
ถึง 150,000
เกิน
150,000 .........................................
” 300,000
เกิน
200,000 .........................................
” 500,000
เกิน
250,000 .........................................
” 750,000
เกิน
250,000 .........................................
” 1,000,000
เกิน
” 2,000,000 1,000,000 .........................................
เกิน
” 5,000,000 3,000,000 .........................................
เกิน
บาท ขึ้นไป
.........................................
รวม
เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

อัตราภาษี
ร้อยละ

5
5
10
15
20
25
30
35

ภาษีเงินได้

ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

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

ยกเว้น

7,500
20,000
37,500
50,000
250,000
900,000

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

0
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
1,265,000

ตารางที่ 2

		
		

ตารางอัตราการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาสำ�หรับเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

(1) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
(ก) สำ�หรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
(ข) สำ�หรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
(2) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
(3) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ
(4) การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(5) การทำ�กิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล
(6) การทำ�รองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(7) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(8) การทำ� ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(9) การทำ�กิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำ�หน่าย
(10) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
(11) การทำ�สบู่ แชมพู หรือเครื่องสำ�อาง
(12) การทำ�วรรณกรรม
(13) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้ง
การขายส่วนประกอบ
(14) การทำ�กิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะ
ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำ�หน่ายยา
(15) การโม่หรือย่อยหิน
(16) การทำ�ป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น
(17) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
(18) การทำ�บล็อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(19) การทำ�เหมืองแร่ 		
(20) การทำ�เครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(21) การทำ�เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา

ร้อย 		
ละ 		

60
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

(22) การทำ�หรือจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
(23) การทำ�น้ำ�แข็ง		
(24) การทำ�กาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน
และการทำ�แป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำ�อาง
(25) การทำ�ลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำ�เร็จรูป
(26) การซักรีด หรือย้อมสี
(27) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต
(28) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
(29) การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
(30) การรมยาง การทำ�ยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำ�เร็จรูป
(31) การฟอกหนัง 		
(32) การทำ�น้ำ�ตาล หรือน้ำ�เหลืองของน้ำ�ตาล
(33) การจับสัตว์น้ำ� 		
(34) การทำ�กิจการโรงเลื่อย
(35) การกลั่น หรือหีบน้ำ�มัน
(36) การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5)
แห่งประมวลรัษฎากร
(37) การทำ�กิจการโรงสีข้าว
(38) การทำ�เกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ
(39) การอบหรือบ่มใบยาสูบ
(40) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
(41) การฆ่าสัตว์จำ�หน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
(42) การทำ�นาเกลือ 		
(43) การขายเรือกำ�ปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ
(44) เงินได้ประเภททีม่ ไิ ด้ระบุใน (1) ถึง (43)
ให้หกั ค่าใช้จา่ ยจริงตามความจำ�เป็นและสมควร

ร้อย
ละ

60
60
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