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วิธกี รอกแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ปีภาษี 2563

สำ�หรับผูม้ เี งินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.91

ท่านสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 และชำ�ระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบ ภ.ง.ด.91 ที่พิมพ์จาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และใช้โปรแกรมคำ�นวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ผูม้ หี น้าทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.91
		
ได้แก่ ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง 		การคำ�นวณภาษี
		 เงินเดือน ค่าจ้าง บำ�นาญ ฯลฯ หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง
ประมวลรัษฎากรประเภทเดียว ในปีภาษี 2563 ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
เบีย้ เลีย้ ง โบนัส เบีย้ หวัด บำ�เหน็จ บำ�นาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินทีค่ �ำ นวณได้
		
1. ผูท้ เ่ี ป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท
		
2. ผูท้ ม่ี คี สู่ มรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นทีน่ ายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสียค่าเช่า เงินทีน่ ายจ้าง
จ่ า ยชำ � ระหนี้ ใ ดๆ ซึ่ ง ลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งชำ � ระ และเงิ น ทรั พ ย์ สิ น
    ฝ่ายรวมกันเกิน 220,000 บาท
		
เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้าง หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ ด้เนือ่ งจากการจ้างแรงงาน เงินทีน่ ายจ้างจ่าย
แรงงานไม่วา่ จะเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบีย้ เลีย้ ง  โบนัส  เบีย้ หวัด บำ�เหน็จ ให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงาน รวมทัง้ เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
บำ�นาญ   เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำ�นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ ที่มีระยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว
นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำ�ระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้าง เพราะเหตุออกจากงาน รวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะ
มีหน้าที่ต้องชำ�ระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เวลาการทำ�งาน 5 ปี ขึน้ ไป ทีเ่ ลือกนำ�มารวมคำ�นวณภาษีกบั เงินได้อน่ื
เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออก 		 กรณี เลือกไม่นำ�เงิ น ที่ น ายจ้ า งจ่ า ยให้ ค รั้ ง เดี ย วเพราะเหตุ
จากงานรวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำ�งาน ออกจากงานมารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อ่ืน ให้แสดงรายการใน
น้อยกว่า 5 ปี เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานรวม ใบแนบและยื่นมาพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.91 ด้วย
ทั้งเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำ�งาน 5 ปี ขึ้นไป 		 กรณีผมู้ เี งินได้และคูส่ มรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ที่เลือกนำ�มา รวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่น
ถ้าประสงค์จะแยกคำ�นวณภาษีให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
กรณีเลือกไม่น�ำ เงินทีน่ ายจ้างจ่ายให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออก   คนละฉบับ
จากงานมารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่น ให้แสดงรายการในใบแนบและ
ถ้าประสงค์จะรวมคำ�นวณภาษี ให้กรอกจำ�นวนเงินรวมกันใน
ยื่นมาพร้อมกับ แบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับนี้ด้วย
แต่ละรายการ และให้แต่ละฝ่ายหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 50 ของเงินได้
กรณี เ ป็ น คนต่ า งด้ า วได้ รั บ เงิ น ได้ จ ากการจ้ า งแรงงานของ แต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท
สำ�นักงานปฏิบัติการภูมิภาคหากไม่ขอคืนหรือขอเครดิตภาษีจากเงินได้ 		 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนนั้นให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.95
เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของ
การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.91
องค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
ให้กรอกรายการทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายการให้อา่ นได้งา่ ย ชัดเจน  และ เอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาซึง่ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการ
ถูกต้องสมบูรณ์  โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษา ศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
อังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
กรณีได้รบั แบบทีพ่ มิ พ์เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร ชือ่ วัน เดือน แห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบัน
ปีเกิด และทีอ่ ยูไ่ ว้แล้ว โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา หากพบว่า อุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
มีขอ้ ผิดพลาดหรือมีการเปลีย่ นแปลง รายการเกี่ยวกับชือ่ วัน เดือน พุทธศักราช 2560 เป็นจำ�นวน 2 เท่าของรายจ่ายทีจ่ า่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่
ปีเกิด และทีอ่ ยูใ่ ห้ขดี รายการดังกล่าวแล้วเขียนข้อความใหม่ทถ่ี กู ต้องตาม สนับสนุนการศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจาก
ความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้โดยไม่ตอ้ งแนบหลักฐานใดๆ
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ทั้งนี้ เงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการ
		 สถานภาพการสมรสให้ “ ” ลงในช่อง “ ” ตามความ จัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมตั ิ
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีทไ่ี ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
			 สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
		1. ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
			 สมรสระหว่างปีภาษี
			1.1 การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ   
			 หย่าระหว่างปีภาษี
ที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
			 ตายระหว่างปีภาษี
			1.2 จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การศึ ก ษา แบบเรี ย น ตำ � รา
		 สถานะการยื่นแบบฯ ให้ “” ลงในช่อง “” ตามความ หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุ
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
- กรณี คู่ ส มรสมี เ งิ น ได้ ม าตรา 40(1) และประสงค์ จ ะรวม      อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำ�หนด
คำ�นวณภาษีกับผู้มีเงินได้ให้เลือก  (1) มีเงินได้รวมคำ�นวณภาษี *
- กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40(1) และประสงค์จะแยก 			1.3 จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ
เป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย
ยื่นแบบฯ กับผู้มีเงินได้ให้เลือก  (2) มีเงินได้แยกยื่นแบบฯ
สำ�หรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
- กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ให้เลือก  (3) ไม่มีเงินได้
* กรณีรวมคำ�นวณภาษีให้ Download รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 		2. ต้องเป็นโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ได้แก่
กรณีรวมคำ�นวณภาษีท่ี www.rd.go.th > Download > แบบแสดงรายการภาษี สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำ�ริ สถานศึกษาตามนโยบายที่จะ    
แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ระดมพลังเพือ่ เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาทีร่ องรับการพัฒนา
เพื่ อ กรอกรายละเอี ย ดฯ และไม่ ต้ อ งกรอกใบแนบแสดงรายละเอี ย ด เด็กด้อยโอกาส  เด็กพิการ

		3. เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่    
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำ�หนด
		4. ผู้ บ ริ จ าคต้ อ งมี ห ลั ก ฐานจากสถานศึ ก ษาที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบ
ท่านสามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 3 จากเว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th > บริการข้อมูล > รายชื่อสถานศึกษาที่
สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2 แล้วกรอกชื่อสถานศึกษาที่  
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกำ � หนด หรื อ สอบถามได้ ที่ สำ � นั ก งาน
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)/สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ทุกสาขา)
		 เงินบริจาค ที่ได้รับสิทธิให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำ�นวน 2 เท่าของจำ�นวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อ
รวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสำ�หรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึ ก ษาสำ � หรั บ โครงการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบ
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักค่าลดหย่อน ได้แก่
		1. การบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ กองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ
หรือกองทุนโบราณคดีตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 615)
พ.ศ. 2559
		2. การบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 651) พ.ศ. 2561
		3. การบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการสามารถนำ�มา
หักลดหย่อนหรือรายจ่ายได้ ทัง้ นี้ สำ�หรับการบริจาคตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561 และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนด
		4. การบริ จ าคให้ แ ก่ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ที่ได้กระทำ�ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การได้รับยกเว้น
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำ�หนด
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 354) ลงวันที่
23 กันยายน 2562)
		 เงินบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
		1. การบริ จ าคให้ แ ก่ สำ � นั ก งานปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจเกีย่ วกับการป้องกัน ระงับ ยับยัง้ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำ�มาหักเป็นค่า
ลดหย่อนได้เท่าจำ�นวนทีบ่ ริจาคแต่เมือ่ รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7)
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
สำ�หรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ทีไ่ ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 701) พ.ศ. 2563
		2. การบริจาคให้แกสภากาชาดไทย เป็นจำ�นวน 2 เท่าของเงิน
บริจาค เมือ่ รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหง ประมวลรัษฎากรแลว
ตองไมเกิน รอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ
หักลดหยอนนั้น
สำ�หรับการบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ต้องไม่น�ำ เงินบริจาคทีไ่ ด้ใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นน้ั ไปหักลดหย่อนสำ�หรับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7)
แหง ประมวลรัษฎากร
สำ�หรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ทีไ่ ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 706) พ.ศ. 2563 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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		3. ให้แก่สถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า
(1) สถานศึกษาของรัฐ
(2) โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่
รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
(4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำ�นัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ให้ยกเว้นสำ�หรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวล
รัษฎากร เป็นจำ�นวน 2 เท่าของจำ�นวนเงินทีบ่ ริจาคเฉพาะการบริจาคเป็น
เงินเท่านัน้ บุคคลธรรมดาทีใ่ ช้สทิ ธิในการยกเว้น ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 713)
พ.ศ. 2563 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ดังกล่าวไปหักลดหย่อนเป็น
เงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร หรือยกเว้นภาษี
เงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี
สำ�หรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ทีไ่ ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 713) พ.ศ. 2563
		4. การบริจาคให้แกมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เป็นจำ�นวน 2 เท่าของเงินบริจาค เมือ่ รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7)
แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกิน รอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมิน
หลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนนั้น
สำ�หรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ทีไ่ ด้กระทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตาม พ.ร.ฎ (ฉบับที่ 714) พ.ศ. 2563
เงินบริจาคอื่นๆ ได้แก่ เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำ�นวน
2 เท่า และหรือจำ�นวนร้อยละ 100 ของจำ�นวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวม
กับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือตาม  
7.  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
		1. เงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้
ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
		2. เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากสิง่ อำ�นวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร้อยละ 100 ของเงินที่จ่าย
		3. เงินที่จ่ายให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
		4. เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		5. เงินที่จ่ายให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบำ�บัด  แก้ไข  ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และ
เยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม
		 เงินบริจาค ได้แก่ เงินทีบ่ ริจาคให้แก่วดั วาอารามสภากาชาดไทย
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล
สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ และกองทุน ฯลฯ ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
เท่ากับจำ�นวนเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษีนี้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
			คูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ จะนำ�เงินทีต่ นบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชอ่ื ทัง้ ผูม้ เี งินได้และคูส่ มรสใน
ใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินไว้ ให้ถอื ว่าบริจาค คนละครึง่
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินได้ ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆ กัน
กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาค ได้แก่

			(1) บริจาคการกุศลสาธารณะ สำ�หรับเงินที่บริจาคแก่สถาน
พยาบาล สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล ซึง่ สามารถตรวจสอบรายชือ่
มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลทีม่ สี ทิ ธิขอลดหย่อนได้ทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center 1161
		 (2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สำ�หรับเงินที่บริจาคให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
			(3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำ�หรับเงินที่
บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 50 ปี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
			(4) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
สำ�หรับเงินทีบ่ ริจาคเพือ่ สมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
			(5) บริจาคให้โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย สำ�หรับเงินที่
บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
			(6) บริจาคให้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
สำ � หรั บ เงิ น ที่ บ ริ จ าคเพื่ อ สมทบทุ น โครงการปลู ก ป่ า ชายเลนถาวร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถในโอกาสทรง
พระชนมายุ 72 พรรษา
			(7) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก หรือ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
			(8) บริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือนิตบิ คุ คล
อื่นเป็นตัวแทนรับเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
			(9) บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
			(10) บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมการกีฬา
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษา เพือ่ การจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา
			(11) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับ
คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
			(12) บริ จ าคให้ ก องทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
			(13) การบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ได้กระทำ�ตั้งแต่วันที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.ฎ.
(ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่อธิบดีประกาศกำ�หนด
		ภาษีทค่ี �ำ นวณจากเงินได้สทุ ธิ ให้คำ�นวณตามอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ให้ดูอัตราภาษีในตารางที่ 1 หน้า 13)
		กรณียน่ื แบบฯ เพิม่ เติม  ให้กรอกแบบฯ และคำ�นวณภาษีใหม่
ทั้ ง หมด แล้ ว นำ � ภาษี ที่ ต้ อ งชำ � ระเพิ่ ม เติ ม ตาม
2 0 . หรื อ
22. ของแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับก่อนแล้วแต่กรณี มาหักออก
		การคำ�นวณเงินเพิ่มตาม
21. กรณียื่นแบบฯ เพิ่มเติม
เกินกำ�หนดเวลา จะต้องคำ�นวณและชำ�ระเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีตาม
20. ทั้งนี้
ให้ คำ � นวณเงิ น เพิ่ ม นั บ แต่ วั น พ้ น กำ � หนดเวลาจนถึ ง วั น ยื่ น แบบฯ
และชำ�ระภาษี แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินภาษีที่ต้องชำ�ระเพิ่มเติม
กรณี ไ ม่ ยื่ น แบบฯ ภายในกำ � หนดต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น  
2,000 บาท
		 ภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นจากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ฯ ตาม      
13. ผู้มีเงินได้ต้องจ่าย ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคาร
พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของตนต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์นั้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเท่ากับภาษี
เงินได้ทคี่ �ำ นวณจากเงินได้สทุ ธิ หรือทีต่ อ้ งชำ�ระก่อนการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
และเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น โดย
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีท่ีมีการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเท่า ๆ กัน ในแต่ละปีภาษีตอ่ เนือ่ งกัน เป็นเวลา 5 ปีภาษี
ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ  ดังนี้
		1. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่
ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
		2. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่เคยมีกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นอาคาร
พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
		3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สำ�หรับการกูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้างอาคารอยูอ่ าศัย 13. ดอกเบีย้
เงินกู้ยืม (ดูรายละเอียดหน้า 10 - 11)
		4. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่เคยเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น
ที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคาร
พร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร
		ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร ประกาศกำ�หนด

รายการเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้น

		 เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
			 ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาทแรก ให้กรอกในใบแนบแสดง
รายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย ส่วนเกิน
ทีเ่ กิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาท ให้กรอกในรายการเงินได้
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้น 1.  ทั้งนี้ ส่วนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
		 เงินสะสม กบข. เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
		 เงินสะสม กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน 500,000 บาท
		 คนพิการหรือคนพิการซึง่ เป็นคนต่างด้าวทีม่ อี ายุไม่เกิน 65 ปีบริบรู ณ์
กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตาม   
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารรวมถึ ง
คนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่มีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี และเป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทยได้รับยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท หากผู้มีเงินได้มีอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีใด และใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีผู้มีเงินได้มีอายุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแล้ว ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการใน
ปีภาษีนั้นอีก
กรณีผมู้ เี งินได้และคูส่ มรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และต่างฝ่ายต่าง
เข้าหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ตา่ งฝ่ายต่างได้รบั ยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
		 ผูม้ เี งินได้ (รวมถึงคนพิการและคนพิการซึง่ เป็นคนต่างด้าว)
ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 65 ปีขน้ึ ไปในปีภาษีและเป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยให้ยกเว้น
เงินได้ 190,000 บาท
กรณีผมู้ เี งินได้และคูส่ มรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และต่างฝ่ายต่าง
เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
		 เงินค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายแรงงาน ต้องเป็นกรณี
ให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือ
พนักงานได้รบั เพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิน้ สุดสัญญาจ้าง) เฉพาะส่วนที่
ไม่เกิน ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำ�งาน 300 วันสุดท้ายแต่
ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มีระยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี

กรณีที่มีระยะเวลาการทำ�งาน 5 ปีขึ้นไป และเลือกนำ�มารวม   
คำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกัน
กรณีเลือกไม่น�ำ มารวมคำ�นวณภาษี ให้น�ำ ไปแสดงรายการ ในใบแนบ
			กรณีคส่ ู มรสมีเงินได้และรวมคำ�นวณภาษีให้หกั ได้ตามเกณฑ์ เดียวกัน
		 เงินได้พึงประเมินที่ได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้อง
นำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่น (เพือ่ นำ�ไปเป็นฐานในการคำ�นวณ
ซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
หรือเบีย้ ประกันชีวติ แบบบำ�นาญ)
		 คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี
กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีผา่ นระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์
เพือ่ ความสะดวกในการรับเงินคืนภาษี ท่านสามารถลงทะเบียนกับธนาคาร
ในราชอาณาจักรทุกแห่งที่ให้บริการ ด้วยเลขประจำ�ตัวประชาชน
			กรณีขอคืนภาษีทช่ี �ำ ระไว้เกิน หากมิได้ลงลายมือชือ่ กรมสรรพากร
จะยังไม่พจิ ารณาคืนเงินภาษีทช่ี �ำ ระไว้เกินนัน้
		 การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีทช่ี �ำ ระให้แก่พรรคการเมือง
ผู้ เ สี ย ภาษี จ ะอุ ด หนุ น เงิ น ภาษี ไ ด้ ต้ อ งเป็ น บุ ค คลธรรมดา
มีสัญชาติไทย และเมื่อคำ�นวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตามแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาประจำ � ปี แ ล้ ว มี ภ าษี ที่ ต้ อ งชำ � ระ
ผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
ได้ไม่เกินจำ�นวนภาษีทต่ี อ้ งชำ�ระนัน้ ทัง้ นี้ ไม่เกินห้าร้อยบาท โดยให้กระทำ�
ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(รหัสและข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำ�เนินกิจการอยู่ตามกฎหมาย
ดูรายละเอียดตารางที่ 2 หน้า 13)
			1. ต้ อ งแสดงเจตนาไว้ ใ นแบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาประจำ�ปี โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะอุดหนุน
เงิ น ภาษี ใ ห้ แ ก่ พ รรคการเมื อ งหรื อ ไม่ อุ ด หนุ น ต้ อ งระบุ ร หั ส รายชื่ อ
พรรคการเมืองที่ต้องการอุดหนุน และต้องระบุจำ�นวนเงินภาษีที่ประสงค์
จะอุ ด หนุ น หากไม่ ร ะบุ ค วามประสงค์ ห รื อ ไม่ ร ะบุ ร หั ส รายชื่ อ
พรรคการเมืองหรือไม่ระบุจำ�นวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน ให้ถือว่า
ไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การระบุจำ�นวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง
กรณีที่ระบุจำ�นวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนเกินกว่าจำ�นวนเงินภาษี
ที่ต้องชำ�ระหรือเกินกว่าห้าร้อยบาท ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี
เพียงจำ�นวนเงินภาษีทต่ี อ้ งชำ�ระนัน้ หรือจำ�นวนห้าร้อยบาท แล้วแต่กรณี
			2. แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีได้เพียงหนึง่ พรรคการเมืองและ
เมือ่ ได้แสดงเจตนาแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้ หากแสดงเจตนาเกินกว่าหนึง่
พรรคการเมือง ให้ถอื ว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด
			3. เงิ น ภาษี ที่ ไ ด้ แ สดงเจตนาอุ ด หนุ น ให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ ง
ตามประกาศนี้ ห้ า มมิ ใ ห้ นำ � ไปหั ก เป็ น ค่ า ลดหย่ อ นตามมาตรา 47
แห่งประมวลรัษฎากร   
			4. กรณี ส ามี ภ ริ ย าต่ า งฝ่ า ยต่ า งเป็ น ผู้ เ สี ย ภาษี แ ละยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาประจำ�ปีรวมกันและรวมคำ�นวณภาษี
ให้ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งมี สิ ท ธิ ร ะบุ ค วามประสงค์ ข องตนเองในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ�ปี
		

กำ�หนดเวลา สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระภาษี

กำ�หนดเวลายืน่ แบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 พร้อมทั้งชำ�ระภาษี (ถ้ามี) ของปี
ภาษีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในวัน
และเวลาราชการ

สถานทีย่ น่ื แบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ต่อเจ้าพนักงาน  ดังนี้
		1. สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
		2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ผูม้ เี งินได้ (เฉพาะทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ) จะ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็ค            
(ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติ ตามจำ�นวนเงินภาษีที่ต้องชำ�ระ
ทัง้ จำ�นวน  โดยส่งไปยัง
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		กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
		 อาคารกรมสรรพากร ชัน้ 6 เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
		 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น โดย
กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ
และชำ�ระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผยู้ น่ื แบบฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

การชำ�ระภาษี

1. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ผู้ ชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย ม) ผู้ เ สี ย ภาษี ส ามารถชำ � ระภาษี ไ ด้
ณ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาทุกสาขา ยกเว้น
		(1) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
				 (2) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดตราด ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
				 (3) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาศรีสวัสดิ์ และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
ไทรโยค
				 (4) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
				 (5) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
				 (6) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
				 (7) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
				 (8) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่ สำ�นักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาไม้แก่น สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขากะพ้อ  
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาแม่ลาน และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขามายอ
				 (9) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาจะแนะ และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
เจาะไอร้อง
				 (10) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา ได้แก่  
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาธารโต และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขากาบัง
2. ชำ�ระด้วยธนาณัติ
ผู้มีเงินได้ท่มี ีภูมิลำ�เนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ย่นื แบบ ภ.ง.ด.91
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ให้สง่ ธนาณัตเิ ท่ากับจำ�นวนเงินภาษีทตี่ อ้ งชำ�ระ
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัต)ิ   ไปพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.91
โดยสั่งจ่าย
“ผูอ้ �ำ นวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ. กระทรวงการคลัง
3. ชำ�ระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อน่ื ทีก่ รมสรรพากรกำ�หนด

การขอชำ�ระภาษีเป็น 3 งวด

			กรณี ภ าษี ที่ ต้ อ งชำ � ระมี จำ � นวนตั้ ง แต่    3,000 บาทขึ้ น ไป
ผู้เสียภาษีจะขอชำ�ระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กันได้ ดังนี้
			งวดที่ 1 ชำ � ระพร้ อ มกั บ ยื่ น แบบ ภ.ง.ด. 91 ภายในวั น ที่
			 31 มีนาคม 2564
			งวดที่ 2 ชำ�ระภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
			งวดที่ 3 ชำ�ระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
			ในกรณีท่ีมิได้ชำ�ระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำ�หนด

ผูเ้ สียภาษีหมดสิทธิทจ่ี ะชำ�ระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องชำ�ระ
ภาษีทย่ี งั ไม่ได้ช�ำ ระพร้อมเงินเพิม่ ด้วย
			กรณีชำ�ระภาษีเป็นงวดที่สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เจ้าหน้าที่ จะจัดทำ�แบบใบแจ้งการค้างชำ�ระภาษีอากร (บ.ช.35) และมอบ
ไว้เป็นหลักฐาน

คำ�เตือน
			ถ้าไม่ชำ�ระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2564 จะต้องรับผิดเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของ
เงินภาษีที่ต้องชำ�ระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

การกรอกรายการในใบแนบแสดงรายละเอียดรายการ
ลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ย
1. ผูม้ เี งินได้ 60,000 บาท

			 กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว
			ตัวอย่าง สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อน
สำ�หรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
		2. คูส่ มรส 60,000 บาท
			 2.1 กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
				 ตัวอย่าง สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีหักลดหย่อน
สำ�หรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท สามีหักลดหย่อนภริยา 60,000 บาท
			2.2 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย สามีและภริยาต่างฝ่าย
ต่ า งหั ก ลดหย่ อ นสำ � หรั บ ผู้ มี เ งิ น ได้ 60,000 บาทแล้ ว จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ
หักลดหย่อนสามีหรือภริยา
		3. บุตร
			 บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อน ได้แก่
		3.1 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ คนละ 30,000 บาท และสำ�หรับ
บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายตั้ ง แต่ ค นที่ ส องเป็ น ต้ น ไปที่ เ กิ ด ในหรื อ
หลังปี พ.ศ. 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท โดยการ
นับลำ�ดับบุตรให้นับลำ�ดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
			3.2 บุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้ คนละ 30,000 บาท แต่รวมกัน
ต้องไม่เกินสามคน
			3.3 ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้ง 3.1 และ 3.2 การหักลดหย่อน
สำ�หรับบุตร ให้น�ำ บุตรตาม 3.1 ทัง้ หมดมาหักก่อน แล้วจึงนำ�บุตรตาม 3.2
มาหัก เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม 3.1 ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำ�นวน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะนำ�บุตรตาม 3.2 มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรตาม 3.1 มี
จำ�นวนไม่ถงึ สามคนให้น�ำ บุตรตาม 3.2 มาหักได้ โดยเมือ่ รวมกับบุตรตาม
3.1 แล้วต้องไม่เกินสามคน
การนับจำ�นวนบุตร ให้นบั เฉพาะบุตรทีม่ ชี วี ติ อยูต่ ามลำ�ดับอายุสงู สุด
ของบุตร โดยให้นบั รวมทัง้ บุตรทีไ่ ม่อยูใ่ นเกณฑ์ได้รบั การหักลดหย่อนด้วย
การหักลดหย่อนสำ�หรับบุตร ให้หกั ได้เฉพาะบุตรซึง่ มีอายุไม่เกิน
25 ปี และยังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรือชัน้ อุดมศึกษา หรือซึง่ เป็นผูเ้ ยาว์
หรื อ ศาลสั่ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
อันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนสำ�หรับบุตรดังกล่าว
ที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
โดยเงินได้พงึ ประเมินนัน้ ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42
การหักลดหย่อนสำ�หรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษี
ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตร
บุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว
กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักลดหย่อน
ได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย
ให้กรอกจำ�นวนบุตรทีม่ สี ทิ ธิหกั ลดหย่อนในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้ และ
ระบุเลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ของบุตรในใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจาก
หักค่าใช้จ่าย
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		4. อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
			 4.1 บิดามารดาต้องมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี
ที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000  บาทขึ้นไป
			4.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร
ชอบด้ ว ยกฎหมาย (บุ ต รบุ ญ ธรรมไม่ มี สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ น) และการ
หักลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษีี
			4.3 หักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท
และหักลดหย่อนได้สำ�หรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ
30,000  บาท
				 ตัวอย่าง สามีมเี งินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีอปุ การะเลีย้ งดู
บิดามารดาของตน  สามีหกั ลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท และมารดา
ของตน 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท) และถ้าสามีได้อปุ การะเลีย้ งดูบดิ า
มารดาของภริยา สามีมสี ทิ ธิหกั ลดหย่อนบิดาของภริยา 30,000 บาท และ
มารดาของภริยา 30,000 บาท (รวม 120,000 บาท)
			4.4 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย ให้ต่างฝ่ายต่างหัก
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้คนละ 30,000 บาท
				 ตัวอย่าง สามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย สามีภริยาต่างฝ่าย
ต่างอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน สามีหักลดหย่อนบิดาของตน
30,000 บาท และมารดาของตน 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท)
ส่วนภริยาหักลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท และมารดาของตน
30,000 บาท (รวม 60,000 บาท)
			4.5 บุตรหลายคนรับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ให้บุตรคนใด
คนหนึ่งที่มีหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็นผู้มีสิทธิ
หักลดหย่อนด้วยแบบ ล.ย.03
			4.6 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักลดหย่อนได้
เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
			4.7 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.91
		5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
			 5.1 การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามี หรือ
ภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้  บิดามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หรือบุคคลอื่น
ทีผ่ มู้ เี งินได้เป็นผูด้ แู ลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ คนละ 60,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ ตามมาตรา 47 (1) (ฎ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้หักลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
รวมทั้งจำ�นวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ผมู้ เี งินได้หกั ลดหย่อน สำ�หรับบุคคลซึง่ เป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือบุคคลซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
(ก) บิดามารดาของผู้มีเงินได้
(ข) บิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
(ค) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
(ง) บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ บุ ต รบุ ญ ธรรมของ  
ผู้มีเงินได้
(จ) บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายของสามี ห รื อ ภริ ย าของ
ผู้มีเงินได้
(ฉ) บุคคลอื่นนอกจาก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ซึ่งเป็น
คนพิการที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ หรือซึง่ เป็นคนทุพพลภาพและอยูใ่ นความอุปการะ
เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ จำ�นวน 1 คน
กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
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
อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

				 (2) บุคคลตาม (1) ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมี
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท ในปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก
ลดหย่ อ น โดยไม่ ร วมถึ ง เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งรวม
คำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบุคคลตาม (1) เป็นทั้งคนพิการซึ่งมีบัตรประจำ�ตัว
คนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการและเป็นคนทุพพลภาพ ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ
คนพิการเพียงฐานะเดียว
				 (3) ผูม้ เี งินได้ทจ่ี ะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนคนพิการซึง่ เป็นบุคคล
ตาม (1) ผูม้ เี งินได้นน้ั ต้องเป็นผูด้ แู ลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัว
คนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก าร กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารในระหว่ า งปี ภ าษี
ให้ผมู้ เี งินได้ซงึ่ เป็นผูม้ ชี อื่ เป็นผูด้ แู ลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนสุดท้าย
ในปีภาษีนั้นเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
				 (4) ผู้ มี เ งิ น ได้ ห ลายคนมี ชื่ อ เป็ น ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารในบั ต ร
ประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตามมาตรา 47 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มีเงินได้  
ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการตกลงกันเพื่อ
ยินยอมให้ผู้มีเงินได้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือ คนทุพพลภาพ และทำ�ความตกลงเป็นหนังสือ โดย
ผู้มีเงินได้ทุ ก คนที่ มี ชื่ อ เป็ น ผู้ดูแ ลคนพิก ารในบัต รประจำ�ตัว คนพิ ก าร  
ดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมเพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น
ผู้ ใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นคนพิ ก ารใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการหั ก ลดหย่ อ น
ค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ
				 (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นคนพิการ โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว แต่สามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตร ซึ่งเป็นคนพิการและมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร
ประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยไม่มีผู้มีเงินได้อื่นมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำ�ตัว
คนพิ ก ารของบุ ต รที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ผู้ มี เ งิ น ได้ ดั ง กล่ า วจึ ง มี สิ ท ธิ
หักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนพิการ นั้น
				 ตัวอย่าง สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะ    
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน และภริยาอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 1 คน สามีหักลดหย่อน
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท และมีสิทธิ
หักลดหย่อนบุตรทีภ่ ริยาเป็นผูด้ แู ลได้ 60,000 บาท (รวม 120,000 บาท)
				 (6) ผูม้ เี งินได้ทจี่ ะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนคนทุพพลภาพซึง่ เป็น
บุ ค คลตาม (1) ผู้ มี เ งิ น ได้ นั้ น จะต้ อ งมี เ อกสารดั ง ต่ อ ไปนี้ ม าแสดง
เพื่อขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
(ก) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (1) มีภาวะจำ�กัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหา
สุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ
ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดังกล่าว
ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีเงินได้
ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ตกลงกันเพื่อยินยอมให้ผู้มีเงินได้
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ และทำ�ความ
ตกลงเป็ น หนั ง สื อ โดยผู้ มี เ งิ น ได้ ทุ ก คนที่ มี ใ บรั บ รองแพทย์ ดั ง กล่ า ว
เป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมนั้น เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิ
หักลดหย่อนคนทุพพลภาพ ใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลีย้ งดูฯ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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(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
คนทุพพลภาพ ที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม (1)
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน หรือบิดามารดา หรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน หรือพีน่ อ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันหรือ ปูย่ า่
ตายาย หรือลุงป้าน้าอา ของบุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ หรือ
กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น หรือบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในท้องที่ที่บุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย โดยหนังสือ
รับรองดังกล่าว ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิ
หักลดหย่อน
ผูร้ บั รองตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นบุคคลซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะ และ
รับรองผู้มีเงินได้ ได้ไม่เกิน 1 คน สำ�หรับการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
คนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด
				 (7) การหั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารหรื อ
คนทุ พ พลภาพตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากรเกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้
(ฉบับที่ 182) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้หักได้ตลอดปีภาษี
ไม่วา่ กรณีทจี่ ะหักได้นนั้ จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่ ทัง้ นี้ การหักลดหย่อน
ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวรรคสอง
ของ (1) ด้วย
				 (8) กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นประเทศไทยให้
หั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารหรื อ คนทุ พ พลภาพได้
เฉพาะคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
			5.2 บุคคลตาม 5.1 (1) ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากรเกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ (ฉบั บ ที่ 182)
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จะต้องเป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัว
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
			5.3 การหักลดหย่อนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผู้มีเงินได้ต้อง
แนบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคน
ทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04) และแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ พร้อมกับการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
				 (1) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ
ภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการในส่วนที่แสดงว่าผู้มีเงินได้เป็น
ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการด้วย
				 ( 2 ) กรณี หั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ปการะเลี้ ย งดู ค นทุพพลภาพ
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ใบรับรองแพทย์ตาม 5.1 (6) (ก)
(ข) หนังสือรับรองการเป็นผูอ้ ปุ การะเลีย้ งดูคนทุพพลภาพ  
(แบบ ล.ย.04-1) ตาม 5.1 (6) (ข)
		6. เบีย้ ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
			 6.1 บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป
			6.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ) และใช้สิทธิยกเว้นฯ
ได้ตลอดปีภาษี
			6.3 ผู้มีเงินได้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดามารดาของตน  
และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำ�นวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
			6.4 ผูม้ เี งินได้มไิ ด้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยให้ย้ กเว้นภาษีเงินได้
เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
			6.5 กรมธรรม์ ห นึ่ ง กรมธรรม์ ใ ดมี ก ารจ่ า ยชำ � ระจากบุ ต ร
ผู้มีเงินได้หลายคนให้ใช้สิทธิยกเว้นฯ ได้ทุกคนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกัน
ตามส่วน จำ�นวนบุตรผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

			6.6 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
ข้อความ อย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ กำ�หนดจากบริษัทประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
			6.7 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.91
		7. เบีย้ ประกันชีวติ
			 7.1 การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ย
เป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต  
มีกำ�หนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกัน
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
				 ( 1 ) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม
ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ จ่ ายสำ �หรับ ความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดั ง กล่ า ว      
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำ�หรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
				 (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้   
  (ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
  (ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม
ช่วงระยะเวลาทีผ่ รู้ บั ประกันภัยกำ�หนดนอกจาก (ก) เช่น 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี
เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละ
ช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำ�หนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคืน หรือ
(ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่
ไม่เป็นตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสม
ตัง้ แต่ปแี รกถึงปีทมี่ กี ารจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ
(ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันยังคงได้รับ
ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญาประกันชีวิตหรือเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
ความใน (1) และ (2) ให้ใช้บงั คับสำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวติ
ทีไ่ ด้เริม่ ทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
			7.2 การได้ รั บ ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีตลอดปีภาษีไม่ว่า  
กรณีที่จะได้รับยกเว้นนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
				 (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝา่ ยเดียว ให้ได้รบั ลดหย่อน
และยกเว้นภาษี สำ�หรับผู้มีเงินได้เต็มจำ�นวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท
				 ในกรณีสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ได้มกี ารประกันชีวติ และ
ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
มีสิทธิหักลดหย่อน สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มี
เงินได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
				 ตัวอย่างสามี มี เ งิ น ได้ แ ต่ ภ ริ ย าไม่ มี เ งิ น ได้ สามี จ่ า ยเบี้ ย
ประกันชีวิต 100,000 บาท ภริยาจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท
ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหักลดหย่อนและยกเว้น
ภาษีส�ำ หรับผูม้ เี งินได้ 100,000 บาท และ สามีหกั ลดหย่อนภริยา 10,000 บาท
ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหักลดหย่อนและยกเว้น
ภาษีสำ�หรับผู้มีเงินได้ 100,000 บาท
				 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยา        
ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังหักค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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			7.3 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม 7.1 - 7.2
		
(1) กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ เริ่ ม ทำ � ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์
ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อผู้รับประกันภัยที่ได้เอาประกันไว้
(2) กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ทำ � ก่ อ นวั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 หากผู้มีเงินได้เลือกไม่แจ้งความประสงค์การใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อผู้รับประกันภัยที่ได้เอาประกันไว้ ผู้มีเงินได้ต้อง
มีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 235 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 361) ลงวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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 ประกั น ชี วิ ต ที่ มีก ารรั บเงิ น หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
เงื่อนไขตาม 7.1 (2) ด้วย
ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้บังคับสำ�หรับกรมธรรม์
ประกันชีวติ ทีไ่ ด้เริม่ ทำ�ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
7.4 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้  
ตาม 7.2 แล้วและต่อมาได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.1 ผูม้ เี งินได้
หมดสิทธิได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 และต้องเสีย
ภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจาก
เงินได้เพือ่ ลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ยนื่ แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดั ง กล่ า วพร้ อ มเงิ น เพิ่ ม ตามมาตรา 27 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย
			
เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษีตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท ซึง่ การฝากเงินนัน้ มีขอ้ ตกลงว่าธนาคารผูร้ บั ฝากเงินจะจ่าย
เงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
ผู้ฝากเงินและมีกำ�หนดระยะเวลาการฝากเงินตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
เงินได้ตาม (61) วรรคหนึ่งแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และเป็นไปตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 301) ลงวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
			เบีย้ ประกันสุขภาพ เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้จา่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัย
ในปีภาษี ให้แก่บริษทั ประกันชีวติ หรือบริษทั ประกันวินาศภัย ทีป่ ระกอบกิจการ
ในราชอาณาจักรสำ�หรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำ�นวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา
47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ตามข้อ 2 (61)
วรรคหนึง่ หรือ (94) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) แล้วแต่กรณี
ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยประกันภัย ที่ได้จ่ายตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกำ�หนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563)
			7.5 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวติ
แบบบำ�นาญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
				 (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำ�หรับกรมธรรม์ประกัน
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 นบำ�นาญเป็น
รายงวดอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งจำ�นวนผลประโยชน์เงินบำ�นาญดังกล่าว
จะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
เอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำ�นาญจะจ่ายตามการ
ทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำ�นวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
				 (4) มีการกำ�หนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงิน  
บำ�นาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น
และผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย ครบถ้ ว นแล้ ว ก่ อ นได้ รั บ ผล
ประโยชน์เงินบำ�นาญ

		7.6 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญของผู้มีเงินได้ กรณี
ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ด้ จ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย สำ � หรั บ การประกั น ชี วิ ต แบบบำ � นาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จา่ ยเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวติ แบบบำ�นาญ
และแบบอืน่ ด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ทจี่ า่ ยไปเป็นเบีย้ ประกันภัย
สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ หรือการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
และแบบอื่น แล้วแต่กรณีตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวติ แบบบำ�นาญของผูม้ เี งินได้เพิ่มขึน้ อีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้
ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีทผี่ มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงินทีไ่ ด้จา่ ยดังกล่าวเมือ่ รวมคำ�นวณกับเงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
				 (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝา่ ยเดียว ได้จา่ ยเบีย้ ประกันภัย
ในปีภาษี สำ�หรับการประกันชีวติ แบบบำ�นาญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับเงินได้
เท่าทีจ่ า่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวติ แบบบำ�นาญของสามีหรือ
ภริยา ซึง่ เป็นฝ่ายผูม้ เี งินได้เพิม่ ขึน้ อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้
รับซึง่ 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 ย
เงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตาม  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวม  
คำ�นวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
				 ทั้งนี้   ผู้มีเงินได้ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน
และยกเว้นภาษีเงินได้ สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น เต็มจำ�นวนเงิน
100,000 บาทก่อน ไม่วา่ จะมีการจ่ายเบีย้ ประกันชีวติ แบบอืน่ หรือไม่ ก็ตาม
แล้วนำ�จำ�นวนเงินที่เหลือ หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น กรอกในช่อง
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
			7.7. การได้รับยกเว้นภาษี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัยซึ่งได้รับรองว่า เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกัน
ชีวิตแบบบำ�นาญ
			7.8 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 แล้ว    
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.5 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่  
ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้  
มาแล้ว นับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ
จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
เพือ่ เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปีภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
		8. เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
หักลดหย่อนได้ตามจำ�นวนที่จ่ายไปจริงในปีภาษีนี้ เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน 10,000 บาทแรก
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		9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจ่ายเป็นเงินสะสม
เข้ากองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ
ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น และให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากร
ประกาศกำ�หนด
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ สำ�หรับกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่าย
เป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รอง
เลี้ ย งชี พ หรื อ เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้า
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเบี้ยประกันภัยสำ�หรับประกันชีวิต
แบบบำ�นาญ แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
การได้ รั บยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 314
(พ.ศ. 2559) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 274) ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้
รับยกเว้นภาษีนั้นไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
		10. 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
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
			10.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
				 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน						
					
(2) ผูม้ เี งินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
สำ�หรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
เป็ น ต้ น ไป แต่ มิ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ในกรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ถ่ ถ อนหน่ ว ยลงทุ น ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
						
(3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงิน
ลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เมือ่ มีการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนเท่านั้น
						
(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
		 10.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตาม 10.1
		 10.3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ    
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน 10.1 หรือ 10.2 ในปีใด
เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ตาม 10.7 แล้ว และได้ถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีย่ งั
คงเหลืออยูเ่ มือ่ ผูม้ เี งินได้ได้ซอื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ต่อไป โดยได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ใน 10.1 และ 10.2 นับตัง้ แต่ปที ไี่ ด้ยนื่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับระยะเวลา
การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ให้ นั บระยะเวลา

ที่ ไ ด้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ก่ อ นปี ที่ ไ ด้ ยื่ น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
		
10.4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีอายุ
ไม่ต่ำ�กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป
หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหนึ่ง และ
จะซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น จำ � นวนเท่ า ใดก็ ไ ด้ โดยให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ ง
ปฏิบัติตาม 10.1 (1) และ 10.2
		
10.5 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพหนึง่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น
ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพใดกองทุนรวมหนึง่ หรือหลาย
กองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
อืน่ ภายใน 5 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ทีโ่ อนได้รบั คำ�สัง่ โอนจากผูม้ เี งินได้
				 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้
จะต้องจัดทำ�เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ทีร่ บั โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
		
10.6 การยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้
หน่วยลงทุนตาม 10.1 ถึง 10.4 ให้ยกเว้นเท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั
ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนน้ั ทัง้ นี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท
สำ�หรับปีภาษีนน้ั
				 กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ   
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้ นตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อรวมกับ เงิน สะสมที่จ่ายเข้ากองทุน สำ � รอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
			 10.7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ และได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 10.6 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบตั ิ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  10.1 10.2 หรือ 10.3 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั
ยกเว้นภาษี เ งิ น ได้ ต าม 10.6 และต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ สำ � หรั บ ปี ภ าษี
ที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้ ว ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ ข องปี ภ าษี นั้ น ๆ จนถึ ง วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ เติมเพือ่ เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติม
ของปีภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
				 ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง  แห่งประมวล
รัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ   
โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำ�หรับ
ปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไป   
หักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 10.1 10.2 หรือ
10.3 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
			 10.8 การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึง่ แก้ไข
เพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหลักฐานจากกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพทีแ่ สดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ
ให้ผมู้ เี งินได้น�ำ เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พงึ ประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรเมือ่ ได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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11. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF

เงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
			11.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมมีจำ�นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่ง
ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท
สำ�หรับปีภาษีนั้น และได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
(2) ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมต่อเนือ่ งกันไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ซือ้ หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
ที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพราะเหตุ
ทุพพลภาพหรือตาย
กรณีทพุ พลภาพ ต้องเป็นกรณีทแ่ี พทย์ทท่ี างราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพซึง่ ก่อให้เกิดเงินได้ทจี่ ะนำ�มาซือ้ หน่วยลงทุนใน กองทุนรวม
เพื่อการออมได้อีกต่อไป
			11.2 กรณีผ้มู ีเงินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
เกินกว่าหนึง่ กองทุน เงินได้เท่าทีจ่ า่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่
การออมในแต่ละกองทุนทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงิน
ได้บคุ คลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตาม 11.1
การซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื ่ อ การออมตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน
ทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนน้ั ทัง้ นี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 200,000 บาท
สำ�หรับปีภาษีนน้ั
			11.3 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 11.1 และ 11.2 ให้ยกเว้นเงินได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30
ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนน้ั ทัง้ นี้ เฉพาะ
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 200,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนน้ั โดยผูม้ เี งินได้ดงั กล่าวต้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
และกองมรดกทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง
เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่ เมือ่ รวมกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ สำ�หรับกรณีท่ีผู้มีเงินได้จ่าย
เป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วย กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวติ แบบบำ�นาญ
หรือเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
การออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษี เดียวกัน
			11.4 กรณีผ้มู ีเงินได้ได้ซ้อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
และได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 11.3 แล้ว ต่อมาได้ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของ 11.1 หรือ 11.2 ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 11.3
แต่ไม่รวมถึงกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมเพราะ
เหตุทพุ พลภาพหรือตาย ผูม้ เี งินได้ตอ้ งเสียภาษีเงินได้ส�ำ หรับปีภาษีทไ่ี ด้น�ำ เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี
นัน้ ๆ จนถึงวันทีไ่ ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพิม่ เติมเพือ่
เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปีภาษีดงั กล่าว พร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
เพือ่ การออมซึง่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 11.1 หรือ 11.2 การคำ�นวณ
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสีย
ภาษี ใ นกรณี ดั ง กล่ า วให้ คำ � นวณโดยวิ ธี เข้ า ก่ อ นออกก่ อ น (FIFO)
			11.5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมี
หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจากบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแ่ สดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพือ่
การออมดังกล่าว
			11.6 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอีกกองทุน
หนึง่ ไม่วา่ จะโอนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การออมกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน
ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การออมนัน้ ภายใน 5 วัน
ทำ�การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การออมทีโ่ อนได้รบั คำ�สัง่ โอน
จากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุน ในกรณีดังกล่าว
มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมตามวรรคหนึง่
กองทุนรวมเพือ่ การออมทีไ่ ด้รบั คำ�สัง่ โอนจากผูม้ เี งินได้ จะต้องจัดทำ�หนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การออมทีร่ บั โอนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
			11.7 หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม
ตาม 11.5 และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมตาม 11.6 ต้องจัดทำ�เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ถา้ ทำ�เป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีคำ�แปลภาษาไทยกำ�กับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้
เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 369) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
การลงลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมและหนังสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมตามวรรคหนึง่ จะใช้วธิ ปี ระทับลายมือชือ่
ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายาง หรือจะพิมพ์ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือ
ชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้
			11.8 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร เมือ่ ได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
สำ�หรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป
12. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม SSF (พิเศษ)
เงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
		 12.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(1) ผู้มีเงินได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมที่มี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งมีจำ�นวน
เงินได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น และได้ซื้อหน่วย
ลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2563
(2) ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
ตาม (1) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมนัน้ เพราะเหตุ
ทุพพลภาพหรือตาย
		 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพซึง่ ก่อให้เกิดเงินได้ทจี่ ะนำ�มาซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมได้อีกต่อไป
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				 12.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมที่ มี น โยบายการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารจดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำ � นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่เกิน
200,000 บาทและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามข้อ 12.1
				 12.3 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนตาม 12.1 และ 12.2 ให้ยกเว้นเงินได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนนั้ โดยผูม้ เี งินได้ดงั กล่าวต้องเป็น
บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
				 12.4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 12.3 แล้ว ต่อมาได้ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 12.1 หรือ 12.2 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 12.3 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมเพราะเหตุทพุ พลภาพหรือตาย ผูม้ เี งินได้
ต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึง
วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
				 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อ
การออมซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 12.1 หรือ 12.2 การคำ�นวณ
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสีย
ภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำ�นวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
				 12.5 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้
ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจาก
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแ่ สดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
เพื่อการออมดังกล่าว
				 12.6 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การออมตาม 12.1 ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเดียวหรือหลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพือ่ การออมทีม่ นี โยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และจะต้องโอนการลงทุนภายใน 5 วันทำ�การนับตั้งแต่
วันถัดจากวันทีก่ องทุนรวมเพือ่ การออมทีโ่ อนได้รบั คำ�สัง่ โอนจากผูม้ เี งินได้
จึงจะถือว่าระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลา
ต่อเนื่องกัน
				 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมตามวรรคหนึง่
กองทุนรวมเพื่อการออมที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดทำ�
หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพือ่ การออม
ทีร่ บั โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
				 12.7 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมตาม 12.5 และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมตาม 12.6 ต้องจัดทำ�เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ถ้า
ทำ�เป็นภาษาต่างประเทศอืน่ ต้องมีค�ำ แปลภาษาไทยกำ�กับด้วย ส่วนตัวเลข
ให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิค โดยมีขอ้ ความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 376) ลงวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
				 การลงลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออมและหนังสือรับรองการโอนหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามวรรคหนึ่ง จะใช้วิธีประทับลายมือ
ชือ่ ผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายาง หรือจะพิมพ์ลายมือ
ชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บ
ลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้

				 12.8 ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะนำ�เงินได้ที่ได้
รับสิทธิยกเว้นไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (102) วรรค 1 แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรอีกไม่ได้
				 12.9 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้
ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
				 สำ�หรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
13. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้าง
อาคารอยูอ่ าศัย โดยจำ�นองอาคารทีซ่ อ้ื หรือสร้างเป็นประกันการกูย้ มื นัน้
ให้ได้รบั ลดหย่อน และยกเว้นภาษีตามจำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยจริงในปีภาษีนี้
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังนี้ี
			13.1 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับการกู้ยืมจาก
				 (1) ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
  (ก) ธนาคาร
  (ข) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  (ค) บริษัทประกันชีวิต
  (ง) สหกรณ์
  (จ) นายจ้างซึง่ มีระเบียบเกีย่ วกับเงินกองทุนทีจ่ ดั สรร
ไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
            (ฉ) บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
		 		 (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบั น การเงิ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
			
(3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			
(4) กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
			13.2  เป็นดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ตามสัญญากูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ เช่า
ซือ้ อาคาร อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพือ่ สร้าง
อาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิ
ครอบครอง
			13.3 ต้องจำ�นองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคาร
พร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้น โดยมีระยะเวลาจำ�นองตาม
ระยะเวลาการกูย้ มื
		13.4  ต้องใชอ้ าคารหร อื ห้องชุดในอาคารชุดตาม 12.3 เป็นที่
อยูอู่ าศัยในปีทข่ี อหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี แต่ไม่รวมถึงกรณีลกู จ้าง
ซึง่ ถูกนายจ้างสัง่ ให้ไปปฏิบตั งิ านของนายจ้าง ณ ต่างถิน่ เป็นประจำ�หรือ
กรณีอาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภยั ภัยธรรมชาติ หรือภัยอันเกิด
จากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคาร
หรือห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
			13.5 กรณีผมู้ เี งินได้มอี าคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 13.3
เป็นที่อยู่อาศัยในปีทข่ี อหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเกินกว่า 1 แห่ง
ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทุกแห่่งสำ�หรับอาคารหรือห้องชุด
ในอาคารชุดตาม 13.3
			13.6 ให้หกั ลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ตลอดปีภาษี ไม่วา่
กรณีทจ่ี ะหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้นน้ั จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่
		 13.7 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกูย้ มื ให้หักลดหย่อน
และยกเว้นภาษีได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ ค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามส่วน
จำ�นวนผูม้ เี งินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง และไม่เกิน
100,000 บาท
			13.8 กรณีสามีภริยาร่วมกันกู้ยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินได้
ฝ่ายเดียวให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษี สำ�หรับผู้มีเงินได้เต็มจำ�นวน
ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
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			13.9 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
อยูก่ อ่ นแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน ให้ตา่ งฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ของตนได้ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
				 ตัวอย่าง สามีภริยามีเงินได้ทง้ั 2 ฝ่าย และมีสทิ ธิหกั ลดหย่อน
และยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้วฝ่ายละ 100,000 บาท ต่อมาสมรสกัน สามี
และภริยาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ฝ่ายละ 100,000 บาท
			13.10 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างฝ่ายต่างกู้ยืม
ในระหว่างสมรสให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำ�หรับ
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนของตนได้ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
			13.11 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย และร่วมกันกู้ยืม      
ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อน และยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้กึ่งหนึ่ง   
ของจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ทัง้ นี้ ไม่วา่ ความเป็น
สามีภริยา จะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
				
ตัวอย่าง สามีภริยามีเงินได้ทง้ั 2 ฝ่าย ถ้าสามีภริยาร่วมกัน
กูย้ มื และจ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เป็นจำ�นวน 100,000 บาท สามีหกั ลดหย่อน
และยกเว้นภาษีได้ 50,000 บาท ภริยาหักลดหย่อน และยกเว้นภาษีได้
50,000 บาท
			13.12 กรณีมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้ตาม (1) ให้ยังคงหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
ได้ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
				 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เพือ่ ชำ�ระหนีเ้ งินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้างอาคารอยู่
อาศัย หรือห้องชุดด้วย ทัง้ นี้ เฉพาะดอกเบีย้ สำ�หรับเงินกูย้ มื เพือ่ ชำ�ระหนี้
ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำ�ระนั้น
				 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหนังสือรับรองตามแบบทีอ่ ธิบดีก�ำ หนด
จากผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า ได้ มี ก ารจ่ า ยดอกเบี้ ย สำ � หรั บ การ
กู้ยืมเงิน เพื่อดำ�เนินการดังกล่าวนั้นด้วย
14. เงินได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ตามใบแนบ
แสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย       
14. สำ�หรับเงินได้ทจ่ี า่ ยไปเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็นอาคารพร้อมทีด่ นิ
หรือห้องชุดในอาคารชุด ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท เพือ่ ใช้เป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของตน ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์นน้ั
ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
โดยใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนได้ตอ่ เนือ่ งกัน 5 ปีภาษี นับแต่   ปีภาษีทม่ี กี ารจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ และให้หกั ลดหย่อนได้เป็นจำ�นวน
เท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี
           ผูม้ เี งินได้จะได้รบั สิทธิหกั ลดหย่อนภาษีตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
			1. ผู้มีเงินได้ต้องมีช่อื เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ที่ ซ้ื อ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย น
โอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ หรือมีชอ่ื เป็นคูส่ ญ
ั ญากับสถาบันการเงิน
ทีใ่ ห้กเู้ พือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี แต่ไม่รวม
ถึงกรณีผมู้ เี งินได้ถงึ แก่ความตาย หรือกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั
			2. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่เคยเป็น
        - ผู้ ใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ยื ม สำ � หรั บ การ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
        - ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคยเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษี
เงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่เี ป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ
ห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271
(พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
        - ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำ�หรับการซื้อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี เ ป็ น อาคารพร้ อ มที่ ดิ น หรื อ ห้ อ งชุ ด ในอาคารชุ ด
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที  ่ 528) พ.ศ. 2554 (มาตรการบ้านหลังแรก)
ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
			 ในปี ภ าษี น้ี หั ก ลดหย่ อ นได้ ต ามที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เ กิ น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

			 กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่
ตลอดปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ สำ�หรับเงินสมทบของสามีหรือภริยา
ทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนประกันสังคม
16. ค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านัน้ )
17. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) เท่านัน้ )
18. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
			 เงิ น ได้ เ ท่ าที่ ผู้ มี เงิน ได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็น ค่าฝากครรภ์
และค่าคลอดบุตรของตน ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงสำ�หรับการตั้งครรภ์
แต่ ล ะคราวแต่ ไ ม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท หากการจ่ า ยค่ า ฝากครรภ์ แ ละ
ค่าคลอดบุตรสำ�หรับการตัง้ ครรภ์แต่ละคราวมิได้จา่ ยในปีภาษีเดียวกัน ให้
ได้รบั ยกเว้นภาษีตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมือ่ รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินหกหมื่นบาท ทั้งนี้ สำ�หรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ น ต้ น ไป และให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกำ�หนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 338
(พ.ศ. 2561) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 331) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
19. เงิ น ที่ บ ริ จ าคแก่ พ รรคการเมื อ ง หรื อ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่รวมกันไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำ�หนด ดังนี้
		 19.1 ผูม้ เี งินได้ทม่ ี สี ทิ ธิหกั ลดหย่อนต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสญั ชาติไทย
		 19.2 ให้ผมู้ เี งินได้หกั ลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ฏ) แห่งประมวล
รัษฎากร สำ�หรับกรณีดงั ต่อไปนี้
				 (1) การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ซึง่ ผูม้ เี งินได้สามารถ
กระทำ�ได้ตลอดปีภาษี
				 (2) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
หมายถึง การสนับสนุนเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ ื ใด ให้แก่พรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึง่ ผูม้ เี งินได้สามารถ
กระทำ�ได้ในช่วงระยะเวลาทีพ่ รรคการเมืองจัดกิจกรรมระดมทุนเท่านัน้
		 19.3 ผูม้ เี งินได้มสี ทิ ธิหกั ลดหย่อนเงินทีบ่ ริจาคให้แก่พรรคการเมือง
ตาม 19.2 (1) หรือ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ ื ใดทีใ่ ห้เพือ่ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม 19.2 (2) ไม่ว่าพรรคเดียว
หรือหลายพรรค แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
		
19.4 ประเภทของทรัพย์สนิ และการคำ�นวณมูลค่าของทรัพย์สนิ
ทีใ่ ห้เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
			
(1) อสังหาริมทรัพย์ทต่ ี ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย การคำ�นวณมูลค่า
ให้ถอื ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ เป็นราคาทีใ่ ช้อยู่
ในวันทีม่ กี ารโอนนัน้
			
(2) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน ดังต่อไปนี้
			 (ก) รถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย การคำ�นวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมินราคารถสำ�หรับปิดอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายรถดังกล่าวที่
กรมการขนส่งทางบกกำ�หนด โดยให้ค�ำ นวณมูลค่าตามราคาเฉลีย่ ระหว่าง
ราคาประเมินสูงสุดและราคาประเมินต่ำ�สุดของราคาประเมินรถนั้น
ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าตามราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเกีย่ วกับการประเมิน
ราคาทรัพย์สินนั้น
		 		
(ข) เรือหรือเครือ่ งบิน การคำ�นวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมินที่
ประเมิ น โดยบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่เ ป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รวิ ช าชี พ
ของประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
			
(3) ทรัพย์สินอื่นหรือสินค้า
			
(ก) ทรัพย์สนิ อืน่ ต้องเป็นทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื มาในปีเดียวกับปีภาษี
ทีใ่ ช้สทิ ธิหกั ลดหย่อน และให้ถอื มูลค่าตามหลักฐานการได้มาของทรัพย์สนิ
เป็นมูลค่าทีผ่ มู้ เี งินได้มสี ทิ ธินามาหักลดหย่อน แต่มลู ค่าดังกล่าวต้องไม่เกิน
ราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ให้ทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระดมทุนของพรรคการเมือง
			
(ข) สินค้าไม่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือซื้อมาเพื่อขาย
ให้ถอื เอามูลค่าต้นทุนของสินค้าดังกล่าวทีม่ หี ลักฐานสามารถพิสจู น์ได้ เป็น
มูลค่าของสินค้าทีผ่ มู้ เี งินได้มสี ทิ ธิน�ำ มาหักลดหย่อน แต่มลู ค่าดังกล่าวต้อง
ไม่เกินราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ให้สินค้าเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระดมทุนของพรรคการเมือง
		
19.5 ประโยชน์อน่ ื ใดทีใ่ ห้เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคการเมือง ต้องเป็นประโยชน์อน่ ื ใดทีเ่ ป็นการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
โดยตรงกับการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้
			
(1) การให้บริการเช่าหรือใช้พน้ื ทีอ่ าคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ
			
(2) การให้บริการใช้ยานพาหนะ
			
การคำ�นวณมูลค่าของประโยชน์อ่นื ใดซึ่งเป็นการให้บริการ
ตามวรรคหนึง่ ให้ถอื ราคาหรือค่าอันพึงมีในวันทีพ่ รรคการเมืองได้ใช้บริการนัน้
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19.6 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อน
ตาม 19.4 ดังนี้
			
(1) กรณีบริจาคเป็นเงินจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน (แบบ พ.ก. 11)
ที่ออกโดยพรรคการเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
			
(2) กรณีให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด เพือ่ สนับสนุน
การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน
(แบบ พ.ก. 9) ทีอ่ อกโดยพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองและมีเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
			
(ก) การสนับสนุนทรัพย์สนิ ตาม 19.4 (1) และ (2) จะต้องมี
หลักฐานการโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เช่น สัญญาโอนทรัพย์สนิ โฉนดทีด่ นิ
หรือเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
หลักฐานการจดทะเบียนเรือ หรืออากาศยาน แล้วแต่กรณี เป็นต้น
			 (ข) การสนับสนุนทรัพย์สนิ อืน่ หรือสินค้าตาม 19.4 (3) จะ
ต้องมีหลักฐานแสดงการได้มาของทรัพย์สินที่ระบุจำ�นวน มูลค่า และ
วัน เดือน ปี ที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น หรือหลักฐานแสดงมูลค่าต้นทุน
ของสินค้าทีพ่ สิ จู น์ได้ แล้วแต่กรณี
		 		
(ค) การสนับสนุนประโยชน์อื่นใดตาม 19.5 จะต้องมี
หลักฐานที่แสดงหรือพิสูจน์ถึง มูลค่าของการให้บริการซึ่งเป็นประโยชน์
อืน่ ใดนัน้ เช่น ใบแจ้งราคาค่าบริการตามปกติทางการค้าหรือหลักฐานอืน่ ใด
ทีพ่ สิ จู น์ถงึ มูลค่าหรืออัตราค่าบริการในช่วงระยะเวลาทีใ่ ห้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมระดมทุน ของพรรคการเมือง เป็นต้น (ตามประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 357) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
20. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ช้อปดีมีคืน
			 20.1 กำ�หนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่า
บริการให้แก่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และได้รบั ใบกำ�กับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สำ�หรับการซื้อสินค้าหรือ
รับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
เป็นเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำ�หนด
			 20.2 เงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำ�มารวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตาม 20.1 ให้รวมถึงเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
สินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
				 (1) ค่าซื้อหนังสือ
				 (2) ค่าบริการหนังสือทีอ่ ยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
				 (3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้า
ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
			 20.3 ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตาม 20.1 ไม่รวมถึงค่าซื้อ
สินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้
				 (1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
				 (2) ค่าซื้อยาสูบ
				 (3) ค่าซื้อน้ำ�มันและก๊าซสำ�หรับเติมยานพาหนะ
				 (4) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
				 (5) ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
				 (6) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
				 (7) ค่าบริการจัดนำ�เที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นำ�เที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
				 (8) ค่ า บริ ก ารที่ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ที่ พั ก ในโรงแรมให้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
			 20.4 ผู้มีเงินได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้อง
				 (1) ไม่ เ ป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใช่
นิติบุคคล
				 (2) ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
				 (3) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการเพิ่มกำ�ลังซื้อให้แก่
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2563
			 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำ�หนด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 368 (พ.ศ. 2563) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 390) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร
RD Intelligence Center โทร. 1161
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เงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)
ไม่เกิน

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

เกิน 150,000 ถึง
เกิน 300,000 ”
เกิน 500,000 ”
เกิน 750,000 ”
เกิน 1,000,000 ”
เกิน 2,000,000 ”
เกิน 5,000,000 บาท ขึน้ ไป
			
รวม

ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ตารางที่ 1

ตารางอัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
เงินได้สุทธิจำ�นวน เงินได้สุทธิแต่ละขั้น อัตราภาษี
ภาษีเงินได้
สูงสุดของขั้น

150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
3,000,000

ร้อยละ

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

5
5
10
15
20
25
30
35

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

รายชือ่ และรหัสพรรคการเมือง (จำ�นวน 70 พรรคการเมือง)

ชือ่ พรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชากรไทย
พรรคความหวังใหม่
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อแผ่นดิน
พรรคชาติพัฒนา
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคอนาคตไทย
พรรคภูมิใจไทย
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
พรรคประชาสามัคคี
พรรคประชาธิปไตยใหม่
พรรคพลังชล
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
พรรคพลังสหกรณ์
พรรคพลังท้องถิ่นไท
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พรรคไทรักธรรม
พรรคเสรีรวมไทย
พรรครักษ์ธรรม
พรรคเพื่อชาติ
พรรคพลังประชาธิปไตย
พรรคภราดรภาพ
พรรคพลังไทยรักชาติ
พรรคเพื่อชีวิตใหม่
พรรคก้าวไกล
พรรคทางเลือกใหม่
พรรคมติประชา
พรรคประชาภิวัฒน์
พรรคพลเมืองไทย
พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย)
พรรคพลังธรรมใหม่
พรรคไทยธรรม

รหัส ลำ�ดับที่
001
36.
002
37.
013
38.
022
39.
034 		40.
041 		 41.
045 		42.
055
43.
056
44.
063
45.
076
46 .
091
47.
109
48.
112
49.
118
50.
122
51.
124
52.
129
53.
133
54.
144
55.
145
56.
147
57.
149
58.
153
59.
154
60.
  155
61.
  157
62.
  164
63.
  170
64.
  171
65.
  172
66.
  173
67.
  174
68.
  175
69.
  178
70.

ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

ยกเว้น

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

ชือ่ พรรคการเมือง
พรรคไทยศรีวิไลย์
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
พรรคสยามพัฒนา
พรรคเพื่อคนไทย
พรรคพลังปวงชนไทย
พรรคพลังไทยรักไทย
พรรคพลังชาติไทย
พรรคประชาชาติ
พรรคแผ่นดินธรรม
พรรคคลองไทย
พรรคประชาธรรมไทย
พรรคพลังประชารัฐ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
พรรคพลังสังคม
พรรคสุจริตชน
พรรคพลังศรัทธา
พรรคเป็นธรรม (กลาง)
พรรคพลังเพื่อไทย
พรรคประชาไทย
พรรคกรีน
พรรคสามัญชน
พรรคภาคีเครือข่ายไทย
พรรคราชสีห์ไทยดี (พรรคพลังไทยดี)
พรรคเพื่อไทยพัฒนา
พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พัฒนาชาติ)
พรรคคนงานไทย
พรรคสร้างชาติิ
พรรคเพื่ออนาคตไทย
พรรคเศรษฐกิจไทย
พรรคไทยชอบธรรม
พรรคก้าวใหม่
พรรคไทยรวมไทย
พรรคกล้า
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

0
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
1,265,000
ตารางที่ 2
รหัส
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
192
193
198
200
201
203
204
205
206
209
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นีท้ า่ นสามารถติดตามข้อมูล
เพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ www.ect.go.th
หรือกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสือ่ อืน่ ๆ ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้

