

วิธกี รอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ครึง่ ปี ปีภาษี 2557

สำหรับผูม้ เี งินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

ได้แก่ ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ในปีภาษี 2557 ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผูท้ เ่ี ป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
2. ผูท้ ม่ี คี สู่ มรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง
		 ฝ่ายรวมกันเกิน 60,000 บาท
3. กองมรดกทีย่ งั มิได้แบ่ง มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท
4. ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล มีเงินได้
		 พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
5. วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
		 ชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่
		 นิติบุคคล ต้องจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการ
		 จดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติ
		 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ถ้ามีเงินได้พึงประเมิน
		 เกิ น 1,800,000 บาท ในปี ภ าษี ให้ น ำเงิ น ได้ ท ั ้ ง หมด
		 มาคำนวณภาษี

วิธีกรอกแบบ
ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน
และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
กรณีได้รับแบบที่พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ
วันเดือนปีเกิด และทีอ่ ย่ไู ว้แล้ว โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา
หากพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรือมีการเปลีย่ นแปลงรายการเกี่ยวกับ ชือ่
วันเดือนปีเกิด และทีอ่ ยู่ ให้ขดี รายการดังกล่าว แล้วเขียนข้อความใหม่
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องแนบ
หลักฐานใดๆ
 โปรดกรอก ชือ่ เว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกรรม) ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน
 โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
 ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ
แล้วแต่กรณีเพียงข้อเดียวว่าเป็นการยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม
 ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส
		 ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ
แล้วแต่กรณีเพียงข้อเดียว
		 - กรณีคสู่ มรสมีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) หรือมีเงินได้มาตรา
40 (1) - (4) และมาตรา 40 (5) - (8) ด้วย ให้เลือก
			  (1) มีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8)
					  ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94 รวมคำนวณภาษีกบั ผูม้ เี งินได้
					  แยกยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94
		 - กรณีคู่สมรสมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4) เท่านั้น
โดยไม่มีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8) ให้เลือก
			  (2) มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4)
		 - กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ ให้เลือก
			  (3) ไม่มีเงินได้

 คำรับรอง

ภ.ง.ด.94

ให้ผมู้ หี น้าทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94 เป็นผูล้ งชือ่ ในแบบฯ ด้วยตนเอง
พร้อมกับให้กรอกวัน เดือน ปี ทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94 และเพือ่ ความสะดวก
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ควรไปยื่นแบบฯ ด้วยตนเองเพราะหากมีข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการกรอกรายการในแบบฯ จะได้แก้ไขหรือชี้แจงได้ทันที
ให้ผู้มีเงินได้ลงชื่อในช่อง “ผ้มู เี งินได้”
สำหรั บ ผู ้ ม ี เ งิ น ได้ ใ นบางกรณี ก ฎหมายได้ ก ำหนดให้ ผ ู ้ แ ทน
(บุคคลอื่น) เป็นผูย้ น่ื แบบฯ ในนามของผูม้ เี งินได้และเป็นตัวแทนในการ
ชำระภาษี ให้ผู้แทนเป็นผู้ลงชื่อในช่อง “ผูแ้ ทน” และระบุด้วยว่าเป็น
ผู้แทนในฐานะใด (พร้อมทั้งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้แทนด้วย) ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่ได้บรรลุ
นิติภาวะโดยการสมรส) ให้เป็นหน้าที่ของผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของ
ผู้เยาว์
2. ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ให้เป็นหน้าที่ของผูอ้ นุบาล
3. ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความ
สามารถ ให้เป็นหน้าทีข่ องผูพ
้ ทิ กั ษ์
4. ผู้มีเงินได้ที่อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการ
กิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้น
5. ผู้มีเงินได้ที่ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี หรือถึงแก่
ความตายก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการ ให้เป็นหน้าที่ของผูจ้ ดั การ
มรดกหรือทายาทหรือผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณี โดยให้
รวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกที่ได้รับในปีภาษีที่
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน) เป็น
ยอดเงินได้พึงประเมินที่จะต้องยื่นทั้งสิ้น
6. ผู้มีเงินได้ที่เป็นกองมรดกของผูต้ ายทีย่ งั มิได้แบ่ง ให้เป็น
หน้าที่ของผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาท หรือผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก
แล้วแต่กรณี
7. ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิตบิ คุ คลให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลนั้น
8. ผูม้ เี งินได้ทเ่ี ป็นบุคคลทีต่ ง้ั ตัวแทนจัดการทรัพย์สนิ หรือผูร้ บั
ประโยชน์จากทรัสต์ ให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนหรือทรัสตี
 การกรอกรายการเงินได้พงึ ประเมิน
 การยกเว้นเงินได้สำหรับ
1. คนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้กรอกใน
ใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอายุ
ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยได้รับยกเว้น
เงินได้ 190,000 บาท หากผูม้ เี งินได้มอี ายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ในปีภาษีใด
และใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ กรณีผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
แล้วต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการในปีภาษีนั้นอีก
		 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ไม่วา่ ความเป็นสามีภริยา
ได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ให้สามีภริยาต่างฝ่ายต่างได้้รับยกเว้นเงินได้
คนละ 190,000 บาท

		 การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ตามมาตรา 40 (5) ถึง (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากรประเภทใดก็ได้ หรือจะเลือกใช้สิทธิยกเว้นเงินได้
จากเงินได้หลายประเภท แต่สิทธิทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ
190,000 บาท แล้วจึงนำจำนวนเงินได้ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหัก
ยกเว้นฯ ** นำไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 94”
2. ผูม้ เี งินได้ (รวมถึงคนพิการ) ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 65 ปีขน้ึ ไป
ให้กรอกในใบแสดงสิทธิการได้รบั ยกเว้นเงินได้ฯ
กรณีผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปีภาษี และเป็น
ผู้อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
		 กรณีผู้มีเงินได้ และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา
40(5) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร และต่างฝ่ายต่างเข้าหลักเกณฑ์
ข้างต้น ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 190,000 บาท
		 การใช้สิทธิจะหักจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ แต่สิทธิทั้งหมด
รวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท แล้วจึงนำจำนวนเงินได้
ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้น
เงินได้ฯ ในช่อง “เงินได้หลังหักยกเว้นฯ** นำไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 94”
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5)
ได้แก่ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
1. การให้เช่าทรัพย์สนิ
2. การผิดสัญญาเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ การผิดสัญญาซือ้ ขายเงินผ่อน
ซึ ่ ง ผู ้ ข ายได้ ร ั บ คื น ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ซ ื ้ อ ขายนั ้ น โดยไม่ ต ้ อ งคื น เงิ น หรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
		 กรณีตาม 2. ให้ถือเอาเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วตั้งแต่
วันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่
มีการผิดสัญญานั้น
การหักค่าใช้จา่ ย
(1) การให้เช่าทรัพย์สนิ ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		 วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร
		 วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
		 (ก) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ร้อยละ 30
		 (ข) ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 20
		 (ค) ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ร้อยละ 15
		 (ง) ยานพาหนะ
ร้อยละ 30
		 (จ) ทรัพย์สินอย่างอื่น
ร้อยละ 10
กรณีให้เช่าช่วง ให้หักค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้ให้
		 เช่าเดิม หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี
(2) การผิดสัญญาเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ หรือการผิดสัญญาซือ้ ขายเงิน
ผ่อนฯ ผู้มีเงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 20 ได้วิธีเดียว
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (6)
ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร
วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
(1) การประกอบโรคศิลปะ
ร้อยละ 60
(2) วิชาชีพอิสระอื่นนอกจากการประกอบโรคศิลปะ ร้อยละ 30



รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (7)
ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
การหักค่าใช้จา่ ย ผู้มีเงินได้เลือกหักตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร
วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70
รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)
ได้แก่
1. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่ง หรือการอืน่ นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7) แล้ว
รวมทัง้ การขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมุง่ ในทางการค้าหรือหากำไร
(การหักค่าใช้จ่ายดูตารางที่ 2 หน้า 14)
2. เงินส่วนแบ่งของกำไร/เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม
ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ของผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
ผู้มีเงินได้ดังกล่าว ไม่ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 10 หรือยอมให้หักแต่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือ
ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดก หรือทีไ่ ด้รบั
จากการให้โดยเสน่หา หรื อ ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้า
หรือหากำไร (เฉพาะที่เลือกนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)
การหักค่าใช้จา่ ย
(1) การขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดกหรือทีไ่ ด้รบั จากการ
ให้โดยเสน่หา ให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 50 ได้วิธีเดียว
(2) การขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมิได้มงุ่ ในทางการค้า
หรือหากำไร ให้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
		 วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร
		 วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราดังนี้
จำนวนปีทถ่ี อื ครอง* 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีขึ้นไป
ร้อยละของเงินได้ 92 84 77 71 65 60 55 50
* จำนวนปีที่ถือครอง หมายถึง จำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกิน 10 ปี ให้นับเพียง
10 ปี เศษของปีให้นับเป็น 1 ปี การนับจำนวนปีที่ถือครองให้ถือตาม
ปีปฏิทิน
4. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
4.1 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ได้รับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (56) และ (65) ของกฎกระทรวงฉบับที่
126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246
(พ.ศ. 2547)ฯ และกฎกระทรวงฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551)ฯ จะได้รบั สิทธิ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ให้ แ สดงรายการเงิ น ค่ า ขายหน่ ว ยลงทุ น คื น ฯ
หักราคาทุนใน 7.
		 4.2 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตาม 4.1 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แสดงรายการเงินค่าขาย

หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน 7. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำผลต่างไปรวมคำนวณภาษีด้วย
			 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขาย
หน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174)ฯ
			 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนฯ
ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ
เงินได้ทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิหกั ค่าลดหย่อนค่าซือ้ หน่วยลงทุนฯ ไปแล้ว โดยยืน่ แบบ
ปรับปรุงของปีที่นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ ไปลดหย่อนภาษีเป็นรายปี
หากยื่นแบบเพิ่มเติมและเสียภาษีเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
5. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
5.1 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ได้รับเงินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการขายหน่วยลงทุนคืนฯ และเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (67) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126
(พ.ศ.2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ.
2547)ฯ ให้แสดงรายการเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน
8.
		 5.2 กรณีที่ผู้มีเงินได้ขายหน่วยลงทุนคืนฯ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตาม 5.1 ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แสดงรายการเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนคืนฯ หักราคาทุนใน 8. และหากราคาขายมากกว่า
ราคาทุนต้องนำผลต่างไปรวมคำนวณภาษีด้วย
		 ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175)ฯ
ผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงรายการเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ
ไปแล้ ว โดยยื ่ น แบบปรั บ ปรุ ง ของปี ท ี ่ น ำเงิ น ค่ า ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ฯ
ไปลดหย่อนภาษี เป็นรายปี และเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มด้วย
 รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ย
1. ผูม้ เี งินได้
สำหรั บ บุ ค คลธรรมดาทั ่ ว ไป ให้ ก รอกจำนวนเงิ น
ค่าลดหย่อน 15,000 บาท
		 กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล ให้ ก รอกจำนวนเงิ น ค่ า ลดหย่ อ น 15,000 บาท
หรือ 30,000 บาท ตามกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) กรณี ท ี ่ อยู่ในประเทศไทยเพี ย งคนเดียว ให้ ก รอก
จำนวนเงิน 15,000 บาท
		 (2) กรณีทอี่ ยูใ่ นประเทศไทยตัง้ แต่ 2 คน ขึ้นไป ให้กรอก
จำนวนเงิน 30,000 บาท
2. คูส่ มรส
		 2.1 กรณีคู่สมรสไม่มเี งินได้ ให้กรอกจำนวนเงินค่าลดหย่อน
ของคูส่ มรส 15,000 บาท



		 2.2 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40 (5) - (8)
			 2.2.1 กรณีรวมคำนวณภาษีให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อน
ส่วนตัว 15,000 บาท และหักลดหย่อนสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
15,000 บาท
2.2.2 กรณีแยกยื่นแบบฯ ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างหัก
ลดหย่อนส่วนตัวฝ่ายละ 15,000 บาท แต่จะหักลดหย่อนสามีหรือ
ภริยาของผู้มีเงินได้อีกไม่ได้
		 2.3 กรณีคู่สมรสมีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) - (4) เท่านั้น
ให้กรอกจำนวนเงินค่าลดหย่อนของคู่สมรส 15,000 บาท
		 2.4 กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะ
เวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปีภาษี) ให้หกั ลด
หย่อนคู่สมรสได้ทั้งที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและที่เป็นผู้อยู่ใน
ต่างประเทศ
		 2.5 กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หัก
ลดหย่อนได้เฉพาะคู่สมรสทีเ่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยเท่านั้น
3. บุตร
		 บุตรทีม่ สี ทิ ธิหกั ลดหย่อน
3.1 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ รวมทั้ง
บุตรชอบด้วยกฎหมายของคูส่ มรสของผูม้ เี งินได้ด้วย
3.2 เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ (ให้หักลดหย่อนใน
ฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว)
3.3 บุตรตาม 3.1 และ 3.2 จะต้องอยู่ในความอุปการะ
เลีย้ งดูของผูม้ เี งินได้ และมีเงินได้พึงประเมิน (ซึ่งไม่เข้าลักษณะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร) ในปีภาษี
ทีข่ อหักลดหย่อนไม่ถงึ 15,000 บาท และ
 เป็นผูเ้ ยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรส) หรือ
			  มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
หรือชั้นอุดมศึกษา (ระดับอนุปริญญาขึ้นไป) หรือ
 ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
		 จำนวนบุตรทีม่ สี ทิ ธิหกั ลดหย่อน
		 (ก) บุตรที่เกิดก่อนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือที่ได้รับเป็น
บุตรบุญธรรมก่อน พ.ศ. 2522 ให้หักได้ทกุ คน หรือ
		 (ข) บุตรทีเ่ กิดหลัง พ.ศ. 2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม
ในหรือหลัง พ.ศ. 2522 ให้หักรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน
		 ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้งตาม (ก) และ (ข) ให้นำบุตร
ตาม (ก) ทัง้ หมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรตาม (ข) มาหัก เว้นแต่
ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม (ก) ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวน ตั้งแต่
3 คนขึ้นไป จะนำบุตรตาม (ข) มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรตาม (ก)
มีจำนวนไม่ถงึ 3 คน ให้นำบุตรตาม (ข) มาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตร
ตาม (ก) แล้ว ต้องไม่เกิน 3 คน
		 การนั บ จำนวนบุ ต รให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ ต าม
ลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ
การหักลดหย่อนด้วย

		 ให้กรอกจำนวนบุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อนในช่องว่างที่เว้นไว้
และจำนวนเงินที่มีสิทธิหักลดหย่อน แล้วแต่กรณี ดังนี้
		 กรณีบุตรไม่ศึกษาหรือศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ให้หัก
ลดหย่อนได้คนละ 7,500 บาท
		 กรณีบุตรศึกษาอยูใ่ นประเทศ (ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของ
ทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน
หรือโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน)
ให้หักได้คนละ 8,500 บาท
		 ให้หักลดหย่อนได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้น
จะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
		 กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะเวลา
หนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันถึง 180 วันในปีภาษี) ให้หักลดหย่อน
บุตรได้ทั้งทีเ่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยและทีเ่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นต่างประเทศ
		 กรณีผมู้ เี งินได้มไิ ด้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้หกั ลดหย่อน
ได้เฉพาะบุตรทีเ่ ป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยเท่านั้น
4. อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
4.1 บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
		 4.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน) และการหัก
ลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษี
		 4.3 หักลดหย่อนบิดามารดาของผูม้ เี งินได้คนละ 15,000 บาท
และหักลดหย่อนได้สำหรับบิดามารดาของคูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้อกี คนละ
15,000 บาท
		 4.4 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
			 (1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ตน
ได้รับ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน
คนละ 15,000 บาท
			 (2) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการ และเสียภาษีรวมกัน
โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามี หรือภริยา
อีกฝ่ายหนึ่งให้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้
รวมทั้งบิดามารดาของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละ 15,000
บาท
		 4.5 บุตรหลายคนรับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ให้บุตร
คนใดคนหนึ่งที่มีหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็น
ผู้มีสิทธิหักลดหย่อนด้วยแบบ ล.ย.03
		 4.6 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักลดหย่อนได้
เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
		 4.7 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.94
5. อุปการะเลีย้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
5.1 การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือ
ภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้ บิดามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่น
ที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา



คุณภาพชีวิตคนพิการ คนละ 30,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็น
คนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ ตามมาตรา
47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หกั ลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไข รวมทัง้ จำนวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะ
เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
			 (1) ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อน สำหรับบุคคลซึ่งเป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือบุคคลซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ และอยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ดังต่อไปนี้
				 (ก) บิดามารดาของผู้มีเงินได้
				 (ข) บิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
				 (ค) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
				 (ง) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ
ผู้มีเงินได้
				 (จ) บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้
				 (ฉ) บุคคลอื่นนอกจาก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ซึ่งเป็น
คนพิการที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ หรือซึง่ เป็นคนทุพพลภาพและอยูใ่ นความ
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ จำนวน 1 คน
			 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มีภาวะจำกัดหรือขาดความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป
อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็น
ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า
180 วัน
			 (2) บุคคลตาม (1) ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมี
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท ในปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก
ลดหย่อน โดยไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร
			 กรณีบุคคลตาม (1) เป็นทั้งคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัว
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและเป็นคนทุพพลภาพ ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ
คนพิการเพียงฐานะเดียว
			 (3) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการซึ่งเป็น
บุคคลตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ในบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการในระหว่าง
ปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัว
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการคนสุดท้ายในปีภาษีนั้นเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
			 (4) ผู้มีเงินได้หลายคนมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตร
ประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการตามมาตรา 47 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มีเงินได้
ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการตกลงกันเพื่อ
ยินยอมให้ผู้มีเงินได้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ และทำความตกลงเป็นหนังสือโดยผู้มี
เงินได้ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการดังกล่าว
เป็นผูล้ งนามในหนังสือตกลงยินยอมเพือ่ ให้ผมู้ เี งินได้ ซึง่ เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิหกั
ลดหย่อนคนพิการใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ
			 (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นคนพิการ โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว แต่สามีหรือภริยาของ
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตร ซึ่งเป็นคนพิการและมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร
ประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยไม่มีผู้มีเงินได้อื่นมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัว
คนพิการของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจึงมีสิทธิหัก
ลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนพิการ นั้น
				 ตัวอย่าง สามีมเี งินได้แต่ภริยาไม่มเี งินได้ สามีอปุ การะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 1 คน และภริยาอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ชอบด้วยกฎหมายทีเ่ ป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 1 คน สามีหกั ลดหย่อน
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้ 30,000 บาท และมีสิทธิ
หักลดหย่อนบุตรที่ภริยาเป็นผู้ดูแลได้ 30,000 บาท (รวม 60,000 บาท)
			 (6) ผูม้ เี งินได้ทจ่ี ะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนคนทุพพลภาพซึง่ เป็น
บุคคลตาม (1) ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อขอ
ใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 (ก) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
บุคคลตาม (1) มีภาวะจำกัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทาง
ปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน
หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดังกล่าว
ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม (6) (ก)
ให้ผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ตกลงกันเพื่อยินยอมให้
ผูม้ เี งินได้คนหนึง่ คนใดเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้ งดู และ
ทำความตกลงเป็นหนังสือโดยผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์
ดังกล่าว เป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมนั้น เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น
ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน
ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 182)
				 (ข) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู ้ อ ุ ป การะเลี ้ ย งดู
คนทุพพลภาพที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม (1)
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย
กฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม หรือหลาน หรือบิดามารดาหรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน หรือ
ปู่ย่าตายาย หรือลุงป้าน้าอาของบุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ
หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในท้องที่ที่บุคคลตาม (1) ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย



โดยหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่
ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน
				 ผู ้ ร ั บ รองตามวรรคหนึ ่ ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คลซึ ่ ง บรรลุ
นิตภิ าวะ และรับรองผูม้ เี งินได้ ได้ไม่เกิน 1 คน สำหรับการเป็นผูอ้ ปุ การะ
เลี้ยงดูคนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด
			 (7) การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือ
คนทุพพลภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) ให้หัก
ได้ตลอดปีภาษี ไม่วา่ กรณีทจ่ี ะหักได้นน้ั จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่ ทัง้ นี้
การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของวรรคสองของ (1) ด้วย
			 (8) กรณี ผ ู ้ ม ี เ งิ น ได้ ม ิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ อ ยู ่ ใ นประเทศไทยให้
หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้เฉพาะ
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
		 5.2 บุคคลตาม 5.1 (1) ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 182) จะต้องเป็นบุคคลที่มี
เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
		 5.3 การหักลดหย่อนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
(ฉบับที่ 182) ผู้มีเงินได้ต้องแนบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04) และแนบหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
			 (1) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของบุคคลทีผ่ มู้ เี งินได้จะใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อน
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการดังกล่าวในส่วนที่แสดงว่า
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย
			 (2) กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
				 (ก) ใบรับรองแพทย์ตาม 5.1 (6) (ก)
				 (ข) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู ้ อ ุ ป การะเลี ้ ย งดู ค น
ทุพพลภาพ (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 (บุตรบุญธรรมไม่มสี ทิ ธิยกเว้นฯ) และใช้สทิ ธิยกเว้นฯ
ได้ตลอดปีภาษี
		 6.3 ผู้มีเงินได้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้บิดามารดาของตนและ
บิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ได้ตามจำนวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
		 6.4 กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
			 (1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับ
ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
15,000 บาท
			 (2) ถ้าสามีภริยา ตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน
โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา

อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และได้รับยกเว้นภาษีส่วนของสามีหรือภริยาได้
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
		 6.5 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้้ยกเว้นภาษีเงินได้
เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
		 6.6 กรมธรรม์หนึ่งกรมธรรม์ใด มีการจ่ายชำระจากบุตรผู้มี
เงินได้หลายคนให้ใช้สทิ ธิยกเว้นฯ ได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ เบีย้ ประกันตามส่วน
จำนวนบุตรผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
		 6.7 ผู้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองที่มี
ข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ กำหนดจากบริษัทประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
		 6.8 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ ภ.ง.ด.94
7. เบีย้ ประกันชีวติ
7.1 การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต
มีกำหนดเวลาตัง้ แต่สบิ ปีขน้ึ ไป และเป็นการประกันชีวติ ทีไ่ ด้เอาประกัน
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม
ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดังกล่าว
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
			 (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
				 (ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
				 (ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม
ช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดนอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี
หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม
ของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
				 (ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่
ไม่เป็นตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน
สะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน
ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าว
			 ทัง้ นี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ
(ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน
ที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคง
ได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันชีวิต หรือ
เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
		 ความใน (1) และ (2) ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
		 7.2 การได้ ร ั บ ลดหย่ อ นและยกเว้ น ภาษี ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



			 (1) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝา่ ยเดียว ให้ลดหย่อนแก่
สามีหรือภริยาซึง่ เป็นฝ่ายผูม้ เี งินได้ ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท ได้ครึง่ หนึง่
ตามที่ได้จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2557 แต่ไม่เกิน 5,000
บาท และยกเว้นภาษีได้อีกสำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท ตามที่ได้
จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2557 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
ซึ ่ ง ไม่ เ กิ น เงิ น ได้ พ ึ ง ประเมิ น ของแต่ ล ะคนหลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย
มาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
			 (2) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
				 (2.1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่
ตนได้รับ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ตาม
จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีกส่วนที่เกิน
10,000 บาท ตามจำนวนทีจ่ า่ ยจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557
แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึง่ ไม่เกินเงินได้พงึ ประเมินของแต่ละคนหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
				 (2.2) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษี
รวมกันโดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหนึ่งให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ตาม
จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีกส่วนที่เกิน
10,000 บาท ตามจำนวนทีจ่ า่ ยจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557
แต่ไม่เกิน 90,000 บาท และให้หักลดหย่อนส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท
ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท และยกเว้นภาษีได้อีก
ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงในเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน 2557 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ของสามีหรือภริยา ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายมาตรา 42 ทวิ ถึง
มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
		 7.3 การได้รับยกเว้นภาษีผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
		 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม
หลักฐานตามวรรคหนึง่ ต้องระบุจำนวนเบีย้ ประกันชีวติ และเบีย้ ประกันภัย
ที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
		 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ
เงื่อนไขตาม 7.1 (2) ด้วย
		 ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
		 7.4 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.1 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.2 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี
ที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อลดหย่อนและ
ยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว
พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวก็อยู่
ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย

		 7.5 เงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัยสำหรับการประกัน
ชีวิตแบบบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			 (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
			 (2) เป็ น การประกั น ชี ว ิ ต ที ่ ไ ด้ เ อาประกั น ไว้ ก ั บ ผู ้ ร ั บ
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
			 (3) มีการกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเป็น
รายงวดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำนวนผลประโยชน์เงินบำนาญดังกล่าวจะ
จ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
เอาประกันก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญจะจ่ายตามการ
ทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
			 (4) มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงิน
บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น
และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์
เงินบำนาญ
		 7.6 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ กรณี
ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ
เพียงอย่างเดียว หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบ
บำนาญและแบบอื่นด้วย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็นเบี้ย
ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือการประกันชีวิต
แบบบำนาญและแบบอื่น แล้วแต่กรณี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
90,000 บาท และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
			 (1) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
			 กรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ได้จา่ ยเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุ น รวมเพื ่ อ การเลี ้ ย งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
			 (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ได้จ่ายเบี้ย
ประกันภัยในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ให้ยกเว้นภาษี
เงินได้สำหรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ยเป็นเบีย้ ประกันภัย สำหรับการประกันชีวติ
แบบบำนาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
			 กรณีส ามีห รือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน
สะสมเข้ า กองทุ น สงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน



แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เงินทีไ่ ด้จา่ ยดังกล่าว
เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน
500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน
			 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
				 (3.1) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมิน
ที่ตนได้รับให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
				 กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่าย
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินที่ได้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวม
คำนวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
				 (3.2) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการ และเสียภาษี
รวมกันโดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหนึง่ ให้ผมู้ เี งินได้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จา่ ย
เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย
สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญในส่วนของสามีหรือภริยาเพิ่มขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
				 กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว เมื่อรวม
คำนวณกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีเดียวกัน
			 ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตาม (1) (2) และ (3) ต้องไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา
42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
			 ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน
และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น เต็มจำนวนเงิน
95,000 บาทก่อน ไม่ว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นหรือไม่
ก็ตาม แล้วนำจำนวนเงินที่เหลือ หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น
กรอกในช่องเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
		 7.7 การได้รับยกเว้นภาษี ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ
ประกันภัย ซึ่งได้รับรองว่า เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการ
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
		 7.8 กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 แล้ว
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.5 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 7.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี
ที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ
จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
เพือ่ เสียภาษีเงินได้เพิม่ เติมของปีภาษีดงั กล่าวพร้อมเงินเพิม่ ตามมาตรา
27 แห่งประมวลรัษฎากร
8. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
		 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
		 8.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
			 (1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน และต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปีหรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า
5,000 บาท ต่อปี
(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 55
ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีผู้มีเงินได้
ไถ่ ถ อนหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื ่ อ การเลี ้ ย งชี พ เพราะเหตุ
ทุพพลภาพหรือตาย
			 (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผล หรือเงินอื่นใดจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงิน
ลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น
			 (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
		 8.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม 8.1 และต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจำนวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
5,000 บาท ต่อปี
8.3 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน 8.1 หรือ 8.2 ในปีใด
เมือ่ ผูม้ เี งินได้ได้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพิม่ เติม
ตาม 8.7 แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 8.1 และ 8.2 นับตั้งแต่
ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม การนับ
ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้นับ



ระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย
		 8.4 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทุพพลภาพ ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อ
หน่วยลงทุนต่อไป หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ปีใดปีหนึ่ง และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 8.1 (1) และ 8.2
		 8.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหนึง่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การ
เลี้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวม
หนึง่ หรือหลายกองทุนรวม ผูม้ เี งินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
		 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม 8.3
และ 8.5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้
จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจ่ ะให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้
		 8.6 การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ส ำหรั บ เงิ น ได้ ท ี ่ จ ่ า ยเป็ น ค่ า ซื ้ อ
หน่วยลงทุนตาม 8.1 ถึง 8.4 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้
จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น
		 กรณี ผ ู ้ ม ี เ งิ น ได้ จ ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า กองทุ น สำรองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย เงินได้ที่ได้
รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
		 8.7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 8.6 แล้ว และต่อมาได้
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 8.1 8.2 หรือ 8.3 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 8.6 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี
ที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับปีภาษี
ที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออก

จากเงินได้พงึ ประเมินเพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ได้ภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 8.1 8.2 หรือ 8.3 โดย
ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 8.8 การได้ ร ั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐาน
จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
คำนวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
9. ค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุนุ้ ระยะยาว
		 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้
รั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งรวมคำนวณเพื ่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บ ุ ค คลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
		 9.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
			 ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับใน
ปีภาษีนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้มีเงินได้จะต้องถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย
			 กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพ
จนไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ซึ ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น ได้ ท ี ่ จ ะนำมาซื ้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป
		 9.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวเกินกว่า 1 กองทุน เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม 9.1 และต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน
500,000 บาท
		 9.3 กรณีผมู้ เี งินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอีก
กองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียว
หรือหลายกองทุน ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวนั้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่โอนได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จึงจะถือว่าระยะเวลา
ในการถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
		 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่ง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ จะต้องจัดทำ
เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่รับ
โอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
		 9.4 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุน 9.1 และ 9.2 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน



ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้จะต้อง
มีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
		 9.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 9.4 แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 9.1 หรือ 9.2 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 9.4 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย
ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี
นั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
		 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 9.1 หรือ 9.2 การคำนวณ
ต้นทุนผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพือ่ เสีย
ภาษีในกรณีดังกล่าวให้คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
		 9.6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือ
รั บ รองการซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ ้ น ระยะยาวจากบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีแ่ สดงได้วา่ มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม
หุ้นระยะยาวดังกล่าว และให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไป
คำนวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
10. ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้าง
อาคารอยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น
		 10.1 เป็นดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สำหรับการกู้ยืมจาก
			 (1) ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
				 (ก) ธนาคาร
				 (ข) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
				 (ค) บริษัทประกันชีวิต
				 (ง) สหกรณ์
				 (จ) นายจ้ า งซึ ่ ง มี ร ะเบี ย บเกี ่ ย วกั บ เงิ น กองทุ น
ที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
				 (ฉ) บรรษั ท ตลาดรองสิ น เชื ่ อ ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ตาม
กฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
			 ให้หักลดหย่อนฯ ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ครึง่ หนึง่
ตามที่ได้จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557 แต่ไม่เกิน
5,000 บาท และให้ยกเว้นได้อีกสำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท ตามที่ได้
จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์และหรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบัน

การเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้หักลดหย่อนฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน
2557 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
			 (3) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้หกั ลดหย่อนฯ ตามทีไ่ ด้จา่ ย
ไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
			 (4) ถ้าจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมจากผู้ให้
กู้ยืมทั้งกรณีตาม 10.1 (1) และ 10.1 (2) และ 10.1 (3) ให้หักลดหย่อนฯ
ได้ทั้ง 3 กรณีตามที่กล่าวข้างต้น แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
		 10.2 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
เช่าซือ้ อาคาร อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพือ่
สร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมี
สิทธิครอบครอง
		 10.3 ต้องจำนองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดหรืออาคาร
พร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้นโดยมีระยะเวลาจำนองตาม
ระยะเวลาการกูย้ มื
		 10.4 ต้องใช้อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 10.3 เป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปีทข่ี อหักลดหย่อนฯ แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้าง ซึ่งถูก
นายจ้างสั่งให้ไปปฏิบัติงานของนายจ้าง ณ ต่างถิ่นเป็นประจำหรือกรณี
อาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยอันเกิด
จากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคาร
หรือห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
		 10.5 กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม
10.3 เป็นที่อยู่อาศัยในปีทข่ี อหักลดหย่อนฯ เกินกว่า 1 แห่ง ให้หัก
ลดหย่อนฯ ได้ทุกแห่งสำหรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 10.3
		 10.6 ให้หกั ลดหย่อนฯ ได้ตลอดปีภาษี ไม่วา่ กรณีทจ่ี ะหัก
ลดหย่อนฯ ได้นน้ั จะมีอยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่
		 10.7 กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกูย้ มื ให้หักลดหย่อนฯ
ได้ทกุ คนโดยเฉลีย่ ค่าลดหย่อนฯ ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกัน
ต้องไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1) และหรือ 10.1 (2) และหรือ 10.1 (3)
และหรือ 10.1 (4)
		 10.8 กรณีสามีภริยาร่วมกันกู้ยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินได้
ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนฯ สำหรับผู้มีเงินได้ไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1)
และหรือ 10.1 (2) และหรือ 10.1 (3) และหรือ 10.1 (4)
		 10.9 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนฯ อยู่ก่อนแล้ว
ต่อมาได้สมรสกันให้ยังคงได้หักลดหย่อนฯ
			 (1) ต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้พึงประเมินที่ตนได้
รับในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2557 ให้ต่างฝ่ายต่างได้หักลดหย่อนฯ
ได้ไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1) และหรือ 10.1 (2) และหรือ 10.1 (3)
และหรือ 10.1 (4)
			 (2) สามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน
โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนฯ ได้ไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1)
และหรือ 10.1 (2) และหรือ 10.1 (3) และหรือ 10.1 (4) และหักลดหย่อนฯ
ส่วนของสามีหรือภริยาได้ไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1) และหรือ 10.1 (2)
และหรือ 10.1 (3) และหรือ 10.1 (4)			
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		 10.10 กรณีมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้ตาม 10.1 (1) และหรือ 10.1 (2) และหรือ 10.1 (3)
ให้ยงั คงหักลดหย่อนฯ ได้ไม่เกินจำนวนตาม 10.1 (1) และหรือ 10.1 (2)
และหรือ 10.1 (3) และหรือ 10.1 (4)
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคาร
อยู่อาศัย หรือห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อ
ชำระหนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระนั้น
		 ผูม้ เี งินได้ตอ้ งมีหนังสือรับรองจากผูใ้ ห้กยู้ มื เพือ่ เป็นหลักฐาน
ว่าได้มีการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินการดังกล่าวนั้น
ด้วย
11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักลดหย่อนได้ตามที่ได้
จ่ายจริงตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมในเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน 2557

 รายการคำนวณภาษี

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษา 2 เท่า ของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือตาม 3. ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
		 1.1 การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ
ที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
		 1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา
หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
		 1.3 จัดหาครู อาจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษาหรือ
เป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย
สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
2. ต้องเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
ได้แก่ สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ สถานศึกษาตามนโยบาย
ที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
3. เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
4. ผู้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบ
ท่านสามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 3 จากเว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th > บริการข้อมูล > รายชื่อสถานศึกษา
ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2 แล้วกรอกชื่อสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด หรือสอบถามได้ที่สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)/สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ทุกสาขา)
5. การบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร
ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556 จะต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น
และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือขอบคุณ หรือใบประกาศเกียรติคุณ
หรือใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจำนวนเงินที่ได้รับ
บริจาคโดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง
และต้องไม่นำเงินบริจาคทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นน้ั ไปหักลดหย่อน
สำหรับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
		 เงินทีบ่ ริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับ
อนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา หรือกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2542 เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬาการฝึกซ้อม หรือ
การแข่งขัน การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬา
และบุคลากรด้านกีฬา ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยและหักลดหย่อน เป็นจำนวน 2 เท่า ของจำนวนเงินที่
จ่ายจริง แต่เมือ่ รวมกับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นสำหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาสำหรั บ โครงการที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนนั้น
		 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำหนด
เงินบริจาคอื่นๆ ได้แก่ เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวน
2 เท่า และหรือจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อ
รวมกับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือ
ตาม 3. ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษา
ขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2. เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิง่ อำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร้อยละ 100 ของเงิน
ที่จ่าย
3. เงินที่จ่ายให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
4. เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. เงินที่จ่ายให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข พื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ของสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวง
ยุติธรรม
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เงินบริจาค ได้แก่ เงินทีบ่ ริจาคให้แก่วดั วาอาราม สภากาชาดไทย
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล
สถานศึ ก ษาเอกชน สถานสาธารณกุ ศ ล กองทุ น สวั ส ดิ ก าร
ภายในส่วนราชการและกองทุน ฯลฯ (ให้ดูรายละเอียดในหน้า 15 - 20)
ให้กรอกจำนวนเงินที่มีสิทธิหักลดหย่อนสำหรับการบริจาคของผู้มีเงินได้
ของจำนวนทีบ่ ริจาคไปจริงในเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน 2557 แต่รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้คงเหลือตาม 5.
คำนวณภาษีจาก 2 วิธี (แล้วให้ชำระภาษีจากยอดที่มากกว่า)
1. ภาษีทค่ี ำนวณจากเงินได้สทุ ธิ ให้คำนวณตามอัตราภาษี
เงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา (ให้ดูอัตราภาษีตารางที่ 1 หน้า 14)
2. ภาษีทค่ี ำนวณจากเงินได้พงึ ประเมิน หากเงินได้พงึ ประเมิน
มีจำนวนตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากการนำยอด
รวมเงินได้พึงประเมินทุกประเภทตาม 1. - 6. และส่วนต่างเงิน
ค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนฯ กรณีไม่ยกเว้นตาม 7. - 8.
(ถ้ามี) คูณด้วย 0.005 เว้นแต่คำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระ
ภาษีจากวิธีท่ี 1

 การกรอกรายการในใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8)
แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จะเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้
พึงประเมินโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีจาก 2 วิธี
1. จากเงินได้สุทธิ คำนวณตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคล
ธรรมดา
2. จากเงินได้พงึ ประเมินตัง้ แต่ 60,000 บาทขึน้ ไป คูณด้วย 0.005
เว้นแต่คำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาทให้ชำระภาษีจาก 1.
		 ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.
2557 เฉพาะทีไ่ ด้จากการผลิตสินค้า หรือการขายสินค้า หรือการให้บริการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
		 สินค้า หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่
อาจมีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้หรือเพื่อการใดๆ
		 บริการ หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์
อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
		 สถานประกอบกิจการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ หรือสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตสินค้า
เป็นประจำ
		 การขาย หมายความว่า การจำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า
โดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า
สัญญาซื้อขาย ผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อ
มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการ
ส่งออกสินค้าโดยทางน้ำหรือทางอากาศ หากผู้ให้บริการมีสถาน
ประกอบกิจการทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การให้บริการ
และการใช้บริการนั้นต้องเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น

ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ
ตาม 13. ผูม้ เี งินได้ตอ้ งจ่ายค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับ
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำระก่อนการหักภาษี
ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
นั้น โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษีต่อเนื่องกันเป็นเวลา
5 ปีภาษี
ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เคยมีการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
ตามข้อ 10 (ดูรายละเอียดหน้า 9 ถึง 10)
4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และต้องไม่เคย
เป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)ฯ
กรณียน่ื แบบฯ เพิม่ เติม ให้คำนวณภาษีใหม่ทั้งหมด แล้วนำ
ภาษีที่ได้ชำระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 ฉบับก่อนมาหักออก
การคำนวณเงินเพิม่ ตาม 19. กรณียื่นแบบฯ เพิ่มเติมหรือ
ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษี
ที่ต้องชำระ ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาจนถึง
วันยื่นแบบฯ และชำระภาษี แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
เพิ่มเติม
กรณีไม่ยน่ื แบบฯ ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาทด้วย
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กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และชำระภาษี
 กำหนดเวลายื่นแบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) ของ
ปีภาษี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ในวันและเวลาราชการ

 สถานที่ยื่นแบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ต่อเจ้าพนักงาน ดังนี้
1. สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ผู้มีเงินได้ (เฉพาะที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น)
จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนพร้อมแนบเช็ค
(ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. กระทรวงการคลัง
ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทัง้ จำนวน โดยส่งไปยัง		
		 สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
		 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7
		 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 10400
		 การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นแบบฯ และชำระภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น
โดยกรมสรรพากรจะถือเอาวันทีล่ งทะเบียนไปรษณียเ์ ป็นวันรับแบบฯ
และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผยู้ น่ื แบบฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

 การชำระภาษี

1. ชำระด้วยเงินสด
2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัตรเครดิตของ

ธนาคารกรุงไทย (KTC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย
(KBANK) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ TAX SMART CARD
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทยเฉพาะ
ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม)
3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์
		 3.1 เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่
			 (1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)
			 (2) เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน (เช็คประเภท ข.)
			 (3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)
			 (4) เช็คทีผ่ มู้ หี น้าทีช่ ำระเงินภาษีอากรเป็นผูเ้ ซ็นสัง่ จ่าย
และใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.) การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้
				 (ก) กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และใน
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุม่ แบน)
จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอำเภอสามพราน) และจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคารหรือ
สาขาธนาคารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ข้างต้นเท่านัน้
				 (ข) กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด (อำเภอ) อื่น
นอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือ
สาขาธนาคารซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดท้องทีอ่ นั เป็นภูมลิ ำเนาเท่านัน้

		 3.2 การสัง่ จ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขดี คร่อมและสั่งจ่าย
ดังนี้
			 (1) ในกรุงเทพมหานคร
					 กรณี ย ื ่ น แบบฯ และชำระภาษี ท ี ่ ส ำนั ก งาน
สรรพากรพื้นที่สาขา เช็คทุกประเภทให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร”
และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก
			 (2) ในต่างจังหวัด
					 กรณียื่นแบบฯ และชำระภาษีที่ ส ำนั ก งาน
สรรพากรพืน้ ทีส่ าขาด้วยเช็คประเภท ง. ให้สง่ั จ่ายแก่ “กรมสรรพากร”
ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ตดิ ต่อสำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
หลักเกณฑ์ในการใช้เช็คหรือดราฟต์
(1) กรณียน่ื ทีส่ ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา เช็คทุกประเภท
หรื อ ดราฟต์ ต้ อ งลงวั น ที ่ ใ นเช็ ค ในวั น ที ่ ย ื ่ น แบบ ภ.ง.ด.94
หรือก่อนวันทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94 ไม่เกิน 15 วัน สำหรับเช็คประเภท
ก. ข. ค. หรือดราฟต์ หรือไม่เกิน 7 วัน สำหรับเช็คประเภท ง.
(2) กรณียน่ื ทีท่ ำการไปรษณีย์ เช็คทุกประเภทหรือดราฟต์
ทีช่ ำระภาษีตอ้ งลงวันทีใ่ นเช็คในวันทีย่ น่ื แบบ ภ.ง.ด.94 หรือก่อนวันที่
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.94 ไม่เกิน 7 วัน
(3) ห้ามใช้เช็คลงวันทีล่ ว่ งหน้า
(4) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์โอนสลักหลัง
(5) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์ที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวน
ภาษีอากรทีต่ อ้ งชำระ
(6) การชำระภาษีจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อกรมสรรพากร
ได้รบั เงินตามเช็คหรือดราฟต์ครบถ้วนแล้ว

4. ชำระด้วยธนาณัติ
		 ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.94 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงินภาษี
ที่ต้องชำระ (ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัติ) ไปพร้อมกับ
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 โดยสั่งจ่าย
“ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ. กระทรวงการคลัง
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การขอชำระภาษีเป็น 3 งวด
กรณี ภ าษี ท ี ่ ต ้ อ งชำระมี จ ำนวนตั ้ ง แต่ 3,000 บาทขึ ้ น ไป
ผู้เสียภาษีจะขอชำระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กันได้ ดังนี้
งวดที่ 1		 ชำระพร้ อ มกั บ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ภายในวั น ที่
				 30 กันยายน 2557
งวดที่ 2		 ชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
งวดที่ 3		 ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ในกรณีทม่ี ไิ ด้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึง่ ภายในกำหนด ผูเ้ สีย
ภาษีหมดสิทธิทจ่ี ะผ่อนชำระต่อไป และต้องชำระภาษีทย่ี งั ไม่ได้
ชำระพร้อมเงินเพิม่ ด้วย
กรณีชำระภาษีเป็นงวดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เจ้าหน้าที่จะจัดทำแบบใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร (บ.ช.35 )
และมอบไว้เป็นหลักฐาน

คำเตือน
ถ้าไม่ชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2557 จะต้องรับผิดเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของ
เงินภาษีที่ต้องชำระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
อีกด้วย
   
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี

โทร. 1161
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ตารางที่ 1

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)

เงินได้สทุ ธิจำนวน
สูงสุดของขั้น

เงินได้สุทธิแต่ละขั้น

0
150,000
300,000
500,000
750,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000

150,000 .........................................
ถึง 150,000
เกิน
150,000 .........................................
” 300,000
เกิน
200,000 .........................................
” 500,000
เกิน
250,000 .........................................
” 750,000
เกิน
250,000 .........................................
” 1,000,000
เกิน
” 2,000,000 1,000,000 .........................................
เกิน
” 4,000,000 2,000,000 .........................................
เกิน
บาท ขึ้นไป
.........................................
รวม
เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

อัตราภาษี
ร้อยละ

5
5
10
15
20
25
30
35

ภาษีเงินได้

ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

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

ยกเว้น

7,500
20,000
37,500
50,000
250,000
600,000

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

0
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
965,000

ตารางที่ 2
ตารางอัตราการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)

		

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

(1) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
(ก) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
(ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
(2) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
(3) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ
(4) การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(5) การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล
(6) การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(7) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(8) การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(9) การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย
(10) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
(11) การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง
(12) การทำวรรณกรรม
(13) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้ง
การขายส่วนประกอบ
(14) การทำกิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะ
ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา
(15) การโม่หรือย่อยหิน
(16) การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น
(17) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
(18) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร
รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
(19) การทำเหมืองแร่ 		
(20) การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม
(21) การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา

ร้อย
ละ 		

60
40
61
65
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80

ประเภทเงินได้พงึ ประเมิน

(22) การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
(23) การทำน้ำแข็ง		
(24) การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
และการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง
(25) การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป
(26) การซักรีด หรือย้อมสี
(27) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต
(28) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
(29) การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
(30) การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป
(31) การฟอกหนัง 		
(32) การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล
(33) การจับสัตว์น้ำ 		
(34) การทำกิจการโรงเลื่อย
(35) การกลั่น หรือหีบน้ำมัน
(36) การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5)
แห่งประมวลรัษฎากร
(37) การทำกิจการโรงสีข้าว
(38) การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ
(39) การอบหรือบ่มใบยาสูบ
(40) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
(41) การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
(42) การทำนาเกลือ 		
(43) การขายเรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ
(44) เงินได้ประเภททีม่ ไิ ด้ระบุใน (1) ถึง (43)
ให้หกั ค่าใช้จา่ ยจริงตามความจำเป็นและสมควร

ร้อย
ละ

80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
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การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินบริจาคและรายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา
สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินบริจาค
ผูม้ เี งินได้มสี ทิ ธิหกั ลดหย่อนเงินบริจาค และยกเว้นเงินได้หลังจากหัก
ค่่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนเงินทีไ่ ด้บริจาคจริงในเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน
2557 แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักค่าลดหย่อนอื่นๆ (ก่อนหักเงินสนับสนุนเพือ่ การศึกษา)
คูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ จะนำเงินที่ตนบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อทั้งผู้มีเงินได้และคู่สมรสใน
ใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำนวนเงินไว้ ให้ถือว่าบริจาค คนละครึง่
กรณีบริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำนวนเงินไว้ ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่าๆ กัน
กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ได้แก่
(1) บริจาคการกุศลสาธารณะ สำหรับเงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาล
สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล (ตามรายชื่อด้านล่างนี้)
(2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับ
เงินที่บริจาคให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับเงินที่
บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

(4) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต สำหรับ
เงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
(5) บริจาคให้โครงการโพธิท์ องของชาวไทย สำหรับเงินที่บริจาค
เพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
(6) บริจาคให้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สำหรับ
เงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา
(7) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุม้ ครองเด็ก
(8) บริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิตบิ คุ คลอืน่ เป็นตัวแทนรับเงิน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
(9) บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
(10) บริจาคเงินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
การกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด กรมพลศึกษาเพื่อการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา

รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
(ก) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การ
สาธารณกุศลตลอดไป
1. สถานพยาบาลของทางราชการ หรือขององค์การ
		 ของรัฐบาล
2. สถานศึกษาของทางราชการ หรือขององค์การ
		 ของรัฐบาล
3. สถานศึกษา ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
		 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
4. สถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
		 ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. สภากาชาดไทย
6. วัดวาอาราม
(ข) สถานสาธารณกุศล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การ
สาธารณกุศลแต่อาจเพิกถอนได้ หากการดำเนินการไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
“ตัวเลขในวงเล็บคือลำดับที่ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ
ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ลำดับที่ 853”
1. มูลนิธิ (เรียงรายชือ่ ตามลำดับอักษรชือ่ ตัวแรก)
		 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (809)
		 5 ธันวามหาราช (355)
		 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (494)
TO BE NUMBER ONE (842)
ก กตเวทิน (82)
		 กตัญญุตาธรรม (151)
		 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการค้า
			 ปิโตรเลียม (603)
		 กรมหลวงสงขลานครินทร์ (50)
		 กระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (554)
		 กรุงเทพประกันภัย (520)
		 กฤตานุสรณ์ (4)
		 กลุ่มทีมรวมใจ (729)
		 กลุ่มแสงเทียน (788)
		 กลุ่มอีซูซุ (510)
		 กสิกรไทย (690)
		 กองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (120)
		 กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (255)
		 กองทุนนิยมไทย (588)
		 กองทุนเยาวชนพัฒนา (695)

		 กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
			 เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์ (623)
		 กองทุนสวัสดิการนักกีฬามวย (844)
		 กัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น (154)
		 กัลยาณวิสุทธิ์ (371)
		 กาญจนบารมี (445)
		 กาญจนสิริ (827)
		 กาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
		 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (327)
		 การประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา
			 จังหวัดอ่างทอง (779)
		 การพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
			 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (291)
		 การแพทย์สยามบรมราชกุมารี (552)
		 การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (209)
		 การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
			 รามคำแหง (619)
		 การศึกษาต่อเนื่อง (637)
		 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (302)
		 การศึกษาไทย-อเมริกัน (281)
		 การศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณ
			 วัดเกาะ) (10)
		 การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (273)
		 การศึกษามิตรภาพ (96)
		 การศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก (199)
		 ก้าวไปคู่ไทย (373)
		 กิมหย่งร่วมใจ (704)
		 กุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (217)
		 กุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์ (649)
		 กู้ภัย ร่มไทร (763)
		 เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา (640)
		 เกื้อดรุณ (353)
		 แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (20)
ข ขลุงมูลนิธิ (699)
		 ขาเทียม (230)
		 ข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (542)
ค คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
			 ฤดูร้อนครั้งทีี่ 24 (568)
		 คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (79)
		 คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล (597)
		 คณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น (512)

		 คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย (180)
		 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
			 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (517)
		 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (389)
		 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (195)
		 คณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียน
			 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ (757)
		 คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง (241)
		 คณะสงฆ์ลำปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก (507)
		 คนตาบอดไทย (770)
		 คนพิการจังหวัดแพร่ (569)
		 คนพิการไทย (551)
		 คริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) (3)
		 คริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์ (162)
		 ครูสร้างสรรค์ (581)
		 คอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จ
			 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (301)
		 คาธอลิค สุราษฎร์ธานี (145)
		 คิง เพาเวอร์ (684)
		 คึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (727)
		 คืนช้างสู่ธรรมชาติ (508)
		 คุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง (851)
		 คุณพุ่ม (573)
		 คุณแม่คุณภาพ (473)
		 คุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง (361)
		 คุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์ - ละออ ตั้งคารวคุณ) (847)
		 คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ (237)
		 คุณหญิงสมจิตต์ (158)
		 คุณากร (278)
		 คุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (57)
		 คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย (22)
		 คุวานันท์ (592)
		 เคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (789)
		 เครือข่ายครอบครัว (786)
		 โครงการหลวง (226)
ง งานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ (591)
จ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (37)
		 จอห์น ดี. เวสเตอร์ (509)
		 จอห์น อี. ฟิวริฟอย (191)
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		 จอห์น เอฟ.เคนเนดี (141)
		 จักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน (402)
		 จิตตานุเคราะห์ (664)
		 จิตติน ตันธุวนิตย์ (638)
		 จิรกิติ (708)
		 จุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ (32)
		 จุฬาภรณ์ (80)
		 เจริญโภคภัณฑ์ (377)
		 เจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน (557)
ฉ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
			 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
			 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (545)
		 เฉลิมพระเกียรติฯ (56)
ช ชมรมธนาคารภาคเหนือ (706)
		 ชวน รัตนรักษ์ (835)
		 ช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร (108)
		 ช่วยการศึกษาท้องถิ่น (63)
		 ช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (157)
		 ช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา (258)
		 ช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
			 พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ (359)
		 ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชินูปถัมถ์ (75)
		 ช่วยคนปัญญาอ่อน (53)
		 ช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง (103)
		 ช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย (256)
		 ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ (259)
		 ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (741)
		 ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (41)
		 ช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา (295)
		 ช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิม
			 แห่งประเทศไทย (152)
		 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา (21)
		 ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง (368)
		 ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำเภอเมืองเพชรบุรี (718)
		 ช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง (538)
		 ช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี) (143)
		 ช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและ
			 ภัยธรรมชาติ (257)
		 ชวาล – มาลัย ไชยธีระพันธ์ (781)
		 ชัชวาลย์ คงอุดม (700)
		 ชัยนาวีพัฒนา (324)
		 ชัยพฤกษ์มูลนิธิ (360)
		 ชัยพัฒนา (169)
		 ช้างแห่งประเทศไทย (553)
		 ชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
			 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (472)
		 ชีวิตสดใส (574)
		 ชีวิตใหม่ (104)
		 ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (290)
		 ชูเกียรติปิติเจริญกิจ (703)
ซ ซำฆ้อ - ห้วยทับมอญ (274)
		 ซีเมนต์ไทย (227)
		 ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (328)
		 เซ็นต์โยเซฟ (529)
ด ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ (395)
		 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (338)
		 ดร.เทียม โชควัฒนา (212)
		 ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล (370)
		 ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ (633)
		 ดวงแก้ว (362)
		 ดวงตะวัน (641)
		 ดวงประทีป (135)
		 ดำรงชัยธรรม (643)
		 ดำรงราชานุภาพ (119)
		 เด็ก (55)
		 เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ (148)
		 เด็กกำพร้าอีสาน (8)
		 เด็กตัวเล็ก (724)

		 เด็กพิการบ้านนนทภูมิ (833)
		 เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (177)
		 เด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (38)
		 เด็กอ่อนในสลัม (208)
		 เดอะบิ้ลด์ (836)
ต ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 (40)
		 ตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (320)
		 ต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ (487)
		 ตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา (261)
		 ตำรวจจังหวัดยะลา (767)
		 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (296)
		 ตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง (65)
		 ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ. 200 (183)
		 เตียง จิราธิวัฒน์ (666)
		 โตโยต้าประเทศไทย (486)
ถ ถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (271)
		 ถาวรจิตตถาวโร - วงศ์มาลัย (243)
		 ถ้ำกระบอก (688)
ท ทรง บุลสุข (386)
		 ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (713)
		 ทวี บุณยเกตุ (323)
		 ทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บันฑิต (656)
		 ทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต (656)
		 ทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ (378)
		 ทองประทาน โดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนีและ
			 คณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา (810)
		 ทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
			 กระทรวงการคลัง (303)
		 ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (713)
		 ทาคาฮาชิ (297)
		 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลิ (202)
		 ท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ
			 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (201)
		 ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์
			 การแพทย์ทหาร (839)
		 ทิสโก้เพื่อการกุศล (379)
		 ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) (622)
		 ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
			 สยามมกุฎราชกุมาร (710)
		 ทุนการศึกษาร่วมใจ (250)
		 ทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิม
			 แห่งประเทศไทย (263)
		 ทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ (225)
		 ทุนพระพุทธยอดฟ้า (137)
		 ทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก (282)
		 ทุนศรีพฤฒา (9)
		 เทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ (740)
		 เทพบำรุง (160)
		 เทพอำนวย (384)
		 เทสก์ เทสรังสี (235)
		 เทสโก้เพื่อไทย (621)
		 เทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก (364)
		 ไทยคม (244)
		 ไทยซัมมิทพัฒนา (744)
		 ไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (331)
		 ไทยพัฒนา (754)
		 ไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา (175)
		 ไทยรักษ์ป่า (752)
		 ไทยรัฐ (365)
ธ ธงฟ้าช่วยคนยาก (618)
		 ธรรมจารินีวิทยาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (698)
		 ธรรมน้ำใจ (558)
		 ธรรมศาสตร์ (577)
		 ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (174)

		 ธัญญารักษ์ (485)
		 ธารน้ำใจ (112)
น นพรัช - รัตนโกสินทร์ (293)
		 นริศรานุวัดติวงศ์ (229)
		 นักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต (818)
		 นันแห่งเอเซีย (350)
		 นายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง (390)
		 นายเยื้อ วิชัยดิษฐ (687)
		 นาวาเด็ก (655)
		 นิคมอุตสาหกรรมไทย (667)
		 นิยม ปัทมะเสวี (631)
		 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 28 (812)
บ บรรจงสนิท (653)
		 บรรณพิภพ (572)
		 บางกอกโพสต์ (496)
		 บ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (493)
		 บ้านราชาวดี (782)
		 บ้านอารีย์ (768)
		 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (489)
		 บำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์ (134)
		 บำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน (73)
		 บุญศิริ (518)
		 บุญสงเคราะห์ผักไห่ (156)
		 บุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว (658)
		 บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปชำรุด (647)
		 บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (67)
		 เบญจมบพิตร (68)
		 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (349)
ป ปฐมธรรม (482)
		 ปทุมวนานุรักษ์ (680)
		 ประชาธิปก-รำไพพรรณี (105)
		 ประชาร่วมใจ (694)
		 ประชาสุขสันติ์ (33)
		 ประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ (54)
		 ประเทศไทยใสสะอาด (522)
		 ประสิทธิ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป (490)
		 ประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร (692)
		 ปราบวัณโรค (269)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (12)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (406)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ (407)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (408)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (409)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (413)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท (410)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ (411)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (412)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง (414)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (415)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (416)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดนครราชสีมา (417)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (418)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี (420)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี (419)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (422)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (421)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (423)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง (506)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (424)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี (425)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (426)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (427)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา (428)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (432)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง (429)
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		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (430)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (431)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (433)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (434)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (435)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดสมุทรสงคราม (437)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (436)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี (438)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
			 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (439)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (440)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี (441)
		 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (442)
		 ปันบุญ (785)
		 ปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช (823)
		 ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (707)
		 ปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย (820)
		 เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (284)
		 เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา (211)
		 เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
			 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (548)
ผ ผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (790)
ผู้หญิง (605)
		 เผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก (165)
		 เผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (133)
		 เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร (121)
		 แผ่นดินธรรม (213)
ฝ ฝอยฝา - ผกาแก้ว (497)
พ พรหมวชิรญาณ (310)
		 พร้อม-ฉวี จุลชาต (837)
		 พระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมฺมเถระ) (207)
		 พระครูสังวรานุโยค (ช่อ ปญญาทีโปมหาเถระ) (751)
		 พระครูอุย ภู่บัว (491)
		 พระดาบส (196)
		 พระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ (843)
		 พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
			 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (74)
		 พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
			 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (252)
		 พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
			 นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (116)
		 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
			 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า (285)
		 พระมงกุฎเกล้า (712)
		 พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ (348)
		 พระยาภิรมย์ภักดี (334)
		 พระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง (222)
		 พระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (181)
		 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
			 สิริโสภาพัณณวดี (514)
		 พระราชพรหมาจารย์ (614)
		 พระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตุ วงศ์แหวน) (721)
		 พระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม (168)
		 พระอาจารย์ทวี มหาวีโร (556)
		 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (298)
		 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร (246)
		 พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (792)
		 พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ (397)
		 พลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร (352)
		 พลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
			 และหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยาฯ (335)
		 พลอากาศเอกสมบุญ – คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ (830)
		 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร (578)
		 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก
			 เพื่อพัฒนาการดนตรี (606)
		 พลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก (583)

		 พลังที่ยั่งยืน (806)
		 พลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (443)
		 พสวท. (81)
		 พ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ (267)
		 พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (347)
		 พัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (566)
		 พัฒนาคุณภาพชีวิต (661)
		 พัฒนางานอัยการ (319)
		 พัฒนาชีวิตชนบท (249)
		 พัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (292)
		 พัฒนาไท (329)
		 พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (188)
		 พัฒนาฝีมือแรงงาน (511)
		 พัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ (499)
		 พัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม (586)
		 พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
			 นวมินทราชินี (289)
		 พัฒนาอีสาน (657)
		 พัฒนาอุตสาหกรรม (219)
		 พันเอกจินดา ณ สงขลา (516)
		 พาณิชย์สงเคราะห์ (612)
		 พิทักษ์ดวงตาประชาชน (279)
		 พิทักษ์ประชาชาติ (720)
		 พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (495)
		 พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ (129)
		 พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ (102)
		 พุทธปรัชญา (849)
		 พุทธรักษา (691)
		 พุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (814)
		 พูนพลัง (748)
		 เพชรรัตน-สุวัทนา (114)
		 เพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย) (728)
		 เพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (663)
		 เพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดลพบุรี (841)
		 เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง (775)
		 เพื่อการพัฒนาเด็ก (179)
		 เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข (317)
		 เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) (585)
		 เพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย (214)
		 เพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (769)
		 เพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (242)
		 เพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน (341)
		 เพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (107)
		 เพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (676)
		 เพื่อเกื้อกูลศึกษาในประเทศไทยประกาศ
			 กระทรวงการคลัง (730)
		 เพื่อคุณภาพชีวิต (711)
		 เพื่อเด็กไทย (311)
		 เพื่อเด็กพิการ (325)
		 เพื่อนศิลปิน (783)
		 เพื่อผู้บริโภค (576)
		 เพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (803)
		 เพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (679)
		 เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม (346)
		 เพื่อเยาวชนชนบท (247)
		 เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (210)
		 เพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (650)
		 เพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล (223)
		 เพื่อลูกจ้างคนงานไทย (575)
		 เพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
			 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (673)
		 เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (164)
		 เพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (45)
		 เพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (363)
		 เพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต (304)
		 เพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย (332)
		 เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (601)

		 เพื่อสิ่งแวดล้อม (474)
		 แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (62)
ฟ ฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม (306)
ภ ภาคโรตารีไทย (678)
		 ภาณี ยิบอินซอย (527)
		 ภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา (95)
ม มณี สิริวรสาร (469)
		 มหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
			 มหาวิทยาลัย (629)
		 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (94)
		 มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (84)
		 มหาวชิราลงกรณ์ (71)
		 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย (139)
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46)
		 มหาวิทยาลัยมหิดล (670)
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (372)
		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (587)
		 มหาสมุทรแห่งปัญญา (822)
		 มหิดลอดุลยเดช (130)
		 มัสกาตีมูลนิธิ (262)
		 มายา โคตมี (314)
		 มิราเคิลออฟไลฟ์ (685)
		 มีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (616)
		 เม้า-เลี่ยม วานิช (540)
		 แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (92)
ย ยกเต้งอุทิศ (771)
		 ยาเสพติดจังหวัดกระบี่ (405)
		 ยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจ
			 แห่งประเทศไทย (746)		
		 ยุวพัฒน์ (300)
		 ยุวพุทธพัฒนา (367)
		 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (19)
ร รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (383)
		 ร่วมกตัญญู (172)
		 ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ (16)
		 รวมใจช่วยนักเรียนยากจน (824)
		 ร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง
			 สนองพระราชดำร (366)
		 ร่วมพัฒนาพิจิตร (743)
		 รักเมืองไทย (7)
		 รักษ์ไทย (399)
		 รักษ์ธรรม (735)
		 รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (17)
		 รางวัลคุรุสภา (260)
		 รางวัลมหิดล (231)
		 รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (652)
		 ราชประชาสมาศรัย (83)
		 ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (93)
		 ราชสุดา (240)
		 รามาธิบดี (100)
		 รุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (821)
		 เรวดี เทียนประภาส (642)
		 เรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ์ (476)
		 โรเกชั่น (321)
		 โรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (537)
		 โรคไตแห่งประเทศไทย (149)
		 โรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช (11)
		 โรคเรื้อนพุดหง (64)
		 โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (672)
		 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
			 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ (541)
		 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย
			 พระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (620)
		 โรงพยาบาลกลาง (852)
		 โรงพยาบาลขอนแก่น (215)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (594)
		 โรงพยาบาลชลบุรี (287)
		 โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ (15)
		 โรงพยาบาลเด็ก (376)
		 โรงพยาบาลตากสิน (674)
		 โรงพยาบาลตำรวจ (163)
		 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (784)
		 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (524)
		 โรงพยาบาลพระปกเกล้า (802)
		 โรงพยาบาลพระพุทธบาท (624)
		 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (220)
		 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (218)
		 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (811)
		 โรงพยาบาลรถไฟ (186)
		 โรงพยาบาลราชบุรี (248)
		 โรงพยาบาลราชวิถี (184)
		 โรงพยาบาลเลิดสิน (318)
		 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (340)
		 โรงพยาบาลศรีธัญญา (504)
		 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (206)
		 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (492)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (701)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (111)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์ (459)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง (458)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง (447)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ (453)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย (449)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย (450)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน (460)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ (446)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม (463)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง (462)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว (454)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา (466)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา (464)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว (456)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน (465)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า (448)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (461)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก (457)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวน (452)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเวียงสระ (455)
		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี (451)
		 โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (531)
		 โรงพยาบาลสุรินทร์ (780)
		 โรงพยาบาลหาดใหญ่ (798)
		 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของ
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (681)
		 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (607)
		 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร (2)
		 โรงเรียนวังไกลกังวล (488)
		 โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา (132)
		 ไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย (831)
ล ลิปตพัลลภ (336)
		 ลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปภัมภ์ (584)
		 เล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ (582)
		 เลนำคิน (131)
ว วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
			 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (526)
		 วชิรพยาบาล (356)
		 วชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
			 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (369)
		 วังขนาย (500)

		 วัดฉัตรแก้วจงกลณี (142)
		 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (266)
		 วัดญาณสังวราราม (272)
		 วัดถ้ำผาปิ้ง (170)
		 วัดไทยพุทธคยา (39)
		 วัดบุญวาทย์วิหาร (153)
		 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหารพิษณุโลก (793)
		 วัดศรีอุปลาราม (140)
		 วันชัย-อรชร (853)
		 วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (251)
		 วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (380)
		 วิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (98)
		 วิจิตร ชวนะนันท์ (286)
		 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
			 พิษณุโลก (765)
		 วิเทศพัฒนา (351)
		 วิภาวดีรังสิต (277)
		 วิสุทธิคุณ (567)
		 วีระภุชงค์ (644)
		 เวชดุสิต (326)
		 โวล์ฟกัง โครห์น (598)
		 ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ (559)
ศ ศรีรัตนโกสินทร์ (58)
		 ศรีวิสารวาจา (72)
		 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ (339)
		 ศาลาเฉลิมกรุง (682)
		 ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (571)
		 ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์
			 กิติยากร (192)
		 ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย (480)
		 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส (124)
		 ศิริราชมูลนิธิ (85)
		 ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (651)
		 ศึกษาพัฒน์ (305)
		 ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (59)
		 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (570)
		 ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (766)
		 ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (550)
		 ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (797)
		 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ (471)
ส สงเคระห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
			 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (393)
		 สงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้
			 ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ (185)
		 สงเคราะห์คนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม (615)
		 สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน (161)
		 สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (125)
		 สงเคราะห์ชาวไทย (850)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดเชียงใหม่ (30)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดสงขลา (29)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชน
			 จังหวัดอุบลราชธานี (27)
		 สงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
			 ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
			 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (31)
		 สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (14)
		 สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด (739)
		 สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) (722)
		 สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย (171)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
			 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (774)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
			 และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (28)
		 สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชน
			 และครอบครัวจังหวัดชลบุรี (826)
		 สงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต (764)

		 สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (77)
		 สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (645)
		 สงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
			 ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
			 บรมราชชนนี (144)
		 สงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย (127)
		 สงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาล
			 จังหวัดลำปาง (654)
		 สงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน (233)
		 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย (35)
		 สงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (101)
		 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก (76)
		 สงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่ (70)
		 สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (26)
		 สงเคราะห์สัตว์ (530)
		 สงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพ
			 เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม (128)
		 ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์
			 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ (731)
		 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (777)
		 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ (660)
		 ส่งเสริมการศึกษานนทบุรี (228)
		 ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (234)
		 ส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์
			 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
			 สยามมงกุฎราชกุมาร (400)
		 ส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม (155)
		 ส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (122)
		 ส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ (671)
		 ส่งเสริมพลเมืองดี (753)
		 ส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (715)
		 ส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (796)
		 ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
			 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (126)
		 ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (357)
		 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย (705)
		 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (481)
		 ส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ (742)
		 ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
			 พระบรมราชินีนาถ (48)
		 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (309)
		 ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน (36)
		 ส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (828)
		 ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (238)
		 ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
			 วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (375)
		 สตรีวิทยา 2 (268)
		 สตรีศึกษาร้อยเอ็ด (276)
		 สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (725)
		 สถาบันพยาธิวิทยา (787)
		 สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (381)
		 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (547)
		 สถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (478)
		 สถาบันราชพฤกษ์ (254)
		 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (665)
		 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (404)
		 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (23)
		 สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
			 ของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) (825)
		 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (807)
		 สถาบันแสงสว่าง (625)
		 สนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา (604)
		 สนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา (808)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 ส้มจีน อุณหะนันทน์ มูลนิธิ (719)
		 สมณวัตรวิมล (759)
		 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (275)
		 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (608)
		 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร (52)
		 สมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลตราด (750)
		 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
			 วัดบวรนิเวศวิหาร (834)
		 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
			 สังฆปริณายก (755)
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (61)
		 สมเด็จพระปิ่นเกล้า (198)
		 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (599)
		 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)
			 วัดสามพระยา (194)
		 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
			 พระบรมราชชนก (475)
		 สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ (178)
		 สมเด็จพระสุริโยทัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (265)
		 สมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ
			 (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้ (146)
		 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
			 และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุล พระธิดา
			 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ (232)
		 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (749)
		 สยามกัมมาจล (610)
		 สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา (815)
		 สร้างรอยยิ้ม (636)
		 สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน (294)
		 สร้างสรรค์เด็ก (280)
		 สร้างเสริมไทย (686)
		 สวนกุหลาบวิทยาลัย (845)
		 สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (544)
		 สวนมิสกวัน (502)
		 สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ (216)
		 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (187)
		 สวนหลวง ร.9 (47)
		 สวนอุศมมูลนิธิ (113)
		 สวัสดิ์ สำเภา แก้วไทรหงวน (401)
		 สวัสดิการทหารบก (805)
		 สวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ (385)
		 สหทัยมูลนิธิ (44)
		 สัจจธรรม (245)
		 สันติสุข (528)
		 สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (539)
		 สันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
			 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (848)
		 สัมมาชีพ (832)
		 สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (99)
		 สากลเพื่อคนพิการ (628)
		 สาธารณสุขกับการพัฒนา (342)
		 สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (49)
		 สายเด็ก 1387 (813)
		 สายธาร (696)
		 สายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ
			 (พุธ ฐานิโย) (646)
		 สายน้ำ (791)
		 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (778)
		 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา (5)
		 สำนึกรักบ้านเกิด (521)
		 สำโรงรวมใจ (204)
		 สิ่งแวดล้อมไทย (322)
		 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (354)
		 สิรินธร (358)
		 สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
			 แห่งชาติ (394)

		 สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ (716)
		 สิริวัฒนภักดี (391)
		 สิริวัฒนา-เชสเชียร์ (118)
		 สี่ ศ.รฟิค (42)
		 สืบนาคะเสถียร (344)
		 สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (804)
		 สุขภาพไทย (392)
		 สุขรังสรรค์ (468)
		 สุขุโม (159)
		 สุจิณโณอนุสรณ์ (345)
		 สุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (283)
		 สุริโยทัยมูลนิธิ (88)
		 สุวรรณโคมคำ (693)
		 สุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต (543)
		 สูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (467)
		 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (501)
		 เสถียรธรรมสถาน (738)
		 เสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี (374)
		 เสริมกล้า (816)
		 เสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
			 อัครราชกุมารี (829)
		 แสง – ไซ้กี เหตระกูล (535)
		 แสงพุทธธรรม (689)
		 แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์ (264)
ห หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ (182)
		 หนังสือเพื่อไทย (536)
		 หนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ (846)
		 หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล (173)
		 หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช (138)
		 หมอเสม พริ้งพวงแก้ว (387)
		 หลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ) (203)
		 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุบลราชธานี (838)
		 หลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี (737)
		 หลวงพ่อวัดปากน้ำ (189)
		 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (632)
		 หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (626)
		 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (683)
		 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 รัชกาลที่ 9 (776)
		 หออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (772)
		 หัวใจแห่งประเทศไทย (167)
		 หัวแหลมเพื่อสังคม (736)
		 หู คอ จมูก ชนบท (382)
อ อนุเคราะห์คนพิการ (51)
		 อนุเคราะห์คนหูหนวก (91)
		 อนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (78)
		 อนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (97)
		 อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม (308)
		 อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (817)
		 อนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
			 สิริโสภาพัณณวดี (734)
		 อนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 พระภูมิพลมหาราชฯ (224)
		 อนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ (398)
		 อนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด (239)
		 อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (388)
		 อนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก (477)
		 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) (330)
		 อภันตรี เจเอสแอล (801)
		 ออมสินเพื่อสังคม (840)
		 อัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (483)
		 อัศวานนท์ (602)
		 อาจารย์ป๋วย (221)
		 อาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (307)
		 อาชีวสงเคราะห์ (24)

		 อานันทมหิดล (60)
		 อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (403)
		 อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (110)
		 อาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (800)
		 อาสาสมัครเพื่อสังคม (662)
		 อาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (582)
		 อาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (648)
		 อินทร์-คำบาง ศรีนิลทา (760)
		 อิออนประเทศไทย (773)
		 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (333)
		 อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (794)
		 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (596)
		 อุบลรัตน์ (236)
		 เอกชนพัฒนาภูมิภาค (337)
		 เอดส์กรุงเทพมหานคร (343)
		 เอดส์แห่งประเทศไทย (717)
		 เอื้อ-รดี (532)
		 โอโต้ซัง (714)
		 โอสถานุเคราะห์ (197)
ฮ ฮอนด้าประเทศไทย (697)
		 ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (87)
		 ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) (590)
2. สมาคม
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (66)
		 พุทธสัมพันธ์สมาคม (1)
		 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (117)
		 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (396)
		 สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง (513)
		 สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (549)
		 สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย (90)
		 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (723)
		 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (515)
		 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคม
			 และสิ่งแวดล้อม (799)
		 สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์
			 สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (659)
		 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (200)
		 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร
			 ในพระราชูปถัมภ์ (617)
		 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (69)
		 สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย (34)
		 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (525)
		 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 		
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (498)
		 สมาคมภริยาทหารเรือ (166)
		 สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (470)
		 สมาคมแม่บ้านทหารบก (745)
		 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (123)
		 สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (505)
		 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (106)
		 สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (579)
		 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 		
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (555)
		 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย)
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (669)
		 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียร
			 ในพระราชูปถัมภ์ (609)
		 สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากร
			 และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (150)
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รายชือ่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯ
		 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (147)
		 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (190)
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
			 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (613)
		 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
			 ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ (709)
		 สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ (677)
		 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (89)
		 สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระชูถัมภ์
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			 สยามบรมราชกุมารี (634)
		 สมาคมสร้างสรรค์ไทย (193)
		 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (484)
		 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (136)
3. กองทุน
		 กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (562)
		 กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (675)
		 กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ขสามเณร
			 ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม (635)
		 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (176)
		 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
			 สำนักนายกรัฐมนตรี (444)
		 กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
			 วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา (668)
		 กองทุนพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (611)
		 กองทุนพระเจ้าหลานเธอ
			 พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (756)
		 กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (627)
		 กองทุนพัฒนาเด็ก
			 ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (18)
		 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท (13)
		 กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
			 (กพด.) (205)
		 กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (747)
		 กองทุนเพื่อหมีแพนด้า (533)
		 กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี (316)
		 กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (503)
		 กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี (523)
		 กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย
			 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (630)
		 กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
			 สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
			 ชายแดนภาคใต้ (702)
		 กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ (593)
		 กองทุนอาคารคุ้มเกศ (600)
4. โครงการ
		 โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน (795)
		 โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ
			 กาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
			 ครบ ๕๐ ปี) (288)
		 โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี (534)
		 โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “84 พรรษา
			 ใต้ร่มพระบารมี (762)
		 โครงการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
			 พระเจ้าอยู่หัว King Pavillion (733)
		 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
			 83 พรรษา (732)
		 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (565)
		 โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็น
			 พระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (761)
		 โครงการฟันเทียมพระราชทาน (589)
		 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
			 (โครงการ TO BE NUMBER ONE) (546)

		 โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาท
			 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ 50 ปี (313)
		 โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (270)
		 โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (595)
		 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก”
			 (เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) (299)
		 โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 ทรงผนวชพลังแผ่นดินฯ (758)
		 โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ
			 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			 พระชนมพรรษา 7 รอบ (726)
5. อืน่ ๆ
		 คณะลูกเสือแห่งชาติ (115)
		 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย (253)
		 ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (312)
		 ทุนการกุศลสมเด็จย่า (6)
		 ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก
			 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (563)
		 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมภ์ (479)
(ค) กองทุ น สวั ส ดิ ก าร ตามประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เกีย่ วกับเงินได้ (ฉบับที่ 134) ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
ถึงลำดับที่ 107
		 กรมการขนส่งทางบก (24)
		 กรมการข้าว (104)
		 กรมการค้าต่างประเทศ (63)
		 กรมการจัดหางาน (65)
		 กรมการปกครอง (90)
		 กรมการพัฒนาชุมชน (5)
		 กรมการแพทย์ (81)
		 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (99)
		 กรมคุมประพฤติ (76)
		 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (4)
		 กรมชลประทาน (2)
		 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (61)
		 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (7)
		 กรมทรัพยากรธรณี (66)
		 กรมทรัพยากรน้ำ (22)
		 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (82)
		 กรมทางหลวงชนบท (77)
		 กรมที่ดิน (50)
		 กรมธนารักษ์ (26)
		 กรมธุรกิจพลังงาน (21)
		 กรมประชาสัมพันธ์ (51)
		 กรมประมง (33)
		 กรมปศุสัตว์ (45)
		 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (43)
		 กรมพลศึกษา (103)
		 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
			 และการแพทย์ทางเลือก (53)
		 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (48)
		 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (12)
		 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (106)
		 กรมโยธาธิการและผังเมือง (107)
		 กรมราชทัณฑ์ (6)
		 กรมราชองครักษ์ (47)
		 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (13)
		 กรมวิชาการเกษตร (83)
		 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (29)
		 กรมส่งเสริมการเกษตร (34)
		 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (94)
		 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (25)
		 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (72)
		 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (27)
		 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (92)
		 กรมสรรพากร (44)
		 กรมสุขภาพจิต (8)
		 กรมหม่อนไหม (97)
		 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (57)
		 กรมอุตุนิยมวิทยา (20)

		 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (91)
		 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (102)
		 กองทุน 36 ปี สำนักงบประมาณ (14)
		 กองทุนสวัสดิการ พก. (100)
		 กองทุนสวัสดิการ สมอ. (89)
		 กองทุนสวัสดิการ สศช. (78)
		 กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (10)
		 ข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการต่างประเทศ (23)
		 เงินสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (62)
		 เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (64)
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (36)
		 มหาวิทยาลัยทักษิณ (9)
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (93)
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (88)
		 มหาวิทยาลัยมหิดล (49)
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (16)
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (56)
		 ส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (67)
		 สวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน (18)
		 สวัสดิการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (74)
		 สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (75)
		 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (69)
		 สำนักงาน ก.พ.ร. (54)
		 สำนักงาน กปร. (11)
		 สำนักงาน ป.ป.ส. (101)
		 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (95)
		 สำนักงานกิจการยุติธรรม (79)
		 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (96)
		 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (60)
		 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (32)
		 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (87)
		 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
			 บุคลากรทางการศึกษา (35)
		 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (98)
		 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (46)
		 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (55)
		 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (71)
		 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
			 สิ่งแวดล้อม (86)
		 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (59)
		 สำนักงานประกันสังคม (58)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (3)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
			 ความมั่นคงของมนุษย์ (15)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (68)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (70)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (52)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (105)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (30)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (28)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (37)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (41)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (31)
		 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (42)
		 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (84)
		 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (85)
		 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (17)
		 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (19)
		 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (40)
		 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (80)
		 สำนักงานอัยการสูงสุด (39)
		 สำนักงานอาหารและยา (73)
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (1)
		 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (38)

