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วิธกี รอกแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ปีภาษี 2560

สำ�หรับผูม้ เี งินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.90

ท่านสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และชำ�ระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบ ภ.ง.ด.90 ที่พิมพ์จาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และใช้โปรแกรมคำ�นวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

		

ผูม้ หี น้าทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.90

ได้แก่ ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1 ) ถึง (8 ) แห่ง              
ประมวลรัษฎากรหลายประเภทหรือประเภทเดียว (แต่มิใช่เงินได้ตาม
มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว) ในปีภาษี 2560
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		
1.ผูท้ เ่ี ป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
		
2.ผู้ท่ีมีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง
   ฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
		
3.กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
		
4.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน  
		
60,000 บาท
		
5. คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 60,000 บาท
		
6. วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนเฉพาะที่ เ ป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ ค คล
		
ที่ มิ ใช่นิ ติ บุ ค คล ซึ่งมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาท หรือมี
   เงินได้เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาทซึ่งได้รับ
   ยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
   ประกาศกำ�หนด
		

การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.90

ให้ ก รอกรายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก รายการให้ อ่ า นได้ ง่ า ยชั ด เจน  
และถูกต้องสมบูรณ์  โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
		
กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ เ ป็ น ชาวต่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ และชื่ อ สกุ ล เป็ น
ภาษาอังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
		
กรณีได้รบั แบบทีพ่ มิ พ์เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร ชือ่ วันเดือน
ปีเกิดและทีอ่ ยูไ่ ว้แล้ว โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา หากพบว่ามี
ข้อผิดพลาดหรือมีการเปลีย่ นแปลง รายการเกีย่ วกับชือ่ วันเดือนปีเกิด
และทีอ่ ยูใ่ ห้ขดี รายการดังกล่าวแล้วเขียนข้อความใหม่ทถี่ กู ต้องตามความ
เป็นจริง และสามารถติดต่อได้โดยไม่ตอ้ งแนบหลักฐานใดๆ
		
โปรดกรอก ชือ่ เว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกรรม)
ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน
		
โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
			
สถานภาพการสมรสให้ “ ” ลงในช่อง “ ” ตามความ
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
			 สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
				  สมรสระหว่างปีภาษี
				  หย่าระหว่างปีภาษี
				  ตายระหว่างปีภาษี
			
สถานะการยื่นแบบฯ ให้ “” ลงในช่อง “” ตามความ
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
 (1) กรณีคส่ ู มรสมีเงินได้มาตรา 40 (1) - (8) และประสงค์
- รวมคำ�นวณภาษีกบั ผูม้ เี งินได้ให้เลือก  รวมคำ�นวณภาษี *
						- แยกยื่นแบบฯ กับผู้มีเงินได้ให้เลือก  แยกยื่นแบบฯ
						- แยกยืน่ แบบเฉพาะมาตรา 40 (1) แต่มาตรา 40 (2) - (8)
							รวมกั บ ผู้มีเ งิ น ได้ ใ ห้ เ ลื อ ก  แยกยื่น แบบเฉพาะ
มาตรา 40 (1) *
		
 (2) กรณีค่สู มรสมีเงินได้มาตรา 40 (2) - (8) และประสงค์
- รวมคำ�นวณภาษีกบั ผูม้ เี งินได้ให้เลือก  รวมคำ�นวณภาษี *
						- แยกยื่นแบบฯ กับผู้มีเงินได้ให้เลือก  แยกยื่นแบบฯ

			 (3) กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียว
และประสงค์จะแยกยืน่ แบบฯ กับผูม้ เี งินได้ให้เลือก  (3) มีเงินได้มาตรา
40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบฯ
			 (4) กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ให้เลือก  (4) ไม่มีเงินได้
* กรณีรวมคำ�นวณภาษีให้ Download รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณี
รวมคำ�นวณภาษี ที่ www.rd.go.th > Download > แบบแสดงรายการ
ภาษี แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดา เพื่ อ กรอกรายละเอี ย ดฯ และไม่ ต้ อ งกรอกใบแนบ
แสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

คำ�ร้องขอคืนเงินภาษี

		กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์
เพื่ อ ความสะดวกในการรั บ เงิ น คื น ภาษี ท่ า นสามารถลงทะเบี ย น
กั บธนาคารในราชอาณาจั ก รทุ ก แห่ ง ที่ ใ ห้ บริ ก าร ด้ ว ยเลขประจำ�ตัว
ประชาชน
		กรณีขอคืนภาษีที่ชำ�ระไว้เกิน หากมิได้ลงลายมือชื่อ กรมสรรพากร
จะยังไม่พจิ ารณาคืนเงินภาษีทช่ี �ำ ระไว้เกินนัน้

การกรอกรายการเงินได้พงึ ประเมิน

เงินได้พึงประเมินใน   ข้อ 1   ถึง   ข้อ 7   ต่อไปนี้ ให้รวมถึง
เงินค่าภาษีอากรทีผ่ อู้ นื่ ออกแทนให้ส�ำ หรับเงินได้ดงั กล่าวไม่วา่ ในทอดใด

ข้อ 1 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

		กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา 40 (1 ) แห่ง
ประมวลรัษฎากรประเภทเดียวให้ยน่ื แบบ ภ.ง.ด.91
		เงินได้ตามมาตรา 40 (1 ) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้าง
แรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด  บำ�เหน็จ
บำ�นาญ เงินค่าเช่าบ้าน  เงินที่คำ�นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน
ที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำ�ระหนี้ใดๆ ซึ่ง
ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำ�ระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ใดๆ  บรรดา
ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
		เงินได้ตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าทีห่ รือ   
ตำ�แหน่งงานทีท่ �ำ หรือจากการรับทำ�งานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานทีท่ � 
ำ เบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำ�นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้
ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำ�ระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้
มีหน้าที่ต้องชำ�ระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากหน้าที่หรือตำ�แหน่งงานที่ทำ�หรือ จากการรับทำ�งานให้นั้น ไม่ว่า
หน้าที่หรือตำ�แหน่งงานหรืองานที่รับทำ�ให้นั้นจะเป็นการประจำ�หรือ
ชั่วคราว
		เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) ให้รวมถึง
		เงินทีน่ ายจ้างจ่ายให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงาน รวมทั้ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี
		เงินทีน่ ายจ้างจ่ายให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงาน รวมทั้ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำ�งาน 5 ปี ขึ้นไป                   
ทีเ่ ลือกนำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
กรณีเลือกไม่นำ�เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
มารวมคำ�นวณภาษีกบั เงินได้อน่ื ให้แสดงรายการในใบแนบและยื่น
มาพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.90 ด้วย

		 เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้น
		(1) เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
			 ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาทแรก ให้กรอกในรายการลดหย่อนฯ
ข้อ 9 8.
ส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ให้กรอกใน
ข้อ 1 2. (1) ทั้งนี้ ส่วนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
		(2) เงินสะสม กบข. เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
		(3) เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน 500,000 บาท
		(4) ค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
หรือกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ต้องเป็นกรณีให้ออก
จากงานโดยไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยทีล่ กู จ้างหรือพนักงานได้รบั
เพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง
หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำ�งาน 300 วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000
บาท ทั้งนี้ มีระยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี
กรณีที่มีระยะเวลาการทำ�งาน 5 ปีขึ้นไปและเลือกนำ�มารวม
คำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกัน
กรณีเลือกไม่นำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่น ให้นำ�ไป
แสดงรายการในใบแนบ
		(5) คนพิการทีม่ อี ายุไม่เกิน 65 ปีบริบรู ณ์ ให้กรอกในใบแสดง
สิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอายุไม่เกิน
65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยได้รับยกเว้นเงินได้
190,000 บาท หากผู้มีเงินได้มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีใด และ
ใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น เงิ น ได้ ก รณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไปแล้ ว
ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการในปีภาษีนั้นอีก
กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกัน โดยความเป็นสามีภริยามิได้
มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล
กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยความเป็นสามีภริยา
ได้มีอยู่ตลอดปีภาษีได้ยื่นแบบฯ และประสงค์รวมคำ�นวณภาษี ให้ถือว่า
เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ และให้เป็นผู้ได้รับยกเว้นเงินได้
สำ�หรับเงินได้ที่ได้รับร่วมกัน
กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ประสงค์จะแยกยื่นแบบฯ
ไม่ ว่ า ความเป็ น สามี ภ ริ ย าได้ มี อ ยู่ ต ลอดปี ภ าษี ห รื อ ไม่ ให้ ส ามี ภ ริ ย า
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประเภทใดก็ได้ หรือจะเลือกใช้สิทธิยกเว้นเงินได้
จากเงินได้หลายประเภท แต่สิทธิทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ
190,000 บาท แล้วจึงนำ�จำ�นวนเงินได้ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหัก
ยกเว้นฯ**” นำ�ไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90
		(6) ผูม้ เี งินได้ (รวมถึงคนพิการ) ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 65 ปีขน้ึ ไป
ให้กรอกในใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
กรณีผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปีภาษี และเป็นผู้อยู่
ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
กรณีผู้มีเงินได้ และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา
40 (1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร และต่างฝ่ายต่างเข้าหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ แต่สิทธิทั้งหมด
รวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท แล้วจึงนำ�จำ�นวนเงินได้
ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้น
เงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหักยกเว้นฯ** นำ�ไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90”
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		 การหักค่าใช้จา่ ย
		 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) หักค่าใช้จา่ ยได้รอ้ ยละ
50 ของเงินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และความเป็น
สามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์
ทีก่ ล่าวข้างต้น
กรณีค่สู มรสมีเงินได้ทั้งตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้เฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) แล้วนำ�ไปรวมกับ
ค่าใช้จ่ายของผู้มีเงินได้

ข้อ 2 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (3)

		ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น หรือเงินได้
มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือ      
คำ�พิพากษาของศาล
		การหักค่าใช้จา่ ย
เงินได้อน่ื ตามมาตรา 40 (3) เฉพาะทีเ่ ป็นค่าแห่งกูด๊ วิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์
หรือสิทธิอย่างอืน่ ยอมให้หกั ค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาร้อยละ 50 แต่รวมกันต้อง
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จา่ ยตามความจำ�เป็นและสมควร
กรณีผมู้ เี งินได้และคูส่ มรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็น
สามีภริยาได้มีอยูต่ ลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์
ที่กล่าวข้างต้น

ข้อ 3 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (4)

		1. ดอกเบีย้ พันธบัตร เงินฝาก หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรือเงินกูย้ มื ดอกเบีย้
เงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ว่าด้วย
ภาษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย มเฉพาะส่ ว นที่ เ หลื อ จากถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
ตามกฎหมายดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง เงิ น ได้ ที่ มี ลั ก ษณะทำ � นองเดี ย วกั น กั บ
ดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือ
จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคา
จำ�หน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ที่นิติบุคคล เป็นผู้ออก
และจำ�หน่ายครัง้ แรกในราคาต่�ำ กว่าราคาไถ่ถอน และผูม้ เี งินได้เป็นผูท้ รง
คนแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
		2. เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร หรือประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ด้จาก
กองทุนรวม (ที่เป็นคณะบุคคล) หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำ�หรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม
พาณิ ช ยกรรม หรื ออุ ต สาหกรรม เช่ น ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
		3. เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
		4. เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (เฉพาะที่ไม่
เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
กรณีเลือกนำ�เงินได้ตาม 1.หรือ 2. หรือ 4. มารวมคำ�นวณภาษีกับ
เงิ น ได้ อื่ น หากได้ รั บ เงิ น ได้ แ ต่ ล ะประเภทหลายรายการผู้ มี เ งิ น ได้
จะต้ อ งนำ � เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ ก รายการในแต่ ล ะประเภทมารวมคำ � นวณ
ภาษีจะเลือกเฉพาะบางรายการไม่ได้
		5. เครดิตภาษีเงินปันผล
ให้ถือว่าเครดิตภาษีเงินปันผลตาม 4. เป็นเงินได้พึงประเมิน
เพื่อเสียภาษีด้วย เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทยหรือ
เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา
รวมกัน ถึง 180 วันในปีภาษี) โดยให้เครดิตภาษีเท่ากับอัตราภาษีเงินได้
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลนั้นต้องเสีย หารด้วย
ผลต่างของ 100 ลบ ด้วยอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้น เช่น

จ่ายจากกำ�ไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 15
3 ของเงินปันผล
			เครดิตภาษี =  (10015- 15) =   17
			จ่ายจากกำ�ไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25
1
25
			เครดิตภาษี =
(100 - 25) = 3 ของเงินปันผล
และให้นำ�ไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำ�ระ โดยยกไปรวมใน  ข้อ 11 17.
(มีตารางช่วยคำ�นวณในตารางที่ 3 หน้า 16)
		6. อืน่ ๆ ได้แก่
			(1) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
			(2) เงินลดทุนของบริษทั หรือห้างห้นุ ส่วนนิตบิ คุ คลเฉพาะส่วน
ที่จ่ายไม่เกินกว่ากำ�ไรและเงินที่กันไว้รวมกัน
			(3) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจาก
กำ�ไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกัน
			(4) ผลประโยชน์ท่ีได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือเลิกกัน ซึง่ ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน		
			(5) ผลประโยชน์ท่ีได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น
หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา  
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
			การหักค่าใช้จา่ ย
เงินได้อื่นตามมาตรา 40 (4) ทั้งหมด ไม่ให้หกั ค่าใช้จา่ ย

ข้อ 4 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5)

ได้แก่ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
		1. การให้เช่าทรัพย์สนิ
		2. การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน   การผิดสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น  โดยไม่ต้องคืนเงิน
หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
กรณีตาม 2. ให้ถือเอาเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วตั้งแต่
วันทำ�สัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่
มีการผิดสัญญานั้น
		การหักค่าใช้จา่ ย
		(1) การให้เช่าทรัพย์สิน ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
			 วิธที ่ี 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
			 วิธที ่ี 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
(ก) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ร้อยละ 30
			 (ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 20
(ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 15
(ง) ยานพาหนะ
ร้อยละ 30
(จ) ทรััพย์สินอย่างอื่น
ร้อยละ 10
			 กรณี ใ ห้ เช่ า ช่ ว ง ให้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจากค่ า เช่ า ที่ เ สี ย ให้ แ ก่
ผู้ให้เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี
		(2) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรื อ การผิดสัญญาซื้อ
ขายเงินผ่อนฯ ผู้มีเงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 20
ได้วิธีเดียว

ข้อ 5 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (6)

ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
		การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		วิธที ่ี 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		วิธที ่ี 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
		(1) การประกอบโรคศิลปะ
ร้อยละ 60
		(2) วิชาชีพอิสระอื่นนอกจากการประกอบโรคศิลปะ ร้อยละ 30
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ข้อ 6 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (7)

		ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระในส่วนสำ�คัญนอกจากเครื่องมือ
		การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		วิธที ่ี 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
		วิธที ่ี 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60

ข้อ 7 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)

		1. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่งหรือการอืน่ นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7) แล้ว

รวมทั้งการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุง่ ในทางการค้าหรือหากำ�ไร
(การหักค่าใช้จ่ายดูตารางที่ 2 หน้า 15)
		2. เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร/เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ของผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้มีเงินได้
ดังกล่าวไม่ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือ
ยอมให้หกั แต่ขอรับเงินภาษีทถี่ กู หักไว้นนั้ คืน หรือขอเครดิตภาษีทถี่ กู หัก
ไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
		3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดกหรือที่ได้รบั
จากการให้โดยเสน่หา หรือที่ได้มาโดยมิได้ม่งุ ในทางการค้า หรือ
หากำ�ไร (เฉพาะที่เลือกนำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)
		 การหักค่าใช้จา่ ย
		(1) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการ
ให้โดยเสน่หา ให้หกั ค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 50 ได้วธิ เี ดียว
		(2) การขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมิได้มงุ่ ในทางการค้า
หรือหากำ�ไร ให้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		 วิธที ่ี 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ�เป็นและสมควร
			 วิธที ่ี 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
จำ�นวนปีที่ถือครอง* 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีขึ้นไป
ร้อยละของเงินได้ 92 84 77 71 65 60 55 		 50
* จำ�นวนปีทถ่ี อื ครอง หมายถึง จำ�นวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์ หรือ
สิ ท ธิ ค รอบครองในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ถึ ง ปี ที่ โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกิน 10 ปี ให้นับเพียง 10 ปี
เศษของปีให้นับเป็น 1 ปี การนับจำ�นวนปีที่ถือครองให้ถือตามปีปฏิทิน
หมายเหตุ
		การขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดก หรือทีไ่ ด้มาโดยมิได้มงุ่ ใน
ทางการค้าหรือหากำ�ไร หากผู้มีเงินได้้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว    
(หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา) และประสงค์จะเลือกเสียภาษีโดยไม่น�ำ ไป
รวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ ไม่ตอ้ งแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.90
4. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
		4.1 กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ได้รบั เงิน หรือผลประโยชน์
ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์   ที่ได้รับยกเว้น
ภาษี เ งิ น ได้ ต าม ข้ อ 2 (56) และ (65) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246
(พ.ศ. 2547)ฯ และกฎกระทรวงฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)ฯ จะได้รับสิทธิ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ให้ แ สดงรายการเงิ น ค่ า ขายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ
หักราคาทุนใน   ข้อ 7 4.
		4.2 กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ ข ายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ภาษีเงินได้ตาม 4.1 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายการเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน  ข้อ 7 4. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำ�ผลต่างไปรวมคำ�นวณภาษีด้วย
		ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำ�หรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน
คืนให้แก่กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)ฯ และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258)ฯ
		กรณี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ฯ ปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขตามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)ฯ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนฯ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
รายการเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ ไปแล้ว
โดยยื่นแบบปรับปรุงของปีที่นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ ไปลดหย่อนภาษี
เป็นรายปี หากยืน่ แบบเพิม่ เติม และเสียภาษีเพิม่ เติม ภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
5. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
		5.1 กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ ข ายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ ได้ รั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์ที่
ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม ข้อ 2 (67) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509)ฯ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)ฯ
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559)ฯ ให้แสดงรายการ
เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน   ข้อ 7 5.
		5.2 กรณี ที่ ผู้ มี เ งิ น ได้ ข ายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ภาษี เ งิ น ได้ ต าม 5.1 ให้ ยื่ น แบบ ภ.ง.ด.90 แสดงรายการเงิ น ค่ า ขาย
หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน  ข้อ 7 5. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำ�ผลต่างไปรวมคำ�นวณภาษีด้วย
ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257)ฯ และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276)ฯ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนฯ ต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิม่ เติม เพือ่ ปรับปรุง
รายการเงินได้ทไี่ ด้ใช้สทิ ธิหกั ค่าลดหย่อนค่าซือ้ หน่วยลงทุนฯ ไปแล้ว โดย
ยื่นแบบปรับปรุงของปีที่นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ ไปลดหย่อนภาษีเป็น
รายปี และเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มด้วย
6. เงินได้จากการให้หรือการรับ (โดยเลือกนำ�มารวมคำ�นวณภาษี
กับเงินได้อน่ื ๆ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้น ตามมาตรา 42 (26) (27) (28)
แห่งประมวลรัษฎากร)
		6.1 เงิ น ได้ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนทีเ่ กิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึง่ คน
ตลอดปี ภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (26)
		6.2 เงินได้ทไี่ ด้รบั จากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจาก
บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท
ต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (27)
		6.3 เงินได้ทไี่ ด้รบั จากการอุปการะโดยหน้าทีธ่ รรมจรรยาหรือจาก
การให้โดยเสน่หาเนือ่ งในพิธหี รือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้
ในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (28)
และไม่ใช่เงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560)ฯ

ข้อ 8 รายการแสดงเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทีไ่ ด้มา
		 โดยมิได้มงุ่ ในทางการค้าหรือหากำ�ไรและเลือกเสียภาษี
		 โดยไม่น�ำ ไปรวมคำ�นวณภาษีกบั เงินได้อน่ื ๆ

		กรณี มี เ งิ น ได้ จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าโดยมิ ไ ด้ มุ่ ง

ในทางการค้าหรือหากำ�ไร และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำ�ไปรวมคำ�นวณภาษี
กับเงินได้อื่นๆ หากมีความประสงค์จะขอหักค่าใช้จา่ ยตามความจำ�เป็น
และสมควร ให้ ก รอกรายการแสดงการคำ � นวณภาษี ใ ห้ ค รบถ้ ว น
ชัดเจน แล้วนำ�ผลลัพธ์ที่ได้ไปกรอกใน  ข้อ 11 19.
ทั้ ง นี้ ให้ คำ � นวณภาษี ที่ ต้ อ งชำ � ระ โดยนำ � เงิ น ได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์หักค่าใช้จ่ายตามความจำ�เป็นและสมควร เหลือเป็น
เงินได้สทุ ธิให้หารด้วยจำ�นวนปีทถี่ อื ครอง ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ค�ำ นวณภาษี
ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่ได้รับยกเว้น 150,000 บาท) ได้
เท่ า ใดให้ คู ณ ด้ ว ยจำ � นวนปี ที่ ถื อ ครอง ผลลั พ ธ์ เ ป็ น ภาษี ที่ ต้ อ งชำ � ระ
จำ�นวนภาษีดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย
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ข้อ 9 เงินได้จากการให้หรือการรับ (โดยเลือกเสียภาษีในอัตรา

ร้อยละ 5 ของเงินได้เฉพาะส่วนทีไ่ ม่ได้ยกเว้นตามมาตรา 42 (26)
			 (27) (28) แห่งประมวลรัษฎากร)
			 1. เงิ น ได้ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รวม
ถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคน
ตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (26)
			 2. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา
จากบุพการี ผูส้ บื สันดาน หรือคูส่ มรส เฉพาะเงินได้ในส่วนทีเ่ กิน 20 ล้านบาท
ต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (27)
			 3. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือ
จากการให้โดยเสน่หาเนือ่ งในพิธหี รือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทัง้ นี้ จากบุคคลซึง่ มิใช่บพุ การี ผูส้ บื สันดาน หรือคูส่ มรส เฉพาะเงินได้ในส่วน
ที่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42 (28) และไม่ใช่เงิน
ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ. 2560)ฯ
			 กรณีมเี งินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดกหรือทีไ่ ด้รบั จากการให้โดยเสน่หา หรือโดยทางอืน่
ให้ Download ใบแสดงรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน หรือไม่มีค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี
ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > Download > แบบแสดง
รายการภาษี แบบคำ�ร้อง/คำ�ขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี >
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
		 การหักค่าใช้จ่าย
		
เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร และมีสถานประกอบกิจการตัง้ อยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็น
จำ�นวนร้อยละ 100 ของเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 305)ฯ
เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวล
รัษฎากร เป็นจำ�นวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าธรรมเนียม
จากการรั บ ชำ � ระเงิ น ด้ ว ยบั ต รเดบิ ต ผ่ า นอุ ป กรณ์ รั บ ชำ � ระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ด้จา่ ยตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีเงินได้รวมกันไม่เกินสามสิบล้านบาทในปีภาษี
ทีใ่ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 640) พ.ศ. 2560ฯ

ข้อ 10 เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ตอ้ ง
			 นำ�มารวมคำ�นวณภาษีกับเงินได้อื่น (เพื่อนำ�ไปเป็น

			 ฐานในการคำ�นวณซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
   เลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

ข้อ 11 การคำ�นวณภาษี

			 เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษา/องค์กรกีฬา/อืน่ ๆ
			 1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ เงินทีจ่ า่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่
สนับสนุนการศึกษา 2 เท่า ของจำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยไปจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินคงเหลือตาม  ข้อ 11 3. ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
				 1.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
					(1)  การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน
หรือที่ดิน ให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
					(2) จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การศึกษา แบบเรียน ตำ�รา
หนังสือ  ทางวิชาการ  สื่อ  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำ�หนด
					(3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา
หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย
สำ�หรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
				 1.2 ต้องเป็นโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
ได้แก่ สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำ�ริ สถานศึกษาตามนโยบายที่
จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับการ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาส  เด็กพิการ

				 1.3 เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชือ่ สถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำ�หนด
				 1.4 ผูบ้ ริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบ
		ท่านสามารถค้นหารายชือ่ สถานศึกษาตาม 1.3 ของข้อ 1 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)
			 2. เงินบริจาค ทีไ่ ด้รบั สิทธิให้ยกเว้นเงินได้พงึ ประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ
(6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำ�นวน 2 เท่าของจำ�นวนเงินที่บริจาค
แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสำ�หรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาสำ � หรั บ โครงการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้
ความเห็นชอบต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ได้แก่่
			
2.1 การบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กี ฬ าจั ง หวั ด สมาคมกี ฬ าแห่ ง จั ง หวั ด สมาคมกี ฬ าที่ ใช้ คำ � ว่ า “แห่ ง
ประเทศไทย” หรื อ กองทุ น พั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา เพือ่ นำ�ไปใช้
ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา การฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน การจัดสร้างและ
พัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
		 			 กรณีใช้สทิ ธิการยกเว้นภาษีเงินได้ดงั กล่าวสามารถใช้สทิ ธิ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 หรือสิทธิ
ในการยกเว้นไม่ตอ้ งนำ�เงินได้พงึ ประเมินมารวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้
ตามข้อ 2 (68) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 294 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้เฉพาะส่วนของจำ�นวนเงินได้บริจาคทีเ่ หลือ
จากการใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596)
พ.ศ. 2559 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นเป็นหนังสือที่ออกโดยผู้รับ
บริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งหลักฐานดังกล่าว
ต้องระบุจำ�นวนเงินที่ได้บริจาคและสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจาก
ผูบ้ ริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผูร้ บั บริจาคว่าได้รบั บริจาคจริง
			 2.2 การบริ จ าคให้ แ ก่ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์  
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ
หรือกองทุนโบราณคดีตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ. 2559
			 2.3 การบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชนหรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
		
กรณี ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ดงั กล่าวจะต้องไม่ใช้สทิ ธิ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นเป็น
หนังสือทีอ่ อกโดยสถานศึกษาผูร้ บั บริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศ
เกียรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจำ�นวนเงิน
ที่ได้บริจาคและสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจากผู้บริจาคได้ โดยมีการ
รับรองอย่างชัดแจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง
		3. เงินบริจาคอืน่ ๆ ได้แก่ เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำ�นวน
2 เท่า และหรือจำ�นวนร้อยละ 100 ของจำ�นวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวม
กับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือตาม     
ข้อ 11 3.  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
			 3.1 เงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษา
ขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
			 3.2 เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำ�นวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร้อยละ 100 ของเงินที่จ่าย
			 3.3 เงินที่จ่ายให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
			 3.4 เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		 3.5 เงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ โ ครงการฝึ ก อบรมอาชี พ และการจั ด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำ�บัด  แก้ไข  ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็ ก และเยาวชน ในกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
			 เงิ น บริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทย ที่ได้กระทำ�ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2560 ตาม พ.ร.ฎ.
(ฉบับที่ 638) พ.ศ. 2560 วันที่ 5 ก.ค.- 31 ต.ค. 2560 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 645)
พ.ศ. 2560 และวันที่ 1 พ.ย.- 31 ธ.ค. 2560 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 650)
พ.ศ. 2560 ให้ยกเว้นสำ�หรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวล
รัษฎากร เป็นจำ�นวน 1.5 เท่าของเงินที่บริจาค โดยคิดคำ�นวณเพิม่ ขึน้ จาก
จำ�นวนเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินบริจาค
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (70) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 253
(พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
หรือเงินบริจาคตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ เมือ่ รวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จา่ ยและหักลดหย่อนนัน้
         การบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ต้องเป็นการบริจาค
แก่สว่ นราชการ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือทีม่ บี ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลอืน่
เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
		 เงินบริจาค ได้แก่ เงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล
สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ และกองทุน ฯลฯ ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
เท่ากับจำ�นวนเงินทีไ่ ด้บริจาคจริงในปีภาษีน้ี แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
			 คูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ จะนำ�เงินทีต่ นบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อทั้งผู้มีเงินได้และคู่สมรส
ในใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินไว้ ให้ถอื ว่าบริจาค คนละครึง่
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชอื่ บุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำ�นวนเงินได้ ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆ กัน
กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาค ได้แก่

			(1) บริจาคการกุศลสาธารณะ สำ�หรับเงินที่บริจาคแก่สถาน
พยาบาล สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลที่มีสิทธิขอลดหย่อนได้ทาง
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร.1161
		(2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สำ�หรับเงินที่บริจาคให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
			(3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำ�หรับ
เงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
			(4 ) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะ
วิกฤต สำ�หรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชน
ไทยในภาวะวิกฤต
			(5) บริจาคให้โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย สำ�หรับเงิน
ที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
			(6) บริจาคให้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
สำ � หรั บ เงิ น ที่ บ ริ จ าคเพื่ อ สมทบทุ น โครงการปลู ก ป่ า ชายเลนถาวร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาส
ทรงพระชนมายุ 72 พรรษา
			( 7 ) บริ จ าคให้ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครอง
เด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
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 ส่งเสริมการ
กีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษา เพื่อการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬา
แห่ ง ประเทศไทยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา
			(11) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับ
คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
			(12 ) บริจาคให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
		คำ�นวณภาษีจาก 2 วิธี (แล้วให้ช�ำ ระภาษีจากยอดทีม่ ากกว่า)
		1. ภาษีที่คำ�นวณจากเงินได้สุทธิ ให้คำ�นวณตามอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ให้ดอู ตั ราภาษีในตารางที่ 1 หน้า 15)
		2. ภาษีที่คำ�นวณจากเงินได้พึงประเมิน หากเงินได้พึงประเมิน
มีจำ�นวนตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้นำ�ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ�ยอด
รวมเงินได้พึงประเมินตาม   ข้อ 1    ถึง   ข้อ 7 1. 2. 3. และ 6.
และส่วนต่างเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนฯ กรณีไม่ยกเว้นตาม
4. ถึง 5. (ถ้ามี)   (ไม่รวมเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1)) คูณด้วย 0.005
เว้นแต่คำ�นวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำ�ระภาษีจากวิธีที่ 1.
		กรณียน่ื แบบฯ เพิม่ เติม  ให้ค�ำ นวณภาษีใหม่ทง้ั หมด  แล้วนำ�ภาษี
ที่ต้องชำ�ระเพิ่มเติม ตาม  ข้อ 11 20.  ของแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 18.
ของแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับก่อนมาหักออก
		การคำ�นวณเงินเพิม่ ตาม  ข้อ 11 26. กรณียื่นแบบฯ เพิ่มเติม
เกินกำ�หนดเวลา จะต้องคำ�นวณและชำ�ระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีตาม  ข้อ 11 25. ทั้งนี้
ให้คำ�นวณเงินเพิ่มนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาจนถึงวันยื่นแบบฯ และ

6

ชำ�ระภาษี แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินภาษีที่ต้องชำ�ระเพิ่มเติม
กรณีไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำ�หนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาทด้วย
		 การกรอกรายการในใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ
ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากรซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จะเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้พงึ ประเมิน
โดยไม่ต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณเสียภาษีจาก 2 วิธี
		1. จากเงินได้สุทธิ คำ�นวณตามอัตราภาษีเงินได้สำ�หรับบุคคล
ธรรมดา
		2. จากเงินได้พงึ ประเมินตัง้ แต่ 120,000 บาทขึน้ ไป คูณด้วย 0.005
เว้นแต่คำ�นวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาทให้ชำ�ระภาษีจาก 1.
ทั้งนี้ สำ�หรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560
เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้า หรือการขายสินค้า หรือการให้บริการใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
สินค้า หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมี
ราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้หรือเพื่อการใดๆ
บริการ หมายความว่า การกระทำ�ใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมี
มูลค่าซึ่งมิใช่การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
สถานประกอบกิ จ การ หมายความว่ า สถานที่ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบ
กิจการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ�  หรือสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตสินค้า
เป็นประจำ�
การขาย หมายความว่า การจำ�หน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมี  
หรือไม่มปี ระโยชน์หรือค่าตอบแทน สัญญาให้เช่าซือ้ สินค้า สัญญาซือ้ ขาย
ผ่อนชำ�ระทีก่ รรมสิทธิใ์ นสินค้ายังไม่โอนไปยังผูซ้ อื้ เมือ่ มีการส่งมอบสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อ และการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการส่งออกสินค้าโดย
ทางน้ำ�หรือทางอากาศ หากผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการต้องเกิดขึน้ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และการใช้บริการต้องเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่ถ้าผู้ให้บริการมีสถาน
ประกอบกิจการทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการ
และการใช้บริการนั้นต้องเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น
		ภาษีเงินได้ท่ไี ด้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ตาม      
ข้อ 11 15. ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร 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 นโอนกรรมสิท ธิ์ใน     
อสังหาริมทรัพย์นั้นในระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเท่ากับ
ภาษีเงินได้ที่คำ�นวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำ�ระก่อนการ หักภาษี ณ
ที่จ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า อสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ครัง้ แรกภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปภี าษีทมี่ กี าร
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจำ�นวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษีต่อเนื่องกัน เป็นเวลา 5 ปีภาษี
ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ  ดังนี้
		1. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ทซี่ อื้
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งไม่ เ คยมี ก ารจดทะเบี ย น
โอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
		2. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
		3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สำ�หรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย ตาม 12.
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (ดูรายละเอียดหน้า 13)
		4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น
ที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคาร
พร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
		การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังนี้ (รหัสและข้อมูลพรรคการเมืองทีย่ งั ดำ�เนินการ
อยูใ่ นปัจจุบนั ดูรายละเอียดตารางที่ 4 หน้า 16)
		1. ผู้ บ ริ จ าคต้ อ งเป็ น บุ ค คลธรรมดา และมี สั ญ ชาติ ไ ทย โดย
ต้ อ งระบุ ค วามประสงค์ ไ ม่ บ ริ จ าคหรื อ บริ จ าค ถ้ า บริ จ าคให้ ใ ส่ ร หั ส
พรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคในช่องที่กำ�หนดไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90
สำ�หรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ�ปี
ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป และสามารถค้นหา
รหัสพรรคการเมืองจากเว็บไซต์สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
www.ect.go.th หรือกรมสรรพากร www.rd.go.th หากไม่ระบุความ
ประสงค์หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมืองไว้ในช่องที่กำ�หนดถือว่าไม่ได้
แสดงเจตนาบริจาค
		2. การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 1. จะ
บริจาคได้เพียงหนึ่งพรรคการเมือง โดยบริจาคได้ปีละ 100 บาท และจะ
แสดงเจตนาบริจาคได้เมื่อผู้บริจาคคำ�นวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 แล้ว
มีเงินภาษีที่ต้องเสียตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
		3. การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 1.
ห้ามมิให้นำ�ไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร  
		4. ผู้เสียภาษีซึ่งมีสิทธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่  
พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ถือตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้
(ก) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่เป็นผู้เสียภาษี
เป็นผู้ระบุความประสงค์ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ข) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษี และยื่นแบบ  
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาประจำ�ปีรวมกัน และรวมคำ�นวณภาษี
ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำ�หนดเวลา สถานทีย่ น่ื แบบ และชำ�ระภาษี
กำ�หนดเวลายืน่ แบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 พร้อมทั้งชำ�ระภาษี (ถ้ามี) ของปี
ภาษีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวัน
และเวลาราชการ

สถานทีย่ น่ื แบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ต่อเจ้าพนักงาน  ดังนี้
		1. สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
		2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ผูม้ เี งินได้ (เฉพาะทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ) จะ
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนพร้อมแนบเช็ค (ประเภท
ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติ ตามจำ�นวนเงินภาษีที่ต้องชำ�ระทัง้ จำ�นวน
โดยส่งไปยัง
		กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
		 อาคารกรมสรรพากร ชัน้ 6 เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
		 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 10400
การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นแบบฯ และชำ�ระภาษี ตั้งแต่
วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2561 เท่ า นั้ น
โดยกรมสรรพากรจะถือเอาวันทีล่ งทะเบียนไปรษณียเ์ ป็นวันรับแบบฯ
และชำ�ระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผยู้ น่ื แบบฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน
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การชำ�ระภาษี

1. ชำ�ระด้วยเงินสด
		2. ชำ�ระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรเครดิตเท่านั้น

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�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดอุทยั ธานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองห้วยคต
					 (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�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
				 (7)  สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
				 (8) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ทุง่ ยางแดง สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาไม้แก่น สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
กะพ้อ สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาแม่ลาน และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ที่
สาขามายอ
				 (9) สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาจะแนะ และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
เจาะไอร้อง
				 (10) สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา ได้แก่  
สำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาธารโต และสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขากาบัง
		3. ชำ�ระด้วยเช็คหรือดราฟต์
		 3.1 เช็คที่ชำ�ระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่
				 (1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
				 (2) เช็คที่มีธนาคารค้ำ�ประกัน (เช็คประเภท ข.)
				 (3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)
				 (4) เช็คทีผ่ มู้ หี น้าทีช่ �ำ ระเงินภาษีอากรเป็นผูเ้ ซ็นสัง่ จ่าย และ
ใช้ชำ�ระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)  การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติ ดังนี้
					 (ก) กรณี ใช้ ชำ � ระภาษี ใ นกรุงเทพมหานคร และใน  
จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธานี   จังหวัดสมุทรปราการ   จังหวัด
สมุทรสาคร (เฉพาะอำ�เภอเมืองสมุทรสาคร และอำ�เภอกระทุม่ แบน)
จั ง หวั ด นครปฐม (เฉพาะอำ � เภอสามพราน) และจั ง หวัด พระนคร
ศรีอยุธยา (เฉพาะอำ�เภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคารหรือ
สาขาธนาคารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ข้างต้นเท่านัน้
					 (ข) กรณีใช้ชำ�ระภาษีในจังหวัด (อำ�เภอ) อื่นนอกจาก
(ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธนาคาร หรือสาขา
ธนาคารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดท้องทีอ่ นั เป็นภูมลิ �ำ เนาเท่านัน้
			3.2 การสัง่ จ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่าย ดังนี้
				 (1) ในกรุงเทพมหานคร
กรณียื่นแบบฯ และชำ�ระภาษีที่สำ�นักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา เช็คทุกประเภทให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” และขีดฆ่า
คำ�ว่า “ผู้ถือ” ออก
				 (2) ในต่างจังหวัด
					 กรณียื่นแบบฯ และชำ�ระภาษีที่สำ�นักงานสรรพากร
พืน้ ทีส่ าขาด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” ถ้าเป็น
เช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ตดิ ต่อสำ�นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา

หลักเกณฑ์ในการใช้เช็คหรือดราฟต์
		 (1) กรณียน่ื ทีส่ �ำ นักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา เช็คทุกประเภท
หรือดราฟต์ ต้องลงวันทีใ่ นเช็คในวันทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.90 หรือก่อน
วันทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.90 ไม่เกิน 15 วัน สำ�หรับเช็คประเภท ก. ข. ค.
หรือดราฟต์ หรือไม่เกิน 7 วัน สำ�หรับเช็คประเภท ง.
			 (2) กรณียน่ื ทีท่ �ำ การไปรษณียเ์ ช็คทุกประเภท หรือดราฟต์
ทีช่ �ำ ระภาษีตอ้ งลงวันทีใ่ นเช็คในวันทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.90 หรือก่อนวันที่
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ไม่เกิน 7 วัน
			(3) ห้ามใช้เช็คลงวันทีล่ ว่ งหน้า
			(4) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์โอนสลักหลัง
			(5) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์ที่มีจำ�นวนเงินสูงกว่าจำ�นวน
ภาษีอากรทีต่ อ้ งชำ�ระ
			(6) การชำ�ระภาษีจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อกรมสรรพากร
ได้รบั เงินตามเช็คหรือดราฟต์ครบถ้วนแล้ว
		4. ชำ�ระด้วยธนาณัติ
ผูม้ เี งินได้ทม่ี ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานครทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.90
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ให้สง่ ธนาณัตเิ ท่ากับจำ�นวนเงินภาษีทตี่ อ้ งชำ�ระ
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัติ)  ไปพร้อมกับการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90  โดยสั่งจ่าย
“ผูอ้ �ำ นวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ. กระทรวงการคลัง

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. 90 ภายในวั น ที่
			 31 มีนาคม 2561
			งวดที่ 2 ชำ�ระภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
			งวดที่ 3 ชำ�ระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
			ในกรณีท่ีมิได้ชำ�ระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำ�หนด
ผู้เสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะผ่อนชำ�ระต่อไป และต้องชำ�ระภาษีท่ียัง
ไม่ได้ช�ำ ระพร้อมเงินเพิม่ ด้วย
			กรณีชำ�ระภาษีเป็นงวดที่สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เจ้ า หน้ า ที่จ ะจั ด ทำ � แบบใบแจ้ ง การค้ า งชำ � ระภาษี อ ากร (บ.ช.35)
และมอบไว้เป็นหลักฐาน

คำ�เตือน

ถ้าไม่ชำ�ระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2561 จะต้องรับผิดเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของ
เงินภาษีที่ต้องชำ�ระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

การกรอกรายการในใบแนบแสดงรายละเอี ย ดรายการ
ลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
		1. ผูม้ เี งินได้ 60,000 บาท

			 1.1 กรณีผมู้ เี งินได้เป็นห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่
นิ ติ บุ ค คล หากอยู่ ใ นประเทศไทยเพี ย งคนเดี ย วให้ หั ก ลดหย่ อ นได้
60,000 บาท หากอยูใ่ นประเทศไทยตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไป ให้หกั ลดหย่อนได้
120,000 บาท
			1.2 กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว
				 ตัวอย่าง สามี มี เ งิ น ได้ แ ต่ ภ ริ ย าไม่ มี เ งิ น ได้ สามี หั ก
ลดหย่อนสำ�หรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
		2. คูส่ มรส 60,000 บาท
			 2.1 กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
				 ตัวอย่าง  สามีมเี งินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีหกั ลดหย่อน
สำ�หรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท สามีหักลดหย่อนภริยา 60,000 บาท
			2.2 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย สามีและภริยาต่างฝ่าย
ต่างหักลดหย่อนสำ�หรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาทแล้ว จึงไม่มีสิทธิหัก
ลดหย่อนสามีหรือภริยา
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		3. บุตร

			 บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อน ได้แก่
		3.1 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท
			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 ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่
เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรือชัน้ อุดมศึกษา หรือซึง่ เป็น
ผูเ้ ยาว์ หรือศาลสัง่ ให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
อันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนสำ�หรับบุตรดังกล่าว
ที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
โดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42
การหักลดหย่อนสำ�หรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ตลอดปีภาษี
ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตร
บุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว
กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักลดหย่อน
ได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย
ให้กรอกจำ�นวนบุตรทีม่ สี ทิ ธิหกั ลดหย่อนในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้ และ
ระบุเลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ของบุตรในใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจาก
หักค่าใช้จ่าย
		4. อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
			 4.1 บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000  บาทขึ้นไป
			4.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน) และการหัก
ลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษีี
			4.3 หักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท
และหักลดหย่อนได้สำ�หรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ
30,000  บาท
				 ตัวอย่าง สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดาของตน   สามีหักลดหย่อนบิดาของตน 30,000 บาท
และมารดาของตน 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท) และถ้าสามีได้
อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาของภริยา สามีมสี ทิ ธิหกั ลดหย่อนบิดาของภริยา
30,000 บาท และมารดาของภริยา 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.90

		5. อุปการะเลีย้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

			 5.1 การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาสามีหรือภริยา
บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือ
บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่นที่
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ คนละ 60,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ ตามมาตรา 47 (1) (ฎ)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้หกั ลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
รวมทั้งจำ�นวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อน สำ�หรับบุคคลซึ่งเป็นคนพิการ
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 เป็นคนทุพพลภาพ และอยูใ่ 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
อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่อง
มาไม่น้อยกว่า 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
คนพิการ และเป็นคนทุพพลภาพ ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ
คนพิการเพียงฐานะเดียว
				 (3) ผูม้ เี งินได้ทจี่ ะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนคนพิการซึง่ เป็นบุคคล
ตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัว
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการในระหว่างปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้ซึ่ง
เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนสุดท้ายในปีภาษีนั้น
เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
				 (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�ความตกลงเป็นหนังสือโดย
ผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
ดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมเพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น
ผู้ ใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นคนพิ ก ารใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการหั ก ลดหย่ อ น
ค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ
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				 (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นคนพิการ โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว แต่สามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตรซึ่งเป็นคนพิการ และมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร
ประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยไม่มีผู้มีเงินได้อื่นมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำ�ตัว
คนพิการของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจึงมีสิทธิหัก
ลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนพิการ นั้น
					 ตัวอย่าง  สามีมเี งินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีอปุ การะ  
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) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพซึ่ง
เป็นบุคคลตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
เพื่อขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
(ก) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (1) มีภาวะจำ�กัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหา
สุขภาพหรือความเจ็บป่วยทีเ่ ป็นต่อเนือ่ งมาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน หรือทุพพล
ภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต้องเป็น
ใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี   
เงินได้ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว 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 เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ
หักลดหย่อนคนทุพพลภาพ ใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลีย้ งดูฯ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)
(ข) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู
คนทุพพลภาพ ที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม (1)
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน หรือบิดามารดา หรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันหรือ
ปู่ย่าตายาย หรือลุงป้าน้าอา ของบุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ
หรือกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในท้องที่ที่บุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย โดย
หนังสือรับรองดังกล่าว ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่ผู้มีเงินได้
ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน
ผู้ รั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คลซึ่ ง บรรลุ
นิติภาวะ และรับรองผู้มีเงินได้ ได้ไม่เกิน 1 คน สำ�หรับการเป็นผู้อุปการะ
เลี้ยงดูคนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด
				 (7) การหั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารหรื อ
คนทุพพลภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) ให้หักได้
ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ทั้งนี้  
การหั ก ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นทุ พ พลภาพต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของวรรคสองของ (1) ด้วย
				 (8) กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นประเทศไทยให้ หั ก
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้เฉพาะคนพิการ
หรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
			5.2 บุคคลตาม 5.1 (1) ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) จะต้องเป็นบุคคลที่มี  
เลขประจำ�ตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
			5.3 การหั ก ลดหย่ อ นตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากรฯ
(ฉบั บ ที่ 182) ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งแนบหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ลดหย่ อ นค่ า
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04) และแนบ
หลั ก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี้ พร้ อ มกั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดา

10

				 (1) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ
ภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวคนพิการในส่วนที่แสดงว่าผู้มีเงินได้เป็น
ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการด้วย
				 (2) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ใบรับรองแพทย์ตาม 5.1 (6) (ก)
(ข) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู
คนทุพพลภาพ (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 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้้ยกเว้นภาษีเงินได้
ได้เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
			6.5 กรมธรรม์ ห นึ่ ง กรมธรรม์ ใ ดมี ก ารจ่ า ยชำ � ระจากบุ ต ร
ผู้มีเงินได้หลายคนให้ใช้สิทธิยกเว้นฯ ได้ทุกคนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกัน
ตามส่วนจำ�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.90
		7. เบีย้ ประกันชีวติ
			 7.1 การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ย
เป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต  
มีกำ�หนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกัน
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
				 (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม
ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ จ่ า ยสำ � หรั บ ความคุ้ ม ครองอื่ น เพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า ว
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำ�หรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
				 (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้   
(ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
(ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม
ช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำ�หนด นอกจาก (ก) เช่น 2 ปี 3 ปี หรือ
5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของ   
แต่ ล ะช่ ว งระยะเวลาที่ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย กำ � หนดให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
(ค) กรณีได้รับ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคื น ที่
ไม่เป็นตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสม
ตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข)
และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่  
จ่ายเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันยังคงได้รับ
ความคุม้ ครองตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในสัญญาประกันชีวติ หรือเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์

ความใน (1) และ (2) ให้ใช้บังคับสำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่ได้เริ่มทำ�ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
			 7.2 การได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี ต ลอดปี ภ าษี ไ ม่ ว่ า
กรณีที่จะได้รับยกเว้นนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
				 (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ได้รับลดหย่อน
และยกเว้นภาษี สำ�หรับผู้มีเงินได้เต็มจำ�นวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท
				 ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ได้มีการประกันชีวิต
และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่าย
ผูม้ เี งินได้ มีสทิ ธิหกั ลดหย่อนสำ�หรับเบีย้ ประกันชีวติ ของสามีหรือภริยาฝ่าย
ที่ไม่มีเงินได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
			 ตัวอย่าง สามีมเี งินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีจา่ ยเบีย้ ประกันชีวติ
100,000 บาท ภริยาจ่ายเบีย้ ประกันชีวติ 100,000 บาท ถ้าความเป็นสามี
ภริ ย าได้ มี อ ยู่ ต ลอดปี ภ าษี สามี หั ก ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี
สำ�หรับผูม้ เี งินได้ 100,000 บาท และ สามีหกั ลดหย่อนภริยา 10,000 บาท
ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มอี ยูต่ ลอดปีภาษี สามีหกั ลดหย่อน และยกเว้น
ภาษีสำ�หรับผู้มีเงินได้ 100,000 บาท
			
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยา        
ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
100,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังหักค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
			 7.3 การได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐาน
จากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ค วามคุ้ ม ครองอื่ น เพิ่ ม เติ ม
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจำ�นวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัย
ที่จ่ายสำ�หรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
กรณี ก รมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์    
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
เงื่อนไขตาม 7.1 (2) ด้วย
ความในวรรคสองและวรรคสามให้ ใช้ บั ง คั บ สำ � หรั บ กรมธรรม์   
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำ�ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
		7.4 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้
ตาม 7.2 แล้วและต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.1
ผูม้ เี งินได้หมดสิทธิได้รบั การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 และ
ต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออก
จากเงินได้เพื่อลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม
ของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
การฝากเงิ น ออมสิ น ประเภทสงเคราะห์ ชี วิ ต และครอบครั ว
ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย
		เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมาย
จัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะในปีภาษีตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ซึ่ ง การฝากเงิ น นั้ น มี ข้ อ ตกลงว่ า ธนาคารผู้ รั บ ฝากเงิ น จะจ่ า ยเงิ น และ
ผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผูฝ้ ากเงิน
และมีกำ�หนดระยะเวลาการฝากเงินตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ
ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ตาม
(61) วรรคหนึ่งแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และเป็นไปตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 301)ฯ
			 เบี้ยประกันสุขภาพ ที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยทีป่ ระกอบกิจการในราชอาณาจักรมาหักลดหย่อนได้ตาม
จำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมือ่ รวมกับค่าเบีย้ ประกันชีวติ
สำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ กี �ำ หนดเวลาตัง้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไป และเงินฝาก
ทีจ่ า่ ยไว้กบั ธนาคารทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
		7.5 เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย สำ � หรั บ การประกั น
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ชีวิตแบบบำ�นาญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ที่ได้รับ  
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
				 (1) เป็นการจ่ายเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวติ
แบบบำ�นาญที่มีกำ�หนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
				 (2) เป็ น การประกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ เ อาประกั น ไว้ กั บ ผู้ รั บ
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
				 (3) มีการกำ�หนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำ�นาญเป็น
รายงวดอย่างสม่�ำ เสมอ ซึง่ จำ�นวนผลประโยชน์เงินบำ�นาญดังกล่าวจะจ่าย
เท่ า กั น ทุ ก งวดหรื อ จ่ า ยในสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลาการ
เอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำ �นาญจะจ่ายตามการ
ทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำ�นวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
				 (4) มีการกำ�หนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงิน  
บำ�นาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น
และผูม้ เี งินได้ตอ้ งจ่ายเบีย้ ประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รบั ผลประโยชน์
เงินบำ�นาญ
			7.6 การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ สำ � หรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น
เบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญของผู้มีเงินได้ กรณี
ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หรื อ ได้ จ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย สำ � หรั บ การประกั น ชี วิ ต
แบบบำ�นาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็น
เบี้ยประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ หรือการประกันชีวิต
แบบบำ�นาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
90,000 บาท และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
				 (1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้
ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รอง    
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสม  
เข้ า กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วย  
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคำ�นวณกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
				 (2) กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย ามี เ งิ น ได้ ฝ่ า ยเดี ย ว ได้ จ่ า ยเบี้ ย
ประกันภัยในปีภาษี สำ�หรับการประกันชีวิตแบบบำ�นาญ ให้ยกเว้นภาษี  
เงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันชีวิต
แบบบำ�นาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงิน   
สะสมเข้ า กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น สำ � รอง
เลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตาม  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี
หรื อ จ่ า ยเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว
เมื่ อ รวมคำ � นวณกั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่ เ กิ น
500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
				 ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน
และยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นเต็มจำ�นวนเงิน
100,000 บาทก่อน ไม่วา่ จะมีการจ่ายเบีย้ ประกันชีวติ แบบอืน่ หรือไม่กต็ าม
แล้วนำ�จำ�นวนเงินที่เหลือ หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น กรอกในช่อง
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ
			7.7 การได้รับยกเว้นภาษี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัยซึง่ ได้รบั รองว่า เป็นการจ่ายเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับการประกันชีวติ
แบบบำ�นาญ

			7.8 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.5 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่
ได้นำ�เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้  
มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ
จนถึงวันทีไ่ ด้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพิม่ เติม เพือ่
เสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร
		8. เงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
			 หั ก ลดหย่ อ นได้ ต ามจำ � นวนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง ในปี ภ าษี นี้
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท
ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ให้แสดงหักจากเงินได้)
ในกรณีคู่สมรสของผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมฯ และความเป็น
สามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ตามเกณฑ์เดียวกัน
		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�นาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
			 การได้ รั บยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 314
(พ.ศ. 2559)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 274)ฯ ให้ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีนั้นไปคำ�นวณ
หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หัก
ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
		10. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
			 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีจ่ ะได้
รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
			10.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
				 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน และต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ�ำ นวน
ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
				 (2) ผูม้ เี งินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก และ ไถ่ถอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
สำ�หรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
เป็นต้นไป แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย
				 (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผล หรือเงินอื่นใดจาก   
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงิน
ลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ เมือ่ มีการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนเท่านั้น
				 (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
			10.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้ทจ่ี า่ ยเป็นค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
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เพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณ เพื่อ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตาม 10.1 และต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจำ�นวน
รวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
			10.3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ   
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน 10.1 หรือ 10.2 ในปีใด
เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ตาม 10.7 แล้ ว และได้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การ
เลี้ยงชีพที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 10.1 และ 10.2
นับตั้งแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
การนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้
นั บ ระยะเวลาที่ ไ ด้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
ก่ อ นปี ที่ ไ ด้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาเพิ่ ม เติ ม
รวมเข้าด้วย
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้
จะต้องจัดทำ�เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ    
เลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
			10.4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
มีอายุไม่ต่ำ�กว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วย
ลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใด
ปีหนึ่ง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำ�นวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตาม 10.1 (1) และ 10.2
			10.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ย งชี พ อื่ น ไม่ ว่ า จะโอนไปยั ง กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ใด
กองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำ�การ นับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำ�สั่งโอนจาก
ผู้มีเงินได้
การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
วรรคหนึ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้
จะต้องจัดทำ�เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ      
เลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
			10.6 การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ สำ � หรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนตาม 10.1 ถึง 10.4 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่
ไม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น
          
กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ   
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้
รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
			10.7   กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 10.6 แล้ว และต่อมาได้    
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 10.1 10.2 หรือ 10.3 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ    
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 10.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษี
ที่ ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดาเพิม่ เติมเพือ่ เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปีภาษี ดังกล่าว

พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
				 ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสองแห่งประมวล
รัษฎากร ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ   
โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำ�หรับ
ปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไป    
หักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 10.1 10.2 หรือ    
10.3 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
			10.8 การได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามประกาศอธิ บ ดี ก รม
สรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)ฯ ผู้มีเงินได้ต้องมี
หลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้า
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และให้ผมู้ เี งินได้น�ำ เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีไป  
คำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อได้หัก ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
11. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
			 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
			 11.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผูม้ เี งินได้ตอ้ งซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
มีจำ�นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสีย
ภาษีเงินได้ ในปีภาษีนน้ั   เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนน้ั
และได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูม้ เี งินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้ น ระยะยาวต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 7 ปี ป ฏิ ทิ น
แต่ไม่รวมถึงกรณีผมู้ เี งินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
เพราะทุพพลภาพหรือตาย
				 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่
สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนำ�มาซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป  
			 11.2 กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ด้ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้ น
ระยะยาวเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม   
คำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม 11.1 และต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำ�หรับปีภาษีนั้น
			 11.3 กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ ไ ด้ โ อนการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุน
เดียวหรือหลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทำ�การนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำ�สั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลาใน
การถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
				 การโอนการลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวตาม
วรรคหนึ่ ง กองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวที่ ไ ด้ รั บ คำ � สั่ ง โอนจากผู้ มี เ งิ น ได้
จะต้ อ งจั ด ทำ � เอกสารหลั ก ฐานการโอนส่ ง มอบให้ แ ก่ ก องทุ น รวมหุ้ น
ระยะยาวที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
			11.4 การยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุน 11.1 และ 11.2 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด   
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้อง
เสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท
สำ�หรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไม่รวม
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ถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยัง
ไม่ได้แบ่ง และยกเว้นสำ�หรับค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ซื้อตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
			 11.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 11.4 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 11.1 หรือ 11.2 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 11.4 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วย  
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย ผู้มีเงินได้
ต้องเสียภาษีเงินได้สำ�หรับปีภาษีที่ได้นำ�เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึง
วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตาม มาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 11.1 หรือ 11.2 การคำ�นวณ   
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสีย
ภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำ�นวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
			11.6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317
(พ.ศ. 2559)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบั บ ที่ 276)ฯ   ผู้ มี เ งิ น ได้ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว และให้
ผู้มีเงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ
ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
12. ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ สร้าง
อาคารอยู่อาศัย โดยจำ�นองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น
ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี ต ามจำ � นวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง ใน
ปีภาษีนี้   แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการดังนี้ี
			 12.1 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับการกู้ยืมจาก
				 (1) ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคาร
(ข) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ค) บริษัทประกันชีวิต
(ง) สหกรณ์
(จ) นายจ้างซึง่ มีระเบียบเกีย่ วกับเงินกองทุนทีจ่ ดั สรร
ไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
            
(ฉ) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
				 (2) กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หาใน     
ระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
				 (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
				 (4) กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการตามกฎหมาย   
ว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
			 12.2 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ
อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพื่อสร้างอาคาร
ใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง
			 12.3 ต้องจำ�นองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคาร
พร้อมที่ดิน เป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้น โดยมีระยะเวลาจำ�นองตาม
ระยะเวลาการกู้ยืม
			 12.4 ต้องใช้อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 12.3 เป็นที่
อยู่อาศัยในปีที่ขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้างซึ่ง
ถูกนายจ้างสั่งให้ไปปฏิบัติงานของนายจ้าง ณ ต่างถิ่นเป็นประจำ�  หรือ
กรณีอาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยอันเกิด

จากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคาร
หรือห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
			 12.5 กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม  
12.3 เป็นที่อยู่อาศัยในปีที่ขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเกินกว่า 1 แห่ง
ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทุกแห่่งสำ�หรับอาคารหรือห้องชุด
ในอาคารชุดตาม 12.3
			 12.6 ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่า  
กรณีที่จะหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
		 12.7 กรณีผมู้ เี งินได้หลายคนร่วมกันกูย้ มื ให้หกั ลดหย่อน และ
ยกเว้นภาษี ได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ ค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามส่วนจำ�นวน
ผูม้ เี งินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง และไม่เกิน 100,000 บาท
			 12.8 กรณีสามีภริยาร่วมกันกู้ยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินได้  
ฝ่ายเดียวให้หกั ลดหย่อนและยกเว้นภาษี สำ�หรับผูม้ เี งินได้เต็มจำ�นวนตาม
ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
			 12.9 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้น  
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตนได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000
บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
				 ตัวอย่าง สามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย และมีสิทธิหัก  
ลดหย่อนและยกเว้นภาษีอยูก่ อ่ นแล้วฝ่ายละ 100,000 บาท ต่อมาสมรสกัน
สามีและภริยาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ฝ่ายละ 100,000 บาท
			 12.10 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างฝ่ายต่างกู้ยืมใน
ระหว่ า งสมรสให้ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งหั ก ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี สำ � หรั บ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนของตนได้ตามจำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000
บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
			 12.11 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย และร่วมกันกู้ยืมให้
ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้กึ่งหนึ่งของ  
จำ�นวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็น
สามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
				 ตัวอย่าง สามีภริยามีเงินได้ทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าสามีภริยา
ร่วมกันกู้ยืมและจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นจำ�นวน 100,000 บาท สามีหัก
ลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ 50,000 บาท ภริยาหักลดหย่อนและยกเว้น
ภาษีได้ 50,000 บาท
			 12.12 กรณีมกี ารแปลงหนี้ใหม่ดว้ ยการเปลีย่ นตัวเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื
ระหว่ า งผู้ ใ ห้ กู้ ต าม (1) ให้ ยั ง คงหั ก ลดหย่ อ นและยกเว้นภาษีได้ตาม          
จำ�นวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
				 ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความ รวมถึง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคาร
อยูอ่ าศัย หรือห้องชุดด้วย ทัง้ นี้ เฉพาะดอกเบีย้ สำ�หรับเงินกูย้ มื เพือ่ ชำ�ระ
หนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำ�ระนั้น
				 ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองตามแบบทีอ่ 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
กู้ยืมเงินเพื่อดำ�เนินการดังกล่าวนั้นด้วย
13. เงินได้ทจ่ี า่ ยไปเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ฯ
			 สำ�หรับเงินได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
พร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนได้ตอ่ เนือ่ งกัน 5 ปีภาษี
นับแต่ปภี าษีทมี่ กี ารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ และให้
หักลดหย่อนได้เป็นจำ�นวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี
         ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีต้องปฏิบัติ ดังนี้
		1. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ทซี่ อื้
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีชื่อเป็นคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ให้กู้เพื่อ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่รวมถึงกรณี
ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตาย หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

		2. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็น
    - ผูใ้ ช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สำ�หรับการกูย้ มื เงินเพือ่
ซื้อเช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
   - ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่
อยูอ่ าศัยเดิมและซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
     - ผู้ ใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ นภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา สำ�หรับการซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่  528) พ.ศ. 2554 (มาตรการบ้านหลังแรก)
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกำ�หนด
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
			 ในปีภาษีน้ี หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกันสังคม
			 กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอด
ปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ สำ�หรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จ่ายเข้า
กองทุนประกันสังคม
15. ค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เท่านัน้ ) เป็นจำ�นวนร้อยละหนึ่งร้อยของเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ และ
ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
			 15.1 เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
			 15.2 จ่ า ยค่ า ซื้ อ และค่ า ติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
ซึ่ ง ไม่ ผ่ า นการใช้ ง านมาก่ อ น และได้ ติ ด ตั้ ง ณ สถานประกอบกิ จ การ
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
			 15.3 ต้องสามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
			 15.4 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ทจ่ี ะใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ตอ้ งเสีย
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำ�นวณหักค่าใช้จ่ายตามความจำ�เป็นและสมควร
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้นำ�เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำ�นวณหักจากเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมือ่ ได้หกั ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
กรณีผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้ซง่ึ เป็นบุคคลธรรมดาได้ใช้สทิ ธิยกเว้น
ภาษีไปแล้ว แต่ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตาม พ.ร.ฎ.
(ฉบับที่ 625) พ.ศ. 2560ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 305)ฯ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ และต้องนำ�เงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วรวมเป็นเงินได้
ในการคำ�นวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา และกรณีผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นนั้
ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้เพิม่ เติมสำ�หรับปีภาษีทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษี
เงินได้น้ันผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร ด้วย
16. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) เท่านัน้ ) สำ�หรับเงินได้เป็นจำ�นวน
ร้อยละ 100 ของรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วย
บัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ด้จ่ายตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำ�หรับเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
รวมกั น ไม่ เ กิ น สามสิ บ ล้ า นบาทในปี ภ าษี ท่ี ใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 640) พ.ศ. 2560ฯ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้เป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำ�หนด
17. ค่าซ่อมบ้าน
			 เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับ
ตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ต้งั ของอาคาร หรือในการซ่อมแซมห้องชุดใน
อาคารชุดหรือทรัพย์สนิ ทีป่ ระกอบติดตัง้ ในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด และ
			 1) จ่ายไประหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่เมือ่ รวมกับค่าซ่อมแซมทีจ่ า่ ยไปตัง้ แต่วนั ที่
1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
			 2) จ่ายไประหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 17.1 ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และ
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ท่ี างราชการประกาศให้เป็นพืน้ ทีท่ เ่ี กิดอุทกภัย
			 17.2 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผูเ้ ช่า หรือผูใ้ ช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อน่ื
			 17.3 ในกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ได้จา่ ยค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมทรัพย์สนิ มากกว่าหนึง่ แห่ง ให้รวมคำ�นวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ ในการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทุกแห่งเข้าด้วยกัน
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 298)ฯ และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 307)ฯ
18. ค่าซ่อมรถ
เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิง่ อำ�นวยความสะดวกในรถ และ
			 1) จ่ายไประหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่เมือ่ รวมกับค่าซ่อมแซมทีจ่ า่ ยไปตัง้ แต่วนั ที่
1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ต้องไม่เกิน 30,000 บาท และ
			 2) จ่ายไประหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำ�นวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 18.1 รถหรื อ อุ ปกรณ์ ห รื อ สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกในรถนั้น
เสียหายจากการถูกน้ำ�ท่วม เนื่องจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และระหว่างวันที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18.2 ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าซื้อรถนั้น
18.3 ในกรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกในรถ
มากกว่าหนึ่งคัน ให้รวมคำ�นวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกัน
การได้ รั บ ยกเว้ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 299)ฯ และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 308)ฯ
19. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
			 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าซือ้ สินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผป้ ู ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำ�กับภาษี ตามมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร สำ�หรับการซือ้ สินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำ�นวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมคำ�นวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำ�หนด
ค่าซือ้ สินค้าหรือค่าบริการตามวรรคหนึง่ ไม่รวมถึงค่าซือ้ สินค้า
หรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้
1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
2. ค่าซื้อยาสูบ
3. ค่าซื้อน้ำ�มันและก๊าซสำ�หรับเติมยานพาหนะ

4. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
5. ค่าบริการจัดนำ�เที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำ�เที่ยว
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
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6. ค่าบริการทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผป้ ู ระกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ. 2560)ฯ
20. อื่น ๆ ............. ก ก
ตารางที่ 1
ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

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 ขึ้นไป
รวม

		
		

เงินได้สทุ ธิจ�ำ นวน
สูงสุดของขั้น

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

เงินได้สุทธิแต่ละขั้น
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

อัตราภาษี
ร้อยละ

5
5
10
15
20
25
30
35

ภาษีเงินได้

ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

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

ตารางอัตราการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาสำ�หรับเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

ร้อย 		
ละ 		

(1) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
(ก) สำ�หรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
60
(ข) สำ�หรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
40
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
(2) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
60
(3) การเก็บค่าต๋งหรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ 60
(4) การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 60
(5) การทำ�กิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล 60
(6) การทำ�รองเท้า และเครื่องหนังแท้หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 60
(7) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 60
(8) การทำ� ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 60
(9) การทำ�กิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำ�หน่าย 60
(10) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย                              60
(11) การทำ�สบู่ แชมพู หรือเครื่องสำ�อาง                                  60
(12) การทำ�วรรณกรรม              
60
(13) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้ง
การขายส่วนประกอบ                                               60
(14) การทำ�กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะ
ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำ�หน่ายยา 60
(15) การโม่หรือย่อยหิน
60
(16) การทำ�ป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น                                  60
(17) การขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ                                 60
(18) การทำ�บล็อก และตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
60
(19) การทำ�เหมืองแร่ 		
60
(20) การทำ�เครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
60
(21) การทำ�เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา
60

ยกเว้น

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

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

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

ตารางที่ 2

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

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

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร
โทร. 1161

ร้อย
ละ

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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ลำ�
ดับ
ที่

ตารางช่วยคำ�นวณเครดิตภาษีเงินปันผลเพื่อนำ�ไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90 หน้า 2 ข้อ 3 5.
ชื่อผู้จ่ายเงินปันผล

รวมเงินปันผลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เครดิตภาษี 973

จำ�นวนเงินปันผลที่ได้รับแยกตามอัตราภาษีที่ต้องเสียของผู้จ่ายเงินปันผลและเครดิตภาษี  
รวม
15%
20%
23%
25%
30%
อืน่ ๆ

3%

10%

1
9

3
17

1
4

23
77

1
3

ตารางที่ 3
ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

3
7

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี (ยกไปรวมใน  ข้อ 11 17.)

ตารางที่ 4

รายชือ่ และรหัสพรรคการเมือง
ลำ�ดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.		
29		
30.		
3 1.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.
38.
39.
40.

ชือ่ พรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชากรไทย
พรรคกิจสังคม
พรรคมหาชน
พรรคกสิกรไทย
พรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรคความหวังใหม่
พรรคประชาราช
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อแผ่นดิน
พรรคชาติพัฒนา
พรรคแทนคุณแผ่นดิน
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคอนาคตไทย
พรรคธรรมาภิบาลสังคม
พรรคมาตุภูมิ
พรรคภูมิใจไทย
พรรคประชาสันติ
พรรคประชาธรรม
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
พรรคไทยรวมพลัง
พรรคพลังคนกีฬา
พรรคเสรีนิยม
พรรครักประเทศไทย
พรรคประชาสามัคคี
พรรคไทยมหารัฐพัฒนา
พรรคเพื่อธรรม
พรรคประชาธิปไตยใหม่
พรรครักษ์สันติ
พรรคพลังชล
พรรคสร้างไทย
พรรคยางพาราไทย
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
พรรคพลังสหกรณ์
พรรคพลังท้องถิ่นไท
พรรคพลังเครือข่ายประชาชน
พรรคถิ่นกาขาว
พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย
พรรคพลังอุดร

รหัส ลำ�ดับที่

ชือ่ พรรคการเมือง

รหัส

001
4 1.		
พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า
141
002 		42.
พรรคเพื่อสันติ
142
003 		43.
พรรคพลังประเทศไทย
143
004 44.
พรรคไทยรักธรรม
144
006
45.
พรรคเสรีรวมไทย
145
010
46.
พรรคอาสาสมัครไทย
146
013
47 .
พรรครักษ์ธรรม
147
017
48.
พรรครวมพลังไทย
148
022
49.
พรรคเพื่อชาติ
149
034
5 0.
พรรคเพื่ออนาคต
150
041
5 1.
พรรคพลังไทยเครือข่าย
151
045
52.
พรรคชาติไทยสามัคคี
152
053
53.
พรรคพลังประชาธิปไตย
153
055
54.
พรรคภราดรภาพ
154
056
55.
พรรคพลังไทยรักชาติ
155
059
56.
พรรคเมืองไทยของเรา
156
062
57 .
พรรคเพื่อชีวิตใหม่
157
063
58.
พรรคเงินเดือนประชาชน
158
068
59.
พรรคคนไทย
159
073
6 0.
พรรคปฏิรูปไทย
160
076
6 1.		
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
161
077
62.
พรรครักท้องถิ่นไทย
162
082
63.
พรรคพลังเกษตรกรไทย
163
088
64.
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
164
089
65.
พรรคมหาประชาชน
165
091 66.
พรรคพลังพลเมือง
166
096 67 .
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย
167
098 68.
พรรคเอกราชไทย
168
109 69.
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
169
110
112
115
116
118
122
124
127
129
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