
เงินไดพึงประเมินอะไรบางที่ไดรบัยกเวนภาษี? 

 
เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี มีอยูหลายกรณีที่สาํคัญๆ ไดแก การยกเวนตามมาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากร 
การยกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเวนตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับตางๆ เปนตน  เงินไดที่ไดรบั
ยกเวนภาษีมีดงัน้ี 

 
     1. คาเบี้ยเล้ียง หรือ คาพาหนะ ซึ่งลูกจางหรือผูรบัหนาที่หรือตําแหนงงาน หรือผูรับทาํงาน 
ใหไดจายไปโดยสุจริต ตามความจําเปนเฉพาะในการที่ตองปฏิบัติการตามหนาที่ของตน และ
ไดจายไปทั้งหมด ในการน้ัน 
     2. คาพาหนะและเบี้ยเล้ียงเดินทางตามอัตราที่รฐับาลกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวย
อัตรา คาพาหนะและเบ้ียเลีย้งเดินทาง 
     3. เงินคาเดนิทางซึ่งนายจางจายใหแกลูกจาง เฉพาะสวนที่ลูกจางไดจายทั้งหมดโดย
จําเปน เพ่ือการเดินทางจากตางถิ่นในการเขารบังานเปนครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเม่ือการ
จางสิ้นสุดลงแลว แตขอยกเวนน้ีมิใหรวมถึงเงินคาเดินทางที่ลูกจางไดรับในการยายกลับถิ่นเดิม 
และในการเขารบังานของนายจางเดิมภายใน 365 วัน นับแตวนัที่การจางครั้งกอนไดสิ้นสดุลง 
     4. ในกรณีทีน่ายจางและลูกจางไดทาํสัญญากันโดยสุจริตกอนใชพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได พุทธศกัราช 2475 มีขอกําหนดวา นายจางจะชําระเงินบําเหน็จ เงิน
คาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัส ใหแกลูกจางเปนจํานวนเดยีวเม่ือการงานที่
จางไดส้ินสุดแลว แมเงินเต็มจํานวนน้ันจะไดชําระภายหลังที่ใช บทบัญญตัิในสวนน้ีก็ด ีเงิน
บําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรอืเงินโบนัส  สวนที่เปนคาจางแรงงาน อันไดทาํ
ในเวลากอนใชพระราชบัญญัตภิาษีเงินได พุทธศักราช 2475 น้ัน ไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสยี
ภาษีเงินได 
     5. เงินเพิ่มพิเศษประจําตาํแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบานทีใ่หอยูโดยไมตองเสยีคา
เชาสําหรับขาราชการสถานทตู หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
     6. เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมปหรือแสตมปไปรษณียากรของ
รัฐบาล 
     7. เบี้ยประชุมกรรมาธกิารหรอืกรรมการ หรือคาสอน คาสอบทีท่างราชการหรือ
สถานศึกษาของทางราชการจายให  
    8. ดอกเบี้ย  ดอกเบ้ียที่ไดรบัยกเวนภาษี ไดแก ดอกเบ้ียดงัตอไปน้ี 
          (1) ดอกเบ้ียสลากออมสนิ หรือดอกเบ้ียเงินฝากออมสนิของรัฐบาลเฉพาะประเภท ฝาก
เผื่อเรียก 
          (2) ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ 
          (3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรทีต่องจายคืนเม่ือทวงถามประเภท ออม
ทรัพยเฉพาะ กรณีทีผู่มีเงินไดไดรับดอกเบ้ียดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิน้ไมเกิน 10,000 
บาท ตลอดปภาษีน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบด ีประกาศ(มาตรา 42(8)) 
          (4) ดอกเบ้ียเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศไทยและจากสหกรณ
ออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณในประเทศ เปนรายเดือนติดตอกันมีระยะเวลาไมนอย
กวา 24 เดือน นับแตวันทีฝ่าก โดยมียอดเงินฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน 25,000 บาทตอ
เดือนและรวมทัง้หมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท  
    9. การขายสังหาริมทรพัยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพย ที่ไดมาโดยมิไดมุงในทาง
การคาหรือหากําไร แตไมรวมถึงเรือกําปน เรือที่มีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป เรือกลไฟหรือเรอื
ยนตที่มีระวางตัง้แต 5 ตันข้ึนไปหรือแพ 
  10. เงินไดที่ไดรับจากการอปุการะโดยหนาทีธ่รรมจรรยา เงินไดที่รับจากการรับมรดก 
หรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี 
  11. รางวัลเพือ่การศึกษาหรอืคนควาในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบงหรอืสลากออม
สิน ของรัฐบาล รางวัลทีท่างราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิไดมีอาชพีใน
การประกวดหรอืแขงขัน หรือสนิบนรางวัลทีท่างราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการปราบปราม
การกระทําความผิด 
  12. บํานาญพิเศษ บาํเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จตกทอด 
  13. คาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด เงินที่ไดจากการประกันภัยหรือการฌาปนกิจสงเคราะห 
  14. เงินสวนแบงกาํไรจากหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลทีมิ่ใชนิติบุคคลซึ่งตองเสียภาษี 
ตามบทบัญญตัใินสวนน้ี แตไมรวมถึงเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวม 
  15. เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาว อันเกิดจากกสิกรรมทีต่นและหรือครอบครัว ได
ทําเอง  
  16. เงินไดที่ไดรับจากกองมรดกซึ่งไดเสยีภาษีเงินไดไวในนามของกองมรดกแลว  



  17. รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากบํารุง 
กาชาดไทย 
  18. ดอกเบี้ยที่ไดรบัจากการคืนเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
  19. เงินไดที่เปนเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนที่สหกรณจายใหแกสมาชิก  
  20. เงินปนผลที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีป่ระกอบการขนสงทางทะเลและ 
ถือกรรมสิทธเรือไทย หรือทีป่ระกอบกิจการอูเรือที่ไดรับสทิธิประโยชนตาม พ.ร.บ. สงเสริม
การพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดก็ตอเมื่อไดตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากรแลว 
  21. เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
  22. เงินไดของกองทุนรวม 
  23. เงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตน ไดรับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวย 
การประกันสังคม 
  24. เงินไดจากกิจการโรงเรยีนราษฎร (โรงเรียนเอกชน) แตไมรวมถึงเงินไดจากการขาย
ของ การรับจางทําของหรือการใหบริการอ่ืนใดที่โรงเรยีนราษฎร ซึ่งเปนโรงเรียนอาชวีศึกษา
ไดรับจากผูซึ่งมิใชนักเรียน 
  25. เงินไดจากการจําหนายหรอืสวนลดจากการจําหนายสลากกินแบงของรัฐบาล 
  26. เงินไดสวนที่เปนคาจางการทาํงานในระหวางเวลาปดภาคการศึกษาของคนตางดาว 
ซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตที่เขามาศกึษา ณ สถานศึกษาในประเทศไทย ทั้งน้ี ให
เปนไปตามหลักถอยทถีอยปฏบัิติตอกัน 
  27. เงินไดสวนที่เปนคารกัษาพยาบาลทีน่ายจางจายให หรอืจายแทนลูกจางเปนคา
รักษาพยาบาล สําหรับ  
      (1) ลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสนัดาน ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง 
ทั้งน้ี เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทย  
      (2) ลูกจางในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรกัษาพยาบาลในตางประเทศในขณะท่ีปฏิบัตกิาร
ตามหนาที่ในตางประเทศเปนครั้งคราว  
       ทั้งน้ี เงินจาํนวนดังกลาวไดจายไปทั้งหมดในการน้ัน 
  28. เงินไดที่ทางราชการจายใหเปนเงินคาเชาบาน หรือเงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการ
ได อยูบานทีใ่หอยูโดยไมเสยีคาเชา เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบ้ีย
กันดาร เงินยังชีพหรือ เงินคาอาหารทําการนอกเวลา 
  29. เงินคาเชาบานที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเทาทีผู่มี 
เงินไดไดจายไปโดยสุจรติตามความเปนจริง หรือเงินที่คาํนวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน
ที่รัฐวิสาหกิจดงักลาวใหอยูโดยไมตองเสยีคาเชาและรัฐวสิาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให 
  30. เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบ้ียกันดารหรือเงินยังชีพที่ไดรับจาก 
รัฐวสิาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลในอัตราเดียวกับที่ทางราชการใหแก
ขาราชการและรัฐวสิาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดจาํนวนดังกลาวให 
  31. รางวัลทีท่างราชการจายใหเพ่ือประโยชนในการปองกันมิใหมีการกระทําความผิด
เก่ียวกับภาษีอากร 
  32. ดอกเบี้ยเงินสะสมที่ไดรบัจากรฐัวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบรษัิทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใน
อัตราเดยีวกับทีท่างราชการจายใหแกขาราชการและรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงิน
ไดจํานวนดังกลาวให 
  33. เงินไดที่เจาหนาทีข่องรัฐบาลตางประเทศ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยไดรับจาก
รัฐบาลของตน ทั้งน้ี โดยใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
  34. เงินไดสวนที่เปนเงินเดือนและเงินใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานทีท่ํา
หรือจากการรับทํางานใหทีค่นตางดาวซึง่เปนผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวาง
ประเทศปฏิบตัิหนาที่ในประเทศไทยไดรบัจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
  35. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณเฉพาะเงินฝากทีต่องจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรพัย 
ซึ่งใชสมุดคูฝากในการฝากถอน 
  36. เงินไดที่ทางราชการจายใหเพื่อประโยชนในการรกัษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรและกระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเบิกจายได 
  37. เงินไดสวนที่เปนเงินเดอืนหรือคาจางและเงินใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากหนาทีห่รือ
ตําแหนงงานทีท่ําหรือจากการรับทํางานใหทีค่นตางดาวซึ่งไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไดรบั
จาก 
        (1) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลเก่ียวกับการโยกยายถิ่นฐานในการปฏิบัติงาน ในประเทศ
ไทย 
        (2) รัฐบาลแหงประเทศของตนในการปฏบัติงานเก่ียวกับการชวยเหลือผูอพยพจาก อินโด



จีนในประเทศไทย   
  38. เงินไดจากการขายอสังหาริมทรพัยอนัเปนมรดกหรอือสังหาริมทรพัยที่ไดรับจากการ 
ใหโดยเสนหาที่ตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรอืการ
ปกครองทองถิน่อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ ทั้งน้ี เฉพาะเงินไดจากการขายในสวนที่ไม
เกิน 200,000 บาท ตลอดปภาษีน้ัน  
  39. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสทิธิครอบครองในอสังหารมิทรัพยใหแกบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมายของตนโดยไมมีคาตอบแทน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตร
บุญธรรมดวย 
  40. เงินไดจากการขายสินคายาสูบที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังไดเสียภาษีเงินได
แทน ผูขายสินคาดังกลาวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
  41. ดอกเบี้ยพันธบตัรหรือดอกเบี้ยหุนกู หรอืผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคา
จําหนายพันธบัตร หรือหุนกูที่ออกจําหนายคร้ังแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน หรอื
ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตรหรือหุนกู ทั้งน้ี เฉพาะพันธบัตรหรือหุนกูของรฐับาล 
องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึน 
สําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และผูมีเงินไดน้ัน
มิไดเปนผูอยูในประเทศไทย 
  42. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรพัยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  43. เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมรวมถึงเงินได 
จากการขายหลักทรัพยที่เปนหุนกูหรือพันธบัตร 
  44. เงินไดจากการขายโลหะดีบกุตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 สําหรับโลหะดีบุกที่ซื้อ
มาระหวางวันทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบังคับถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ทั้งน้ี เฉพาะที่ไมนํา
รายจายในสวนที่เก่ียวกับกิจการซื้อและขายโลหะดีบุกดังกลาวไปรวมคาํนวณเปนรายจายใน
การคํานวณเงินไดสทุธิ 
  45. เงินปนผลหรอืเงินสวนแบงของกําไร แลวแตกรณีจากหางหุนสวนสามัญหรือคณะ
บุคคล ที่มิใชนิติบุคคลหรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ทั้งน้ี
เฉพาะสวนที่เปนการคํานวณจากเงินไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2531 สําหรับโลหะดีบุกที่ซื้อระหวางวันที ่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2530 และรายจายในสวนที่เก่ียวกับกิจการซื้อและขายโลหะดีบุกดังกลาว 
  46. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธ ิ์หรือสทิธิครอบครองในอสังหารมิทรัพย โดยไมมี 
คาตอบแทนใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา 
  47. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธ ิ์หรือสทิธิครอบครองในอสังหารมิทรัพย โดยไมมี 
คาตอบแทนใหแกมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมนาชินีนาถ 
  48. เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรพัย ทั้งน้ี เฉพาะที่ดนิที่
ตองเวนคืน และอสังหาริมทรพัยอ่ืนบนทีด่ินที่ตองเวนคืน 
  49. เงินไดพึงประเมินดังตอไปน้ี 
        (1) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสทิธิในหน้ีใดๆ ที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและมีการจําหนายครั้งแรกในราคา
ต่ํากวาราคา ไถถอน แตไมรวมถึงกรณีทีผู่มีเงินไดซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนผูทรงคนแรก 
        (2) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสทิธิในหน้ีใดๆ ที่บริษัทหรอื
หางหุนสวนนิตบุิคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ทั้งน้ี เฉพาะตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิใน
หน้ีที่ไมมี ดอกเบี้ย 
        (3) ดอกเบี้ยที่ไดจากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสทิธิในหน้ีใดๆ ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก เฉพาะสวนที่เกิดข้ึนกอนการเปนผูทรงตั๋วเงินหรือตราสาร
แสดงสทิธิในหน้ีของผูมีเงินได ทั้งน้ี ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร จากดอกเบ้ีย ดังกลาว ทั้งจํานวนไวแลว  
  50. เงินไดที่ผูเช่ียวชาญของประชาคมยุโรปที่เปนคนตางดาวและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศ
ไทยไดรับเน่ืองจากการเขามาทํางานในประเทศไทย ภายใตโครงการความชวยเหลือที่ประเทศ
ไทยไดรับจากประชาคม ยุโรป 
  51. เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรพัย และตลาดหลักทรพัย แตไมรวมถึงเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเน่ืองจาก
การขายหนวยลงทุนคนืใหแกกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
  52. เงินไดที่คณะกรรมการอาํนวยการปรับปรุงพระทีน่ั่งจักรมีหาปราสาทไดรับเพ่ือ
ประโยชนในการสรางพระที่น่ังองคใหมและปรบัปรุงพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 
  53. เงินไดที่คํานวณไดจากมูลคาของเครื่องแบบซึ่งลูกจางไดรับจากนายจางในจํานวนคน



ละ ไมเกินสองชุดตอปและเสือ้นอกในจํานวนคนละไมเกินหน่ึงตัวตอป 
  54. เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน 10,000 บาท แต
ไมเกิน 290,000 บาท สําหรับปภาษีน้ัน 
  55. เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ลูกจางไดรับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามกฎหมาย
วาดวย กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เม่ือลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอาย ุทุพพลภาพหรอืตาย
ดังน้ี 
        (1) กรณีเกษียณอายุลูกจางผูน้ันตองมีอายุไมต่าํกวา 55 ปบรบิูรณ และเปนสมาชิก 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
        (2) กรณีทุพพลภาพ ตองเปนกรณีที่แพทยทีท่างราชการรับรองไดตรวจและ แสดง
ความเห็นวาลูกจางผูน้ันไมสามารถที่จะทาํงานในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูน้ันตอไป ไมวา
เหตุทุพพลภาพน้ันจะเกิดเน่ืองจากการปฏิบัตงิานใหแกนายจางหรือไมก็ตาม 
        (3) กรณีตาย ไมวาการตายน้ันจะเกิดจากการปฏิบัติงานใหแกนายจางหรือไม  
  56. เงินปนผลหรอืเงินสวนแบงของกําไรจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลที่ไดจาก
กิจการโรงเรยีนเอกชนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งข้ึน ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งน้ี บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวจะตองมิไดประกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  57. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรทีต่องจายคืนเม่ือทวงถามประเภทออม
ทรัพย เฉพาะกรณีทีผู่มีเงินไดไดรับดอกเบ้ียดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิน้ไมเกิน 20,000 บาท
ตลอดปภาษีน้ัน 
  58. เงินไดสวนที่เปนเงินเดอืนหรือคาจางที่คนประจําเรอืไดรับเน่ืองจากการปฏิบัติงาน บน
เรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีทีใ่ชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
  59. เงินไดที่คณะกรรมการบรหิาร "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ" ไดรบัเพ่ือประโยชน ของ
การกุศลสมเด็จพระเทพฯ 
  60. เงินไดจากการขายอสังหาริมทรพัย ดงัตอไปน้ี 
        (1) บาน โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ซึ่งโดยปกตใิชประโยชนเพ่ือเปนที่อยูอาศยั 
        (2) อสังหาริมทรัพยตาม (1) พรอมที่ดิน 
        (3) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดอสังหาริมทรพัยตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจดทะเบียนการไดมา
ใน พ.ศ. 2540 และขายอสังหาริมทรัพยน้ันภายหลังจากการจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ป แตไม
เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
  61. ผลประโยชนที่ไดจากการควบเขากนัของธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย และหรือบริษัทเงินทนุ บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซึ่งตีราคาเปนเงินได
เกินกวาเงินทุน 
  62. เงินไดเทาที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่
ไมเกิน 300,000 บาท สําหรับปภาษีน้ัน 
  63. เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่สมาชิกกองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการไดรบัจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
เน่ืองจากออกจากราชการ เพราะเหตุสูงอายุ เหตทุุพพลภาพ เหตุทดแทน หรือตาย ดังน้ี 
       (1) กรณีเหตุสูงอายุ  
       (2) กรณีเหตุทุพพลภาพ สาํหรับสมาชิกซึง่ออกจากราชการเพราะปวย เจ็บ ทุพพลภาพ ซึ่ง
แพทยทีท่างราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการในตาํแหนง
หนาทีซ่ึ่งปฏิบัติอยูน้ันตอไปได 
       (3) กรณีเหตุทดแทน สาํหรับสมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือ ยุบ
ตําแหนงหรือมคีําสั่งใหออกโดยไมมีความผดิหรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบ้ียหวัด 
       (4) กรณีตาย สําหรับสมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะถงึแกความตายในระหวาง รับ
ราชการ  
  64. เงินไดที่คณะกรรมการกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรีไดรบั 
เพ่ือประโยชนของกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติดดังกลาว 
  65. ดอกเบี้ยพันธบตัรออมสิน รุนพันธบัตรเงินฝากชวยชาต ิ
  66. เงินไดที่เปนเงินเดือนหรอืคาตอบแทนที่เจาหนาที่ของศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ ซึ่ง
เปนคนตางดาวและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ไดรับจากศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ 



เน่ืองจากการเขามาทํางาน ในประเทศไทย ภายใตขอตกลงระหวางรฐับาลไทยและศูนยวจิยัวน
เกษตรนานาชาติ 
  67. รางวัลบตัรออมทรพัยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  68. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทีด่ินโดยไมมีคาตอบแทนใหแก วัด 
วัดบาดหลวงโรมันคาทอลิค หรอืมัสยิด ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ทั้งน้ีเฉพาะ
การโอนที่ดินสวนทีท่ําใหวัด วัดบาดหลวงโรมนัคาทอลคิ หรอืมัสยดิมีทีด่ินไมเกินหาสิบไร 
  69. ผลประโยชนที่ไดจากการทีผู่ประกอบกิจการซึ่งเปนบรษัิทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด
ควบเขากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 
  70. คาชดเชยที่ลูกจางไดรบัตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและคาชดเชยที่
พนักงานไดรับตามกฎหมายวาดวยพนักงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ แตไมรวมถงึคาชดเชยที่ลกูจาง
หรือพนักงานไดรับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสดุสัญญาจาง ทั้งน้ี เฉพาะคาชดเชยสวนที่ไม
เกินคาจางหรือเงินเดือนคาจางของการทํางานสามรอยวันสดุทาย แตไมเกิน 300,000 บาท 
  71. เงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืม สําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อ เชาซื้อ หรอืสราง
อาคารที่อยูอาศัยโดยจํานองอาคารที่ซื้อหรอืสรางเปนประกันการกูยืมน้ัน ตามจํานวน ทีจ่ายจริง
แตไมเกิน 50,000 บาท ตามหลักเกณฑและวธีิการที่อธิบดีกําหนด ทั้งน้ีเฉพาะทีจ่ายใหแก  
       (1) กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินที่จดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
       (2) กองทนุรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย วาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
       (3) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึง่จัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ตาม
กฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ทั้งน้ี เฉพาะกรณีทีนิ่ติ
บุคคลเฉพาะกิจ ดังกลาว เขารับชวงสทิธิเปนเจาหน้ีเงินกูแทนกองทุนรวมตาม (1) หรือ (2) 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน บรษัิทประกันชีวิต สหกรณหรือนายจาง  
  72. เงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืมใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัท
ประกันชีวติ สหกรณ หรือนายจางสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อเชาซื้อ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย
โดยจํานองอาคาร ทีซ่ื้อหรือสรางเปนประกันการกูยืมน้ัน ซึ่งรวมถึงอาคารพรอมที่ดินดวย 
เฉพาะสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 40,000 บาท ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดี
กําหนด 
  73. เงินไดเทาทีค่รูใหญหรอืครูโรงเรียนเอกชนจายเปนเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห 
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท สําหรบัปภาษีน้ัน 
  74. เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซือ้หนวยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชีพตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ในอตัราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึง
ประเมิน ทั้งน้ี จะตองมีจาํนวนไมเกิน 300,000 บาท สําหรับปภาษีน้ัน 
        กรณีที่ผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทนุสํารองเลีย้งชพีตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลีย้งชีพหรือไดจายเงินสะสมเขากองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการดวยเงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึงเมื่อรวมกับเงินสะสม
ที่จายเขากองทุนสาํรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตองไมเกิน 300,000 
บาท  
        เงินไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชพี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด  
        (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90))  
        ในกรณีทีผู่มีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในวรรคสามใหผู
มีเงินไดหมดสทิธิไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึงและตองเสยีภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีตามวรรคหน่ึงมาแลวดวย 
  75. เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทุนรวมดังกลาวเพราะเหตุ
สูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธกีาร ที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด  
  76. เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ครูใหญหรอืครูโรงเรยีนเอกชนไดรับจากกองทนุ
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เม่ือครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนออกจาก
งานเพราะเหตสุูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธกีารที่
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
 
  77. ยกเวนเงินปนผลที่ไดจากการถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคล ซึ่งจดัตัง้ข้ึน
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดมาตรา 5 



อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2500 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 
  78. ยกเวนผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนของบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลซึง่
จัดตั้งข้ึนโดยมวีัตถุประสงค เพ่ือประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินได
ตามมาตร 5 อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 
  79. ยกเวนเงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบีย้เงินกูยืมใหแกกองทุนบาํเหน็บบาํนาญ
ขาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรบัการกูยืมเงิน เพ่ือ
ซื้อ เชาซื้อ หรอืสรางอาคารทีอ่ยูอาศัย รวมถงึอาคารพรอมที่ดินดวย 
  80. ยกเวนดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพยของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร แตไมรวมถึงดอกเบ้ีย ซึ่งผูรับมิใชผูทรงคนแรก ทัง้น้ีสําหรับสลากออกทรัพยที่
ออกจําหนายตัง้แตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2545 เปนตนไป 
  81. ยกเวนเงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษีสําหรบัการประกันชีวติ
ของผูมีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงเฉพาะสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 40,000 บาท 
เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปข้ึนไป และการประกันชีวิตน้ันได
เอาประกันไวกับผูรับประกันภยัที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจกัร ทั้งน้ีสําหรับเบ้ีย
ประกันที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดกํีาหนด 
  82.  เงินไดจากการขายอสังหาริมทรพัย ดังตอไปน้ี 
          (1) บาน โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรางอ่ืน ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพ่ือเปนที่อยูอาศัย  
          (2) อสังหาริมทรัพยตาม (1) พรอมที่ดนิ 
          (3) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
         ทั้งน้ี เฉพาะสําหรับกรณีการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งผูมีเงินไดใชเปน ที่อยู
อาศัยอันเปนแหลงสาํคัญ โดยมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
น้ัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
         การไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึง ตองปรากฏวาภายในกําหนดเวลา 1 ปกอนหรือนับแตวนัที่
ทําสัญญาซื้อขายอสงัหาริมทรพัยดังกลาว ผูมีเงินไดไดทําสญัญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแหง
ใหมซึ่งมลีักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เพ่ือใชเปนที่อยูอาศยัของตน และใหไดรับยกเวนเทากับ
จํานวนมูลคาของอสังหาริมทรพัยดังกลาว แตไมเกินจํานวนมูลคาของอสังหาริมทรัพยแหงใหม 
ทั้งน้ี ใหถือตามราคาประเมินทนุทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
  83. เงินไดจากการขายขอตกลงซื้อขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไมมีการสงมอบสนิคาเกษตร  
  84. เงินบําเหน็จดํารงชีพทีผู่ไดรับบํานาญขอใชสิทธริบับาํเหน็จดาํรงชีพในระหวาง
วันที่ยังมีชีวติ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ทัง้น้ี ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 
  85. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่
ผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวนัซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก 
และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับสทิธิยกเวนภาษีเงิน
ได 
  86. เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซือ้หนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาวตามกฎหมาย 
วาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ภายในวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2550 ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมิน ทั้งน้ี 
เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท สาํหรับปภาษีน้ัน และเงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมี
เงินไดซึ่งเปนบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและ
กองมรดกทีย่ังไมไดแบง 
          เงินไดทีไ่ดรับยกเวนตามวรรคหน่ึง และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
          ในกรณีที่ผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในวรรคสอง 
ใหผูมีเงินไดหมดสทิธิไดรับยกเวนตามวรรคหน่ึง และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดทีไ่ดรับ
ยกเวนภาษีตามวรรคหน่ึงดวย 



  87. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเน่ืองจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุน
รวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดทรัพย ทั้งน้ี เฉพาะกรณีทีผู่มี เงินได
ถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย 
และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่ไดรับสทิธิยกเวนภาษีเงิน
ได 
  88. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจําทีมี่
ระยะเวลาการฝากต้ังแต 1 ปขึ้นไป แตเม่ือรวมกับดอกเบ้ียเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกัน
แลวตองมจีํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 30,000 บาทตลอดปภาษีน้ัน และผูมีเงินไดไดรับดอกเบ้ียเงิน
ฝากดังกลาวเม่ือมีอายุไมต่ํากวา 55 ปบริบูรณ ทั้งน้ี สําหรับเงินไดที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  89. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รอืสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  ในโครงการ
พัฒนาลุมนํ้าปาสัก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุร ี
  90. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รอืสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ในโครงการ
เขื่อนคลองทาดาน อันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจังหวัดนครนายก 
  91. เงินไดดังตอไปน้ีเปนเงินไดที่ไดรบัยกเวนไมตองรวมคํานวณเพือ่เสียภาษีเงินได  
สําหรับปภาษี 2547 และปภาษี 2548  
          (1)  เงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล ตามพระราชกฤษฎีกา
เงิน ชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547 
          (2)  เงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพ่ิมประสทิธิภาพ
ระบบราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548 
          (3)  เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่สมาชกิกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดรับจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เม่ือ
ออกจากราชการตาม (1) หรือ (2) 
  92.ยกเวนภาษ ีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกบคุคลในคณะทูต คณะกงสุล และบุคคลทีถ่ือ
วา อยูในคณะทูตตามความตกลง ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักถอยทถีอยปฏิบัติ 
  93. ยกเวนภาษีเงินไดสําหรบัการขาย แลกเปล่ียน ให โอนกรรมสทิธิห์รอืสิทธิ
ครอบครองในอสังหารมิทรัพยใหแกสวนราชการหรือรัฐวสิาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลในกรณีดังตอไปน้ี ไมถือวาเปนการขายตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 
          (1) การให การโอนกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทน 
          (2) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยกับสวนราชการหรือ
รัฐวสิาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ
น้ันมิไดมีการจายคาตอบแทนเปนอยางอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพยทีแ่ลกเปลี่ยนน้ัน 
  94. ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรพัยตามมาตรา 4 (6) แหง
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทาง
คาหรือหากําไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งไดถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 50 (5) 
แหงประมวลรัษฎากร และไดเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะไวแลว 
  95. ผูมีเงินไดซึ่งอยูในประเทศไทย และไดรบัเงินสวนแบงของกองทุนรวมทีจ่ัดตั้ง ตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และยอมใหผูจายเงินไดน้ันหักภาษี 
ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 (2) แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 10 ของเงินได 
  96. ลดอัตราภาษีเงนิได ตามมาตรา 48(3)(ก) และคงจดัเก็บในอัตรารอยละ 10 ของเงินได 
สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทเงินฝากประจํา 
ทั้งน้ี ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กําหนด 
  97. เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนแลว โดยใหยกเวนเทาจาํนวน
เงินที่บริจาคใหกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองใน
วโรกาสทรงครองราชย ปที่ 50  
  98. เงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินเทาจาํนวนเงินที่บริจาคในการจัดสรางเครือ่งทรง พระ
พุทธมหามณรีัตนปฏิมากร 
  99. เงินไดที่ไดรับจากการปลดหน ี้ หรือการประนอมหนี้ตามคําขอประนอมหน้ีหรือแผนฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีทีศ่าลไดมีคาํสั่งเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดทีไ่ดรับจากการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรอืการใหบริการและการกระทําตรา
สารอันเน่ืองมาจากการดําเนินการ ตามคําขอประนอมหน้ีหรอืแผนฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่ศาล
ไดมีคําสั่งเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
  100. ภาษีเงินไดสําหรับเงินไดสุทธจิากการคํานวณภาษีเงินไดตามมาตรา 48(1) เฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 100,000 บาท แรก สําหรับปภาษีน้ัน 



  101. เงินไดทีไ่ดรับจากการปลดหน้ีของสถาบันการเงินทีด่ําเนินการตามหลักเกณฑการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
  102. เงินไดทีไ่ดรับจากการโอนทรพัยสิน การขายสินคา หรือการใหบริการ และการกระทํา 
ตราสารอันเน่ืองมาจากการปรบัปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินที่ดาํเนินการตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  103. เงินไดทีไ่ดรับจากการปลดหน้ีของเจาหน้ีอ่ืนซึ่งปรับปรุงโครงสรางหน้ีโดยนํา
หลักเกณฑของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาใชโดยอนุโลม 
  104. เงินไดทีไ่ดรับจากการโอนทรพัยสิน การขายสินคา หรือการใหบริการ และสําหรับการ
กระทําตราสารอันเน่ืองมากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของเจาหน้ีอ่ืนโดยนําหลักเกณฑของ
สถาบันการเงิน ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาใชโดยอนุโลม 
  105. เงินไดทีไ่ดรับยกเวนตามกฎหมายอ่ืนในปจจุบันมีพระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 ซึ่งยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสาํหรับเงินได ดังตอไปน้ี 
       (1) เงินปนผลที่ไดรับจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษี เงินได
นิติบุคคล ใหไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาทีผู่ไดรับ
การสงเสริมไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 
       (2) แหงกูดวิลล  คาแหงลิขสทิธ์ิ หรือสทิธิอยางอ่ืน จากผูไดรับการสงเสริมตามสญัญาที ่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหไดรับยกเวนไมตองนํามารวม
คํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินไดมีกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวนัที่ผูไดรับการสงเสริมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
  106. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการ
บริจาคอสังหารมิทรัพยใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 ทั้งน้ี สําหรบัการโอนกรรมสิทธ์ิในทีด่ินตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 เปน
ตนไป 
  107. เงินไดจากการขายสุรากล่ันชุมชนของผูไดรับใบอนุญาตใหทําสรุากลั่นชุมชน ตาม
กฎหมายวาดวยสรุา จํานวนไมเกิน 2 ลานบาทตอป เปนเวลา 3 ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทาํ
สุรากลั่นชุมชน เฉพาะกรณีที่ไดรับอนุญาตใหนําสุรากลั่นชุมชนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  108. เงินไดทีไ่ดจายเปนคาใชจายเพ่ือการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทอุปกรณที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิม เปนจํานวนรอยละ 25 ของคาใชจายน้ัน 
เฉพาะในสวนทีไ่มเกิน 50 ลานบาท สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8) 
แหงประมวลรัษฎากร โดยใหยกเวนตามสวนเฉลี่ยเปนจาํนวนเงินเทากันของจํานวนเงินไดที่
ไดรับยกเวนภาษี สําหรับระยะเวลา 5 ปภาษี 
  109. เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองในอสังหาริมทรพัยโดยไมมี
คาตอบแทนใหแกสภากาชาดไทย 
  110. เงินไดทีผู่มีเงินไดซึง่เปนผูอยูในประเทศไทยและมีอายุไมต่ํากวา 65 ปบรบิูรณใน
ปภาษีไดรับ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 190,000 บาท ในปภาษีน้ัน ทั้งน้ี สาํหรับเงินไดที่ไดรับ ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  111. เงินที่มีลักษณะเดียวกบับาํเหน็จดาํรงชีพ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งพนักงานการทาเรือแหง
ประเทศไทยพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสิน ไดรับตั้งแตวันที่ 
10 มีนาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพ
ตามกฎหมาย วาดวย บําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
  112. เงินไดทีค่ณะกรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย ไดรับเพ่ือ
ประโยชนของโครงการทุนเลาเรียนหลวงสาํหรบัพระสงฆไทย ทั้งน้ี ตั้งแต วันที่ 5 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
  113. เงินไดจากการขายสัญญาซือ้ขายลวงหนา ตามกฎหมายวาดวยสญัญาซื้อขาย
ลวงหนา ซึ่งกระทําในศูนยซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ไมมีการสงมอบสนิคา 
ทั้งน้ี สาํหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เปนตนไป 
(กฎกระทรวง 260 พ.ศ.2549) 

  114. เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 
สําหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภรยาของผู
มีเงินไดซึ่งมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ทั้งน้ี ตองเปนเบ้ียประกันภัยทีไ่ดจายในป พ.ศ.
2549 เปนตนไปและใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด (กฎกระทรวง 263 



พ.ศ.2550) 
  115. เงินไดเทาที่นายจางจายเปนเบีย้ประกันภัยใหแกบริษัทประกันชวีิตหรือบริษัทประกัน
วินาศภยัที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรสาํหรับกรมธรรมประกันภยักลุมที่มีกําหนดเวลาไม
เกิน 1 ป เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาลสาํหรับ 
         (ก) ลูกจาง สามี ภรยิา บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง 
ทั้งน้ี เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
         (ข) ลูกจางในกรณีที่จาํเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศในขณะที่
ปฏิบัติการตามหนาทีใ่นตางประเทศเปนครั้งคราว ทั้งน้ี สําหรับเงินไดที่ไดรบัตั้งแตวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2549 เปนตนไป (กฎกระทรวง 263 พ.ศ.2550) 
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