คาชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาจากสามีและภริยา
-----------------------------โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่า
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
แห่ งประมวลรัษฎากร เป็น การจากัด สิทธิส ามีแ ละภริย าในการยื่น รายการและเสีย ภาษี ถือ ว่า
ไม่ ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง กรณีจึงขัดหรือแย้งต่อ มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติตามมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่ง
ประมวลรั ษ ฎากร จึ ง เป็ น อั น ใช้ บั ง คั บ มิ ไ ด้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งคาวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน คือ ตั้งแต่วันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕๕ ของข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากสามีและภริยาเพื่อให้สอดคล้องกับคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาสาหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไปนั้น
มิให้ถือว่าเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี
กรณี สามี ภริย าต่ างฝ่ ายต่ างมี เงิ นได้ สามีแ ละภริยาต่างฝ่า ยต่า งมีห น้า ที่
ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ในนามตนเอง ส่วนกรณีเงินได้พึงประเมินที่เกิดจากการทากิจการร่วมกัน
หรือที่มิได้พิสูจน์ว่าเป็นเงินได้ของฝ่ายใด ให้ยื่นรายการและเสียภาษีในนามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ข้อ 2 การยื่นรายการของสามีหรือภริยา ให้หักลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับผู้มีเงินได้ 30,000 บาท ตามมาตรา 47 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่างที่ ๑ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อนสาหรับ
ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท
ตัวอย่างที่ ๒ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีและภริยาต่างฝ่ายต่าง
หักลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้ 30,000 บาท
(2) สาหรับสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 30,000 บาท ตามมาตรา 47 (1) (ข)
แห่ งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่างที่ ๓ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อนภริยา
30,000 บาท
/ ตัวอย่างที่ 4 ...

๒

ตัวอย่างที่ ๔ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีและภริยาต่างฝ่ายต่าง
หักลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้ 30,000 บาทแล้ว จึงไม่มีสิทธิหักลดหย่อนสามีหรือภริยา
(3) ส าหรั บ บุ ต รและการศึ ก ษาบุ ต รตามมาตรา 47 (1) (ค) (ฉ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
(ก) กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย ามี เ งิ น ได้ ฝ่ า ยเดีย ว ให้ หั ก ลดหย่ อ นบุ ต ร
15,000 บาท และการศึกษาบุตร 2,000 บาท
ตัวอย่างที่ ๕ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ มีบุตรด้วยกัน 1 คน
สามีหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท
(ข) กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่
ตลอดปีภาษีให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตร 2,000 บาท แต่ถ้า
ความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักได้กึ่งหนึ่ง
ตัวอย่างที่ ๖ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย มีบุตรด้วยกัน 1 คน
ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีและภริยาหัก ลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และ
การศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท (ฝ่ายละ 17,000 บาท) แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอด
ปีภาษี สามีและภริยาหักได้ฝ่ายละ 8,500 บาท
(4) สาหรับเบี้ยประกันชีวติ ตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(ก) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ในกรณีที่ความเป็นสามี ภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี
ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหกั เบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตัวอย่างที่ ๗ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
10,000 บาท สามีหักลดหย่อน 1๐,000 บาท
ตัวอย่างที่ ๘ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีจ่ายเบี้ยประกันชีวติ
10,000 บาท ภริยาจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี
สามีหักลดหย่อนส่วนของตน 1๐,000 บาท และส่วนของภริยา 1๐,000 บาท (รวม ๒๐,000 บาท)
แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหักลดหย่อนได้เฉพาะส่วนของตน 1๐,000 บาท
(ข) กรณีสามีภริยามีเงินได้ ทั้งสองฝ่าย ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อน
เบี้ยประกันชีวิตส่วนของตนตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตัว อย่างที่ ๙ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
10,000 บาท ภริ ยาจ่ ายเบี้ ยประกั นชี วิ ต 10,000 บาท สามี หั กลดหย่ อนส่ วนของตน 1๐,000 บาท
ภริยาหักลดหย่อนส่วนของตน 1๐,000 บาท
(5) สาหรับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 47 (1) (ช)
แห่ งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่างที่ ๑๐ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 10,000 บาท สามีหักได้ 1๐,000 บาท
/ ตัวอย่างที่ 11 ...

๓

ตัวอย่างที่ ๑๑ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สารองเลี้ย งชีพ 10,000 บาท ภริย าจ่ ายเงิน สะสมเข้ ากองทุ นส ารองเลี้ยงชีพ 10,000 บาท
สามีหักลดหย่อนส่วนของตน 1๐,000 บาท ภริยาหักลดหย่อนส่วนของตน 1๐,000 บาท
(6) สาหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
(ก) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้สามีหรือภริยาฝ่ายที่มีเงินได้
หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เฉพาะส่วนของตน
ตัวอย่างที่ ๑2 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีกู้ยืมและจ่าย
ดอกเบี้ ยเงิน กู้ยืม 10,000 บาท ภริ ยากู้ยืม และจ่ ายดอกเบี้ยเงินกู้ยื ม 10,000 บาท สามีหั ก
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เฉพาะส่วนของตน 10,000 บาท
(ข) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียวและร่วมกันกู้ยืม ให้ผู้มีเงินได้
หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เต็มจานวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตั ว อย่ า งที่ ๑3 สามี มี เ งิ น ได้ แ ต่ ภ ริ ย าไม่ มี เ งิ น ได้ ถ้ า สามี ภ ริ ย า
ร่วมกันกู้ยืมและจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นจานวน 10,000 บาท สามีมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมได้ทั้งจานวน 10,000 บาท
(ค) กรณี ส ามี ภ ริ ย ามี เ งิ น ได้ ทั้ ง สองฝ่ า ย และต่ า งฝ่ า ยต่ า งมี สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ ก่อนแล้ว ต่อมาสมรสกัน ให้ต่างฝ่ายต่างยังคงหักลดหย่อนดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมส่วนของตนได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยา
จะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
ตั ว อย่ า งที่ ๑4 สามี ภ ริ ย ามี เ งิ น ได้ ทั้ ง สองฝ่ า ย และมี สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ก่อนแล้วฝ่ายละ 10,000 บาท ต่อมาสมรสกัน สามีและภริยายังคงหัก
ลดหย่อนได้ฝ่ายละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
(ง) กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่ายและร่วมกันกู้ยืม ให้ต่างฝ่ายต่าง
หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้กึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้
ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่างที่ ๑5 สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าสามีภริยาร่วมกัน
กู้ยืม และได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็น จานวน 10,000 บาท สามีหักลดหย่อนได้ 5,000 บาท
ภริยาหักลดหย่อนได้ 5,000 บาท
(7) ส าหรั บ เงิ น สมทบที่ ผู้ ป ระกั น ตนจ่ า ยเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมตาม
มาตรา 47 (1) (ฌ) แห่ งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่างที่ 16 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมได้ตามจานวนที่จ่ายจริง
ตัวอย่างที่ ๑7 สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีและภริยาต่างฝ่าย
ต่างหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้ตามจานวนที่จ่ายจริง
/ (8) สาหรับค่าอุปการะ ...

๔

(8) สาหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามมาตรา 47 (1) (ญ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
(ก) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ ๓0,000 บาท และบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
คนละ ๓0,000 บาท
ตัวอย่างที่ 18 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะเลี้ยงดู
บิดามารดาของตน สามีหักลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท และมารดาของตน 30,000 บาท
(รวม 60,000 บาท) และถ้าสามีได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของภริยาด้วย สามีมีสิทธิหักลดหย่อนบิดา
ของภริยา 30,000 บาท และมารดาของภริยา 30,000 บาท (รวม 120,000 บาท)
(ข) กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อน
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้คนละ ๓0,000 บาท
ตัวอย่างที่ 19 สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีภริยาต่างฝ่าย
ต่างอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน สามีหักลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท และมารดาของตน
30,000 บาท (รวม 60,000 บาท) ส่วนภริยาหักลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท และมารดา
ของตน 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท)
(9) สาหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพตามมาตรา 47 (1) (ฎ)
แห่ งประมวลรัษฎากร
(ก) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลได้คนละ ๖0,000 บาท และให้หักลดหย่อนบุตร
ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่สามีหรือภริยาเป็นผู้ดูแลได้คนละ ๖0,000 บาท
ตัวอย่างที่ 20 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะเลี้ยงดู
คนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน สามีหักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
ตัวอย่างที่ 21 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะเลี้ยงดู
คนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน และภริยาอุปการะเลี้ยงดูบุตรชอบด้วยกฎหมายที่เป็นคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 1 คน สามีหักลดหย่อนคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท
และมีสิทธิหักลดหย่อนบุตรที่ภริยาเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท (รวม 120,000 บาท)
(ข) กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่า
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้คนละ ๖0,000 บาท
ตัวอย่างที่ 22 สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย สามีอุปการะเลี้ยงดู
คนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน ส่วนภริยาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพอีก 1 คน
สามีหักลดหย่อนคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท ภริยาหักลดหย่อน
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท
/ ข้อ 3 การเก็บภาษี ...

๕

ข้อ 3 การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาก่อนปีภาษี 2555
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่ 48/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน
2545 ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ไม่ขัด หรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 80 ดังนั้น การจัดเก็บภาษี
เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาจากสามีแ ละภริย าก่อ นปีภ าษี 2555 ต้อ งปฏิบ ัต ิต ามค าวิน ิจ ฉัย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545 และบังคับใช้บทบัญญัติในมาตรา 57 ตรี
และมาตรา 57 เบญจ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรต่ อ ไป โดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
19 กันยายน 2555

สานักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8288

