
สารพันปญหา "คาลดหยอน"  
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอน กรณีคูสมรสไมมีเงินได 
  
คําถาม   :    คูสมรสไดลาออกจากงานแลวจะขอหักลดหยอนคูสมรสในปถัดจากปที่ลาออกไดหรือไม 
  
คําตอบ   :    หากคูสมรสไมมีเงินไดในปภาษีที่ยื่นแบบฯสามารถนํามาหักลดหยอนได  
  
  
ชื่อเร่ือง :  การหักลดหยอนคูสมรส บุตรและบุพการีท่ีอยูตางประเทศ ของผูมีเงินได
ชาวตางชาติซึ่งเปนผูอยูในประเทศ 
  
คําถาม   :    ชาวตางชาติเขามาทํางานบรษัิทในไทยเกิน 180 วัน มีเงินไดประเภท  
เงินเดือน ภริยา บุตร บุพการ ีอยูตางประเทศไมมีเงินได บุตรเรียนหนังสือที่ตางประเทศและบุพการีอายุ
เกิน 60 ป มีสทิธิหักลดหยอนภริยา บุตร และบุพการี ไดเทาใด 
  
คําตอบ   :    กรณีชาวตางชาติเขามาทาํงานในไทยเกิน 180 วัน ถือวาผูมีเงินไดเปน  
ผูอยูในไทย สามารถหักลดหยอนภริยาได ไมวาภรยิาจะอยูในไทยหรืออยูตางประเทศและสามารถหัก
ลดหยอนบุตรได ไมวาบุตรจะอยูในไทยหรืออยูตางประเทศแตหากบตุรศึกษาอยูทีต่างประเทศใหหัก
ลดหยอนเสมือนบุตรที่มิไดศึกษา ทั้งน้ี ตามมาตรา 47(1)(ข) และ (ค) แหงประมวลรัษฎากร  
          สําหรับการหักลดหยอนบิดามารดาของผูมีเงินไดชาวตางชาตจิะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 136) โดยบิดามารดาจะตองมีเลขประจําตัว
ประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหยอนคาอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ดวย หากไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ก็ไมสามารถหักลดหยอน
บิดามารดาได 
  
  
ชื่อเร่ือง : สามีไมมีเงินไดภริยานําไปหักลดหยอนได 
  
คําถาม   :    ภริยามีเงินได แตสามีไมมีเงินได หักลดหยอนอยางไร และแจงวารวมหรือแยกยื่น 
  
คําตอบ   :    ภรยิาหักลดหยอนฐานะผูมีเงินได 30,000 บาทและหักลดหยอนสามีไดอีก 30,000 บาท
รวมเปน 60,000 บาทและในการยื่นแบบใหแจงสถานะคูสมรสไมมีเงินได 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนบุตร กรณมีีบุตร 4 คน และบุตรคนแรกเสียชีวิต 
  
คําถาม   :    มีบุตร 4 คน เกิดหลัง พ.ศ. 2522 คนแรกตาย นําบุตรคนที่ 4 มาหักลดหยอนไดหรือไม 
คําตอบ   :    หักได หากบตุรคนที่ 4 เปนบุตรที่อยูในหลักเกณฑที่ไดรับการหักลดหยอนเพราะการนับ
จํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรที่ยังมชีีวิตอยูตาม มาตรา 47(1)(ค) แหง  
ประมวลรัษฎากร 
  
  
ชื่อเร่ือง :  การหักลดหยอนบุตร กรณีหยาระหวางปภาษ ี
  
คําถาม   :    สามีภรยิามีบุตร 2 คน กําลังศกึษาอยู ในระหวางปภาษีจดทะเบียนหยาโดยมีขอตกลงระบุ
ใหบุตรอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสามี แตในทางปฏิบัตภิริยายังคงสงคาอุปการะเลี้ยงดจูะหักลดหยอน
บุตรอยางไร 
  
คําตอบ   :    1.  ในปที่หยาถือวาสามีภริยาอยูดวยกันไมตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนบุตรคนละก่ึงหน่ึง 
ตามมาตรา 47(2) แหงประมวลรัษฎากร  
                           2.   ปถัดไปสามีภรยิาตางฝายตางอุปการะเลี้ยงดูบุตรใหหกัลดหยอนบุตร ไดฝายละเต็ม
จํานวน ตามมาตรา  47(1)(ค) แหงประมวลรัษฎากร  



  
  
ชื่อเร่ือง : บุตรมีเงินไดเกิน 15,000 บาทหักลดหยอนไมได 
  
คําถาม   :    บุตรอายุ 18 ป เปดรานขายของเปนกิจการของตนเอง  
มีเงินไดตอปงบประมาณ 200,000 บาท ยื่นแบบในนามตนเองแลว บิดาสามารถนําบุตรมาหักคาลดหยอน
ไดหรือไม 
  
คําตอบ   :    หักคาลดหยอนบุตรไมได เน่ืองจากบุตรมีเงินไดตั้งแต 15,000 บาทข้ึนไป ตามมาตรา 47 
(1)(ค) แหงประมวลรัษฎากร 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต กรณีกรมธรรมประกันชีวิตของบุตรและบิดา
มารดา  
  
คําถาม   :   ผูมีเงินไดทาํประกันชีวิตใหบุตรซึ่งยังไมบรรลนิุติภาวะและบิดาสามารถนําเบ้ียประกันชีวิต
ดังกลาวมาหักลดหยอนไดหรอืไม 
  
คําตอบ   :    เบ้ียประกันชีวติของบุตรและบิดา ไมสามารถนํามาหักลดหยอนไดเน่ืองจาก ตามมาตรา 
47(1)(ง)แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหหักลดหยอนเบ้ียประกันที่ผูมีเงินไดไดจายไปสําหรบัการประกัน
ชีวิตของผูมีเงินไดเทาน้ัน 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต กรณีการประกันชีวิตท่ีมีสัญญาประกัน
สุขภาพและสัญญาประกันอุบัติเหตุแนบทาย  
  
คําถาม   :    กรณีการจายเบ้ียประกันชีวิตซึง่มีสัญญาประกันสุขภาพและสญัญาประกันอุบัติเหตุแนบ
ทาย จะนําคาเบ้ียประกันทั้งจาํนวนมาหักลดหยอนไดหรือไม 
  
คําตอบ   :    กรณีจายเบี้ยประกันชีวติ ผูมีเงินไดสามารถหกัลดหยอนเบ้ียประกันชีวติไดตามที่จายจริง
แตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง)แหงประมวลรัษฎากร และไดรบัยกเวนเงินไดตามที่จายจริง
เฉพาะสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 40,000 บาท  
ตามขอ 2(61) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)  
          สําหรับเบ้ียประกันสุขภาพ ไมมีกฎหมายกําหนดใหผูมีเงินไดมีสิทธิหกัลดหยอน หรอืไดรับยกเวน
ภาษีเงินได      
  
  
ชื่อเร่ือง : หลักฐานการยกเวนเบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดา 
  
คําถาม   :    การใชสทิธ์ิยกเวนเบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดาตองแสดงหลักฐานอะไรบาง 
คําตอบ   :    ผูมีเงินไดตองมีใบเสรจ็รับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวติหรือบริษัทประกัน
วินาศภยั โดยตองมีขอความอยางนอย ตามขอ 3 ของประกาศอธิบดีฯ  
เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 162) ดังน้ี 
          1.  ชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภยั  
          2.  ชื่อ และ นามสกุลของผูจายเบ้ียประกันภัย (ทุกคน)  
          3.  ชื่อ ทีอ่ยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูเอาประกันภยั  
          4.  จํานวนเบ้ียประกันภยั สําหรับการประกันสุขภาพตามขอ 2  
          5.  จํานวนเงินที่มีสทิธิยกเวนภาษีเงินได 
  
  
ชื่อเร่ือง : การลดหยอนและยกเวนเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
คําถาม   :    เงินสะสมกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพมีทั้งลดหยอนและไดรับการยกเวน หมายความวาอยางไร 
  
คําตอบ   :    เงินสะสมทีจ่ายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แบงออกเปน 2 สวน คือ 



          สวนแรก สามารถนําไปหักลดหยอนไดตามจํานวนทีจ่ายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(
ช) แหงประมวลรัษฎากร  
          สวนที่สอง สําหรับสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 290,000 บาท  
ยังสามารถนําไปเปนเงินไดที่ไดรับยกเวนไดอีก ตามขอ 2(35) ของ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนดอกเบี้ยเงินกู กรณีหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืมมีช่ือผูกู
รวม 2 คน 
  
คําถาม   :    หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืมมีชื่อผูกูรวม 2 คน จะหักลดหยอนอยางไร 
  
คําตอบ   :    กรณีผูมีเงินได 2 คนรวมกันกูยืมเงิน ใหหักลดหยอนและยกเวนภาษีเงินไดไดคนละก่ึงหน่ึง 
แตรวมกันตองไมเกิน 100,000 บาท เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมทีจ่าย  
ตั้งแต 1 มกราคม 2550 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดฯี เก่ียวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ 165), (ฉบับที่ 166), (ฉบับที่ 167) 
  
  
ชื่อเร่ือง : ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยกรณีไมมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
  
คําถาม   :    บุคคลธรรมดา 3 คนรวมกันกูยมืเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบานเปนที่อยูอาศัย โดย 1 ใน 3 
คน ไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน สิ้นปธนาคารออกหนังสือรับรองการจายดอกเบ้ียฯ ของผูกูทัง้ 3 คน คนที่ไม
มีชื่อในทะเบียนบานสามารถหักลดหยอนดอกเบ้ีย  
เงินกูยืมฯ ไดหรือไม 
คําตอบ    :    ดอกเบ้ียเงินกูยืมเพ่ือบานที่อยูอาศัยหักลดหยอนไดตามที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 
บาท เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมทีจ่ายตั้งแต 1 มกราคม 2550 โดยไมตองมชีื่ออยูในทะเบียนบานได ตั้งแต 1 
มกราคม 2544 เปนตนไป ทั้งน้ีกรมสรรพากรไดยกเลิกหลักเกณฑการมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรของผูมีเงินได ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได (ฉบับที่ 86) แกไข
เพ่ิมเตมิโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได (ฉบับที่ 101) และ (ฉบับที่ 166) 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา กรณบีิดาไดใชสิทธิหัก
ลดหยอนมารดาในฐานะคูสมรส  
  
คําถาม   :    กรณีสามีมีเงินไดแตภรยิาไมมีเงินได สามีไดนําภรยิามาหักลดหยอนในฐานะคูสมรสและ
ฐานะมารดาของผูมีเงินได ใชหรือไม 
คําตอบ   :    บุตรมีเงินได สามารถนํามารดามาหักคาลดหยอนในฐานะบุพการีไดอีก 30,000 บาท ตาม
มาตรา 47(1)(ญ) แหงประมวลรัษฎากร หากเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศ
อธิบดีฯ เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่136) 
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา กรณบีิดาหรือมารดาเปนคน
ตางดาว  
  
คําถาม   :    กรณีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว บุตรสามารถนํามาหักลดหยอนคนละ 30,000 บาท ได
หรือไม ถาไดจะใชหนังสือทะเบียนตางดาวใชหรือไม เพราะคนตางดาวไมมีบัตรประชาชน 
คําตอบ   :    การหักลดหยอนคาอุปการะเลีย้งดูบิดาหรือมารดาที่เปนคนตางดาว หากเขาหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 136) และไดขอมีเลขประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหยอนคาอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03)  ใชเปนหลกัฐานประกอบ  
การหักลดหยอนได 
  
  



ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา กรณบีิดามารดาตายในระหวาง
ปภาษ ี
  
คําถาม   :    กรณีบิดามารดาถึงแกความตายในระหวางปภาษี(เชน ตายในเดือนกันยายน 2549) หรือ
กอนการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 บุตรจะใชสิทธิหักลดหยอนบิดามารดาไดหรือไม 
คําตอบ   :    กรณีบิดามารดาตายในระหวางปภาษี หรือกอนการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ให
บุตรเพียงคนใดคนหน่ึงใชสทิธิหักลดหยอนไดโดยแนบ แบบ ล.ย.03 และสําเนาใบมรณบัตร พรอมกับการ
ยื่นแบบฯ 
  
  
ชื่อเร่ือง : ความหมายของเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา 
  
คําถาม   :    ในการคาํนวณภาษี (ก) ขอ 8 ตามแบบ ภ.ง.ด.91 เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา หมายถึง
อะไร 
คําตอบ   :    เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา หมายถึง เงินที่ไดจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ใหแกสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรยีนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบและเปนคาใชจายเก่ียวกับ 
          1.  จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน ทีด่ินเพ่ือใชประโยชนทางการศึกษา  
          2.  จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษาฯ โดยใหไดรับยกเวนภาษีได 2 เทา แตไมเกินอัตรารอยละ 10 
ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอน ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที ่420) พ.ศ.
2547      
  
  
ชื่อเร่ือง : การหักลดหยอนเงินบริจาค กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุช่ือผูจายเงินและ
ครอบครัว  
  
คําถาม   :    นาย ก. บริจาคเงินใหวัดไทย และ ไดรับใบอนุโมทนาบัตร ที่ระบุชื่อ นาย ก. และครอบครัว 
จะนํามาหักลดหยอนไดหรือไม 
คําตอบ   :     นาย ก. สามารถนําเงินบรจิาคดังกลาวมาหกัลดหยอนในนามของนาย ก. ไดเทาจํานวนที่
บริจาค แตตองไมเกินอัตรารอยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการหักลดหยอนตามกรณีตางๆ แลว ตามมาตรา 
47(7) แหงประมวลรัษฎากร 
  
  
ชื่อเร่ือง : หลักเกณฑ การหักลดหยอนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม  
  
รายละเอียด   :    หักลดหยอนไดตามจาํนวนทีผู่มีเงินไดจายไปจริงแตไมเกิน  
9,000 บาท (ตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม)      
          กรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดไดจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคม และความเปนสามีภรยิา
ไดมีอยูตลอดปภาษี ใหผูมีเงินไดหักลดหยอนดวยสําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุน
ประกันสังคมดังกลาว ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แหงประมวลรัษฎากร 
  
  
ชื่อเร่ือง :  การหักลดหยอน กรณีซือ้หนวยลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษหน่ึง 
  
คําถาม   :    ซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวมวายภุักษหน่ึง มีสทิธินํามาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาหรือไม 
คําตอบ   :    ไมได การซ้ือหนวยลงทุนที่จะไดรับสิทธินํามาหักลดหยอน ตองเปนการซือ้หนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)  
เทาน้ัน 
 
              ท่ีมา  :  กรมสรรพากร 


