
สารพนัปัญหา "ค่าลดหย่อน"  

         
  

1. ช่ือเร่ือง :  สามไีม่มเีงนิได้ภริยานําไปหักลดหย่อนได้ 

  
คาํถาม :   ภริยามีเงินได ้แต่สามีไม่มีเงินได ้หกัลดหยอ่นอยา่งไร และแจง้วา่รวมหรือแยกยืน่ 
  
คาํตอบ :   ภริยาหกัลดหยอ่นฐานะผูมี้เงินได ้30,000 บาทและหกัลดหยอ่นสามีไดอี้ก 30,000 บาทรวมเป็น 60,000 บาทและในการยืน่แบบใหแ้จง้สถานะคู่สมรส
ไม่มีเงินได ้
  

2. ช่ือเร่ือง :  ภริยาจดคณะบุคคลไม่มเีงนิได้อืน่ สามนํีามาหักลดหย่อนได้ 

  
คาํถาม :   ภริยาจดคณะบุคคลกบับุตรผูเ้ยาว ์แต่ภริยาไม่มีเงินได ้สามีสามารถนาํภริยามาหกัลดหยอ่นกรณีภริยาไม่มีเงินไดไ้ดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ได ้กรณีภริยาจดทะเบียนจดัตั้งคณะบุคคล เงินไดข้องคณะบุคคลตอ้งไปเสียภาษีในนามคณะบุคคล และเงินส่วนแบ่งกาํไรจากคณะบุคคลท่ีมิใช่คณะบุคคลก็
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หากภริยาไม่มีเงินไดจ้ากแหล่งเงินไดอ่ื้น กถื็อวา่ภริยาไม่มีเงินได ้สามีสามารถนาํมาหกัลดหยอ่นในฐานะคู่สมรสของผูมี้เงินไดจ้าํนวน 
30,000 บาท  
  
3. ช่ือเร่ือง :  บุตร 4 คน และบุตรคนแรกเสียชีวติ ให้หักลดหย่อนบุตรได้เฉพาะบุตรทีย่งัมชีีวติ  
  
คาํถาม :   มีบุตร 4 คน เกิดหลงั พ.ศ. 2522 คนแรกตาย นาํบุตรคนท่ี 4 มาหกัลดหยอ่นไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   หกัได ้หากบุตรคนท่ี 4 เป็นบุตรท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บการหกัลดหยอ่นเพราะการนบัจาํนวนบุตรใหน้บัเฉพาะบุตรท่ียงัมีชีวิตอยูต่าม มาตรา 47(1)(ค) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
  
4. ช่ือเร่ือง :  บุตรทีอ่ยู่เนอร์สเซอร่ี หักลดหย่อนเพือ่การศึกษาไม่ได้ 

  
คาํถาม :   บุตรท่ีอยูเ่นอร์สเซอร่ี สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นบุตรและการศึกษาบุตรไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   การหกัลดหยอ่นเพ่ือการศึกษาของบุตรจาํนวน 2,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร จะตอ้งเป็นการศึกษากบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน
ประเทศ ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงชั้นอุดมศึกษา และหากศึกษาอยูใ่นชั้นอุดมศึกษา (อนุปริญญาข้ึนไป รวมถึงหลกัสูตรเนติ
บณัฑิต) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 25 ปี  
                   ดงันั้น บุตรท่ีอยูเ่นอร์สเซอร่ี จึงสามารถหกัลดหยอ่นในฐานะบุตร ตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ไดเ้พียงคนละ 15,000 บาท แต่ไม่
สามารถหกัลดหยอ่นเพ่ือการศึกษาบุตร จาํนวน 2,000 บาท ได ้ตามมาตรา 47(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร  
  
5. ช่ือเร่ือง :  บุตรจบการศึกษาระหว่างปีนํามาหักลดหย่อนได้ 

  
คาํถาม :   สามีภริยาสามารถนาํบุตรท่ีไม่มีเงินไดแ้ละจบการศึกษาระหวา่งปีมาหกัลดหยอ่นไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   การหกัลดหยอ่นบุตรใหห้กัไดต้ลอดปีภาษี ไม่วา่กรณีท่ีจะหกัไดน้ั้นจะอยูต่ลอดปีภาษีหรือไม่กต็าม ตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร 
  

6.ช่ือเร่ือง :  มารดาไม่มเีงนิได้ บดิาใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนมารดาในฐานะคู่สมรส บุตรผู้มเีงนิได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนอุปการะเลีย้งดูมารดาได้ 

  
คาํถาม :   สามีมีเงินได ้แต่ภริยาไม่มีเงินได ้สามีไดน้าํภริยามาหกัค่าลดหยอ่น 30,000 บาท ในฐานะคู่สมรส บุตรมีเงินไดไ้ดน้าํมารดามาหกัค่าลดหยอ่นในฐานะบุพการี
อีก 30,000 บาท กรณีน้ีสามารถหกัค่าลดหยอ่นในฐานะคู่สมรสและฐานะมารดาของผูมี้เงินได ้ใช่หรือไม่ 
  
คาํตอบ :   บุตรมีเงินไดส้ามารถนาํมารดามาหกัค่าลดหยอ่นในฐานะบุพการีไดอี้ก 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 136)  
  

7. ช่ือเร่ือง :  บดิามารดาตายในระหว่างปีภาษนํีามาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูบดิามารดาได้ 

  



คาํถาม :   กรณีบิดามารดาถึงแก่ความตายในระหวา่งปีภาษี(เช่น ตายในเดือนกนัยายน 2549) หรือก่อนการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 บุตรจะใชสิ้ทธิหกั
ลดหยอ่นบิดามารดาไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   กรณีบิดามารดาตายในระหวา่งปีภาษี หรือก่อนการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ใหบุ้ตรเพียงคนใดคนหน่ึงใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นไดโ้ดยแนบ แบบ ล.ย.03 
และสาํเนาใบมรณบตัร พร้อมกบัการยืน่แบบฯ  
  
8. ช่ือเร่ือง :  บดิาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวนํามาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูบดิามารดาได้   
  
คาํถาม :   กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างดา้ว บุตรสามารถนาํมาหกัลดหยอ่นคนละ 30,000 บาท ไดห้รือไม่ ถา้ไดจ้ะใชห้นงัสือทะเบียนต่างดา้วใช่หรือไม่ เพราะคน
ต่างดา้วไม่มีบตัรประชาชน 
  
คาํตอบ :   การหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูบิดาหรือมารดาท่ีเป็นคนต่างดา้ว หากเขา้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 
136) และไดข้อมีเลขประจาํตวัประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรประกอบแบบหนงัสือรับรองการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.
03)  ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการหกัลดหยอ่นได ้
  
9. ช่ือเร่ือง :  การหักลดหย่อนคู่สมรส บุตรและบุพการีทีอ่ยู่ต่างประเทศ ของผู้มเีงนิได้ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นผู้อยู่ในประเทศ 

  
คาํถาม :   ชาวต่างชาติเขา้มาทาํงานบริษทัในไทยเกิน 180 วนั มีเงินไดป้ระเภทเงินเดือน ภริยา บุตร บุพการี อยูต่่างประเทศไม่มีเงินได ้บุตรเรียนหนงัสือท่ีต่างประเทศ
และบุพการีอายเุกิน 60 ปี มีสิทธิหกัลดหยอ่นภริยา บุตร และบุพการี ไดเ้ท่าใด 
  
คาํตอบ :   กรณีชาวต่างชาติเขา้มาทาํงานในไทยเกิน 180 วนั ถือวา่ผูมี้เงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นไทย สามารถหกัลดหยอ่นภริยาได ้ไม่วา่ภริยาจะอยูใ่นไทยหรืออยูต่่างประเทศ
และสามารถหกัลดหยอ่นบุตรได ้ไม่วา่บุตรจะอยูใ่นไทยหรืออยูต่่างประเทศแต่หากบุตรศึกษาอยูท่ี่ต่างประเทศใหห้กัลดหยอ่นเสมือนบุตรท่ีมิไดศึ้กษา ทั้งน้ี ตามมาตรา 
47(1)(ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร 
                   สาํหรับการหกัลดหยอ่นบิดามารดาของผูมี้เงินไดช้าวต่างชาติจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 136) โดยบิดามารดาจะตอ้งมีเลขประจาํตวัประชาชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนงัสือรับรองการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูบิดา
มารดา (แบบ ล.ย.03) ดว้ย หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด กไ็ม่สามารถหกัลดหยอ่นบิดามารดาได ้
  

10.ช่ือเร่ือง :  บุตรพกิารมเีงนิได้เกนิ 15,000 บาท แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท ผู้มเีงนิได้มสิีทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูคนพกิารได้ 

  
คาํถาม :   นาย ก. ทาํงานมีเงินไดจ้ากเงินเดือนจดทะเบียนสมรสกบัภริยา ซ่ึงเป็นคนพิการ และไม่มีเงินได ้มีบุตรพิการ อาย ุ19 ปี บุตรพิการมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํปีละ 16,000 บาท ภริยาและบุตรไดรั้บบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ นาย ก.จะนาํภริยาและบุตรซ่ึงเป็น
คนพิการดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นในปีภาษี 2552 ไดอ้ยา่งไร 
  
คาํตอบ :   นาย ก.สามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภริยาและบุตร ซ่ึงเป็นคนพิการ ในปีภาษี 2552 ได ้ดงัน้ี 
                       1. ลดหยอ่นภริยาในฐานะคู่สมรสไม่มีเงินได ้จาํนวน 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการ
ในฐานะคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้ซ่ึงเป็นคนพิการไดอี้กจาํนวน 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร 
                       2. ลดหยอ่นบุตร จาํนวน 15,000 บาท ไม่ได ้เน่ืองจากบุตรมีเงินไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ เกินกวา่ 15,000 บาท ต่อปี ตามมาตรา 
47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการในฐานะบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้ซ่ึงเป็นคนพิการ 
และมีเงินไดท้ั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท  ไดจ้าํนวน 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 182) 
                  อยา่งไรกต็าม ในการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการจะตอ้งแนบหนงัสือรับรองการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 
(แบบ ล.ย.0๔) และสาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการท่ีแสดงใหเ้ห็นช่ือผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูดู้แลคนพิการ  
  

11.ช่ือเร่ือง :  ลดหย่อนเบีย้ประกนัชีวติแบบคุ้มครองสินเช่ือ 

  
คาํถาม :   ในปี 2550 นาย ก. ทาํสญัญากูย้มืเงินเพ่ือซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินกบัธนาคาร โดยธนาคารกาํหนดเง่ือนไขวา่ ผูกู้จ้ะตอ้งทาํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองสินเช่ือของธนาคาร 
ระยะเวลาประกนั 20 ปี กบับริษทัประกนัชีวิตในไทย และผูกู้เ้ป็นผูรั้บประโยชน์ตามภาระหน้ีสินท่ีผกูพนั เม่ือ นาย ก. ชาํระเบ้ียประกนั ไดรั้บใบเสร็จรับเงินเบ้ียประกนัภยั 
แบบคุม้ครองสินเช่ือ ดงักล่าว และไดรั้บหนงัสือรับรองการประกนัภยั เพ่ือเป็นหลกัฐานและถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต นาย ก. สามารถนาํใบเสร็จรับเงิน
ดงักล่าวไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือไม่ 
  



คาํตอบ :   เน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวทาํในปี 2550 และมีกาํหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป รวมทั้งทาํกบับริษทัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิต
ในราชอาณาจกัร จึงเป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต นาย ก. สามารถนาํใบเสร็จรับเงินดงักล่าวไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวล
รัษฎากร  
  

12.ช่ือเร่ือง :   สมรสระหว่างปี คู่สมรสไม่มเีงนิได้ แต่มเีบีย้ประกนัชีวตินํามาหักลดหย่อนไม่ได้ 

  
คาํถาม :   นาย ก มีเงินไดจ้ากการขายของ สมรสระหวา่งปี คู่สมรสไม่มีเงินได ้แต่มีเบ้ียประกนัชีวิตท่ีทาํก่อนสมรส นาย ก สามารถนาํค่าเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรสมาหกั
ลดหยอ่นไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ปีท่ีทาํการสมรส นาํค่าเบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรสมาหกัลดหยอ่นไม่ได ้เน่ืองจากความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี แต่ปีถดัไปสามารถนาํมาหกัลดหยอ่น
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท เน่ืองจากความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
  

13.ช่ือเร่ือง :  กรมธรรม์ประกนัชีวติของบุตรและบดิามารดา นํามาหักลดหย่อนไม่ได้ 

   
คาํถาม :   ผูมี้เงินไดท้าํประกนัชีวิตใหบุ้ตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะและบิดาสามารถนาํเบ้ียประกนัชีวิตดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นไดห้รือไม่ 
คาํตอบ :   เบ้ียประกนัชีวิตของบุตรและบิดา ไม่สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นไดเ้น่ืองจาก ตามมาตรา 47(1)(ง)แห่งประมวลรัษฎากร กาํหนดใหห้กัลดหยอ่นเบ้ียประกนัท่ีผู ้
มีเงินไดไ้ดจ่้ายไปสาํหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดเ้ท่านั้น 
  

14.ช่ือเร่ือง :  ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคนืในระหว่างอายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกนัชีวติทีท่าํตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 หลายฉบบั 
เกนิร้อยละ 20 ของเบีย้ประกนัชีวติ 

  
คาํถาม :   นาย ก. ทาํกรมธรรมป์ระกนัชีวิต กาํหนดเวลา 10 ปี กบับริษทัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจกัร เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2552 
และวนัท่ี 1 เมษายน 2552 และมีเง่ือนไขจะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมเ์ป็นรายปี ต่อมา ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจาก
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตทั้ง 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี แต่ฉบบัท่ี 2 เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี และเม่ือรวมกนัแลว้
เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี นาย ก. จะตอ้งนาํเงินไดท่ี้ไดรั้บทั้งหมดไปเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งไร 
  
คาํตอบ :   1. ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมท่ี์ไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มิไดเ้ป็นเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือ
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บเงินไดด้งักล่าวทั้งกรณีท่ีผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมเ์กิน และไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี ไม่ตอ้งนาํมารวม
เป็นเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
                   2. สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีทาํตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป  การใชสิ้ทธิลดหยอ่นค่าเบ้ียประกนัชีวิต ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
10,000 บาท และส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
126 (พ.ศ.2509)  ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมป์ระกนัชีวิตไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี ตามขอ้ 
2(2)(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 172) ดงันั้น เม่ือ นาย ก. ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ฉบบัท่ี 2 เกินร้อยละ 20 ของเบ้ีย
ประกนัชีวิตรายปี และเม่ือรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตฉบบัแรกแลว้เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี นาย ก. สามารถใชสิ้ทธิ
ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตได ้สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตฉบบัแรกเท่านั้น นาย ก. ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมปรับปรุงค่าลดหยอ่นเบ้ีย
ประกนัชีวิตเกินไป เพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติมของปีภาษีนั้น พร้อมเงินเพ่ิม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ตามขอ้ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้
(ฉบบัท่ี 172) 
  
15.ช่ือเร่ือง :  ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคนืในระหว่างอายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกนัชีวติทีท่าํปี 2552 หลายฉบบั แต่เมือ่รวมกนั
แล้วไม่เกนิร้อยละ 20 ของเบีย้ประกนัชีวติ 

  
คาํถาม :   นาย ก. ทาํกรมธรรมป์ระกนัชีวิต กาํหนดเวลา 10 ปี กบับริษทัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจกัร เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2552 
และวนัท่ี 1 เมษายน 2552 และมีเง่ือนไขจะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมเ์ป็นรายปี ต่อมา ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจาก
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตทั้ง 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี แต่ฉบบัท่ี 2 เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี แต่เม่ือรวมกนัแลว้ไม่
เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี นาย ก. จะตอ้งนาํเงินไดท่ี้ไดรั้บทั้งหมดไปเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งไร 
  
คาํตอบ :   1. ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมท่ี์ไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มิไดเ้ป็นเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือ
ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บเงินไดด้งักล่าวทั้งกรณีท่ีผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมเ์กิน และไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี ไม่ตอ้งนาํมารวม
เป็นเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
                   2. สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีทาํตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป  การใชสิ้ทธิลดหยอ่นค่าเบ้ียประกนัชีวิต ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
10,000 บาท และส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 



126 (พ.ศ.2509)  ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหวา่งอายกุรมธรรมป์ระกนัชีวิตไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี ตามขอ้ 
2(2)(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 172) ดงันั้น  ถึงแมว้า่ นาย ก. จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ฉบบัท่ี 2 เกินร้อยละ 20 
ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี แต่เม่ือรวมกบัผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตฉบบัแรกแลว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเบ้ียประกนัชีวิตรายปี นาย ก. สามารถใช้
สิทธิลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดต้ามปกติ ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมเติม   
  
16.ช่ือเร่ือง :  เอกสารทีใ่ช้เป็นหลกัฐานในการหักค่าลดหย่อนเบีย้ประกนัชีวติ 

  
คาํถาม :   ชาํระเบ้ียประกนัชีวิตกรมธรรม ์20 ปี ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือรับรองการจ่ายเงินจากบริษทัประกนัชีวิต จะนาํใบเสร็จรับเงินแต่ละงวดมาหกัลดหยอ่นภาษีไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   เบ้ียประกนัชีวิตท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีสาํหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดแ้ละไดมี้การประกนัชีวิตไวก้บับริษทัประกนัชีวิตท่ีประกอบกิจการใน
ราชอาณาจกัร โดยกรมธรรมมี์กาํหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ผูมี้เงินไดย้อ่มมีสิทธินาํเบ้ียประกนัชีวิตดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นได ้ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยใชใ้บเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนัชีวิตดงักล่าวเป็นหลกัฐานในการหกัลดหยอ่นภาษี  
  

17.ช่ือเร่ือง :  ลกัษณะการประกนัสุขภาพบดิามารดา 
  
คาํถาม :   การประกนัสุขภาพบิดามารดา ตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร จึงจะไดรั้บยกเวน้เงินได ้
  
คาํตอบ :   การประกนัสุขภาพบิดามารดา ตอ้งมีลกัษณะ ตามขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 162) ดงัน้ี   
                        1. การประกนัภยัท่ีใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลอนัเกิดจากการเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสีย
อวยัวะ เน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็  
                        2. การประกนัภยัอุบติัเหตุเฉพาะท่ีใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวยัวะ และการแตกหกัของกระดูก  
                        3. การประกนัภยัโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)  
                        4. การประกนัภยัการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  
  
18.ช่ือเร่ือง :  หลกัฐานการยกเว้นเบีย้ประกนัสุขภาพบดิามารดา  
  
คาํถาม :   การใชสิ้ทธ์ิยกเวน้เบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดาตอ้งแสดงหลกัฐานอะไรบา้ง 
  
คาํตอบ :   ผูมี้เงินไดต้อ้งมีใบเสร็จรับเงินหรือหนงัสือรับรองจากบริษทัประกนัชีวิตหรือบริษทัประกนัวินาศภยั โดยตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ตามขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีฯ  
เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 162) ดงัน้ี 
                      1.  ช่ือ นามสกลุ และเลขประจาํตวัประชาชนของผูเ้อาประกนัภยั 
                      2.  ช่ือ และ นามสกลุของผูจ่้ายเบ้ียประกนัภยั (ทุกคน) 
                      3.  ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูเ้อาประกนัภยั 
                      4.  จาํนวนเบ้ียประกนัภยั สาํหรับการประกนัสุขภาพตามขอ้ 2 
         5.  จาํนวนเงินท่ีมีสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้
  

 19.ช่ือเร่ือง :  เงนิสะสมกองทุนเงนิสะสมสมทบเพือ่ส่งเสริมให้เกดิการสะสมทรัพย์หักลดหย่อนไม่ได้ 

  
คาํถาม :   มหาวิทยาลยัออกระเบียบวา่ดว้ยกองทุนเงินสะสมสมทบสาํหรับพนกังานและลกูจา้ง เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการสะสมทรัพย ์สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
โดยมหาวิทยาลยัจะหกัเงินเดือนของพนกังานทุกคร้ังท่ีจ่ายเพ่ือนาํส่งเขา้กองทุน พนกังานสามารถนาํเงินสะสมดงักล่าวไปหกัลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดป้ระจาํปีได้
หรือไม่ 
  
คาํตอบ :   พนกังานไม่มีสิทธินาํเงินสะสมท่ีถูกหกัไวไ้ปลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากเงิน
สะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลยัไม่เขา้ลกัษณะเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
  

20.ช่ือเร่ือง :  ภริยามเีงนิได้หลายประเภทซ้ือหน่วยลงทุน RMF และ LTF  
  
คาํถาม :   ภริยามีเงินไดป้ระเภทเงินเดือนและเงินปันผล สามีมีเงินเดือนอยา่งเดียว การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF และ LTF ของภริยาจะซ้ือได ้อตัราร้อยละ 
15 จากเงินไดเ้งินเดือนรวมกบัเงินปันผลหรือไม่ เน่ืองจากเงินปันผลตอ้งถือเป็นเงินไดข้องสามี 
  
คาํตอบ :   การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF และ LTF เป็นสิทธิของผูมี้เงินได ้เม่ือภริยาเป็นผูมี้เงินได ้แมจ้ะยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 ในนามของสามี สิทธิดงักล่าวยงั
เป็นของภริยาอยูเ่ช่นเดิม ภริยาสามารถซ้ือไดต้ามสดัส่วนของเงินไดข้องตนเอง  



  

21.ช่ือเร่ือง :  ผู้สูงอายุซ้ือหน่วยลงทุน RMF และ LTF 

  
คาํถาม :   การยกเวน้ภาษีสาํหรับการซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีหกัไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดน้ั้น 
คาํนวณจากเงินไดห้ลงัหรือก่อนหกัการยกเวน้ภาษีกรณีเงินไดส้าํหรับผูสู้งอายท่ีุมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 65 ปีบริบูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
  
คาํตอบ :   กรณีซ้ือหน่วยลงทุนใน (RMF) หรือ (LTF) ท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีใหย้กเวน้ไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมินก่อนหกัยกเวน้ภาษี 
กรณีผูมี้เงินไดอ้ายไุม่ตํ่ากวา่ 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีท่ีไดรั้บ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
  

22.ช่ือเร่ือง :  ค่าซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล นํามาหักลดหย่อนเพือ่เสียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาไม่ได้ 

  
คาํถาม :   ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ไม่ได ้แต่ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกบั ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 169) และ (ฉบบัท่ี 171)  
  
23.ช่ือเร่ือง :  สามมีเีงนิได้ไม่ถึงเกณฑ์ทีต้่องยืน่แบบ ภ.ง.ด.91 และภริยากู้ยมืเงนิเพือ่ซ้ือบ้าน หักลดหย่อนดอกเบีย้เงนิกู้ยมืได้คนละกึง่หน่ึง  
  
คาํถาม :   สามีมีเงินไดจ้ากเงินเดือนทั้งปี จาํนวน 30,000 บาท และภริยามีเงินไดจ้ากเงินเดือนทั้งปี จาํนวน 120,000 บาท ภริยาทาํสญัญากูย้มืเงินเพ่ือซ้ือบา้นกบั
ธนาคารและผอ่นชาํระเงินกูเ้พียงผูเ้ดียว ในการยืน่แบบ ภ.ง.ด. 91 ภริยาสามารถหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มืดงักล่าวเพียงผูเ้ดียวทั้งจาํนวน และสามีไม่ตอ้งยืน่แบบ ภ.ง.ด.
91 ถูกตอ้งหรือไม่  
  
คาํตอบ :   สามีภริยามีเงินไดเ้ฉพาะ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวเกิน จาํนวน 100,000 บาท มีหนา้ท่ียืน่แบบ ภ.ง.ด.91 ตามมาตรา 56(4) 
แห่งประมวลรัษฎากร หากสามีมิไดย้ืน่แบบ ภ.ง.ด.91 ภายในกาํหนดเวลา ตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงสามารถลดไดโ้ดยการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                 สาํหรับการหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มื หากความเป็นสามีภริยามีอยูต่ลอดปีภาษี และภริยาใชสิ้ทธิแยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 
57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ภริยาและสามีต่างฝ่ายต่างหกัลดหยอ่นไดก่ึ้งหน่ึงของจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509)   
  

24.ช่ือเร่ือง :  ภริยาไม่มเีงนิได้ทาํสัญญากู้ยมืเงนิคนเดยีว สามไีม่มสิีทธิหักลดหย่อนดอกเบีย้เงนิกู้ยมื 

  
คาํถาม :   นาง ม. ภริยาของนาย ธ. ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารเพียงคนเดียว โดยนาย ธ. มิไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม และนาง ม. ไดใ้ชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มืในปีภาษี 
2550-2551 ต่อมาในปีภาษี 2552 นาง ม.ไม่มีเงินได ้นาย ธ. สามารถใชสิ้ทธิลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มืดงักล่าวไดห้รือไม่  
  
คาํตอบ :   หากนาย ธ. มีช่ือเป็นผูกู้ร่้วม นาย ธ.ยอ่มมีสิทธิหกัลดหยอ่นดอกเบ้ียเงินกูย้มืได ้แต่เม่ือนาย ธ. มิไดมี้ช่ือเป็นผูกู้ร่้วมกบันาง ม. จึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการ ตามขอ้ 2(8) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 86) ดงันั้น ในปีภาษี 2552 นาย ธ. จึงไม่มีสิทธินาํดอกเบ้ียเงินกูย้มืดงักล่าวมาหกัลดหยอ่นในการคาํนวณ
ภาษีเงินได ้ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร  
  

25.ช่ือเร่ือง :  หนังสือรับรองดอกเบีย้เงนิกู้ยมืมช่ืีอผู้กู้ร่วม 2 คน 

  
คาํถาม :   หนงัสือรับรองดอกเบ้ียเงินกูย้มืมีช่ือผูกู้ร่้วม 2 คน จะหกัลดหยอ่นอยา่งไร 
  
คาํตอบ :   กรณีผูมี้เงินได ้2 คนร่วมกนักูย้มืเงิน ใหห้กัลดหยอ่นและยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ดค้นละก่ึงหน่ึง แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท เฉพาะดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ี
จ่าย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกบั ประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 165), (ฉบบัท่ี 166), (ฉบบัท่ี 
167) 
  
26.ช่ือเร่ือง :  โอนกรรมสิทธ์ิบ้านใหม่ปี 2552 ทีม่กีารจ่ายค่างวดบางส่วนในปี 2551 ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้เฉพาะเงนิทีจ่่ายใน ปี 2552 

  
คาํถาม :   นาย ก. ประกอบกิจการรับจา้ง ซ้ือบา้นใหม่จากบริษทัเจา้ของโครงการ ราคาบา้น 2,000,000 บาท ตกลงซ้ือบา้นเม่ือเดือนตุลาคม 2551 โดยจ่ายเงินจองวนั
ทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 120,000 บาท และตอ้งจ่ายเงินดาวน์ จาํนวน 480,000 บาท ซ่ึงแบ่งจ่าย 12 งวดๆ ละ 40,000 บาท เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนพฤศจิกายน 
2551 รวมชาํระเงินดาวน์ ในปี 2551 ทั้งส้ิน 2 เดือน เป็นจาํนวนเงิน 80,000 บาท เงินดาวน์อีก 10 งวด ชาํระตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2552 เป็นจาํนวน



เงินรวม 400,000 บาท เงินส่วนท่ีเหลือ 1,400,000 บาท นาย ก. ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารเดือนพฤศจิกายน 2552 และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสงัหาริมทรัพยใ์นเดือนดงักล่าว นาย ก.จะใชสิ้ทธ์ิยกเวน้เงินไดค่้าซ้ือบา้นดงักล่าวอยา่งไร  
  
คาํตอบ :   การยกเวน้เงินไดค่้าซ้ือบา้นใหม่ สาํหรับปีภาษี 2552 ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 271 (พ.ศ.2552) 
ประกอบกบั ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 178) นาย ก. ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากเจา้ของโครงการท่ีขายบา้นวา่ไดมี้การจ่ายเป็นค่าซ้ือบา้นดงักล่าวในปี 2552 
เป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาท ซ่ึงจาํนวนเงินดงักล่าวนั้นเป็นเงินดาวน์ท่ีจ่ายในปี 2552 จาํนวน 400,000 บาทและเงินท่ีกูจ้ากธนาคารเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือบา้นอีก
จาํนวน 1,400,000 บาท โดยหนงัสือรับรองฯ ตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้ฉบบัดงักล่าว  
  

27.ช่ือเร่ือง :  ทาํสัญญาซ้ือบ้านใหม่คนเดยีวแต่จดทะเบยีนโอนกรรมสิทธ์ิ 2 คน ในปี 2552 ได้รับยกเว้นเงนิได้ค่าซ้ือบ้านเฉพาะผู้มหีนังสือ
รับรองจํานวนเงนิทีชํ่าระค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์  
  
คาํถาม :   บิดามีเงินไดท้าํสญัญาซ้ือบา้นใหม่กบัเจา้ของโครงการ และมีการจ่ายค่าซ้ือ รวมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2552 โดยระบุช่ือบิดาและบุตรซ่ึงเป็นผูมี้เงิน
ไดเ้ช่นกนั บิดาไดรั้บหนงัสือรับรองจาํนวนเงินท่ีชาํระค่าซ้ือบา้นใหม่ท่ีเจา้ของโครงการระบุช่ือบิดาเป็นผูซ้ื้อ บิดาและบุตรจะหกัลดหยอ่นค่าซ้ือบา้นท่ีไดรั้บยกเวน้เงินไดไ้ม่
เกิน 300,000 บาท อยา่งไร 
  
คาํตอบ :   สิทธิการยกเวน้เงินไดค่้าซ้ือบา้นใหม่ สาํหรับปี ภาษี 2552 ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท นั้น ผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งเป็นผูมี้เงินได ้ซ้ือบา้นใหม่ มี
ช่ือเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือ และมีหนงัสือรับรองจาํนวนเงินท่ีชาํระค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยจ์ากผูข้าย ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 271 (พ.ศ.2522) 
ประกอบกบัขอ้ 1(1) และขอ้ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 178)  
                  ดงันั้น เม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 2 คน ซ่ึงเป็นการถือกรรมสิทธ์ิรวม บิดาและบุตรจึงมีสิทธิไดรั้บยกเวน้เงินไดต้ามส่วนของกรรมสิทธ์ิแต่
รวมกนัทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีจ่ายจริง และไม่เกิน 300,000 บาท แต่เน่ืองจากบิดามีหนงัสือรับรองจาํนวนเงินท่ีชาํระค่าซ้ือฯ เพียงคนเดียว บิดาจึงมีสิทธิหกั
ลดหยอ่นเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามส่วนของกรรมสิทธ์ิของตนเท่านั้น  
  
28.ช่ือเร่ือง :  ซ้ือบ้านใหม่ทีย่งัสร้างไม่เสร็จ แต่มกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2552 ไม่ได้รับยกเว้นเงนิได้ทีจ่่ายเป็นค่าซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ 

  
คาํถาม :   นาย ก. ประมูลซ้ืออสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นอาคารพร้อมท่ีดิน เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั ในราคา 800,000 บาท จากเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์
ของจาํเลย ซ่ึงเป็นผูจ้ดัสรรท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป แต่ส่ิงปลูกสร้างยงัสร้างไม่เสร็จ หากจะทาํการก่อสร้างต่อตอ้งใชเ้วลาประมาณ 4 เดือน จึงจะ
แลว้เสร็จ และไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2552 การซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ียงัสร้างไม่เสร็จดงักล่าว จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา จาํนวนเงิน 300,000 บาท หรือไม่  
  
คาํตอบ :   เน่ืองจากส่ิงปลูกสร้างยงัก่อสร้างไม่เสร็จ จึงยงัไม่สามารถใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัได ้แต่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยน์ั้นแลว้ ดงันั้น เงินไดท่ี้ไดจ่้ายเป็นค่า
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 271 (พ.ศ. 2552)  
                   อยา่งไรกต็าม  หากไดท้าํการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จ และพร้อมอยูอ่าศยัได ้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินไดท่ี้ไดจ่้ายเป็นค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเท่ากบัจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกนัทั้งหมดแลว้ไม่เกิน 300,000 บาท  
  

29.ช่ือเร่ือง :  คู่สมรสไม่มเีงนิได้ แต่เป็นผู้ประกนัตนตามพระราชบญัญตัิประกนัสังคม  
  
คาํถาม :   กรณีภริยาไม่มีเงินได ้แต่เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม สามีสามารถนาํเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมท่ีภริยาชาํระ มารวมหกัลดหยอ่นภาษี
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมท่ีตนชาํระดว้ยไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็นผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม และความเป็นสามีภริยาไดมี้
อยูต่ลอดปีภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดด้ว้ยสาํหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคมดงักล่าวตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 7,200 บาท ตามมาตรา 
47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร  
  

30.ช่ือเร่ือง :  ข้อแตกต่างในการหักลดหย่อนระหว่างเงนิบริจาคและการบริจาคเงนิสนับสนุนเพือ่การศึกษา 
  
คาํถาม :   ใบอนุโมทนาบตัรเขียนวา่ “มอบเงินเพ่ือเป็นเจา้ภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษา” ของโรงเรียนวดัรัฐบาล ถือเป็นเงินบริจาคหรือสนบัสนุนเพ่ือ
การศึกษา 
  
คาํตอบ :   ถือวา่เป็นเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เน่ืองจากเงินสนบัสนุนเพ่ือการศึกษาตอ้งเป็นการจ่ายเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาตามโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเห็นชอบและเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีกาํหนดไว ้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ.2547  
  



31.ช่ือเร่ือง :  บริจาคเงนิเพือ่พฒันาการเรียนการสอนหักลดหย่อนเงนิบริจาคไม่ได้ 

  
คาํถาม :   นาย ก. บริจาคเงินเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรโครงการภาคภาษาองักฤษของโรงเรียนของบุตรตามจาํนวนท่ีโรงเรียนกาํหนด และโรงเรียนออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยใชใ้บเสร็จรับเงินในราชการสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประทบัช่ือโรงเรียนในช่องรายการ ท่ีทาํการ และออกในนามผูป้กครองและช่ือเดก็
นกัเรียน ซ่ึงระบุรายการวา่ เงินบริจาคเพ่ือพฒันาโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 นาย ก. สามารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากเงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา
จาํนวน 2 เท่าไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   การบริจาคเงินใหส้ถานศึกษา ซ่ึงจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นจาํนวน 2 เท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือสนบัสนุนการศึกษา ตอ้งไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 420) พ.ศ.2547 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 476) พ.ศ.2551 พิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
                      1. การบริจาคเงินใหส้ถานศึกษาทุกกรณีท่ีจะสามารถนาํมายกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะตอ้งเป็นการบริจาคดว้ยความสมคัรใจ และไม่เป็นไปเพ่ือ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือมีเง่ือนไขผกูพนัท่ีจะใหป้ระโยชนต่์อผูใ้ดโดยเฉพาะ 
                      2. ตอ้งเป็นการบริจาคใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายช่ือสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 
สาํหรับรายการดงัต่อไปน้ี 
                          (1) จดัหาหรือจดัสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดินใหแ้ก่สถานศึกษาเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา 
                          (2) จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ตาํรา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือ และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา 
                          (3) จดัหาครู อาจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาการประดิษฐ ์การพฒันา การคน้ควา้ หรือการวิจยั สาํหรับนกัเรียน 
นิสิต หรือนกัศึกษาของสถานศึกษา 
                     3. ใบเสร็จรับเงิน สถานศึกษาท่ีไดรั้บบริจาคตอ้งออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาเท่านั้น โดยระบุรายการบริจาคตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาคให้
ชดัเจน เช่น บริจาคเพ่ือสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือวสัดุอุปกรณ์ แบบเรียน ตาํรา ใหเ้ป็นส่วนกลางของการศึกษานั้น เป็นตน้  
                    ดงันั้น การบริจาคเงินเพ่ือพฒันาโรงเรียนของบุตรดงักล่าว เป็นการจ่ายค่าใชจ่้ายตามหลกัสูตรโครงการภาคภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนบงัคบัจดัเกบ็เป็น
จาํนวนเงินแน่นอนจากนกัเรียนทุกคน แมว้า่จะมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาระบุวา่ เป็นเงินบริจาคกไ็ม่ถือเป็นเงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
ฉบบัดงักล่าว และไม่เป็นเงินบริจาคท่ีจะสามารถนาํไปลดหยอ่น ในร้อยละ 10 ของเงินไดพึ้งประเมินหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น ตามมาตรา 47(7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร   
  
32.ช่ือเร่ือง :  ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 แสดงความประสงค์บริจาคเงนิภาษใีห้แก่พรรคการเมอืงแล้วเปลีย่นแปลงไม่ได้ 

  
คาํถาม :   นาย ก. ยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้งชาํระ จาํนวน 500 บาท แสดงความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองพรรคหน่ึง ต่อมาตอ้งการเปล่ียน
พรรคการเมืองท่ีไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้สามารถยืน่แบบ ภ.ง.ด.90 เพ่ิมเติม เพ่ือแจง้ความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใหม่ไดห้รือไม่ 
  
คาํตอบ :   ไม่ได ้ เม่ือผูเ้สียภาษีแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใดแลว้ หา้มเปล่ียนแปลง ตามขอ้ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 176)  
                   อยา่งไรกต็าม  หากผูเ้สียภาษียืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบบัปกติ ไม่ไดแ้สดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองใด ต่อมาผูเ้สียภาษีมีความประสงค์
จะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมือง ผูเ้สียภาษีสามารถยืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 เพ่ิมเติม เพ่ือแจง้ความประสงคบ์ริจาคเงินภาษีใหแ้ก่พรรคการเมืองได ้
 


