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ภ.ง.ด.91วิธีกรอกแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562

สำาหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

	 ท่านสามารถยื่นแบบ	ภ.ง.ด.91	 และชำาระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 หรือใช้แบบ	ภ.ง.ด.91	 ที่พิมพ์จาก 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		และใช้โปรแกรมคำานวณภาษีตามแบบ	ภ.ง.ด.91	ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร	www.rd.go.th

  ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91
  ได้แก่	ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน	ตามมาตรา	40 (1)	แห่ง	
ประมวลรัษฎากรประเภทเดียว	ในปภีาษี 2562	ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ท่ีเป็นโสด	มีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท
  2. ผู้ท่ีมีคู่สมรส	มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง	 
	 	 				ฝ่ายรวมกันเกิน 220,000 บาท
  เงินได้ตามมาตรา 40 (1)	 ได้แก่	 เงินได้เนื่องจากการจ้าง
แรงงานไมว่า่จะเปน็เงนิเดอืน		คา่จา้ง		เบีย้เลีย้ง		โบนสั		เบีย้หวดั	บำาเหนจ็	
บำานาญ	 	 เงินค่าเช่าบ้าน	 เงินที่คำานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่
นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	เงินที่นายจ้างจ่ายชำาระหนี้ใดๆ	ซึ่งลูกจ้าง
มีหน้าที่ต้องชำาระ	 และเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์ใดๆ	 บรรดาที่ได้
เน่ืองจากการจ้างแรงงาน	 เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงานรวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานท่ีมีระยะเวลาการทำางาน
น้อยกว่า	5	ปี	 เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานรวม
ทั้งเงินชดเชย	ตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำางาน	5	ปี	ขึ้นไป
ที่เลือกนำามา	รวมคำานวณภาษีกับเงินได้อื่น	
	 	 กรณเีลือกไม่นำาเงนิทีน่ายจ้างจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตอุอก		
จากงานมารวมคำานวณภาษกีับเงินไดอ้ื่น	ใหแ้สดงรายการในใบแนบและ
ยื่นมาพร้อมกับ	แบบ	ภ.ง.ด.91	ฉบับนี้ด้วย
	 	 กรณีเป็นคนต่างด้าวได้รับเงินได้จากการจ้างแรงงานของ	 
สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาคหากไม่ขอคืนหรือขอเครดิตภาษีจากเงินได้	
ส่วนนั้นให้ยื่นแบบ	ภ.ง.ด.95
  การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.91
 	 ใหก้รอกรายการทีเ่กีย่วขอ้งทกุรายการใหอ้า่นไดง้า่ย	ชดัเจน		และ
ถูกต้องสมบูรณ์		โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
 	 กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษา 
อังกฤษ	ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
 	 กรณไีดรั้บแบบทีพิ่มพเ์ลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือ วัน เดือน 
ปีเกิด และท่ีอยู่ไว้แล้ว	 โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา	หากพบว่า
มีข้อผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลง	 รายการเกี่ยวกับช่ือ วัน เดือน 
ปีเกิด	 และท่ีอยู่ให้ขีดรายการดังกล่าวแล้วเขียนข้อความใหม่ท่ีถูกต้องตาม
ความเป็นจริง	และสามารถติดต่อไดโ้ดยไม่ต้องแนบหลักฐานใดๆ
  โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
  	 สถานภาพการสมรสให้	 “”	 ลงในช่อง	 “”	 ตามความ 
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
   	สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
   	สมรสระหว่างปีภาษี
   	หย่าระหว่างปีภาษี
   	ตายระหว่างปีภาษี
  	 สถานะการยื่นแบบฯ	 ให้	 “”	 ลงในช่อง	 “”	 ตามความ 
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง	
			 -	 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา	 40(1)	 และประสงค์จะรวม					
คำานวณภาษีกับผู้มีเงินได้ให้เลือก	 (1)	มีเงินได้รวมคำานวณภาษี	*
	 	 	 -	 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา	 40(1)	 และประสงค์จะแยก 
ยื่นแบบฯ	กับผู้มีเงินได้ให้เลือก	 (2)	มีเงินได้แยกยื่นแบบฯ
	 	 	 -	 กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ให้เลือก	 (3)	ไม่มีเงินได้	
 * กรณีรวมคำานวณภาษีให้	 Download	 รายละเอียดแนบ	ภ.ง.ด.91 
กรณีรวมคำานวณภาษีท่ี	www.rd.go.th > Download	>	แบบแสดงรายการภาษี	
แบบคำาร้อง/คำาขอต่าง	ๆ	>	แบบแสดงรายการภาษี	>	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อกรอกรายละเอียดฯ	 และไม่ต้องกรอกใบแนบแสดงรายละเอียด

รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

  การคำานวณภาษี
   เงินเดือน ค่าจ้าง บำานาญ ฯลฯ	 หมายถึง	 เงินเดือน	 ค่าจ้าง
เบ้ียเล้ียง	โบนัส	เบ้ียหวัด	บำาเหน็จ	บำานาญ	เงินค่าเช่าบ้าน	เงินท่ีคำานวณได้	
จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	เงินท่ีนายจ้าง
จ่ายชำาระหน้ีใดๆ	 ซ่ึงลูกจ้างมีหน้าท่ีต้องชำาระ	 และเงิน	 ทรัพย์สิน	
หรือประโยชน์ใดๆ	บรรดาท่ีได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน	เงินท่ีนายจ้างจ่าย
ให้คร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน	รวมท้ังเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ท่ีมีระยะเวลาการทำางานน้อยกว่า	 5	 ปี	 เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้คร้ังเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน	 รวมท้ังเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานท่ีมีระยะ
เวลาการทำางาน	5	ปี	ข้ึนไป	ท่ีเลือกนำามารวมคำานวณภาษีกับเงินได้อ่ืน
  	 กรณีเลือกไม่นำาเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุ 
ออกจากงานมารวมคำานวณภาษีกับเงินได้อ่ืน	 ให้แสดงรายการใน 
ใบแนบและยื่นมาพร้อมกับแบบ	ภ.ง.ด.91	ด้วย
  	 กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
	 	 	 ถ้าประสงค์จะแยกคำานวณภาษีให้แยกยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.91 
คนละฉบับ
	 	 	 ถ้าประสงค์จะรวมคำานวณภาษี	 ให้กรอกจำานวนเงินรวมกันใน	
แต่ละรายการ	 และให้แต่ละฝ่ายหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ	 50	 ของเงินได้	
แต่ไม่เกินคนละ	100,000	บาท
   เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา	ได้แก่	เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพือ่สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ	สถานศึกษาของ
องค์การของรัฐบาล	 โรงเรียนเอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน	 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	 ท่ี	 29/2560	 เร่ือง	 การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบัน
อุดมศึกษา	 ท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ	 ลงวันท่ี	 26	 พฤษภาคม	
พุทธศักราช	2560	เป็นจำานวน	2	เท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา	แต่ต้องไม่เกินร้อยละ	10	ของเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน	 ท้ังน้ี	 เงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีท่ีได้กระทำาต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2561 
  1.	ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับ	
   1.1	การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร	 อาคารพร้อมที่ดิน	 หรือ			
ที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	
   1.2	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา	 แบบเรียน	 ตำารา	
หนังสือทางวิชาการ	 สื่อ	 และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ตลอดจนวัสดุ	
อุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงการคลังกำาหนด	
   1.3	จัดหาครู	 อาจารย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ	
เป็นทุนการศึกษา	 การประดิษฐ์	 การพัฒนา	 การค้นคว้า	 หรือการวิจัย	
สำาหรับนักเรียน	นิสิต	หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
  2.	ตอ้งเปน็โครงการทีก่ระทรวงศึกษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบ	ไดแ้ก	่
สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำาริ	 สถานศึกษาตามนโยบายที่จะ				
ระดมพลงัเพือ่เรง่รดัปรบัปรงุคณุภาพและสถานศกึษาทีร่องรบัการพฒันา	
เด็กด้อยโอกาส		เด็กพิการ
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  3.	เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่				
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำาหนด
  4.	ผู้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น 
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ	
ให้ความเห็นชอบ
	 	 ท่านสามารถค้นหารายช่ือสถานศึกษาตามข้อ	 3	 จากเว็บไซต์	
กรมสรรพากร	www.rd.go.th	>	บริการข้อมูล	>	รายชื่อสถานศึกษาที่	
สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้	 1	 ได้	 2	 แล้วกรอกชื่อสถานศึกษาที่		
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำาหนด	 หรือสอบถามได้ท่ีสำานักงาน 
สรรพากรพื้นที่	(ทุกพื้นที่)/สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา	(ทุกสาขา)
   เงินบริจาค	 ที่ได้รับสิทธิให้ยกเว้นเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา	47 (1) (2) (3) (4) (5)	หรือ	(6) 
แห่งประมวลรัษฎากร	เป็นจำานวน	2	เท่าของจำานวนเงินที่บริจาค	แต่เมื่อ
รวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสำาหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาสำาหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ
หักค่าลดหย่อน	ได้แก่
   1.	การบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กองทุน
ส่งเสรมิศลิปะร่วมสมยัตามกฎหมายวา่ดว้ยสง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั	กองทนุ
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ	
หรือกองทุนโบราณคดีตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	
ศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 ตาม	 พ.ร.ฎ.	 (ฉบับที่	 615) 
พ.ศ.	2559
  2. การบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม	ตาม	พ.ร.ฎ.	(ฉบับที่	651)	พ.ศ.	2561
  3. การบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการสามารถนำามา
หักลดหย่อนหรือรายจ่ายได้	 ท้ังน้ี	 สำาหรับการบริจาคต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกราคม
พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป	ตาม	พ.ร.ฎ.	(ฉบับท่ี	663)	พ.ศ.	2561	และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด
  4. การบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	 หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 ที่ได้กระทำาตั้งแต่วันที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2562	 ตาม	 พ.ร.ฎ.	
(ฉบบัที	่668)	พ.ศ.	2561	และใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ	์วิธีการ	และเงือ่นไข
ที่อธิบดีประกาศกำาหนด
  5. การบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่ได้กระทำาตั้งแต่วันที่	 14	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2561	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	
พ.ศ.	2563	ตาม	พ.ร.ฎ.	(ฉบับที่	682)	พ.ศ.	2562	ทั้งนี้	การได้รับยกเว้น
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด	
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 354)	 ลงวันที่	
23	กันยายน	2562)
    เงินบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่ได้
กระทำา	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	
พ.ศ.	 2562	 ได้รับสิทธิให้ยกเว้นสำาหรับเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา	47	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	หรือ	(6)	
แห่งประมวลรัษฎากร	เป็นจำานวน	2	เท่าของจำานวนเงินที่บริจาค	แต่เมื่อ
รวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสำาหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน	
การศึกษาสำาหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและ	
ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำามารวมคำานวณรวมกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และหักลดหย่อน	ได้แก่
	 	 				1.	การบริจาคให้แก่สถานศึกษา	
	 	 	 			“สถานศึกษา”	หมายความว่า	สถานศึกษาของรัฐ	โรงเรียน
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอก

ระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
	 	 	 	 “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์”	 หมายความว่า	 ระบบท่ีใช้
สร้างและเก็บรักษาข้อมูลการบริจาคในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร
        เงินได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้าหรือสำาหรับ
การกระทำาตราสารอันเน่ืองมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษา	 ผู้โอน
จะต้องไม่นำาต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า	 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว
มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา	
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด
    บุ คคลธรรมดาที่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการยก เว้ นภาษี อ ากร
ตาม	พ.ร.ฎ.	 (ฉบับที่	 681)	พ.ศ.	2562	ต้องไม่ใช้สิทธิในการยกเว้นภาษี
เงินได้ตาม	พ.ร.ฎ.	(ฉบับที่	420)	พ.ศ.	2547
	 	 				การไดร้บัยกเวน้ตามวรรคหนึง่	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด
	 	 	 	 2.	 การบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	
ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำานัญ
พิเศษแห่งสหประชาชาติ	 เช่น	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย	 (AIT)	 และ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด
	 	 					3.	การบรจิาคเงนิใหแ้กก่ารกฬีาแหง่ประเทศไทย	คณะกรรมการ
กีฬาจั งหวัด 	 สมาคมกีฬาแห่ งจั งหวัด 	 สมาคมกีฬาที่ ใช้ คำ าว่ า	
“แห่งประเทศไทย”	 หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 และกรมพลศึกษา	 และ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด
   เงินบริจาคอ่ืนๆ	 ได้แก่	 เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำานวน	 
2	เท่า	และหรือจำานวนร้อยละ	100	ของจำานวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวม
กับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของเงินคงเหลือตาม		

 7.		ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์		ดังนี้
  1.	เงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ	 สถานศึกษาของ	 
องค์การของรัฐบาล	 โรงเรียนเอกชน	หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้	
ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  2. เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง 
และใช้ประโยชนไ์ดจ้ากส่ิงอำานวยความสะดวกอนัเปน็สาธารณะตลอดจน
สวัสดิการ	และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร้อยละ	100	ของเงินที่จ่าย
  3.	เงินที่จ่ายให้กองทุนพัฒนาครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
  4.	เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์	
พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  5.	เงินที่จ่ายให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบำาบัด		แก้ไข		ฟื้นฟู	และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	ของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก	และ
เยาวชน	 ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม
    เงินบริจาค	ได้แก่	เงินท่ีบริจาคให้แก่วัดวาอารามสภากาชาดไทย	
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ	หรือองค์การของรัฐบาล	
สถานศึกษาเอกชน	 สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน	
ส่วนราชการ	และกองทุน	ฯลฯ	ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
เท่ากับจำานวนเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษีนี้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน
ร้อยละ	10	ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น	ๆ 	แล้ว
   คู่สมรสท่ีไม่มีเงินได้	จะนำาเงินท่ีตนบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้
	 	 	 กรณีบริจาคเงินร่วมกัน	โดยระบุช่ือท้ังผู้มีเงินได้และคู่สมรสใน
ใบเสร็จรับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำานวนเงินไว้	ให้ถือว่าบริจาค	คนละคร่ึง
	 	 	 กรณบีริจาคเงินร่วมกัน	โดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จ
รับเงินบริจาคแต่ไม่ได้แยกจำานวนเงินได้	ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆ  กัน
	 	 	 กรณีที่จะหักลดหย่อนเงินบริจาค	ได้แก่
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   (1) บริจาคการกุศลสาธารณะ	 สำาหรับเงินท่ีบริจาคแก่สถาน
พยาบาล	สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศล	ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายช่ือ	
มูลนิธิ	 สมาคม	 สถานสาธารณกุศลท่ีมีสิทธิขอลดหย่อนได้ทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร	 www.rd.go.th	 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร	RD Intelligence Center 1161 
    (2) บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สำาหรับเงินที่บริจาคให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
   (3) บริจาคให้โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	สำาหรับเงินที่
บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 50	 ปี	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	
   (4) บริจาคให้โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต 
สำาหรับเงินท่ีบริจาคเพ่ือสมทบทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
   (5) บริจาคให้โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย	 สำาหรับเงินที่
บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
   (6) บรจิาคใหโ้ครงการปลกูปา่ชายเลนถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
สำาหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวร
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถในโอกาสทรง
พระชนมายุ	72	พรรษา
   (7) บรจิาคใหก้องทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก	 หรือ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	
16	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2542
   (8) บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	
พ.ศ.	2554	เปน็ตน้ไป	โดยมบีรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลหรอืนติบิคุคล
อื่นเป็นตัวแทนรับเงิน	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด
   (9) บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
   (10) บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย	เพ่ือส่งเสริมการกีฬา	
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	เพ่ือส่งเสริมกีฬาในจังหวัด	กรมพลศึกษา	เพ่ือการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน	 หรือสมาคมกีฬาจังหวัด	 หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา
   (11) บริจาคให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำาหรับ
คนพิการ	ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ
   (12) บริจาคให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
  ภาษีท่ีคำานวณจากเงินได้สุทธิ	 ให้คำานวณตามอัตราภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา	(ให้ดูอัตราภาษีในตารางที่ 1 หน้า 13)
  กรณีย่ืนแบบฯ เพ่ิมเติม	 	 ให้กรอกแบบฯ	และคำานวณภาษีใหม่	
ทั้งหมด	 แล้วนำาภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติมตาม	  16.    20.	 หรือ 

  22.	ของแบบ	ภ.ง.ด.91	ฉบับก่อนแล้วแต่กรณี	มาหักออก
  การคำานวณเงินเพ่ิมตาม	  21.	 กรณียื่นแบบฯ	 เพิ่มเติม	
เกนิกำาหนดเวลา	จะตอ้งคำานวณและชำาระเงินเพ่ิมอกีร้อยละ 1.5	ตอ่เดอืน	
(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)	 ของเงินภาษีตาม	   20.	 ทั้งนี้	
ให้คำานวณเงินเ พ่ิมนับแต่วันพ้นกำาหนดเวลาจนถึงวันยื่นแบบฯ	
และชำาระภาษี	แต่ไม่เกินจำานวนเงินภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติม
	 	 กรณีไม่ยื่นแบบฯ	 ภายในกำาหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน		 
2,000	บาท
   ภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ฯ	ตาม						 

  13.	 ผู้มีเงินได้ต้องจ่าย	ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร	อาคาร
พร้อมที่ดิน	 หรือห้องชุดในอาคารชุด	 ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน	5,000,000	 บาท	
เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นระหว่างวันที่	 21	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554	 ถึงวันที่	
31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555 และไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้ปน็จำานวนเทา่กบัภาษี
เงนิไดท้ีค่ำานวณจากเงนิไดส้ทุธ	ิหรอืทีต่อ้งชำาระกอ่นการหกัภาษ	ีณ	ทีจ่า่ย	

และเครดิตภาษี	แต่ไม่เกินร้อยละ	10	ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น	โดย
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้คร้ังแรกภายใน 5 ปีภาษี	 นับแต่ปีภาษีที่มีการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์	 และต้องใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้เป็นจำานวนเท่า	ๆ	กัน	ในแต่ละปีภาษีต่อเน่ืองกัน	เป็นเวลา	5	ปีภาษี
	 	 ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ		ดังนี้
  1.	ผู้มีเงินได้ต้องมีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ท่ี	
ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์	
ในอสังหาริมทรัพย์	และอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  2.	ผูม้เีงนิไดต้อ้งไมเ่คยมกีรรมสทิธิใ์นอสังหารมิทรพัยท์ีเ่ปน็อาคาร	
พร้อมที่ดิน	หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
  3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
สำาหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ	เช่าซ้ือ	หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย	12. ดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืม (ดูรายละเอียดหน้า 9 - 10)
  4.	ผูม้เีงนิไดต้อ้งไมเ่คยเปน็ผูใ้ชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม	 และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น	
ที่อยู่อาศัยใหม่	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	241	(พ.ศ.	2546)	ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้	
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร	 อาคาร	
พรอ้มทีด่นิ	หรอืหอ้งชดุในอาคารชดุ	เพือ่เปน็ทีอ่ยูอ่าศัยตามกฎกระทรวง	
ฉบับที่	271	(พ.ศ.	2552)	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการ	
ยกเว้นรัษฎากร
  ทั้ งนี้ 	 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 	 วิ ธีการ	 และเงื่ อนไข ท่ีอธิบดี
กรมสรรพากร ประกาศกำาหนด

      รายการเงินได้ท่ีได้รับยกเว้น

  	 เงินสะสมกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
   ส่วนที่ไม่เกิน	 10,000	 บาทแรก	 ให้กรอกในใบแนบแสดง
รายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย	 ส่วนเกิน
ที่เกิน	10,000	บาทแต่ไม่เกิน	490,000	บาท	ให้กรอกในรายการเงินได้
ท่ีได้รับยกเว้น  1.		ทั้งนี้	ส่วนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15	ของค่าจ้าง
  	 เงินสะสม	กบข.	เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	500,000	บาท
  	 เงินสะสม	กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน	 เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน	500,000	บาท
   คนพิการหรือคนพิการซ่ึงเป็นคนต่างด้าวท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
	 	 	 กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการตาม			
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึง
คนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่มีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	 มีอายุไม่เกิน	 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี	 และเป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทยได้รับยกเว้นเงินได้	 190,000	 บาท	หากผู้มีเงินได้มีอายุครบ	
65	 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีใด	 และใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีผู้มีเงินได้มีอายุ
ตั้งแต่	 65	 ปีขึ้นไปแล้ว	 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการใน
ปีภาษีนั้นอีก
	 	 	 กรณผู้ีมเีงนิไดแ้ละคู่สมรสตา่งฝ่ายตา่งมเีงนิได	้และตา่งฝา่ยตา่ง	
เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น	ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ	190,000	บาท
   ผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการและคนพิการซ่ึงเป็นคนต่างด้าว) 
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปในปภีาษแีละเปน็ผูอ้ยูใ่นประเทศไทยให้ยกเวน้
เงินได้	190,000	บาท	
	 	 	 กรณผู้ีมเีงนิไดแ้ละคู่สมรสตา่งฝ่ายตา่งมเีงนิได	้และตา่งฝา่ยตา่ง	
เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น	ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ	190,000	บาท
   เงินค่าชดเชยท่ีได้รับตามกฎหมายแรงงาน ต้องเป็นกรณี 
ให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยท่ีลูกจ้างหรือ 
พนกังานไดร้บัเพราะเหตเุกษยีณอายหุรอืส้ินสุดสัญญาจา้ง)	เฉพาะสว่นที	่
ไม่เกิน	 ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำางาน	300	 วันสุดท้ายแต่
ไม่เกิน	300,000	บาท	ทั้งนี้	มีระยะเวลาการทำางานน้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 กรณีที่มีระยะเวลาการทำางาน	5	ปีขึ้นไป	และเลือกนำามารวม			
คำานวณภาษีกับเงินได้อื่นก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกัน   



4
	 	 	 กรณีเลือกไม่นำามารวมคำานวณภาษี	ให้นำาไปแสดงรายการ	ในใบแนบ
	 	 	 กรณีคู่สมรสมีเงินได้และรวมคำานวณภาษีให้หักได้ตามเกณฑ์	เดียวกัน
    เงินได้พึงประเมินที่ได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้อง
นำามารวมคำานวณภาษีกับเงินได้อื่น	(เพ่ือนำาไปเป็นฐานในการคำานวณ
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	
หรือเบ้ียประกันชีวิตแบบบำานาญ)
    คำาร้องขอคืนเงินภาษี
 	 	 กรมสรรพากรจะคนืเงนิภาษผีา่นระบบโอนเงนิแบบพรอ้มเพย์
เพือ่ความสะดวกในการรบัเงนิคนืภาษ	ีทา่นสามารถลงทะเบยีนกบัธนาคาร
ในราชอาณาจักรทุกแห่งที่ให้บริการ	ด้วยเลขประจำาตัวประชาชน
   กรณีขอคืนภาษีท่ีชำาระไว้เกิน	หากมิได้ลงลายมือช่ือ	กรมสรรพากร
จะยังไม่พิจารณาคืนเงินภาษีท่ีชำาระไว้เกินน้ัน
   การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีท่ีชำาระให้แก่พรรคการเมือง  
	 	 	 ผู้ เสียภาษีจะอุดหนุนเงินภาษีได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา	
มีสัญชาติไทย	และเมื่อคำานวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตามแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำาปีแล้วมีภาษีท่ีต้องชำาระ	
ผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
ไดไ้ม่เกินจำานวนภาษีท่ีต้องชำาระน้ัน	ท้ังน้ี	ไม่เกินห้าร้อยบาท	โดยให้กระทำา
ได้ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการ	ดังต่อไปนี ้
(รหัสและข้อมูลพรรคการเมืองท่ียังดำาเนินกิจการอยู่ตามกฎหมาย
ดูรายละเอียดตารางท่ี 2 หน้า 13)
   1. ต้องแสดงเจตนาไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจำาปี	 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะอุดหนุน
เงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่อุดหนุน	 ต้องระบุรหัสรายชื่อ
พรรคการเมืองที่ต้องการอุดหนุน	และต้องระบุจำานวนเงินภาษีที่ประสงค์
จะอุดหนุน	 หากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสรายชื่อ
พรรคการเมืองหรือไม่ระบุจำานวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน	ให้ถือว่า
ไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง	
	 	 	 การระบุจำานวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง	
กรณีที่ระบุจำานวนเงินภาษีท่ีประสงค์จะอุดหนุนเกินกว่าจำานวนเงินภาษี
ที่ต้องชำาระหรือเกินกว่าห้าร้อยบาท	ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี
เพยีงจำานวนเงนิภาษทีีต่อ้งชำาระนัน้	หรอืจำานวนหา้รอ้ยบาท	แลว้แตก่รณ	ี
   2.	แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีได้เพียงหน่ึงพรรคการเมืองและ
เม่ือได้แสดงเจตนาแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้	หากแสดงเจตนาเกินกว่าหน่ึง
พรรคการเมือง	ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด	
   3.	เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง
ตามประกาศนี้	 ห้ามมิให้นำาไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา	 47	
แห่งประมวลรัษฎากร			
   4.	กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษีและยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำาปีรวมกันและรวมคำานวณภาษี	
ให้ ต่ า ง ฝ่ ายต่ า งมี สิ ท ธิ ระบุ ความประสงค์ ของตน เอง ในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำาปี
   

  กำาหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบ และชำาระภาษี

 กำาหนดเวลาย่ืนแบบ
	 	 ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ	ภ.ง.ด.91	พร้อมทั้งชำาระภาษี	(ถ้ามี)	ของปี
ภาษีนี้	ตั้งแต่วันที่	1 มกราคม 2563	ถึงวันที่	31 มีนาคม 2563	ในวัน	
และเวลาราชการ	
 สถานท่ีย่ืนแบบ

	 	 ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ	ภ.ง.ด.91	ต่อเจ้าพนักงาน		ดังนี้
  1. สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
  2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
	 	 	 ผูม้เีงนิได	้(เฉพาะทีม่ภีมูลิำาเนาในกรุงเทพมหานครเทา่นัน้)	จะ
ยื่นแบบ	ภ.ง.ด.91	 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็ค	
(ประเภท	ข. ค.	หรือ	ง.)	หรือใบธนาณัติ ตามจำานวนเงินภาษีที่ต้องชำาระ
ท้ังจำานวน		โดยส่งไปยัง

  กองบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร   
  อาคารกรมสรรพากร ช้ัน 6 เลขท่ี 90 ซอยพหลโยธิน 7   
  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

	 	 การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นแบบฯ	และชำาระภาษี	ตั้งแต่
วันที่	 1 มกราคม 2563	 ถึงวันที่	 31 มีนาคม 2563	 เท่านั้น	 โดย 
กรมสรรพากรจะถือเอาวันท่ีลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ 
และชำาระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ย่ืนแบบฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

 การชำาระภาษี
 1. ชำาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นผู้ ชำ าระค่ าธรรมเนียม )  ผู้เ สียภาษีสามารถชำาระภาษีได้ 
ณ สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาทุกสาขา ยกเว้น
  (1)  สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
    (2)	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดตราด	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด   
    (3)	 สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาศรีสวัสด์ิ	และสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
ไทรโยค
    (4) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดเชียงราย	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
    (5)	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
    (6)	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่น	 ได้แก่		
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ ่
    (7)	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร	 ได้แก่	
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
    (8)    สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดปัตตานี	ได้แก่	สำานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาปะนาเระ	 สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาทุ่งยางแดง	
สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาไม้แก่น	 สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขากะพ้อ		
สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาแม่ลาน	และสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขามายอ	
    (9)	 สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนราธิวาส	 ได้แก่	
สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาจะแนะ	และสำานกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา
เจาะไอร้อง
    (10) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา	 ได้แก่		
สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาธารโต	และสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขากาบัง

 2. ชำาระด้วยธนาณัติ
 	 ผู้มีเงินได้ท่ีมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีย่ืนแบบ	ภ.ง.ด.91 
ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน	ใหส้ง่ธนาณตัเิทา่กบัจำานวนเงนิภาษทีีต่อ้งชำาระ	
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัติ)		ไปพร้อมกับการย่ืนแบบ	ภ.ง.ด.91  
โดยสั่งจ่าย

“ผู้อำานวยการกองบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร” 
ปณ. กระทรวงการคลัง

 3. ชำาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีกรมสรรพากรกำาหนด

  การขอชำาระภาษีเป็น 3 งวด 

   กรณีภาษีที่ต้องชำาระมีจำานวนตั้งแต่	 	 3,000 บาทขึ้นไป 
ผู้เสียภาษีจะขอชำาระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กันได้	ดังนี้
   งวดท่ี 1	ชำาระพร้อมกับยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.91	 ภายในวันท่ี	 
               31 มีนาคม 2563
   งวดท่ี 2	ชำาระภายในวันที่	30 เมษายน 2563
   งวดท่ี 3	ชำาระภายในวันที่	31 พฤษภาคม 2563
   ในกรณีท่ีมิได้ชำาระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในกำาหนด    
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ผู้เสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะชำาระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องชำาระ
ภาษีท่ียังไม่ได้ชำาระพร้อมเงินเพ่ิมด้วย
   กรณีชำาระภาษีเป็นงวดท่ีสำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
เจ้าหน้าท่ี	จะจดัทำาแบบใบแจง้การคา้งชำาระภาษอีากร	(บ.ช.35)	และมอบ
ไว้เป็นหลักฐาน

   คำาเตือน      

   ถ้าไม่ชำาระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2563	 จะต้องรับผิดเสีย	
เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5	ต่อเดือน	(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)	ของ	
เงินภาษีที่ต้องชำาระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

   การกรอกรายการในใบแนบแสดงรายละเอียดรายการ
   ลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

      1. ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
   กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว
   ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีหักลดหย่อน	
สำาหรับผู้มีเงินได้	60,000	บาท
  2. คู่สมรส 60,000 บาท
   2.1	กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
      ตัวอย่าง	สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	สามีหักลดหย่อน	
สำาหรับผู้มีเงินได้	60,000	บาท	สามีหักลดหย่อนภริยา	60,000	บาท
   2.2 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง	2	ฝ่าย	สามีและภริยาต่างฝ่าย 
ต่างหักลดหย่อนสำาหรับผู้มีเงินได้	 60,000	 บาทแล้ว	 จึงไม่มีสิทธิ
หักลดหย่อนสามีหรือภริยา
  3. บุตร
   บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อน	ได้แก ่
   3.1 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้	 หรือบุตรชอบด้วย
กฎหมายของสามหีรอืภริยาของผูม้เีงนิได้	คนละ	30,000	บาท	และสำาหรบั
บุตรชอบด้วยกฎหมายตั้ งแต่คนที่ สอง เ ป็นต้นไปที่ เ กิดในหรือ
หลังปี	พ.ศ.	2561	ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ	30,000	บาท	โดยการ
นับลำาดับบุตรให้นับลำาดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
   3.2 บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้	คนละ	30,000	บาท	แต่รวมกัน
ต้องไม่เกินสามคน	
   3.3	 ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้ง	3.1	และ	3.2	การหักลดหย่อน
สำาหรบับตุร	ใหน้ำาบตุรตาม	3.1	ทัง้หมดมาหกักอ่น	แลว้จงึนำาบตุรตาม	3.2 
มาหัก	เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม	3.1	ที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำานวน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป	จะนำาบุตรตาม	3.2	มาหักไม่ได้	แต่ถ้าบุตรตาม	3.1	มี
จำานวนไมถ่งึสามคนใหน้ำาบตุรตาม	3.2	มาหกัได	้โดยเมือ่รวมกบับตุรตาม	
3.1	แล้วต้องไม่เกินสามคน
	 	 	 การนับจำานวนบุตร	ให้นับเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ตามลำาดับอายุสูงสุด
ของบุตร	โดยให้นับรวมท้ังบุตรท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย
	 	 	 การหักลดหย่อนสำาหรับบุตร	ให้หักได้เฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไม่เกิน	
25	ปี	และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษา	หรือซ่ึงเป็นผู้เยาว์	
หรือศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือเสมือนไร้ความสามารถ
อันอยู่ในความอุปการะเล้ียงดู	 แต่มิให้หักลดหย่อนสำาหรับบุตรดังกล่าว
ท่ีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วต้ังแต่	 30,000	 บาทข้ึนไป
โดยเงินได้พึงประเมินน้ันไม่เข้าลักษณะตามมาตรา	42
	 	 	 การหักลดหย่อนสำาหรับบุตรดังกล่าว	 ให้หักได้ตลอดปีภาษี	
ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่	 และในกรณีบุตร
บุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว
	 	 	 กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย	 ให้หักลดหย่อน
ได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย
	 	 	 ใหก้รอกจำานวนบตุรทีม่สีทิธหิกัลดหยอ่นในชอ่งวา่งทีเ่วน้ไว	้และ
ระบุเลขประจำาตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ของบตุรในใบแนบแสดงรายละเอยีดรายการลดหยอ่นและยกเวน้หลังจาก
หักค่าใช้จ่าย

  4. อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา
   4.1 บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 และอยู่ในความ 
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	 แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 
ที่ขอหักลดหย่อนเกิน	30,000		บาทขึ้นไป
   4.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร	
ชอบด้วยกฎหมาย	 (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน)	 และการ
หักลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษีี
   4.3 หักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ	30,000	บาท	
และหักลดหย่อนได้สำาหรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ	
30,000		บาท
     ตัวอย่าง	สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีอุปการะเล้ียงดู
บิดามารดาของตน		สามีหักลดหย่อนบิดาของตน	30,000	บาท	และมารดา
ของตน	30,000	บาท	(รวม	60,000	บาท)	และถ้าสามีได้อุปการะเล้ียงดูบิดา
มารดาของภริยา	สามีมีสิทธิหักลดหย่อนบิดาของภริยา	30,000	บาท	และ
มารดาของภริยา	30,000 บาท	(รวม 120,000	บาท)		
   4.4  กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ให้ต่างฝ่ายต่างหัก 
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้คนละ	30,000	บาท
    ตัวอย่าง	 สามีภริยามีเงินได้ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 สามีภริยาต่างฝ่าย	
ต่างอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน	 สามีหักลดหย่อนบิดาของตน	
30,000 บาท	 และมารดาของตน	 30,000	 บาท	 (รวม	 60,000	 บาท)	 
ส่วนภริยาหักลดหย่อนบิดาของตน	 30,000	 บาท	 และมารดาของตน	
30,000	บาท	(รวม	60,000	บาท)
   4.5 บุตรหลายคนรับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา	ให้บุตรคนใด	
คนหนึ่งที่มีหนังสือรับรองการอุปการะเล้ียงดูจากบิดามารดาเป็นผู้มีสิทธิ	
หักลดหย่อนด้วยแบบ	ล.ย.03
   4.6 ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย	 ให้หักลดหย่อนได้ 
เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   4.7 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำาตัวประชาชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ	ภ.ง.ด.91
  5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
   5.1	การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา	สามี	หรือ
ภรยิา	บตุรชอบดว้ยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผู้มเีงนิได	้	บดิามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินไดห้รือบุคคลอื่น
ทีผู้่มเีงนิไดเ้ปน็ผูด้แูลตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ	คนละ	60,000	บาท	โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการ
ซ่ึงมีบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ	ตามมาตรา	47 (1)	(ฎ)	แห่ง
ประมวลรัษฎากร	 ให้หักลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	
รวมทั้งจำานวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ผู้มีเงินได้	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	0(1)   ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อน	สำาหรับบุคคลซึ่งเป็นคน
พิการซึ่งมีบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พฒันา	คณุภาพชวีติคนพกิาร	หรอืบคุคลซึง่เปน็คนทพุพลภาพ	และอยูใ่น
ความ	อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 		 	(ก)	บิดามารดาของผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 	(ข)	บิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 	(ค)	สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 	(ง)	 บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ		
ผู้มีเงินได้	
	 	 	 	 	 		 	(จ)	บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 	(ฉ)	บุคคลอื่นนอกจาก	(ก)	(ข)	(ค)	(ง)	และ	(จ)	ซึ่งเป็น
คนพิการที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร	หรอืซึง่เปน็คนทพุพลภาพและอยูใ่นความอปุการะ
เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	จำานวน	1	คน
	 	 	 	 กรณีทุพพลภาพ	 ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	
บุคคลตาม	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	 (จ)	 และ	 (ฉ)	 มีภาวะจำากัดหรือขาดความ 
สามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลท่ัวไป 
อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมา 
ไม่น้อยกว่า	180 วัน	หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า	180	วัน
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    (2) บุคคลตาม	 (1)	 ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมี	
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน	 30,000	 บาท	 ในปีภาษีท่ีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก	
ลดหย่อน	 โดยไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม 
คำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา	42	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 กรณีบุคคลตาม	 (1)	 เป็นท้ังคนพิการซ่ึงมีบัตรประจำาตัว 
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการและเป็นคนทุพพลภาพ	 ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ 
คนพิการเพียงฐานะเดียว
    (3)  ผู้มีเงินได้ท่ีจะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการซ่ึงเป็นบุคคล 
ตาม	(1)  ผู้มีเงินได้น้ันต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำาตัว 
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการในระหว่างปีภาษี
ใหผู้ม้เีงินไดซ้ึง่เปน็ผูม้ชีือ่เปน็ผูด้แูลคนพกิารในบตัรประจำาตวัคนพิการตาม	
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนสุดท้าย	
ในปีภาษีนั้นเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
     (4) ผู้มีเงินได้หลายคนมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตร 
ประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
ชีวิตคนพิการตามมาตรา	47 (1)	 (ฎ)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ให้ผู้มีเงินได้		
ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำาตัวคนพิการตกลงกันเพื่อ	
ยินยอมให้ผู้มีเงินได้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะ	
เลี้ยงดูคนพิการหรือ	 คนทุพพลภาพ	 และทำาความตกลงเป็นหนังสือ	 โดย
ผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำาตัวคนพิการ		
ดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมเพื่อให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงเป็น 
ผู้ ใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน	
ค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ
     (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นคนพิการ	 โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว	 แต่สามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตร	 ซ่ึงเป็นคนพิการและมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร 
ประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
ชีวิตคนพิการ	 โดยไม่มีผู้มีเงินได้อื่นมีช่ือเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำาตัว 
คนพิการของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้มีเงินได้ดังกล่าวจึงมีสิทธิ 
หักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนพิการ	นั้น
    ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีอุปการะ				
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ	 1 คน	 และภริยาอุปการะเลี้ยงดูบุตร	
ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 1 คน	สามีหักลดหย่อน	
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ตนเป็นผู้ดูแลได้	60,000	บาท	และมีสิทธิ	
หักลดหย่อนบุตรท่ีภริยาเป็นผู้ดูแลได้ 60,000 บาท	(รวม 120,000 บาท)
     (6) ผูม้เีงนิไดท้ีจ่ะใชส้ทิธหิกัลดหยอ่นคนทพุพลภาพซึง่เปน็
บุคคลตาม	 (1)	 ผู้มี เงินได้นั้นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 
เพื่อขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
	 	 	 	 	 		 (ก)	ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนรับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	
บุคคลตาม	 (1)	 มีภาวะจำากัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ 
กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหา	
สุขภาพหรือความเจ็บป่วยท่ีเป็นต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า	 180	 วัน	 หรือ 
ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180	 วัน	 และใบรับรองแพทย์ดังกล่าว 
ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
    กรณีผู้มีเงินได้หลายคนมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้	
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู้มีเงินได้
ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว	 ตกลงกันเพื่อยินยอมให้ผู้มีเงินได้ 
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ	และทำาความ 
ตกลงเป็นหนังสือโดยผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว
เป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมน้ัน	 เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงเป็นผู้ใช้สิทธ ิ
หกัลดหยอ่นคนทพุพลภาพ	ใชเ้ปน็หลกัฐานในการหกัลดหยอ่นคา่อปุการะ
เล้ียงดูฯ	ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได	้(ฉบบัที	่182) 
ลงวันที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2552
	 	 	 	 	 		 (ข)	หนั ง สื อ รั บ รอ งก า ร เป็ น ผู้ อุ ป ก า ร ะ เ ลี้ ย ง ดู  
คนทุพพลภาพ	ที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม	 (1) 
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ	 โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย   
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน	 หรือบิดามารดา	 หรือพี่น้องร่วม	
บดิามารดาเดยีวกนั	หรอืพีน่อ้งรว่มบดิาหรอืรว่มมารดาเดยีวกนัหรอื	ปูย่า่
ตายาย	หรือลุงป้าน้าอา	 ของบุคคลตาม	 (1)	 ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ	หรือ
กำานนัผูใ้หญบ่า้น	หรือบคุคลทีเ่ปน็สมาชกิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในท้องที่ที่บุคคลตาม	 (1)	 ซ่ึงเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย	 โดยหนังสือ
รับรองดังกล่าว	ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิ
หักลดหย่อน

	 	 	 	 ผู้รบัรองตามวรรคหนึง่	ตอ้งเปน็บคุคลซ่ึงบรรลนุติภิาวะ	และ
รับรองผู้มีเงินได้	 ได้ไม่เกิน	 1 คน	 สำาหรับการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู 
คนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด
    (7) การหักลดหย่อนค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือ 
คนทุพพลภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่	 182) ลงวันที่	 22	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2552	 ให้หักได้ตลอดปีภาษี	
ไมว่า่กรณทีีจ่ะหกัไดน้ัน้จะมอียูต่ลอดปภีาษหีรอืไม	่ทัง้นี	้การหักลดหยอ่น
คา่อปุการะเลีย้งดคูนทพุพลภาพตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องวรรคสอง
ของ	(1)	ด้วย
    (8)	 กรณีผู้ มี เ งิน ได้มิ ได้ เป็นผู้ อยู่ ในประเทศไทยใ ห้
หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้
เฉพาะคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
   5.2 บุคคลตาม	 5.1 (1)	 ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับท่ี	 182) 
ลงวันที่	 22	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2552	 จะต้องเป็นบุคคลที่มีเลขประจำาตัว
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
   5.3 การหกัลดหยอ่นตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบั
ภาษีเงินได ้ (ฉบับที่	182) ลงวันที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2552	ผู้มีเงินได้ต้อง
แนบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคน
ทุพพลภาพ	 (แบบ	ล.ย.04)	และแนบหลักฐาน	ดังต่อไปนี้	พร้อมกับการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    (1)	 กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ	
ภาพถ่ายบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ		
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน	
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำาตัวคนพิการในส่วนที่แสดงว่าผู้มีเงินได้เป็น	
ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
คนพิการด้วย
    (2)	 กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเล้ียงดูคนทุพพลภาพ	
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 		 (ก)	ใบรับรองแพทย์ตาม 5.1 (6)	(ก)
	 	 	 	 	 		 (ข)	หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพล	
ภาพ	(แบบ	ล.ย.04-1)	ตาม	5.1 (6)	(ข)
  6. เบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
   6.1 บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิ	
ยกเว้นภาษีเงินได้เกิน	30,000 	บาทขึ้นไป
   6.2 ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร	
ชอบด้วยกฎหมาย	 (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ)	 และใช้สิทธิยกเว้นฯ	
ได้ตลอดปีภาษี
   6.3  ผู้มีเงินได้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดามารดาของตน		
และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำานวน	
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	15,000  บาท 
   6.4 ผูม้เีงนิไดม้ไิดเ้ปน็ผูอ้ยูใ่นประเทศไทยให้ย้กเวน้ภาษีเงินได	้
เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   6.5 กรมธรรม์หนึ่งกรมธรรม์ใดมีการจ่ายชำาระจากบุตร
ผู้มีเงินได้หลายคนให้ใช้สิทธิยกเว้นฯ	 ได้ทุกคนโดยเฉล่ียเบ้ียประกัน	
ตามส่วน	จำานวนบุตรผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน	15,000  บาท
   6.6 ผู้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองที่มี 
ข้อความ	 อย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ	 กำาหนดจากบริษัทประกันชีวิต	
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
   6.7 ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำาตัวประชาชนตามกฎหมาย		
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ	ภ.ง.ด.91
  7. เบ้ียประกันชีวิต
   7.1 การลดหยอ่นและยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ำาหรบัเงนิไดเ้ทา่ทีจ่า่ย	
เป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้	 เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต		
มีกำาหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	 และเป็นการประกันชีวิตท่ีได้เอาประกัน	
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
    (1)	 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม	
ค่าเบ้ียประกันภัยที่จ่ายสำาหรับความคุ้มครองอ่ืนเพ่ิมเติมดังกล่าว						
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำาหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
    (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์	
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข	ดังนี้				
	 	 	 	 	 			(ก)	 กรณไีดร้บัเงนิหรอืผลประโยชนต์อบแทนคนืทกุป	ีจะ
ต้องไม่เกินร้อยละ 20	ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี	หรือ	
	 	 	 	 	 			(ข)	 กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม	
ช่วงระยะเวลาท่ีผู้รับประกันภัยกำาหนดนอกจาก	(ก)	เช่น	2	ปี	3	ปี	หรือ	5	ปี	
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เป็นต้น	 จะต้องไม่เกินร้อยละ 20	 ของเบ้ียประกันชีวิตสะสมของแต่ละ
ช่ วงระยะเวลาที่ ผู้ รับประกันภัยกำ าหนดให้มี การจ่ าย เงินหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน	หรือ
	 	 	 	 	 		 (ค)	กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ 
ไม่เป็นตาม	(ก)	หรือ	(ข)	ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสม
ตัง้แตป่แีรกถงึปทีีม่กีารจา่ยเงนิหรอืผลประโยชนต์อบแทนคนื	ตอ้งไม่เกิน 
ร้อยละ 20	ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
	 	 	 	 	ทั้งนี้	เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม	(ก)	และหรือ	
(ข)	และหรือ	(ค)	ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตาม 
เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต	 หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ 
ได้รับเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว	 แต่ผู้เอาประกันยังคงได้รับ	
ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญาประกันชีวิตหรือเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
	 	 	 	 	ความใน	(1)	และ	(2)	ให้ใช้บังคับสำาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต
ท่ีได้เร่ิมทำาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552	เป็นต้นไป
   7.2 การได้ รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีให้ เ ป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
      (1) ให้ได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีตลอดปีภาษีไม่ว่า		
กรณทีี่จะได้รับยกเว้นนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
      (2) กรณสีามหีรอืภรยิามเีงนิไดฝ้า่ยเดยีว	ใหไ้ดร้บัลดหยอ่น	
และยกเว้นภาษี	 สำาหรับผู้มีเงินได้เต็มจำานวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	
100,000 บาท
      ในกรณสีามหีรือภริยาของผู้มีเงนิไดไ้ดมี้การประกนัชวีติและ	
ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
มีสิทธิหักลดหย่อน	 สำาหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มี 
เงินได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	10,000 บาท
      ตัวอย่าง	สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีจ่ายเบี้ย	
ประกันชีวิต	 100,000	 บาท	 ภริยาจ่ายเบี้ยประกันชีวิต	 100,000	 บาท	
ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	 สามีหักลดหย่อนและยกเว้น
ภาษีสำาหรับผู้มีเงินได้	100,000	บาท	และ	สามีหักลดหย่อนภริยา	10,000 
บาท	 ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	 สามีหักลดหย่อนและ
ยกเว้นภาษีสำาหรับผู้มีเงินได้	100,000	บาท
      (3)	กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้	ให้สามีและภริยา								
ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
100,000 บาท	ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังหักค่าใช้จ่าย	
ตามมาตรา	42	ทวิ	ถึงมาตรา	46	แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
   7.3 การไดร้บัลดหยอ่นและยกเวน้ภาษ	ีผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลักฐาน	
จากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
	 	 	 	 	 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจำานวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัย 
ที่จ่ายสำาหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
	 	 	 	 	กรณกีรมธรรมป์ระกนัชวีติทีม่กีารรบัเงนิหรอืผลประโยชน	์
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์	 หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ	
เงื่อนไขตาม	 7.1 (2)	ด้วย
       ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้บังคับสำาหรับกรมธรรม ์ 
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำาตั้งแตวั่นท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552	เป็นต้นไป
   7.4 กรณีผู้มีเงินได้	 ได้ใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้		
ตาม	7.2 แล้วและต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.1 ผู้มีเงินได้	
หมดสิทธิได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	7.2	และต้องเสีย	
ภาษีเงินได้สำาหรับปีภาษีที่ได้นำาเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจาก 
เงนิไดเ้พือ่ลดหยอ่นและยกเวน้ภาษเีงนิไดม้าแลว้นบัตัง้แตว่นัทีไ่ดย้ืน่แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม	 เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 		การฝากเงนิออมสนิประเภทสงเคราะหช์วีติและครอบครวั 
ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย
      เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	
100,000	บาท	ซึง่การฝากเงนินัน้มขีอ้ตกลงวา่ธนาคารผูร้บัฝากเงินจะจา่ย
เงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
ผู้ฝากเงินและมีกำาหนดระยะเวลาการฝากเงินตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	ทั้งนี้	เมื่อ
รวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา	47 (1) (ง)	แห่งประมวลรัษฎากร	หรือ
เงินได้ตาม	(61)	วรรคหนึ่งแล้ว	ต้องไม่เกิน	100,000	บาท	และเป็นไปตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 301)	 ลงวันที่	
30	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

   เบ้ียประกันสุขภาพ	 ที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกนัวนิาศภยัทีป่ระกอบกจิการในราชอาณาจกัรมาหกัลดหยอ่นไดต้าม
จำานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน	15,000	บาท	และเม่ือรวมกับค่าเบ้ียประกันชีวิต	
สำาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำาหนดเวลาตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป	 และ
เงินฝากที่จ่ายไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ	 ต้องไม่เกิน	
100,000	บาท
   7.5 เงินได้เทา่ทีไ่ด้จา่ยเปน็เบีย้ประกนัภยัสำาหรบัการประกนัชีวติ
แบบบำานาญ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไป	ที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     (1)	 เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำาหรับกรมธรรม์ประกัน	
ชีวิตแบบบำานาญที่มีกำาหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
     (2)	เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้ รับ 
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
     (3)	มีการกำาหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำานาญเป็น	
รายงวดอย่างสม่ำ�เสมอ	 ซึ่งจำานวนผลประโยชน์เงินบำานาญดังกล่าว
จะจ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
เอาประกันก็ได้	 โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำานาญจะจ่ายตามการ
ทรงชีพที่อาจมีการรับรองจำานวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
     (4)	มีการกำาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงิน		
บำานาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	ถึงอายุ	85	ปี	หรือกว่านั้น	
และผู้มี เงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผล 
ประโยชน์เงินบำานาญ
   7.6 การยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย	
ประกันภัย	 สำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญของผู้มีเงินได้	 กรณี 
ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญ	
เพียงอย่างเดียว	หรือได้จ่ายเบ้ียประกันภัยสำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญ
และแบบอืน่ดว้ย	แล้วแตก่รณ	ีใหย้กเวน้เงนิไดท้ีจ่า่ยไปเปน็เบีย้ประกนัภยั
สำาหรบัการประกนัชวีติแบบบำานาญ	หรอืการประกนัชวีติแบบบำานาญและ
แบบอื่น	แล้วแต่กรณีตามจำานวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	90,000	บาท	และ
ให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้
      (1)		 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย	
ประกันภัย	สำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ	 15	 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้
ในแต่ละปี	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท	
	 	 	 	 	 	กรณทีีผู้่มเีงนิไดไ้ดจ้า่ยเงนิสะสมเขา้กองทนุสำารอง				เลีย้ง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 หรือจ่ายเงินสะสม	 	 เข้า
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 แล้วแต่กรณี	 หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วย		
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 เงินที่ได้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมคำานวณกับเงินได้ที่ได้รับ	
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	ในปีภาษีเดียวกัน
      (2)	กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว	ได้จ่ายเบ้ียประกันภัย
ในปีภาษี	สำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญ	 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้
เท่าท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกันภัย	สำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญของสามีหรือ
ภริยา	ซ่ึงเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพ่ิมข้ึนอีกในอัตราร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมินท่ีได้
รับซ่ึงต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท
	 	 	 	 	 	กรณีสามีหรือภริยาซึ่ ง เป็น ฝ่าย ผู้มี เ งิ น ได้ ได้ จ่ าย
เงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ	 หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการตาม		
กฎหมายวา่ดว้ยกองทนุบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ	หรอืจา่ยเงนิสะสมเขา้	
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	แล้วแต่กรณี	หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว	 เมื่อรวม		
คำานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
ในปีภาษีเดียวกัน
     ทั้งนี้	 	 ผู้มีเงินได้ดังกล่าว	 จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน	
และยกเว้นภาษีเงินได้	 สำาหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น	 เต็มจำานวนเงิน	
100,000	บาทกอ่น	ไมว่า่จะมกีารจา่ยเบีย้ประกนัชวีติแบบอืน่หรอืไม	่กต็าม	
แล้วนำาจำานวนเงินที่เหลือ	 หลังหักเบ้ียประกันชีวิตแบบอื่น	 กรอกในช่อง	
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ
   7.7.  การได้รับยกเว้นภาษี	 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ	 
ประกันภัยซึ่งได้รับรองว่า	เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำาหรับการประกัน
ชีวิตแบบบำานาญ
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   7.8 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	 7.6	 แล้ว				
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 7.5	 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	7.6	 และต้องเสียภาษีเงินได้สำาหรับปีภาษทีี่		
ได้นำาเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้		
มาแล้ว	นับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	
จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม	
เพ่ือเสียภาษีเงินได้เพ่ิมเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพ่ิม	ตามมาตรา	27 
แห่งประมวลรัษฎากร
  8. เงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 	 	 หักลดหย่อนได้ตามจำานวนที่จ่ายไปจริงในปีภาษีนี้	เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน	10,000	บาทแรก
  9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
	 	 	 เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจ่ายเป็นเงินสะสม
เขา้กองทนุการออมแหง่ชาตติามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุการออมแหง่ชาต	ิ
ตามจำานวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	500,000	บาท	สำาหรับปีภาษีนั้น	และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกำาหนด
	 	 	 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	สำาหรับกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่าย
เปน็เงนิสะสมเขา้กองทนุสำารองเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพ	 หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 หรือเงินสะสมเข้า
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	แล้วแต่กรณี	หรือ
เงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือเบี้ยประกันภัยสำาหรับประกันชีวิต
แบบบำานาญ	แล้ว	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	ในปีภาษีเดียวกัน
	 	 	 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 314 
(พ.ศ.	 2559)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	
(ฉบับที่	274)	ลงวันที่	2	สิงหาคม	พ.ศ.	2559	ให้ผู้มีเงินได้นำาเงินได้ที่ได้
รับยกเว้นภาษีนั้นไปคำานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 40 
แห่งประมวลรัษฎากร	 เมื่อได้หักตามมาตรา	 42	 ทวิ	 ถึงมาตรา	 46 
แห่งประมวลรัษฎากร	แล้ว
  10. ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
   เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
เพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ดังนี้
   10.1 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
      (1)	 ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ	1	 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็น	
เวลาเกินกว่า 1 ปี	ติดต่อกัน	และต้องมีจำานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซ่ึงต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี	 หรือมี
จำานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท     
      (2)	ผูม้เีงนิไดจ้ะตอ้งถอืหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีไวไ้มน่อ้ยกวา่	5	ปนีบัตัง้แตว่นัซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก	และไถถ่อน	
หน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไมต่่ำ�กว่า	55	ปีบริบูรณ์	ทั้งนี้	
สำาหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย	
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	พ.ศ.	 2551 
เป็นต้นไป	 แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนใน 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 
      (3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจาก 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน	 และต้องได้รับคืนเงิน	
ลงทนุและผลประโยชนจ์ากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	เมือ่มกีารไถถ่อน	
หน่วยลงทุนเท่านั้น
      (4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม	 
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
     10.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพเกินกว่า	 1 กองทุน	 เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน	
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน	 ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณ	
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ	
เง่ือนไขตาม	10.1 และตอ้งมจีำานวนรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3	ของเงนิได	้
พงึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นแตล่ะป	ีหรอืมจีำานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี
     10.3	กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ				
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน	10.1	หรือ	10.2	ในปีใด	
เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม

ตาม	10.7	แลว้	และไดถ้อืหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีย่งั 
คงเหลอือยูเ่มือ่ผูม้เีงนิไดไ้ดซ้ือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ตอ่ไป	โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น	10.1	และ	10.2	นบัตัง้แตป่ท่ีีไดย้ืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม	 การนับระยะเวลา
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้นับระยะเวลา
ที่ ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย	
      10.4	กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า	5	ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	และมีอายุ
ไมต่่ำ�กว่า	55	ปีบริบูรณ์	ทุพพลภาพ	ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป	
หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหนึ่ง	 และ
จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำานวนเท่าใดก็ได้	 โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง	
ปฏิบัติตาม	10.1 (1)	และ	10.2
        10.5  กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึงท้ังหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่น	
ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใดกองทุนรวมหน่ึงหรือหลาย
กองทุนรวม	ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
อ่ืนภายใน	5	วันทำาการ	นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ท่ีโอนได้รับคำาส่ังโอนจากผู้มีเงินได้	
       การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตาม	
วรรคหน่ึง	 กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีได้รับคำาส่ังโอนจากผู้มีเงินได้	
จะต้องจัดทำาเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ท่ีรับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมท่ีจะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
         10.6 การยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนตาม	10.1 ถึง	10.4	ให้ยกเว้นเท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15	 ของเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับ
ซ่ึงต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน	ท้ังน้ี	เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน	500,000 บาท
สำาหรับปีภาษีน้ัน
       กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ			 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญ 
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 หรือ	
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย	เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหน่ึง	 เม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำารอง
เล้ียงชีพ	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 หรือกองทุนสงเคราะห์	
ต้องไม่เกิน	500,000	บาท
    10.7 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ	และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	10.6	แล้ว	และต่อมาได้ปฏิบัติ	
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		10.1 10.2	หรือ	10.3	ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	 10.6	 และต้องเสียภาษีเงินได้สำาหรับปีภาษี
ที่ได้นำาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้
มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5	 ปี	 นับตั้งแต่วันท่ีได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เ งินได้ของปีภาษีนั้นๆ	 จนถึงวันที่ ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมเพ่ือเสียภาษีเงินได้เพ่ิมเติม
ของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพ่ิมตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
      ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังอาศัยอำานาจตามมาตรา	3	อฏัฐ	วรรคสอง		แหง่ประมวล	
รัษฎากร	 ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล	
ธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ			
โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำาหรับ
ปีภาษีที่ได้นำาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไป			
หักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน	
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ	10.1 10.2	หรือ	
10.3 โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
    10.8  การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	
เก่ียวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับท่ี	 171)	 ลงวันท่ี	 24	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2551	 ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับท่ี	259) 
ลงวันท่ี	 2	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2558	 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพท่ีแสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ	และ
ให้ผู้มีเงินได้นำาเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีไปคำานวณหักจากเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา	40	แห่งประมวลรัษฎากรเม่ือได้หักตามมาตรา	42	ทวิ	 ถึงมาตรา	46 
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
    11.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
     เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
หุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์		วิธีการ	และเงื่อนไขดังนี้
   11.1 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
	 	 	 	 	 	ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มจีำานวนรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ	15	ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้งเสยี
ภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น	 เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	 500,000	 บาท	 สำาหรับ
ปภีาษนีัน้	และไดซ้ือ้หนว่ยลงทนุนัน้ในระหวา่งวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2559 
ถึงวันที่	31	 ธันวาคม	พ.ศ.	2562	 โดยผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา	ไม่น้อยกว่า	7	ปีปฏิทิน 
แตไ่มร่วมถงึกรณผีูม้เีงนิไดไ้ถ่ถอนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว	
เพราะทุพพลภาพ	หรือตาย
      กรณีทุพพลภาพ	 ต้องเป็นกรณีท่ีแพทย์ท่ีทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	 ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่
สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ท่ีจะนำามาซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป		
   11.2 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เกนิกวา่	1	กองทนุ	เงนิไดเ้ทา่ทีไ่ดจ้า่ยเปน็คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
หุน้ระยะยาวในแตล่ะกองทนุทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมคำานวณเพือ่เสยี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
ตาม	11.1 และต้องมีจำานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15	ของเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับ	 ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีน้ัน	 ท้ังน้ี	 เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	
500,000	บาท	สำาหรับปีภาษีนั้น
   11.3 กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อีกกองทุนหนึ่ง	 ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียว					
หรือหลายกองทุน	 ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น	
ระยะยาวนั้นภายใน	5	วันทำาการ	นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทีโ่อนไดร้บัคำาสัง่โอนจากผูม้เีงนิได	้จงึจะถอืวา่ระยะเวลาในการ	
ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
      การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับคำาสั่งโอนจากผู้มีเงินได้	 จะต้องจัดทำา					
เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่รับโอน	
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
   11.4 การยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซื้อ	
หน่วยลงทุน	11.1 และ	11.2 ให้ยกเว้นเท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด						
หลกัทรพัยใ์นอตัราไมเ่กนิร้อยละ 15	ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัซึง่ตอ้ง
เสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น	 ท้ังน้ี	 เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน	 500,000	 บาท	
สำาหรบัปภีาษนีัน้	และผูม้เีงนิไดด้งักลา่วตอ้งเปน็บคุคลธรรมดา	แตไ่มร่วม
ถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล	 และกองมรดก
ท่ียังไม่ได้แบ่ง	และยกเว้นสำาหรับค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562
   11.5 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	11.4 แล้ว	และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ	11.1	หรือ	11.2	ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ตาม	 11.4	 แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเพราะทพุพลภาพหรือตาย	ผูมี้เงนิไดต้อ้งเสยีภาษี
เงนิได	้สำาหรบัปภีาษีทีไ่ดน้ำาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไปหกัออกจากเงนิไดเ้พือ่
ยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่
ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 
ของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
      ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้น			
ระยะยาวซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 11.1	หรือ	11.2	การคำานวณต้นทุน	
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน	 (capital gain)	 เพื่อเสียภาษี		
ในกรณีดังกล่าวให้คำานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน	(FIFO)
   11.6 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	317 
(พ.ศ.	 2559)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับท่ี	276)	ลงวันท่ี	30	สิงหาคม	พ.ศ.	2559	ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรอง
การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุรวมทีแ่สดงไดว้า่มกีารจา่ยเงนิเขา้กองทนุรวมหุน้ระยะยาวดงักลา่ว	
และให้ผู้มี เงินได้นำ า เ งินได้ ท่ีได้ รับยกเว้นภาษีไปคำานวณหักจาก
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 40	 แห่งประมวลรัษฎากร	 เม่ือได้หักตาม
มาตรา	42	ทวิ	ถึงมาตรา	46	แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

  12. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ	 เช่าซื้อ	 หรือสร้าง
อาคารอยู่อาศัย	โดยจำานองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น
ให้ได้รับลดหย่อน และยกเว้นภาษีตามจำานวนเงินท่ีจ่ายจริงในปีภาษีน้ี 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 	 และ
วิธีการดังนี้ี้
   12.1	เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำาหรับการกู้ยืมจาก
       (1)	ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 		(ก)	ธนาคาร
	 	 	 	 	 		(ข)	บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ	
เงินทุน	ธุรกิจหลักทรัพย์	และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	
	 	 	 	 	 		(ค)	บริษัทประกันชีวิต	
	 	 	 	 	 		(ง)	 สหกรณ์
	 	 	 	 	 		(จ)	นายจ้างซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรร
ไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
	 	 										 		(ฉ)	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย   
ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
        (2)	กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่แกไ้ขปญัหาในระบบ	
สถาบันการเงินที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
       (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
       (4) กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย	
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
   12.2		เป็นดอกเบ้ียเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ 
อาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน	 หรือห้องชุดในอาคารชุด	 หรือเพ่ือสร้าง  
อาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง	 หรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิ
ครอบครอง
   12.3	ต้องจำานองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด	หรืออาคาร			
พร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินน้ัน	 โดยมีระยะเวลาจำานองตาม 
ระยะเวลาการกู้ยืม
   12.4  ตอ้งใชอ้าคารหร อืหอ้งชดุในอาคารชดุตาม	12.3	เปน็ท่ีอยู่ ู ่
อาศยัในปีท่ีขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	 แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้าง
ซึ่งถูกนายจ้างสั่งให้ไปปฏิบัติงานของนายจ้าง	ณ	ต่างถิ่นเป็นประจำาหรือ
กรณีอาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภัย	ภัยธรรมชาติ	หรือภัยอันเกิด
จากเหตุอื่น	 ทั้งน้ี	 เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช้อาคาร	
หรือห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
   12.5 กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม	12.3 
เป็นที่อยู่อาศัยในปีท่ีขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเกินกว่า 1 แห่ง 
ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทุกแห่่งสำาหรับอาคารหรือห้องชุด
ในอาคารชุดตาม	12.3
   12.6 ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่า
กรณีท่ีจะหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้น้ันจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
   12.7 กรณผู้ีมเีงนิไดห้ลายคนร่วมกันกู้ยืม	ใหห้กัลดหยอ่นและ	
ยกเวน้ภาษีได้ทุกคนโดยเฉล่ียค่าลดหยอ่นและยกเวน้ภาษีตามสว่นจำานวน
ผู้มีเงินได้	แต่รวมกันต้องไม่เกินจำานวนท่ีจ่ายจริง	และไม่เกิน 100,000 บาท
   12.8 กรณสีามภีรยิารว่มกนักูย้มืโดยสามหีรอืภรยิามเีงนิได้ฝา่ย		
เดียวให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	 สำาหรับผู้มีเงินได้เต็มจำานวน	
ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 100,000 บาท  
   12.9 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	
อยู่ก่อนแล้ว	ต่อมาได้สมรสกัน	ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตนได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	100,000	บาท	
ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
      ตัวอย่าง	สามีภริยามีเงินได้ท้ัง	2	ฝ่าย	และมีสิทธิหักลดหย่อน	
และยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้วฝ่ายละ 100,000	 บาท	 ต่อมาสมรสกัน	 สามี	
และภริยาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ฝ่ายละ	100,000	บาท
   12.10 กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ต่างฝ่ายต่างกู้ยืม 
ในระหว่างสมรสให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำาหรับ 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนของตนได้ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง	แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
   12.11 กรณีสามีภริยามีเงินได้ท้ัง	2	ฝ่าย	และร่วมกันกู้ยืม	ให้ต่าง	
ฝา่ยตา่งหกัลดหยอ่น	และยกเวน้ภาษดีอกเบีย้เงนิกูย้มืไดก้ึง่หน่ึงของจำานวน
ที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน	100,000	บาท	ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยา	
จะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม	
        ตัวอย่าง	สามีภริยามีเงินได้ท้ัง	2	ฝ่าย	ถ้าสามีภริยาร่วมกัน	
กู้ยืมและจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นจำานวน	 100,000	 บาท	 สามีหัก
ลดหย่อน	และยกเว้นภาษีได้	50,000	บาท	ภริยาหักลดหย่อนและยกเว้น
ภาษีได้	50,000	บาท
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   12.12 กรณีมีการแปลงหน้ีใหม่ด้วยการเปล่ียนตัวเจ้าหน้ี
เงินกู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้ตาม	 (1) ให้ยังคงหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
ได้ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท

    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึง 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชำาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่
อาศัย หรือห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้ยืมเพื่อชำาระหนี้
ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำาระนั้น
    ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองตามแบบท่ีอธิบดีกำาหนด 
จากผู้ให้กู้ยืมเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการจ่ายดอกเบ้ียสำาหรับการ
กู้ยืมเงิน เพื่อดำาเนินการดังกล่าวนั้นด้วย

  13. เงินได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ตามใบแนบ
แสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย							
13.	 สำาหรับเงินได้ท่ีจ่ายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน
หรือห้องชุดในอาคารชุด	 ต้องมีมูลค่าไม่เกิน	3,000,000	 บาท	 เพ่ือใช้เป็น
ท่ีอยู่อาศัยของตน	ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์น้ัน
ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันท่ี	 13	 ตุลาคม	พ.ศ.	2558	 ถึงวันท่ี	31	 ธันวาคม	
พ.ศ.	2559	ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ	20	ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	
โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ต่อเ น่ืองกัน	 5 	 ปีภาษี	 นับแต่ปีภาษี
ท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์	 และให้หัก
ลดหย่อนได้เป็นจำานวนเท่า	ๆ	กันในแต่ละปีภาษี
											 ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีต้องปฏิบัติ	ดังน้ี
   1.	 ผู้มีเงินได้ต้องมีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
ท่ีซ้ือเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 5 	 ปีนับแต่วันท่ีจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์	หรือมีช่ือเป็นคู่สัญญากับสถาบันการเงินท่ี
ให้กู้เพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	แต่ไม่รวมถึง
กรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตาย	หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
   2.	ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็น
        - ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	 สำาหรับการ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ	เช่าซื้อ	หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
	 					 	 	 -	 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยเดิม	 และซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยใหม่	
ตามกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 241	 (พ.ศ.	 2546)	 ออกตามความในประมวล
รัษฎากร	ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร	 อาคารพร้อมท่ีดิน	 หรือ
ห้องชุดในอาคารชุด	 เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย	 ตามกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 271 
(พ.ศ.	2552)	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
	 					 	 	 -	 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 สำาหรับการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุด
ตาม	พ.ร.ฎ.	(ฉบับท่ี		528)	พ.ศ.	2554	(มาตรการบ้านหลังแรก)
	 		 	 	 ท้ังน้ี	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำาหนด
  14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
    ในปีภาษีน้ี	 หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงไม่ เกินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	
     กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้	 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	 และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่
ตลอดปีภาษีให้หักลดหย่อนได้	 สำาหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยา
ท่ีจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
  15.  ค่าซ้ือและค่าติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา	40	(5)	(6)	(7)	และ	(8)	ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่าน้ัน)
  16.  ค่าธรรมเนียมจากการรับชำาระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะ
เงินได้ตามมาตรา	40	(5)	(6)	(7)	หรือ	(8)	เท่านั้น) 
  17. ค่าเงินลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดต้ังหรือเพ่ิมทุนของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง	 แต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกินหน่ึงแสนบาท	 สำาหรับ
ปีภาษีน้ัน
     17.1	 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้	ทั้งนี้	ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
     (1)	 เป็นเงินท่ีได้จ่ายเพ่ือลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดต้ังหรือ
เพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจ่ายไปต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	
พ.ศ.	2561	ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562
      (2)	 ผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ไม่น้อยกว่าสองปีต่อเน่ืองกันนับแต่วันท่ีได้จ่ายเงินเพ่ือลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดต้ัง
หรือเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันเว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย 

     (3)	 เป็นการลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุน
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ซ่ึงมีคุณสมบัติและลักษณะตาม	17.2
     ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
	 	 	 	 	 การได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกำาหนด
            17.2   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินเพ่ือ
ลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดต้ังหรือเพ่ิมทุนตาม	 17.1	 ต้องมีคุณสมบัติ
และลักษณะดังต่อไปน้ี
      (1 )  เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ัง ข้ึนตาม
กฎหมายไทย	 และจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนต้ังแต่วันท่ี	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2558	
ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562
      (2)	เป็นกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย	และมีรายได้
จากการขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการท่ีประกอบอุตสาหกรรม
เป้าหมายหรือรายได้เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ท้ังหมดในรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน 
      (3)	 มีทุนท่ีชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกินห้าล้านบาท	 และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีผู้มีเงินได้ลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน
            17.3		กรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดใน	17.1
ในปีภาษีใด	 ให้สิทธิในการได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินได้มารวมคำานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นอันระงับไปเฉพาะในปีภาษีนั้น	 ตามกฎกระทรวง	
ฉบับที่	 337	 (พ.ศ.	 2561)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้	(ฉบับที่	330)	ลงวันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2561	
  18. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
   เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์
และค่าคลอดบุตรของตน	 ตามจำานวนที่จ่ายจริงสำาหรับการตั้งครรภ์
แต่ละคราวแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท	 หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และ
ค่าคลอดบุตรสำาหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวมิได้จ่ายในปีภาษีเดียวกัน	
ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี	 แต่เมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท	ทั้งนี้	สำาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่
วันที่	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2561	 เป็นต้นไป	 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
วธิกีาร	และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศกำาหนด	ตามกฎกระทรวง	ฉบบัท่ี	338	
(พ.ศ.	 2561)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	
(ฉบับที่	331)	ลงวันที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2561
  19. เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง หรือเงิน	 ทรัพย์สิน	
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 ตามจำานวน
ท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท	 ท้ังน้ี	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด	ดังนี้
	 	 				19.1		ผู้มีเงินได้ท่ีมีสิทธิหักลดหย่อนต้องเป็นบุคคลธรรมดา	มีสัญชาติไทย	
       19.2		ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนตามมาตรา	47	(1)	(ฏ)	แห่งประมวล
รัษฎากร	สำาหรับกรณีดังต่อไปน้ี	
	 	 	 	 	 (1)	การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง	 ซ่ึงผู้มีเงินได้สามารถ
กระทำาได้ตลอดปีภาษี	
	 	 	 	 	(2)	การสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
หมายถึง	การสนับสนุนเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด	ให้แก่พรรคการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 ซ่ึงผู้มีเงินได้สามารถ
กระทำาได้ในช่วงระยะเวลาท่ีพรรคการเมืองจัดกิจกรรมระดมทุนเท่าน้ัน	
	 	 				19.3			ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินท่ีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
ตาม	19.2	 (1)	หรือ	 เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม	 19.2	 (2)	 ไม่ว่าพรรคเดียว
หรือหลายพรรค	แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท	
	 	 				19.4		 ประเภทของทรัพย์สิน	และการคำานวณมูลค่าของทรัพย์สิน
ท่ีให้เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง	 ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	อสังหาริมทรัพย์ท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทย	การคำานวณมูลค่า
ให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 ซ่ึงเป็นราคาท่ีใช้อยู่
ในวันท่ีมีการโอนน้ัน
	 	 	 							(2)		ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน	ดังต่อไปนี้	
	 		 	 	 							(ก)	รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย	
การคำานวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมินราคารถสำาหรับปิดอากรแสตมป์
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ตามประมวลรัษฎากร	 ในการโอนกรรมสิทธ์ิซ้ือขายรถดังกล่าว	
ท่ีกรมการขนส่งทางบกกำาหนด	 โดยให้คำานวณมูลค่าตามราคาเฉล่ียระหว่าง
ราคาประเมินสูงสุดและราคาประเมินต่ำ�สุดของราคาประเมินรถน้ัน	ในกรณีท่ี
ไม่มีมูลค่าตามราคาประเมิน	 ให้ใช้ราคาประเมินท่ีประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สินน้ัน
	 	 		 	 								(ข)	เรือหรือเคร่ืองบิน	การคำานวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมิน
ท่ีประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
ของประเทศน้ัน	ๆ	เก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สินน้ัน
	 	 	 					(3)		ทรัพย์สินอื่นหรือสินค้า	
	 		 	 	 					(ก)	ทรัพย์สินอ่ืนต้องเป็นทรัพย์สินท่ีซ้ือมาในปีเดียวกับปีภาษี
ท่ีใช้สิทธิหักลดหย่อน	และให้ถือมูลค่าตามหลักฐานการได้มาของทรัพย์สิน
เป็นมูลค่าท่ีผู้มีเงินได้มีสิทธินามาหักลดหย่อน	แต่มูลค่าดังกล่าวต้องไม่เกินราคา
หรือค่าอันพึงมีในวันท่ีให้ทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคการเมือง	
         (ข)	 สินค้าไม่ว่าเป็นสินค้าท่ีผลิตเองหรือซ้ือมาเพ่ือขาย	
ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนของสินค้าดังกล่าวท่ีมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้	เป็นมูลค่า
ของสินค้าท่ีผู้มีเงินได้มีสิทธินำามาหักลดหย่อน	แต่มูลค่าดังกล่าวต้องไม่เกินราคา
หรือค่าอันพึงมีในวันท่ีให้สินค้าเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคการเมือง	
	 	 	 19.5	ประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคการเมือง	 ต้องเป็นประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง
โดยตรงกับการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง	ดังต่อไปน้ี	
	 	 	 					(1)	การให้บริการเช่าหรือใช้พ้ืนท่ีอาคารหรือสถานท่ีใด	ๆ	
	 	 	 					(2)	การให้บริการใช้ยานพาหนะ	
	 	 	 	 	 	การคำานวณมูลค่าของประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงเป็นการให้บริการ
ตามวรรคหน่ึง	ให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันท่ีพรรคการเมืองได้ใช้บริการน้ัน	
	 	 	 19.6	 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานประกอบการใช้สิทธิหักลดหย่อน
ตาม	19.4	ดังน้ี	
	 	 	 					(1)	กรณีบริจาคเป็นเงินจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน	(แบบ	พ.ก.	11)	
ท่ีออกโดยพรรคการเมือง	 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
         (2)	กรณีให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด	เพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง	 จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน	
(แบบ	พ.ก.	9)	 ท่ีออกโดยพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองและมีเอกสารดังต่อไปน้ี	พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบได้	
	 		 	 	 					(ก)	การสนับสนุนทรัพย์สินตาม	19.4	(1)	และ	(2)	จะต้อง
มีหลักฐานการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน	เช่น	สัญญาโอนทรัพย์สิน	โฉนดท่ีดิน	
หรือเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ	
หลักฐานการจดทะเบียนเรือ	 หรืออากาศยาน	 แล้วแต่กรณี	 เป็นต้น
           (ข)	การสนับสนุนทรัพย์สินอ่ืนหรือสินค้าตาม	19.4	(3)	
จะต้องมีหลักฐานแสดงการได้มาของทรัพย์สินท่ีระบุจำานวน	 มูลค่า	 และ
วัน	 เดือน	 ปี	 ท่ีได้มาซ่ึงทรัพย์สินน้ัน	 หรือหลักฐานแสดงมูลค่าต้นทุน
ของสินค้าท่ีพิสูจน์ได้	แล้วแต่กรณี	
           (ค)	การสนับสนุนประโยชน์อ่ืนใดตาม	19.5	จะต้องมี
หลักฐานท่ีแสดงหรือพิสูจน์ถึง	มูลค่าของการให้บริการซ่ึงเป็นประโยชน์อ่ืนใดน้ัน	
เช่น	 ใบแจ้งราคาค่าบริการตามปกติทางการค้าหรือหลักฐานอ่ืนใด	 ท่ีพิสูจน์ถึง
มูลค่าหรืออัตราค่าบริการในช่วงระยะเวลาท่ีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระดมทุน	ของพรรคการเมือง	 เป็นต้น	 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	
เก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	357)	ลงวันท่ี	8	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562)
 20. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
   เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการให้แก่
ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 แล้วแต่
กรณี	สำาหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	15	
ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ถึงวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2562	ตามจำานวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ดังนี้
      20.1 ยางรถยนต์	 ยางรถจักรยานยนต์	 หรือยางรถจักรยาน	
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 และได้รับ
ใบกำากับภาษีตามมาตรา	86/4	แห่งประมวลรัษฎากร
      20.2 หนังสือ	 หนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็แตไ่มร่วมถงึหนงัสอืพมิพ	์นติยสาร	และวารสาร
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
      20.3 สินค้า	 OTOP	 ท่ีได้จ่ายแก่ผู้ประกอบการ	 โดยต้องเป็น

สินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
    กรณีการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการตาม	20.1	–	20.3	หากมิได้
จ่ายในปีภาษีเดียวกันให้ได้รับยกเว้นตามจำานวนท่ีจ่ายจริงในแต่ละปีภาษี	
แต่เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินหน่ึงหม่ืนห้าพันบาท
    ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด
(กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	341	(พ.ศ.	2561)	และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	333)	ลงวันท่ี	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2561)
  21.  ค่าซ่อมบ้าน
    เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สินท่ีประกอบติดต้ังกับตัวอาคารหรือในท่ีดิน
อันเป็นท่ีต้ังของอาคารหรือในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สิน
ท่ีประกอบติดต้ังกับห้องชุดในอาคารชุด	และได้จ่ายระหว่างวันท่ี	3	มกราคม	
พ.ศ.	2562	 ถึงวันท่ี	31	 มีนาคม	พ.ศ.	2562	ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกัน
ท้ังหมดแล้วไม่เกินหน่ึงแสนบาท	 เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปน้ี
    21.1	 ทรัพย์สินน้ันเป็นทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากพายุ
โซนร้อนปาบึก	 และอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีทางราชการประกาศให้เป็นเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
    21.2	ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ	ผู้เช่าหรือผู้ใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินน้ัน	เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย	ใช้ประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์อ่ืน
    21.3	ในกรณีท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมทรัพย์สินมากกว่าหน่ึงแห่ง	 ให้รวมคำานวณค่าซ่อมแซม
หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทุกแห่งเข้าด้วยกัน
    การได้รับยกเว้นตามวรรคหน่ึง	 ให้เป็นไปตามวิธีการ	 และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด	(กฎกระทรวง	ฉบับที่	342	(พ.ศ.	2562)	
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 355)	
ลงวันที่	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2562)
  22.  ค่าซ่อมรถ
    เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก	หรืออุปกรณ์หรือส่ิงอำานวยความสะดวกในรถ	 และได้จ่ายระหว่าง
วันท่ี	3	มกราคม	พ.ศ.	2562	 ถึงวันท่ี	31	 มีนาคม	พ.ศ.	2562	ตามจำานวน
ท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกินสามหม่ืนบาท	เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    22.1	รถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความสะดวกในรถนั้น	
ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก	ในขณะท่ีรถดังกล่าวอยู่ในพ้ืนท่ี
ท่ีทางราชการประกาศให้เป็นเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
    22.2	ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าซื้อรถนั้น
    22.3	ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือส่ิงอำานวยความสะดวกในรถ
มากกว่าหน่ึงคัน	 ให้รวมคำานวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกัน
    การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามวิธีการ	 และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด	(กฎกระทรวง	ฉบับที่	342	(พ.ศ.	2562)	
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 356)	
ลงวันที่	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2562)
    23.  ค่าท่องเที่ยวในประเทศ
   “จังหวัดท่องเท่ียวรอง”	หมายความว่า	เขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ	จังหวัด
กำาแพงเพชร	จังหวัดจันทบุรี	จังหวัดชัยนาท	จังหวัดชัยภูมิ	จังหวัดชุมพร	จังหวัด
เชียงราย	จังหวัดตรัง	จังหวัดตราด	จังหวัดตาก	จังหวัดนครนายก	จังหวัดนครพนม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครสวรรค์	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดน่าน	จังหวัด
บึงกาฬ	จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดพะเยา	จังหวัด
พัทลุง	 จังหวัดพิจิตร	 จังหวัดพิษณุโลก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัดแพร่	 จังหวัด
มหาสารคาม	จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดยโสธร	จังหวัดยะลา	
จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดระนอง	จังหวัดราชบุรี	จังหวัดลพบุรี	จังหวัดเลย	จังหวัด
ลำาปาง	 จังหวัดลำาพูน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดสกลนคร	 จังหวัดสตูล	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดสิงห์บุรี	จังหวัดสุโขทัย	จังหวัดสุพรรณบุรี	
จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดหนองคาย	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	 จังหวัดอ่างทอง	 จังหวัด
อำานาจเจริญ	 จังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 จังหวัดอุทัยธานี	 และจังหวัด
อุบลราชธานี
   “โฮมสเตย์ไทย”	หมายความว่า	สถานท่ีพักช่ัวคราวซ่ึงเจ้าของบ้าน
นำาพ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักและจัดบริการส่ิงอำานวยความ
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สะดวกตามสมควร	โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พักอันมีลักษณะเป็นการประกอบ
กิจการเพ่ือหารายได้เสริม	และมีจำานวนไม่เกินส่ีห้อง	มีผู้พักรวมกันไม่เกินย่ีสิบคน
และได้ข้ึนทะเบียนกับกรมการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
   “สถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรม”	หมายความว่า	สถานท่ีพักท่ีไม่เป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
    23.1	 กำาหนดให้เงินได้ดังต่อไปน้ี	 เป็นเงินได้ท่ีได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
      (1)	 	 เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำาเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	สำาหรับการเดินทาง
ท่องเท่ียวในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 ค่าท่ีพักโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	
ค่าท่ีพักโฮมสเตย์ไทย	 หรือค่าท่ีพักในสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรม	 ในจังหวัด
ท่องเท่ียวรอง	ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินสองหม่ืนบาท	หรือ
      (2)		เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำาเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	สำาหรับการเดินทาง
ท่องเท่ียวในจังหวัดอ่ืนซ่ึงมิใช่จังหวัดท่องเท่ียวรองค่าท่ีพักโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม	 ค่าท่ีพักโฮมสเตย์ไทย	 หรือค่าท่ีพักในสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรม
ในจังหวัดอ่ืนซ่ึงมิใช่จังหวัดท่องเท่ียวรอง	 ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนห้าพันบาท
    23.2		ในกรณีท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นำาเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	 ค่าท่ีพักโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	 ค่าท่ีพักโฮมสเตย์ไทย	 หรือค่าท่ีพัก
ในสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรม	สำาหรับการเดินทางท่องเท่ียวท้ังในจังหวัดท่อง
เท่ียวรองและในจังหวัดอ่ืนซ่ึงมิใช่จังหวัดท่องเท่ียวรอง	 ให้เงินได้
ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่เกินจำานวนท่ีกำาหนดไว้ตามข้อ	 2	 (1)	 และ	 (2)	
แต่เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินสองหม่ืนบาท
    23.3	 เงินได้ท่ีได้รับยกเว้นตาม	 23.1	 ต้องเป็นค่าบริการหรือ
ค่าท่ีพักท่ีได้จ่ายต้ังแต่วันท่ี	 30	 เมษายน	พ.ศ.	2562	 ถึงวันท่ี	 30	 มิถุนายน	
พ.ศ.	 2562	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกำาหนด	 (กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 344	 (พ.ศ.	 2562)	 และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	349)	ลงวันท่ี	10	มิถุนายน	
พ.ศ.	2562)
    24. ค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
    เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือสินค้าดังต่อไปน้ี	 ให้แก่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับใบกำากับภาษีตามมาตรา	86/4	แห่งประมวล
รัษฎากร	ต้ังแต่วันท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	ถึงวันท่ี	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหน่ึงหม่ืนห้าพันบาท	 เป็นเงินได้
พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    (1)		อุปกรณ์การศึกษา	แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    (2)		เคร่ืองแต่งกายสำาหรับการศึกษา
    (3)		อุปกรณ์กีฬา
    (4)		เคร่ืองแต่งกายสำารับการเล่นกีฬา
    ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด	
(กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	 345	 (พ.ศ.	 2562)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	347)	ลงวันท่ี	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2562)
  25. ค่าซื้อสินค้า OTOP 
   25.1	เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือสินค้าหน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท	
ตั้งแต่วันที่	 30	 เมษายน	พ.ศ.	2562	ถึงวันที่	 30	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	
เปน็เงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมคำานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำาหนด
   25.2  สินค้าตาม	25.1	ต้องลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว	
(กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	 346	 (พ.ศ.	 2562)	และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	348)	ลงวันท่ี	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2562)
  26. ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ (e-Book) 
   26.1	 เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหนังสือทุกประเภท	 หรือ
ค่าบริการหนังสือทุกประเภทท่ีอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการท่ีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการในราชอาณาจักร	 ต้ังแต่
วันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	 ถึงวันท่ี	31	 ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ตามจำานวน
ท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันแล้ว	 ต้องไม่เกินหน่ึงหม่ืนห้าพันบาท	 เป็นเงินได้พึงประเมิน
ท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    26.2		ผู้ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	341	
(พ.ศ.	 2561)	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	
สำาหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหนังสือหรือค่าบริการหนังสือท่ีอยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 ในระหว่างวันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	
ถึงวันท่ี	16	มกราคม	พ.ศ.	2562	ให้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	26.1	ด้วย	
แต่ท้ังน้ีเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
   26.3 	 การได้รับยกเว้นภาษี เงินได้ตามกฎกระทรวงน้ี	
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 ที่อธิบดีประกาศกำาหนด	
(กฎกระทรวง	ฉบบัที	่347	(พ.ศ.	2562)	และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้	(ฉบับที่	350)	ลงวันที่	11	มิถุนายน	พ.ศ.	2562)
  27. ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
   27.1  เงนิไดเ้ทา่ทีไ่ดจ้า่ยเปน็คา่ซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปน็อาคาร
พรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชดุในอาคารชดุทีม่มีลูค่าไมเ่กนิหา้ล้านบาทเพือ่ใชเ้ปน็
ทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้เีงนิได	้ตามจำานวนทีจ่า่ยจรงิแตไ่มเ่กนิสองแสนบาทเปน็
เงินได้พึงประเมินที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา	 สำาหรับผู้มีเงินได้ ซ่ึงปฏิบัติตามที่กำาหนดใน	
27.2 27.3	และ	27.4	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำาหนด
   27.2		ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตาม	27.1	และ
ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์น้ันให้แล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562
   27.3 ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของตนมาก่อน
   27.4	ผู้มีเงินได้ต้องมีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
ท่ีซ้ือเ ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท่ีจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์	แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตาย
หรือกรณีอสังหาริมทรัพย์น้ันส้ินสภาพไปท้ังหมด	 (ตามกฎกระทรวง	
ฉบับท่ี	 348	 (พ.ศ.	 2562)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	353)	ลงวันท่ี	13	กันยายน	พ.ศ.	2562)
  28. ค่าซ่อมบ้าน
   กำาหนดให้เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สิน	ท่ีประกอบติดต้ังกับตัวอาคารหรือ
ในท่ีดินอันเป็นท่ีต้ังของอาคาร	หรือในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือ
ทรัพย์สินท่ีประกอบติดต้ังกับห้องชุดในอาคารชุด	สำาหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากพายุโซนร้อนโพดุล	 พายุโซนร้อนคาจิกิ	 และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	
และจ่ายระหว่างวันท่ี	 29	 สิงหาคม	2562	 ถึงวันท่ี	 30	พฤศจิกายน	 2562	
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกินหน่ึงแสนบาท	 เป็นเงินได้
พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้	 ท้ังน้ี
การได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามวิธีการ	และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด
  29. ค่าซ่อมรถ
   กำาหนดให้เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก	 หรืออุปกรณ์หรือส่ิงอำานวยความสะดวกในรถ	
สำาหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพายุโซนร้อนโพดุล	 พายุโซนร้อนคาจิกิ	
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 และจ่ายระหว่างวันท่ี	 29	 สิงหาคม	 2562	
ถึงวันท่ี	 30	พฤศจิกายน	2562	ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้ว
ไม่เกินสามหม่ืนบาท	 เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคำานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้	 ท้ังน้ีการได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามวิธีการ	
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  ไม่เกิน   150,000 150,000	 ...................................	 5	 ..............................	 ยกเว้น 0
 เกิน 150,000 ถึง 300,000 150,000 ...................................	 5	 ..............................	 7,500 7,500
 เกิน 300,000 ” 500,000 200,000 ...................................	 10	 ..............................	 20,000 27,500
 เกิน 500,000 ” 750,000 250,000 ...................................	 15	 ..............................	 37,500 65,000
 เกิน 750,000 ” 1,000,000 250,000 ...................................	 20	 ..............................	 50,000 115,000
 เกิน 1,000,000 ” 2,000,000 1,000,000 ...................................	 25	 ..............................	 250,000 365,000
 เกิน 2,000,000 ” 5,000,000 3,000,000 ...................................	 30	 ..............................	 900,000 1,265,000
 เกิน 5,000,000   บาท ข้ึนไป   ...................................	 35	 ..............................
   รวม

เงินได้สุทธิตั้งแต่	(บาท) เงินได้สุทธิจำานวน	
สูงสุดของขั้น

เงินได้สุทธิแต่ละขั้น อัตราภาษี
ร้อยละ

ภาษีเงินได้ ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

ภาษีสะสม 
สูงสุดของขั้น

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 2

 1. พรรคประชาธิปัตย ์ 001
 2. พรรคประชากรไทย 002
 3. พรรคมหาชน 004
 4. พรรคกสิกรไทย 006
 5. พรรคความหวังใหม ่ 013
 6. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 022
 7. พรรคเพื่อไทย 034
 8. พรรคเพื่อแผ่นดิน 041
 9. พรรคชาติพัฒนา 045
   10. พรรคแทนคุณแผ่นดิน 053
 11. พรรคชาติไทยพัฒนา 055
 12. พรรคอนาคตไทย 056
 13. พรรคภูมิใจไทย 063
 14. พรรคประชาธรรม 073
 15. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย		 076
 16. พรรคพลังคนกีฬา 082
 17. พรรคประชาสามัคค ี 091
 18. พรรคเพื่อธรรม 098
 19. พรรคประชาธิปไตยใหม ่ 109
 20. พรรคพลังชล 112
 2 1. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 118
 22. พรรคพลังสหกรณ ์ 122
 23. พรรคพลังท้องถิ่นไท 124
 24. พรรคถิ่นกาขาว 129
 25. พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย	 133
 26.           พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า	 		141
 27.           พรรคไทรักธรรม	 		144
 28.           พรรคเสรีรวมไทย	 		145
 29.           พรรครักษ์ธรรม	 		147
 30.           พรรคเพื่อชาติ	 		149
 31.            พรรคพลังประชาธิปไตย	 		153
 32.           พรรคภราดรภาพ	 		154
 33.           พรรคพลังไทยรักชาติ	 		155
 34.           พรรคเมืองไทยของเรา	 		156
  35.           พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 		157
 36.           พรรครักท้องถิ่นไทย	 		162
 37.           พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย	 		164
 38.           พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย	 		167
 39.           พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน	 		169
 40.           พรรคทางเลือกใหม่	 		170
 41.            พรรคมติประชา	 		171
 42.           พรรคประชาภิวัฒน์	 		172
 43.           พรรคพลังพลเมืองไทย	 		173

  44. พรรครวมใจไทย	 174
  45. พรรคพลังธรรมใหม่	 175
  46. พรรคอนาคตใหม่	 177
  47. พรรคไทยธรรม	 178
  48. พรรคเพื่อนไทย	 179
  49. พรรคไทยศรีวิไลย์	 180
  50 . พรรครวมพลังประชาชาติไทย	 181
  51.  พรรคสยามพัฒนา	 182
  52. พรรคเพื่อคนไทย	 183
  53. พรรคพลังปวงชนไทย	 184
  54. พรรคพลังไทยรักไทย	 185
  55. พรรคพลังชาติไทย	 186
    56. พรรคประชาชาติ		 187
  57. พรรคแผ่นดินธรรม	 188
  58. พรรคคลองไทย	 189
  59 . พรรคประชาธรรมไทย	 190
  60. พรรคประชานิยม	 191
  61.  พรรคพลังประชารัฐ	 192
  62. พรรคเศรษฐกิจใหม่	 193
   63. พรรคพลังรัก	 195
  64 . พรรคชาติพันธุ์ไทย	 196
  65. พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย	 197
  66. พรรคพลังสังคม	 198
  67. พรรคพลังแรงงานไทย	 199
  68. พรรคพลังไทสร้างชาติ	 200
  69. พรรคพลังศรัทธา	 201
  70. พรรคพลังแผ่นดินทอง	 202
  71.  พรรคกลาง	 203
  72. พรรคพลังเพื่อไทย	 204
  73. พรรคประชาไทย	 205
  74. พรรคกรีน	 206
  75. พรรคพัฒนาประเทศไทย	 207
  76. พรรคฐานรากไทย	 208
  77. พรรคสามัญชน	 209
  78. พรรคพลังครูไทย	 210
  79. พรรคภาคีเครือข่ายไทย	 211
  80. พรรคพลังไทยดี	 212
  81.  พรรคเพื่อไทยพัฒนา	 213
  82. พรรคพัฒนาชาติ	 214
  83. พรรคคนงานไทย	 215
  84. พรรคสร้างชาติิ	 216
  85. พรรคเพื่ออนาคตไทย	 217
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