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ภ.ง.ด.9�วิธีกรอกแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557

สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (�) แห่งประมวลรัษฎากร

	 ท่านสามารถยื่นแบบ	ภ.ง.ด.9�	 และชำระภาษีหรือขอคืนภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 หรือใช้แบบ	ภ.ง.ด.9�	 ที่พิมพ์จาก 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		และใช้โปรแกรมคำนวณภาษีตามแบบ	ภ.ง.ด.9�	ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร	www.rd.go.th

  ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91
	 ได้แก่	 ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน	 ตามมาตรา	 40 (�)	 แห่ง	
ประมวลรัษฎากรประเภทเดียว	ในปภีาษี 2557	ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 �. ผู้ท่ีเป็นโสด	มีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000 บาท
 2. ผู้ที่มีคู่สมรส	 มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสอง	 
	 	 ฝ่ายรวมกันเกิน �00,000 บาท
 เงินได้ตามมาตรา 40 (�)	ได้แก่	เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน		ค่าจ้าง		เบ้ียเล้ียง		โบนัส		เบ้ียหวัด	บำเหน็จ	บำนาญ		
เงินค่าเช่าบ้าน	เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	 เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ	 ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที ่
ต้องชำระ	และเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์ใดๆ	บรรดาที่ได้เนื่องจากการ
จ้างแรงงาน	เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานรวมทั้ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า	 5	 ปี	 
เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานรวมทั้งเงินชดเชย	
ตามกฎหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำงาน	5	 ปี	 ขึ้นไปที่เลือกนำมา	
รวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น	
	 กรณีเลือกไม่นำเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออก		
จากงานมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น	ให้แสดงรายการในใบแนบและ
ยื่นมาพร้อมกับ	แบบ	ภ.ง.ด.9�	ฉบับนี้ด้วย
	 กรณีเป็นคนต่างด้าวได้ร ับเง ินได้จากการจ้างแรงงานของ	 
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคหากไม่ขอคืนหรือขอเครดิตภาษีจากเงินได้	
ส่วนนั้นให้ยื่นแบบ	ภ.ง.ด.95
  การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.91
 	 ให้กรอกรายการที่เกี ่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย	 ชัดเจน		
และถูกต้องสมบูรณ์		โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
 	 กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษา 
อังกฤษ	ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
 	 กรณีได้รับแบบที่พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ช่ือ วัน 
เดือน ปีเกิด และท่ีอยู่ไว้แล้ว	โปรดตรวจทานรายการที่จัดพิมพ์มา	หาก
พบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลง	 รายการเกี่ยวกับช่ือ วัน 
เดือน ปีเกิด	 และท่ีอยู่ให้ขีดรายการดังกล่าวแล้วเขียนข้อความใหม่ที่	
ถูกต้องตามความเป็นจริง	 และสามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องแนบ 
หลักฐานใดๆ
  โปรดกรอกวันเดือนปีเกิดของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
  	สถานภาพการสมรสให้	 “”	 ลงในช่อง	 “”	 ตามความ 
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง
   	สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
   	สมรสระหว่างปีภาษี
   	หย่าระหว่างปีภาษี
   	ตายระหว่างปีภาษี
  	สถานะการยื่นแบบฯ	 ให้	 “”	 ลงในช่อง	 “”	 ตามความ 
เป็นจริงข้อใดข้อหนึ่ง	
			 -	 กรณีคู ่สมรสมีเงินได้มาตรา	 40(1)	 และประสงค์จะรวม					
คำนวณภาษีกับผู้มีเงินได้ให้เลือก	 (1)	มีเงินได้รวมคำนวณภาษี	*
	 	 	 -	 กรณีคู ่สมรสมีเงินได้มาตรา	 40(1)	 และประสงค์จะแยก 
ยื่นแบบฯ	กับผู้มีเงินได้ให้เลือก	 (2)	มีเงินได้แยกยื่นแบบฯ
	 	 	 -	 กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ให้เลือก	 (3)	ไม่มีเงินได้	
* กรณีรวมคำนวณภาษีให้กรอกรายละเอียดแนบ	 ภ.ง.ด.9� กรณี	

รวมคำนวณภาษี

    การคำนวณภาษี
   เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ	 หมายถึง	 เงินเดือน	ค่าจ้าง	
เบ้ียเล้ียง	โบนัส	เบ้ียหวัด	บำเหน็จ	บำนาญ	เงินค่าเช่าบ้าน	เงินท่ีคำนวณได้	
จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู ่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่	
นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ	ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ	และเงิน	ทรัพย์สิน	
หรือประโยชน์ใดๆ	 บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน	 เงินที่นายจ้าง	
จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน	 รวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมาย	
แรงงานที่มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า	 5	 ปี	 เงินที่นายจ้างจ่ายให้					
ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน	รวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ที่มีระยะเวลาการทำงาน	5	ปี	ขึ้นไป	ท่ีเลือกนำมารวมคำนวณภาษีกับ 
เงินได้อ่ืน
  	กรณีเลือกไม่นำเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั ้งเดียวเพราะเหต ุ
ออกจากงานมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น	 ให้แสดงรายการใน 
ใบแนบและยื่นมาพร้อมกับแบบ	ภ.ง.ด.9�	ด้วย
  	กรณผู้ีมีเงินได้และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
	 	 	 ถ้าประสงค์จะแยกคำนวณภาษีให้แยกยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.9� 
คนละฉบับ
	 	 	 ถ้าประสงค์จะรวมคำนวณภาษี	 ให้กรอกจำนวนเงินรวมกันใน	
แต่ละรายการ	 และให้แต่ละฝ่ายหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ	 40	 ของเงินได้	
แต่ไม่เกินคนละ	60,000	บาท
   เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา	ได้แก่	เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาหักได้	 2	 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงแต่	
ไม่เกินร้อยละ �0	ของเงินได้คงเหลือตาม	   7.	ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตาม	
หลักเกณฑ์	ดังนี้	
  �.	ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ	
   �.�	การจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร	 อาคารพร้อมที่ดิน	 หรือ			
ที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	
   �.2	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื ่อการศึกษา	 แบบเรียน	 ตำรา	
หนังสือทางวิชาการ	 สื่อ	 และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ตลอดจนวัสดุ	
อุปกรณ์อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนด	
   �.3	จัดหาครู	 อาจารย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ	
เป็นทุนการศึกษา	 การประดิษฐ์	 การพัฒนา	 การค้นคว้า	 หรือการวิจัย	
สำหรับนักเรียน	นิสิต	หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
  2.	ต้องเป็นโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ	ได้แก่	
สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ	 สถานศึกษาตามนโยบายที่จะ				
ระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับพัฒนา	
เด็กด้อยโอกาส		เด็กพิการ
  3.	เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่				
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
  4.	ผู ้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น 
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ	
ให้ความเห็นชอบ
	 	 ท่านสามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามข้อ	 3	 จากเว็บไซต์	
กรมสรรพากร	www.rd.go.th	>	บริการข้อมูล	>	รายชื่อสถานศึกษาที่	
สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้	 1	 ได้	 2	 แล้วกรอกชื่อสถานศึกษาที่		
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด	 หรือสอบถามได้ที ่สำนักงาน 
สรรพากรพื้นที่	(ทุกพื้นที่)/สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา	(ทุกสาขา)



2
  	การบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ	 โรงเรียนเอกชนตาม						
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตาม			
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร	
ตามพระราชกฤษฎีกา	 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ	
ยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	558)	พ.ศ.	2556 จะต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น 
และต้องมีใบเสร็จรับเงิน	หรือหนังสือขอบคุณ	หรือใบประกาศเกียรติคุณ	
หรือใบอนุโมทนาบัตรซ่ึงหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจำนวนเงินท่ีได้บริจาค
โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง	และต้อง
ไม่นำเงินบริจาคที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้น	 ไปหักลดหย่อนสำหรับ	
เงินบริจาคตามมาตรา	47 (7)	แห่งประมวลรัษฎากร
   เงินท่ีจ่ายให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการกีฬา	
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคม
กีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาต 
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย	กรมพลศึกษา	หรือกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติที ่จัดตั ้งขึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 	 16	 กุมภาพันธ์	 
พ.ศ.	 2542	 เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	 การฝึกซ้อมหรือ 
การแข่งขัน	 การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ	 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	หรือการพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรด้านกีฬา	 และใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกา	 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	
559)	พ.ศ.	2556 จะต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น	และต้องมีใบเสร็จรับเงิน	
หรือหลักฐานอื่นเป็นหนังสือที่ออกโดยผู้รับบริจาค	 เช่น	หนังสือขอบคุณ	
ใบประกาศเกียรติคุณ	ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจำนวนเงินที่บริจาคจริง
ทั้งนี้	 จำนวนเงินบริจาคที่เหลือจากการใช้สิทธิในการยกเว้นฯ	 ดังกล่าว	 
ให้มีสิทธิหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่บริจาค	 แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค 
ตามมาตรา	47 (7)		แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว	ต้องไม่เกินร้อยละ	10	ของ	
เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ	แล้ว
   เงินบริจาคอ่ืนๆ	 ได้แก่	 เงินที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวน	 
2	เท่า	และหรือจำนวนร้อยละ	100	ของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวม
กับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของเงินคงเหลือตาม					 

 7.		ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์		ดังนี้
  �.	เงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ	 สถานศึกษาของ	  
องค์การของรัฐบาล	 โรงเรียนเอกชน	 หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้	
ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  2. เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้จากส่ิงอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการ	และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร้อยละ	100	ของเงิน	ที่จ่าย
  3.	เงินที่จ่ายให้กองทุนพัฒนาครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
  4.	เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์	
พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  5.	เงินที่จ่ายให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรม		
ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด	 	แก้ไข	 	ฟื้นฟู	 และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	
ของสถานพินิจ	และคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึก	และ	อบรมเด็ก	
และเยาวชน	ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม 
   เงินบริจาค	ได้แก่	เงินท่ีบริจาคให้แก่วัดวาอาราม	สภากาชาดไทย	
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ	หรือองค์การของรัฐบาล	
สถานศึกษาเอกชน	 สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน	
ส่วนราชการ	และกองทุน	ฯลฯ	(ให้ดูรายละเอียดในรายชื่อสถานสาธารณ
กุศลที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค)	หักได้	ไม่เกินร้อยละ	10 
ของเงินคงเหลือตาม	  9.
  ภาษีท่ีคำนวณจากเงินได้สุทธิ	 ให้คำนวณตามอัตราภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา	(ให้ดูอัตราภาษีในตารางที่ 1 หน้า 10)
  กรณีย่ืนแบบฯ เพ่ิมเติม	 	 ให้กรอกแบบฯ	และคำนวณภาษีใหม่	
ทั้งหมด	 แล้วนำภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมตาม	  �6.    20.	 หรือ 

  22.	ของแบบ	ภ.ง.ด.9�	ฉบับก่อนแล้วแต่กรณี	มาหักออก
  การคำนวณเงินเพิ่มตาม	  2�.	 กรณียื ่นแบบฯ	 เพิ่มเติม	
เกินกำหนดเวลา	จะต้องคำนวณและชำระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ �.5	ต่อเดือน	
(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)	ของเงินภาษีตาม	   20.	ทั้งนี้	ให้	
คำนวณเงินเพ่ิมนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาจนถึงวันย่ืนแบบฯ	และชำระภาษี	
แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม
	 	 กรณีไม่ยื ่นแบบฯ	 ภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน		 
2,000	บาท
   ภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ฯ	ตาม						 

  �3.	ผู้มีเงินได้ต้องจ่าย	ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร	พร้อมท่ีดิน	
หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน	 5,000,000	 บาท	 เพื่อใช้เป็น		
ที่อยู่อาศัยของตนต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์	
นั้นระหว่างวันที่	21	กันยายน	พ.ศ.	2554	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555 
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจาก 
เงินได้สุทธิ	 หรือที่ต้องชำระก่อนการหักภาษี	ณ	 ที่จ่าย	 และเครดิตภาษี	
แต่ไม่เกินร้อยละ	10	ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น	โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้ภายใน 5 ปีภาษี	 นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ในอสังหาริมทรัพย์	 และต้องใช้สิทธยิกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่าๆ	กัน 
ในแต่ละปีภาษีต่อเนื่องกัน	เป็นเวลา	5	ปีภาษี
	 	 ผู้มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องปฏิบัติ		ดังนี้
  �.	ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่	
ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์	
ในอสังหาริมทรัพย์	และอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  2.	ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร
	พร้อมที่ดิน	หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
  3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ	 เช่าซื้อ	 หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย	 ตาม	   
 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	(ดูรายละเอียดหน้า 7 ถึง 8)

  4.	ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม	 และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น	
ที่อยู่อาศัยใหม่	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	241	(พ.ศ.	2546)	ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้	
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร	 อาคาร	
พร้อมที่ดิน	หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามกฎกระทรวง	
ฉบับที่	271	(พ.ศ.	2552)	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการ	
ยกเว้นรัษฎากร
  ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
	ประกาศกำหนด   

     รายการเงินได้ท่ีได้รับยกเว้น
  	 เงินสะสมกองทุนสำรองเล้ียงชีพ
   ส่วนท่ีไม่เกิน	�0,000	บาทแรก	ให้กรอกในรายการลดหย่อนฯ  

 8.	ส่วนเกินที่เกิน	�0,000	บาทแต่ไม่เกิน	490,000	บาท	ให้กรอกใน
รายการเงินได้ท่ีได้รับยกเว้น  �.		ทั้งนี้	ส่วนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ �5 
ของค่าจ้าง
  	 เงินสะสม	กบข.	เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	500,000	บาท
  	 เ ง ิ นสะสมกองท ุนสงเคราะห ์คร ู โรง เร ียนเอกชน 
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	500,000	บาท
   คนพิการท่ีมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
	 	 	 กรณีผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตาม			
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอายุไม่เกิน	
65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี	 และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยได้รับยกเว้นเงินได้	
190,000	 บาท	 หากผู้มีเงินได้มีอายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีใด	 และ 
ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไปแล้ว	ต้องไม่ใช้
สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีเป็นคนพิการในปีภาษีนั้นอีก
	 	 	 กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้	และต่างฝ่ายต่าง	
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เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น	ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ	190,000	บาท
   ผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการ) ท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปใน 
ปีภาษีและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้	190,000	บาท	
	 	 	 กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้	และต่างฝ่ายต่าง	
เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น	ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นเงินได้คนละ	190,000	บาท
   เงินค่าชดเชยท่ีได้รับตามกฎหมายแรงงาน ต้องเป็นกรณี 
ให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือ 
พนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือส้ินสุดสัญญาจ้าง)	เฉพาะส่วนท่ี	
ไม่เกิน	ค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน	300	วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน	
300,000	บาท	ทั้งนี้	มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 กรณีที่มีระยะเวลาการทำงาน	5	ปีขึ้นไป	และเลือกนำมารวม			
คำนวณภาษีกับเงินได้อื่นก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกัน	 		
	 	 	 กรณีเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษี	 ให้นำไปแสดงรายการ	
ในใบแนบ
	 	 	 กรณีคู่สมรสมีเงินได้และรวมคำนวณภาษีให้หักได้ตามเกณฑ์	
เดียวกัน
     รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
   ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท
   กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว
   ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีหักลดหย่อน	
สำหรับผู้มีเงินได้	30,000	บาท
   คู่สมรส 30,000 บาท
   �.	 กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
    ตัวอย่าง	สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีหักลดหย่อน	
สำหรับผู้มีเงินได้	30,000	บาท	สามีหักลดหย่อนภริยา	30,000	บาท
   2. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 สามีและภริยาต่างฝ่าย 
ต่างหักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้	30,000	บาทแล้ว	จึงไม่มีสิทธิหักลดหย่อน	
สามีหรือภริยา
   บุตรท่ีมีสิทธิหักลดหย่อน	ได้แก่
   1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้	หรือของคู่สมรส
   2. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ (ให้หักลดหย่อนในฐานะ   
บุตรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียว)
   บุตรตาม	�.	และ	2.	ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีขอหัก 
ลดหย่อนไม่ถึง �5,000 บาท	และต้องอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของ 
ผู้มีเงินได้ และ
    - เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
โดยการสมรส)		หรือ
    - มีอายุไม่เกิน 25 ปี	และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือ	
ชั้นอุดมศึกษา	(ระดับอนุปริญญาขึ้นไป)	หรือ
	 	 	 	 -	ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือเสมือนไร้ความ 
สามารถ
   จำนวนบุตรท่ีมีสิทธิหักลดหย่อน
   (ก) บุตรที่เกิดก่อนหรือใน พ.ศ. 2522	 หรือที่ได้รับเป็น 
บุตรบุญธรรมก่อน พ.ศ. 2522	ให้หักได้ทุกคน	หรือ
   (ข) บุตรที่เกิดหลัง พ.ศ. 2522	 หรือที่รับเป็นบุตรบุญธรรม 
ในหรือหลัง พ.ศ. 2522  ให้หักรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน
	 	 	 การนับจำนวนบุตร	 ให้นับเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ตามลำดับ	
อายุสูงสุดของบุตร	 โดยให้นับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการ 
หักลดหย่อนด้วย
  การหักลดหย่อน  
   กรณีบุตรมิได้ศึกษาหรือศึกษาอยู ่ในต่างประเทศ	 ให้หัก	
ลดหย่อน	ได้	15,000	บาท	
	 	 	 กรณีบุตรศึกษาอยู่ในประเทศให้หักลดหย่อนได	้ 15,000	 บาท	
และการศึกษาบุตร	2,000	บาท	
	 	 	 กรณีสามี	หรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว

   ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	มีบุตรด้วยกัน	1 คน	
สามีหักลดหย่อนบุตร	15,000	บาท	และ	การศึกษาบุตร	2,000	บาท
	 	 	 กรณีสามีภริยามีเง ินได้ทั ้ง	 2	 ฝ่าย	 ให้ต่างฝ่ายต่างหัก 
ลดหย่อนบุตร	15,000	บาท	และการศึกษาบุตร	2,000	บาท
   ตัวอย่าง	 สามีภริยามีเงินได้ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 มีบุตรด้วยกัน	 1	 คน			
สามีและภริยาหักลดหย่อนบุตร	 15,000	 บาท	 และการศึกษาบุตร	 
2,000	บาท	(ฝ่ายละ	17,000 บาท)
   3. ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎรของบุตรในแบบ	ภ.ง.ด.	91
   อุปการะเล้ียงดูบิดามารดา
   �. บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 และอยู่ในความ 
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	 แต่ต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษ ี
ที่ขอหักลดหย่อนเกิน	30,000		บาทขึ้นไป
   2. ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร	
ชอบด้วยกฎหมาย	 (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน)	 และการหัก 
ลดหย่อนหักได้ตลอดปีภาษีี
   3. หักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้คนละ	30,000	บาท	
และหักลดหย่อนได้สำหรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ	
30,000		บาท
    ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีอุปการะ	
เลี้ยงดูบิดามารดาของตน	 	 สามีหักลดหย่อนบิดาของตน	 30,000	 บาท	
และมารดาของตน	 30,000	 บาท	 (รวม	 60,000	 บาท)	 และถ้าสามี		 
ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของภริยา	 สามีมีสิทธิหักลดหย่อนบิดา	 
ของภริยา	30,000	บาท	และมารดาของภริยา	30,000 บาท	(รวม 120,000 
บาท)	 	
   4. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั ้ง	 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)
   5. บุตรหลายคนรับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา	 ให้บุตรคนใด	
คนหนึ่งที่มีหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็นผู้มีสิทธิ	
หักลดหย่อนด้วยแบบ	ล.ย.03
   6. ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย	 ให้หักลดหย่อนได ้
เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   7. ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ	ภ.ง.ด.91
   อุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
   �.	 การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี ้ยงดูบิดามารดา	 สามี	
หรือภริยา	บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้		บิดา
มารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได	้ 	 หรือ	
บุคคลอื่นที่ผู ้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ		
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 คนละ	 60,000	 บาท	 โดยบุคคลดังกล่าว		
ต้องเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ		
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ	
ตามมาตรา	 47(1)(ฎ)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ให้หักลดหย่อนได้ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	รวมทั้งจำนวนคนพิการและคนทุพพลภาพ
ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	ดังต่อไปนี้
    (1) ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อน	สำหรับบุคคลซึ่งเป็นคนพิการ
ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา	
คุณภาพชีวิตคนพิการ	หรือบุคคลซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ	และอยู่ในความ	
อุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 		 (ก)	 บิดามารดาของผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 (ข)	 บิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 (ค)	 สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
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	 	 	 	 	 		 (ง)	 บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ		
ผู้มีเงินได้	
	 	 	 	 	 		 (จ)	 บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงินได้
	 	 	 	 	 		 (ฉ)	 บุคคลอื่นนอกจาก	(ก)	(ข)	(ค)	(ง)	และ	(จ)	ซึ่งเป็น
คนพิการที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	หรือซ่ึงเป็นคนทุพพลภาพและอยู่ในความอุปการะ
เลี้ยงดูของผู้มีเงินได้	จำนวน	1	คน
	 	 	 	 กรณีทุพพลภาพ	 ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	
บุคคลตาม	 (ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)	 (จ)	 และ	 (ฉ)	 มีภาวะจำกัดหรือขาดความ 
สามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี ่ยงบุคคลทั ่วไป 
อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมา 
ไม่น้อยกว่า	180 วัน	หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า	180	วัน
    (2)	 บุคคลตาม	 (1)	 ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมี	
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน	 30,000	 บาท	 ในปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหัก	
ลดหย่อน	 โดยไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม 
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา	42	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 กรณีบุคคลตาม	 (1)	 เป็นทั้งคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัว 
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการและเป็นคนทุพพลภาพ	 ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในฐานะ 
คนพิการเพียงฐานะเดียว
    (3) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการซึ่งเป็นบุคคล 
ตาม	(1)	ผู้มีเงินได้นั้นต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 โดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัว 
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการในระหว่างปีภาษีให ้
ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการตาม	
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนสุดท้าย	
ในปีภาษีนั้นเป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน
    (4) ผู ้มีเงินได้หลายคนมีชื ่อเป็นผู ้ดูแลคนพิการในบัตร 
ประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
ชีวิตคนพิการตามมาตรา	47 (1)	 (ฎ)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ให้ผู้มีเงินได้		
ทุกคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการตกลงกันเพื่อ	
ยินยอมให้ผู้มีเงินได้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะ	
เลี้ยงดูคนพิการหรือ	 คนทุพพลภาพ	 และทำความตกลงเป็นหนังสือโดย	
ผู้มีเงินได้ทุกคน	 ที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ				
ดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมเพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น 
ผู ้ใช้ส ิทธิหักลดหย่อนคนพิการใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อน	
ค่าอุปการะเลี้ยงดูฯ
    (5) ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยาซึ่งมีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่	
เป็นคนพิการ	 โดยผู้มีเงินได้มีเงินได้ฝ่ายเดียว	 แต่สามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลบุตร	 ซึ่งเป็นคนพิการ	 และมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตร 
ประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
ชีวิตคนพิการ	 โดยไม่มีผู ้มีเงินได้อื ่นมีชื ่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัว 
คนพิการของบุตรที ่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผู ้มีเงินได้ดังกล่าวจึงมีสิทธ ิ
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) ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพซึ่ง	
เป็นบุคคลตาม	 (1)	 ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 
เพื่อขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
	 	 	 	 	 		 (ก)	ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ ่งได้ขึ ้นทะเบียนรับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	
บุคคลตาม	 (1)	 มีภาวะจำกัดหรือขาดความสามารถในการประกอบ 

กิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไปอันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหา	
สุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า	 180	 วัน	 หรือ 
ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180	 วัน	 และใบรับรองแพทย์ดังกล่าว 
ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน
     กรณีผู้มีเงินได้หลายคนมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ซึ่งได้	
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู้มีเงินได้
ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว	 ตกลงกันเพื่อยินยอมให้ผู้มีเงินได้ 
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู	 และทำความ 
ตกลงเป็นหนังสือโดยผู้มีเงินได้ทุกคนที่มีใบรับรองแพทย์ดังกล่าว	 เป็น 
ผู้ลงนามในหนังสือตกลงยินยอมนั้น	 เพื่อให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ 
หักลดหย่อนคนทุพพลภาพ	ใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	(ฉบับที่	182)
	 	 	 	 	 		 (ข)	หน ั งส ือร ับรองการเป ็นผ ู ้ อ ุปการะเล ี ้ ยงด  ู
คนทุพพลภาพ	ที่รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลตาม	 (1) 
ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ	 โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วย   
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน	 หรือบิดามารดา	 หรือพี่น้องร่วม	
บิดามารดาเดียวกัน	 หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันหรือ	
ปู่ย่าตายาย	 หรือลุงป้าน้าอา	 ของบุคคลตาม	 (1)	 ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพ	
หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน	 หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วน	
ท้องถิ่นในท้องที่ที่บุคคลตาม	 (1)	 ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพอยู่อาศัย	 โดย	
หนังสือรับรองดังกล่าว	 ผู้รับรองต้องรับรองของแต่ละปีภาษีที่ผู้มีเงินได้		
ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน
	 	 	 	 	 		 ผู้รับรองตามวรรคหน่ึง	ต้องเป็นบุคคลซ่ึงบรรลุ	นิติภาวะ	
และรับรองผู้มีเงินได้	 ได้ไม่เกิน	 1 คน	 สำหรับการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู 
คนทุพพลภาพคนหนึ่งคนใด
    (7) การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี ้ยงดูคนพิการหรือ 
คนทุพพลภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ	(ฉบับที่	182)	ให้หักได้	
ตลอดปีภาษี	 ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม	่ ทั้งนี้		
การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี ้ยงดูคนทุพพลภาพต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ของวรรคสองของ	(1)	ด้วย
    (8)	 กรณีผู ้มีเงินได้มิได้เป็นผู ้อยู ่ในประเทศไทยให้หัก 
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี ้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้เฉพาะ 
คนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
   2. บุคคลตาม	 1. (1)	 ที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนตาม	
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ	 (ฉบับที่	 182)	 จะต้องเป็นบุคคลที่มีเลข		
ประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
   3. การหักลดหย่อนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ	 
(ฉบับที่	182)	ผู้มีเงินได้ต้องแนบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ	 (แบบ	 ล.ย.04)	 และแนบหลักฐาน	
ดังต่อไปนี้	พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    (1)	 กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการให้แนบ	
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ		
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน	
พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการในส่วนที่แสดงว่าผู้มีเงินได้เป็น	
ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
คนพิการด้วย
    (2)	 กรณีหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี ้ยงดูคนทุพพลภาพ	
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 		 (ก)	ใบรับรองแพทย์ตาม 1. (6)	(ก)
	 	 	 	 	 		 (ข)	หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพล	
ภาพ	(แบบ	ล.ย.04-1)	ตาม	1. (6)	(ข)
   เบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
   �. บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิ	
ยกเว้นภาษีเงินได้เกิน	30,000 	บาทขึ้นไป
   2. ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตร	
ชอบด้วยกฎหมาย	 (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ)	และใช้สิทธิยกเว้นฯ	
ได้ตลอดปีภาษี
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   3.  ผู้มีเงินได้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดามารดาของตน		
และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวน	
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	�5,000  บาท 
   4. ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้้ยกเว้นภาษีเงินได้	
เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   5. กรมธรรม์หนึ่งกรมธรรม์ใดมีการจ่ายชำระจากบุตรผู้มี 
เงินได้หลายคนให้ใช้สิทธิยกเว้นฯ	ได้ทุกคนโดยเฉล่ียเบ้ียประกัน	ตามส่วน	
จำนวนบุตรผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน	�5,000  บาท
   6. ผู ้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองที ่ม ี
ข้อความ	 อย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ	 กำหนดจากบริษัทประกันชีวิต	
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
   7. ผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย		
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาในแบบ	ภ.ง.ด.91
   เบ้ียประกันชีวิต
   �. การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่าย	
เป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้	 เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต		
มีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	 และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกัน	
ไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้อง	
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
    (1.1)	 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม	
ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดังกล่าว						
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
    (1.2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์	
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข	ดังนี้				
	 	 	 	 	 		 (ก)	กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกป ี
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20	ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี	หรือ	
	 	 	 	 	 		 (ข)	กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม	
ช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดนอกจาก	(ก)	เช่น	2	ปี	3	ปี	หรือ	
5	 ปี	 เป็นต้น	 จะต้องไม่เกินร้อยละ 20	 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของ			
แต่ละช่วงระยะเวลาที ่ผู ้ร ับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน	หรือ
	 	 	 	 	 		 (ค)	กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ 
ไม่เป็นตาม	(ก)	หรือ	(ข)	ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสม
ต้ังแต่ปีแรกถึงปีท่ีมีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน	ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 20	ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
	 	 	 	 ทั้งนี้	 เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม	 (ก)	 และหรือ	
(ข)	และหรือ	(ค)	ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตาม 
เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต	 หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ 
ได้รับเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว	 แต่ผู้เอาประกันยังคงได้รับ	
ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันชีวิตหรือเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
	 	 	 	 ความใน	 (�.�)	 และ	 (�.2)	 ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์			
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแตวั่นท่ี � มกราคม พ.ศ. 2552	เป็นต้นไป
   2. การได ้ร ับลดหย ่อนและยกเว ้นภาษ ีให ้ เป ็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
    (2.1) ให้ได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีตลอดปีภาษีไม่ว่า		
กรณทีี่จะได้รับยกเว้นนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
    (2.2)	กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว	ให้ได้รับลดหย่อน	
และยกเว้นภาษี	 สำหรับผู้มีเงินได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	
�00,000 บาท
    ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้	ได้มีการประกันชีวิตและ	
ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
มีสิทธิหักลดหย่อน	 สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มี 
เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	�0,000 บาท
    ตัวอย่าง	 สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้	 สามีจ่ายเบี้ย	
ประกันชีวิต	 100,000	 บาท	 ภริยาจ่ายเบี้ยประกันชีวิต	 100,000	 บาท	
ถ้าความ		เป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	สามีหักลดหย่อนและยกเว้น

ภาษีสำหรับ	ผู้มีเงินได้	100,000	บาท	และ	สามีหักลดหย่อนภริยา	10,000 
บาท	 ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี	 สามีหักลดหย่อน	
และยกเว้น	ภาษีสำหรับผู้มีเงินได้	100,000	บาท
    (2.3)		กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้	ให้สามีและภริยา								
ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
�00,000 บาท	ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังหักค่าใช้จ่าย	
ตามมาตรา	42	ทวิ	ถึงมาตรา	46	แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
   3. การได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐาน	
จากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
	 	 	 	 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัย 
ที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
	 	 	 	 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์	
ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม	์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุ	
เงื่อนไขตาม	 �. (�.2)	ด้วย
      ความในวรรคสองและวรรคสามให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม ์ 
ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแตวั่นท่ี � มกราคม พ.ศ. 2552	เป็นต้นไป
   4. กรณีผู้มีเงินได้	 ได้ใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้		
ตาม	2. แล้วและต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ �. ผู้มีเงินได้	
หมดสิทธิได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	2.	 และต้องเสีย	
ภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจาก 
เงินได้เพ่ือลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับต้ังแต่วันท่ีได้ย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม	 เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 
ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้ด้วย
   5. เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกัน	
ชีวิตแบบบำนาญ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไป	ที่ได้รับ		
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ต้องเป็นไป	
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
    (1)	 เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกัน	
ชีวิตแบบบำนาญที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
    (2)	 เป ็นการประกันชีว ิตที ่ได ้เอาประกันไว ้ก ับผู ้ร ับ 
ประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
    (3)	 มีการกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเป็น	
รายงวดอย่างสม่ำเสมอ	 ซึ่งจำนวนผลประโยชน์เงินบำนาญดังกล่าวจะ		
จ่ายเท่ากันทุกงวดหรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอา	
ประกันก็ได้	 โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญจะจ่ายตามการทรงชีพ	
ที่อาจมีการรับรองจำนวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน
    (4)	 มีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงิน		
บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	ถึงอายุ	85	ปี	หรือกว่านั้น	
และผู ้ม ีเง ินได้ต้องจ่ายเบี ้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้ร ับผล 
ประโยชน์เงินบำนาญ
   6. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย	
ประกันภัย	 สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้	 กรณี 
ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย	 สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ	
เพียงอย่างเดียว	 หรือได้จ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบ	
บำนาญและแบบอื่นด้วย	 แล้วแต่กรณี	 ให้ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็นเบี้ย	
ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ	 หรือการประกันชีวิต	
แบบบำนาญและแบบอื่น	 แล้วแต่กรณีตามจำนวนที่จ่ายจริง	 แต่ไม่เกิน	
90,000	 บาท	 และให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	
ดังต่อไปนี้
    (1)	 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย	
ประกันภัย	สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน	200,000	บาท	
	 	 	 	 	 		 กรณีที่ผู ้มีเงินได้ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรอง				
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เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 หรือจ่ายเงินสะสม  
เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 แล้วแต่กรณี	 หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วย		
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว	 เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้รับ	
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	ในปีภาษีเดียวกัน
    (2)	 กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว	 ได้จ่ายเบี ้ย	
ประกันภัยในปีภาษี	 สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ	 ให้ยกเว้นภาษี		
เงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย	สำหรับการประกันชีวิต
แบบบำนาญของสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา	
ร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมิน	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท
	 	 	 	 	 		 กรณีสามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงิน			
สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ	 หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม		
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	หรือจ่ายเงินสะสมเข้า	
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	แล้วแต่กรณี	หรือ
จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย		
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เงินที่ได้จ่ายดังกล่าว	 เมื่อรวม		
คำนวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
ในปีภาษีเดียวกัน
      ทั้งนี้	 	ผู้มีเงินได้ดังกล่าว	จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อน	
และยกเว้นภาษีเงินได้	 สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น	 เต็มจำนวนเงิน	
100,000	บาทก่อน	ไม่ว่าจะมีการจ่ายเบ้ียประกันชีวิตแบบอ่ืนหรือไม่	ก็ตาม	
แล้วนำจำนวนเงินที่เหลือ	 หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น	 กรอกในช่อง	
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
   7. การได้รับยกเว้นภาษี	 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับ	 
ประกันภัยซึ่งได้รับรองว่า	เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกัน
ชีวิตแบบบำนาญ
   8. กรณีผู้มีเงินได้	 ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	 6.	 แล้ว				
และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 5.	 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิ		
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	 6.	 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่		
ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้		
มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	
จนถึงวันท่ีได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม	เพ่ือ
เสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม	 ตามมาตรา	 27 
แห่งประมวลรัษฎากร
   ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
   เงินได้เท่าที ่ได้จ่ายเป็นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
เพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ท่ีจะ	
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื ่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ดังนี้
   �. หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
    (1)	 ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ	�	 ครั้งและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็น	
เวลาเกินกว่า 1 ปี	ติดต่อกัน	และต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปีหรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 
ต่อปี
    (2)	 ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพไว้ไม่น้อยกว่า	5	ปีนับต้ังแต่วันซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก	และไถ่ถอน	
หน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า	55	ปีบริบูรณ์	ทั้งนี้	
สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย	
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	พ.ศ.	 2551 
เป็นต้นไป	 แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีผู ้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนใน 
กองทุนรวม	เพื่อการเลี้ยงชีพ	เพราะเหตุทุพพลภาพหรือตาย 
    (3)	 ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดจาก 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างการลงทุน	 และต้องได้รับคืนเงิน	

ลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ	เม่ือมีการไถ่ถอน	
หน่วยลงทุนเท่านั้น
    (4)	 ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวม	 
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
   2. กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพเกินกว่า	 1 กองทุน	 เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน	
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน	 ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ	
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ	
เงื่อนไขตาม	�. และต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	ของเงินได้	
ที่ได้รับในแต่ละปี	หรือมจีำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อปี
   3.	 กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ				
เลี้ยงชีพซึ่งได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน	�.	หรือ	2.	ในปีใด	เมื่อ	
ผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตาม	
7.	 แล้ว	 และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่ยัง 
คงเหลืออยู่เม่ือผู้มีเงินได้ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ต่อไป	โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน	�.	และ	2.	นับตั้งแต่	ปีที่ได้ยื่นแบบ	
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม	การนับระยะเวลาการถือ	
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมรวมเข้าด้วย	
   4.	 กรณีผู้มีเงินได้ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า	 5	 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก	 และ	
มีอายุไม่ต่ำกว่า	55	ปีบริบูรณ์	ทุพพลภาพ	ผู้มีเงินได้จะไม่ซื้อหน่วยลงทุน
ต่อไป	 หรือจะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปีใดปีหนึ่ง	
และจะซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้	 โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง	
ปฏิบัติตาม	�. (1)	และ	2.
   5. กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพอื่น	 ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใดกองทุนรวม
หนึ่งหรือหลายกองทุนรวม	 ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุน	
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใน	 5	 วันทำการ	 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่			
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้	
	 	 	 	 การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพตาม	
วรรคหนึ่ง	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้	จะ
ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ						
เลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน	
ตรวจสอบได้
   6. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย	
ลงทุนตาม	 �. ถึง	 4.	 ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน 
กองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ �5	 ของเงินได้พึงประเมิน	 ทั้งนี้	
จะต้องมีจำนวนไม่เกิน	500,000	บาท	สำหรับปีภาษีนั้น
											 	 กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 กองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 หรือ	
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนด้วย	เงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	 เมื ่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรอง	
เลี้ยงชีพ	 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 หรือกองทุนสงเคราะห์	
ต้องไม่เกิน	500,000	บาท
   7. กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ	
เลี้ยงชีพ	และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	6.	แล้ว	และต่อมาได้ปฏิบัติ	
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	�.  2.	หรือ	3.	ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตาม	 6.	 และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงิน 
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่	
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5	ปี	นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี		
เงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว	 พร้อม	
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เงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 ในการเสียภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ ่ง	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา	3	อัฏฐ	วรรคสอง		แห่งประมวล	
รัษฎากร	 ได้อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล	
ธรรมดาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ			
โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับ		
ปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไป			
หักออกจากเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้แล้วได้ภายในเดือน	
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ	�.  2.	หรือ	3. 
โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
   8. การได้ร ับยกเว้นภาษีเง ินได้ตามประกาศอธิบดีกรม 
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 171)	 ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจาก	
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม	
เพ่ือการเล้ียงชีพ	และให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีไป		คำนวณ
หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	40	แห่งประมวลรัษฎากร	เมื่อได้หัก	
ตามมาตรา	42	ทวิ	ถึงมาตรา	46	แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
   ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
   เงินได้เท่าที ่ได้จ่ายเป็นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
หุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะ 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็น
ไป	ตามหลักเกณฑ์		วิธีการ	และเงื่อนไขดังนี้
   �. หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
	 	 	 	 ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมี	
จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ	�5	ของเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับในปี	ภาษีน้ัน	
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	500,000	บาท	โดยผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุน	
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลา	ไม่น้อยกว่า	5	ปีปฏิทิน 
แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	หุ้นระยะยาว	
เพราะทุพพลภาพหรือตาย
	 	 	 	 กรณีทุพพลภาพ	ต้องเป็นกรณีท่ีแพทย์ท่ีทางราชการ	รับรอง	
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า	ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไมส่ามารถ
ประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกิดเงินได้ท่ีจะนำมาซ้ือหน่วยลงทุนใน	กองทุนรวม	
หุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป		
   2. กรณีผ ู ้ม ีเง ินได้ได ้ซ ื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น	
ระยะยาวเกินกว่า	 1	 กองทุนเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละกองทุนที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม			
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	
วิธีการ	 และเงื่อนไขตาม	�. และต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ �5 
ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น	 ทั้งนี้	 เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน	
500,000	บาท
   3. กรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีก	
กองทุนหนึ่ง	 ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนเดียว					
หรือหลายกองทุน	 ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น	
ระยะยาวนั้นภายใน	5	วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีโอนได้รับคำส่ังโอนจากผู้มีเงินได้	จึงจะถือว่าระยะเวลาในการ	
ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
    การโอนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหน่ึง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับคำสั่งโอนจากผู้มีเงินได้	 จะต้องจัดทำ					
เอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่รับโอน	
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
   4.	 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อ	
หน่วยลงทุน	�. และ	2. ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด						
หลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ �5	ของเงินได้พึงประเมิน	ท้ังน้ี	จะต้องมี	
จำนวนไม่เกิน	500,000	 บาท	 สำหรับปีภาษีนั้น	 และผู้มีเงินได้ดังกล่าว	
ต้องเป็นบุคคลธรรมดา	แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

   5. กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม	4. แล้ว	และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ	 �.	 หรือ	 2.	 ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษี	
เงินได้ตาม	4.	แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย	 ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้ 
สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อ					
ยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน	5	ปี	นับตั้งแต่วันที่	
ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ	จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม 
ของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มตาม	มาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร
	 	 	 	 ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้น			
ระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม �.	หรือ	2.	การคำนวณต้นทุน	
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน	 (capital gain)	 เพื่อเสียภาษี		
ในกรณีดังกล่าวให้คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน	(FIFO)
   6. การได ้ ร ับยกเว ้นภาษ ี เ ง ิน ได ้ตามประกาศอธ ิบด ี 
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได	้(ฉบับที่	169)	ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับ
รองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์	
จัดการกองทุนรวมท่ีแสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ดังกล่าว	 และให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจาก	
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา	40	แห่งประมวลรัษฎากร	เม่ือได้หักตามมาตรา	
42	ทวิ	ถึงมาตรา	46	แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
   ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการกู ้ยืมเงินเพื ่อซื ้อ	 เช่าซื ้อ	 หรือ	
สร้างอาคารอยู่อาศัย	 โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการ		
กู้ยืมน้ันให้ได้รับลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินท่ีจ่ายจริงใน
ปีภาษี 2557 แต่ไม่เกิน �00,000 บาท	ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์		
และวิธีการดังนี้ี้
   �.	 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมจาก
    (1)	 ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (ก)	ธนาคาร
	 	 	 	 	 (ข)	บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ	
เงินทุน	ธุรกิจหลักทรัพย์	และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	
	 	 	 	 	 (ค)	บริษัทประกันชีวิต	
	 	 	 	 	 (ง)	 สหกรณ์
	 	 	 	 	 (จ)	นายจ้างซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไว้
เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
	 	 										 (ฉ)	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย   
ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
    (2)	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ	
สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด	
หลักทรัพย์
    (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่		
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (4) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย	
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   2.		เป็นดอกเบ้ียเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ 
อาคาร  อาคารพร้อมท่ีดิน	 หรือหอ้งชุดในอาคารชุด	 หรือเพ่ือสร้าง  
อาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือบนที่ดินที ่ตนเองมีสิทธิ	
ครอบครอง
   3.	 ต้องจำนองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด	 หรืออาคาร			
พร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้นโดยมีระยะเวลาจำนองตาม 
ระยะเวลาการกู้ยืม
   4.	 ต้องใช้อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม	3.	เป็นท่ีอยู่อาศัย 
ในปีท่ีขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	 แต่ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้างซึ่งถูก	
นายจ้าง	สั่งให้ไปปฏิบัติงานของนายจ้าง	ณ	ต่างถิ่นเป็นประจำหรือกรณี	
อาคารหรือห้องชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภัย	ภัยธรรมชาติ	หรือภัยอันเกิดจาก	
เหตุอื่น	ทั้งนี้	 เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผู้มีเงินได้จนไม่อาจใช	้อาคาร	หรือ	
ห้องชุดนั้นอยู่อาศัยได้
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   5. กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม	3.	เป็น	
ท่ีอยู่อาศัยในปีท่ีขอหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเกินกว่า � แห่ง	ให้หัก	
ลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทุกแห่่งสำหรับอาคารหรือห้องชุดใน 
อาคารชุดตาม	3.
   6. ให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณี 
ท่ีจะหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้น้ันจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่
   7. กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม	 ให้หักลดหย่อนและ	
ยกเว้นภาษีได้ทุกคนโดยเฉล่ียค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีตามส่วนจำนวน
ผู้มีเงินได้	แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนท่ีจ่ายจริง	และไม่เกิน �00,000 
บาท 
   8. กรณีสามีภริยาร่วมกันกู้ยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่าย		
เดียวให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	 สำหรับผู ้มีเงินได้เต็มจำนวน	
ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน �00,000 บาท  
   9. กรณีผู ้มีเงินได้ซึ ่งมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี	
อยู่ก่อนแล้ว	 ต่อมาได้สมรสกัน	 ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้น		
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	 100,000 
บาท	ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
    ตัวอย่าง	สามีภริยามีเงินได้ท้ัง	2	ฝ่าย	และมีสิทธิหักลดหย่อน	
และยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้วฝ่ายละ 100,000	บาท	ต่อมาสมรสกัน	สามีและ	
ภริยาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ฝ่ายละ	100,000	บาท
   �0. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั ้ง	 2	 ฝ่าย	 ต่างฝ่ายต่างกู ้ยืม 
ในระหว่างสมรสให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำหรับ 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนของตนได้ตามจำนวนท่ีจ่ายจริง	แต่ไม่เกิน �00,000 
บาท	ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
   ��. กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้ง	2	ฝ่าย	และร่วมกันกู้ยืมให้ต่าง	
ฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้กึ่งหนึ่งของจำนวน
ที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน	100,000	บาท	ทั้งนี้	ไม่ว่าความเป็นสามีภริยา	
จะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม	
    ตัวอย่าง	สามีภริยามีเงินได้ทั้ง	2	ฝ่าย	ถ้าสามีภริยาร่วมกัน	
กู้ยืมและจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเป็นจำนวน	100,000	บาท	สามีหักลดหย่อน	
และยกเว้นภาษีได้	 50,000	 บาท	 ภริยาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้	
50,000	บาท
   �2. กรณีมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เงิน		
กู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้ตาม	 (�) ให้ยังคงหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ตาม	
จำนวนท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่เกิน �00,000 บาท

    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความ รวมถึง 
ดอกเบี ้ยเงินกู ้ยืมเพื ่อชำระหนี ้เงินกู ้ยืมเพื ่อซื ้อ เช่าซื ้อ หรือสร้าง 
อาคารอยู่อาศัย หรือห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืม  
เพื่อชำระหนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระนั้น
    ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด 
จากผู้ให้กู้ยืมเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงิน 
เพื่อดำเนินการดังกล่าวนั้นด้วย

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
   ในปีภาษี 2557	 หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	
   กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้	 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงิน		
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	 และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอด	
ปีภาษีให้หักลดหย่อนได้	 สำหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จ่ายเข้า	
กองทุนประกันสังคม

   ค่าการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
   เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว	
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พัก
ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมสำหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	 ตามจำนวนที่จ่ายจริง	 แต่รวมกัน	
ทั้งหมดแล้วไม่เกิน	15,000 บาท	เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ทั้งนี้	เฉพาะค่าบริการ

หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช	้ และเป็นไป	
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
   คำร้องขอคืนเงินภาษี
 	 	 กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีโดยส่งเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย 
จำกัด	(มหาชน)	พร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มาให้ผู้ขอคืนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฯ	ทางไปรษณีย์
   กรณีขอคืนภาษีท่ีชำระไว้เกิน	หากมิได้ลงลายมือช่ือกรมสรรพากร
จะยังไม่พิจารณาคืนเงินภาษีท่ีชำระไว้เกินน้ัน
   การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง	 ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	 และวิธีการดังนี ้	 (รหัสและข้อมูลพรรคการเมืองที่ยัง 
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันดูตารางท่ี 2 หน้า �0)
   �. ผู้บริจาคต้องเป็นบุคคลธรรมดา	 และมีสัญชาติไทย	 โดย 
ต้องระบุความประสงค์ไม่บริจาคหรือบริจาค	 ถ้าบริจาคให้ใส่รหัส 
พรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคในช่องที่กำหนดไว้ในแบบ	 ภ.ง.ด.	 91   
สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี	
ที่ยื่นตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 ถึง	 31	 มีนาคม	 ของปีถัดไป	 และสามารถ 
ค้นหารหัสพรรคการเมืองจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการ	
เลือกตั้ง	www.ect.go.th	หรือกรมสรรพากร www.rd.go.th หากไม่ระบุ
ความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมืองไว้ในช่องที่กำหนดถือว่า 
ไม่ได้แสดงเจตนาบริจาค
   2.	การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม	�. 
จะบริจาคได้เพียงหน่ึงพรรคการเมือง	โดยบริจาคได้ปีละ �00	บาท	และจะ	
แสดงเจตนาบริจาคได้เมื่อผู้บริจาคคำนวณภาษีตามแบบ	ภ.ง.ด.91	 แล้ว	
มีเงินภาษีที่ต้องเสียตั้งแต่	100	บาทขึ้นไป
   3.	การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม	�.  
ห้ามมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา	47	แห่งประมวลรัษฎากร		
   4.	ผู้เสียภาษีซึ่งมีสิทธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี	 
ให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	
ให้ถือตามหลักเกณฑ์		ดังนี้
	 	 	 	 (ก)	 กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว	ให้ฝ่ายท่ีเป็นผู้เสีย	
ภาษีเป็นผู้ระบุความประสงค์ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล		
ธรรมดา
	 	 	 	 (ข)	 กรณีสามี	ภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษี	และย่ืนแบบ	
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีรวมกัน	 และรวม	
คำนวณภาษี	 ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบ  
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  กำหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบ และชำระภาษี
 กำหนดเวลาย่ืนแบบ

ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ	ภ.ง.ด.9�	 พร้อมทั้งชำระภาษี	 (ถ้ามี)	 ของปีภาษี	
2557	ตั้งแต่วันที่	� มกราคม 2558	ถึงวันที่	3� มีนาคม 2558	ในวัน	
และเวลาราชการ	

 สถานท่ีย่ืนแบบ
  ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ	ภ.ง.ด.9�	ต่อเจ้าพนักงาน		ดังนี้
  �. สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
  2. ธนาคารกรุงไทย	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้
   (1)	มีเงินภาษีต้องชำระ	โดยต้องชำระทั้งจำนวน
   (2)	ไม่มีเงินภาษีต้องชำระหรือขอคืนภาษี
	 	 การยื่นแบบ	ภ.ง.ด.9�	 ที่ธนาคารให้ยื่นแบบฯ	 และชำระภาษี	
ระหว่างวันที่	� มกราคม 2558	ถึงวันที่	3� มีนาคม 2558	เท่านั้น		
  3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
	 	 	 ผู้มีเงินได้	 (เฉพาะที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น)	
จะยื่นแบบ	ภ.ง.ด.9�	 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบเช็ค	
(ประเภท	ข. ค.	 หรือ	 ง.)	 หรือใบธนาณัติ ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้อง 
ชำระท้ังจำนวน		โดยส่งไปยัง
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  สำนักบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร   
  อาคารกรมสรรพากร ช้ัน 6 เลขท่ี 90 ซอยพหลโยธิน 7   
  ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. �0400
  การยื่นแบบทางไปรษณีย์ จะต้องยื ่นแบบฯ	 และชำระภาษี	
ตั้งแต่วันที่	� มกราคม 2558	ถึงวันที่	3� มีนาคม 2558	เท่านั้น	โดย 
กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณียเ์ป็นวันรับแบบฯ 
และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื ่นแบบฯ ทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

 การชำระภาษี
  �. ชำระด้วยเงินสด
  2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม) ได้แก่	
     2.1 บัตรเครดิตของ	บมจ.	บัตรกรุงไทย	ธนาคารกรุงไทย	(KTC) 
ธนาคารไทยพาณ ิชย ์ 	 (SCB ) 	 ธนาคารกส ิกรไทย	 (KBANK ) 
และธนาคารกรุงเทพ	(BBL) เฉพาะผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ	ณ
      (1)	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
      (2)	สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดชลบุรี	ได้แก่	
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุร	ี 1	 สำนักงานสรรพากรพื้นที ่
สาขาพานทอง	สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาศรีราชา	1	สำนักงานสรรพากร 
พื้นที่สาขาศรีราชา	 2	 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง	 1	 และ 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง	2   
      (3)	สำนักงานสรรพากรพื้นที ่สาขาในเขตจังหวัดสมุทร 
ปราการ	 ได้แก่	 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ	 1  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ	2	 สำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาพระประแดง	1	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง	2 
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์
      (4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้แก่	 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา	 และสำนักงาน 
สรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง
      (5)	สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดระยอง	ได้แก่	
สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่สาขาเมืองระยอง	 และสำนักงานสรรพากร 
พื้นที่สาขาปลวกแดง		
     2.2 TAX SMART CARD	 ของธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคาร	
กสิกรไทย	 และธนาคารกรุงไทย	 เฉพาะผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ	ณ	สำนัก 
งานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในกรุงเทพมหานคร	
  3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์
   3.� เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค	4 ประเภท	ได้แก่
    (1)	เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย	(เช็คประเภท ก.)
    (2)	เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน	(เช็คประเภท ข.)
    (3)	เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย	(เช็คประเภท ค.)
    (4)	เช็คที่ผู ้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย	
และใช้ชำระโดยตรง	(เช็คประเภท ง.)		การใช้เช็คประเภท ง.	ให้ปฏิบัติ	
ดังนี้
     (ก)	กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร	 และใน		
จังหวัดนนทบุรี	 	 จังหวัดปทุมธานี	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	 	 จังหวัด	
สมุทรสาคร	 (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร	 และอำเภอกระทุ่มแบน) 
จังหวัดนครปฐม	 (เฉพาะอำเภอสามพราน)	 และจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา	 (เฉพาะอำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคารหรือ  
สาขาธนาคารซ่ึงต้ังอยู่ในท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึงข้างต้นเท่าน้ัน 
     (ข)	กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด (อำเภอ)	อื่นนอกจาก	
(ก)	 ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร หรือสาขา 
ธนาคารซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดท้องท่ีอันเป็นภูมิลำเนาเท่าน้ัน 
   3.2 การส่ังจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อมและสั่งจ่าย	ดังนี้	
    (�) ในกรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 	 กรณียื่นแบบฯ	 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร	

พื ้นที ่สาขา	 หรือที ่ธนาคารกรุงไทย	 เช็คทุกประเภทให้สั ่งจ่ายแก่	
“กรมสรรพากร”	และขีดฆ่าคำว่า	“ผู้ถือ”	ออก
    (2) ในต่างจังหวัด
	 	 	 	 	 กรณียื่นแบบฯ	 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร 
พ้ืนท่ีสาขาด้วยเช็คประเภท ง.	ให้สั่งจ่ายแก่	“กรมสรรพากร” ถ้าเป็น 
เช็คประเภท ก. ข. ค. ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
     กรณียื ่นแบบฯ	 และชำระภาษีที ่ธนาคารกรุงไทย 
ให้สั่งจ่าย	“กรมสรรพากร”	และขีดฆ่าคำว่า	“ผู้ถือ”	ออก	

หลักเกณฑ์ในการใช้เช็คหรือดราฟต์
   (�) กรณีย่ืนท่ีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา เช็คทุกประเภท 
หรือดราฟต์ ต้องลงวันท่ีในเช็คในวันท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 9� หรือก่อน 
วันท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 9� ไม่เกิน �5 วัน สำหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. 
หรือดราฟต์ หรือไม่เกิน 7 วัน สำหรับเช็คประเภท ง.
   (2) กรณีย่ืนท่ีทำการไปรษณีย์เช็คทุกประเภท หรือดราฟต์ 
ท่ีชำระภาษีต้องลงวันท่ีในเช็คในวันท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 9� หรือก่อน 
วันท่ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 9� ไม่เกิน 7 วัน
   (3) ห้ามใช้เช็คลงวันท่ีล่วงหน้า
   (4) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์โอนสลักหลัง
   (5) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์ที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวน 
ภาษีอากรท่ีต้องชำระ
   (6) การชำระภาษีจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อกรมสรรพากร    
ได้รับเงินตามเช็คหรือดราฟต์ครบถ้วนแล้ว

  4. ชำระด้วยธนาณัติ
 	 	 ผู้มีเงินได้ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีย่ืนแบบ	ภ.ง.ด.91 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ให้ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงิน	ภาษีท่ีต้องชำระ	
(ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัติ)	 	 ไปพร้อมกับการยื่นแบบ	
ภ.ง.ด.91		โดยสั่งจ่าย

“ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร” 
ปณ. กระทรวงการคลัง

  การขอชำระภาษีเป็น 3 งวด 

   กรณีภาษีที ่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่	 	 3,000 บาทขึ้นไป 
ผู้เสียภาษีจะขอชำระเป็น 3 งวดๆ ละ เท่าๆ กันได้	ดังนี้
   งวดท่ี �	ชำระพร้อมกับยื ่นแบบ	 ภ.ง.ด.9�	 ภายในวันที ่	 
               3� มีนาคม 2558
   งวดท่ี 2	ชำระภายในวันที่	30 เมษายน 2558
   งวดท่ี 3	ชำระภายในวันที่	3� พฤษภาคม 2558
   ในกรณีที่มิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนด    
ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชำระต่อไป และต้องชำระภาษีที่ยัง    
ไม่ได้ชำระพร้อมเงินเพ่ิมด้วย
   กรณีชำระภาษีเป็นงวดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
เจ้าหน้าที่	 จะจัดทำแบบใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร	 (บ.ช.35) 
และมอบไว้เป็นหลักฐาน

   คำเตือน      

   ถ้าไม่ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2558	 จะต้องรับผิดเสีย	
เงินเพิ่มอีกร้อยละ �.5	ต่อเดือน	(เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน)	ของ	
เงินภาษีที่ต้องชำระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร

 โทร. ��6�



�0
ตารางท่ี �

ตารางท่ี 2

รายช่ือและรหัสพรรคการเมือง
ลำดับท่ี ช่ือพรรคการเมือง รหัส ลำดับท่ี ช่ือพรรคการเมือง รหัส

 0  ถึง  �50,000 �50,000	 ...................................	 5	 ..............................	 ยกเว้น 0
 เกิน �50,000 ” 300,000 �50,000 ...................................	 5	 ..............................	 7,500 7,500
 เกิน 300,000 ” 500,000 200,000 ...................................	 �0	 ..............................	 20,000 27,500
 เกิน 500,000 ” 750,000 250,000 ...................................	 �5	 ..............................	 37,500 65,000
 เกิน 750,000 ” �,000,000 250,000 ...................................	 20	 ..............................	 50,000 ��5,000
 เกิน �,000,000 ” 2,000,000 �,000,000 ...................................	 25	 ..............................	 250,000 365,000
 เกิน 2,000,000 ” 4,000,000 2,000,000 ...................................	 30	 ..............................	 600,000 965,000
 เกิน 4,000,000   บาท ข้ึนไป   ...................................	 35	 ..............................
   รวม

เงินได้สุทธิตั้งแต่	(บาท) เงินได้สุทธจำนวน	
สูงสุดของขั้น

เงินได้สุทธิแต่ละขั้น อัตราภาษี
ร้อยละ

ภาษีเงินได้ ภาษีในแต่ละ
ขั้นเงินได้

ภาษีสะสม 
สูงสุดของชั้น

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 1. พรรคประชาธิปัตย ์ 001
 2. พรรคประชากรไทย 002
 3. พรรคกิจสังคม 003
 4. พรรคมหาชน 004
 5. พรรคคนขอปลดหนี้		 005
 6. พรรคกสิกรไทย 006
 7. พรรคเพื่อฟ้าดิน 010
 8. พรรคความหวังใหม ่ 013
 9. พรรคประชาราช 017
 10. พรรคดำรงไทย 018
 11. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 022
 12. พรรคชาติสามัคค ี 027
 13. พรรคเพื่อไทย 034
 14. พรรคเพื่อแผ่นดิน 041
 15. พรรคชาติพัฒนา 045
 16. พรรคแทนคุณแผ่นดิน 053
 17. พรรคชาติไทยพัฒนา 055
 18. พรรคอนาคตไทย 056
 19. พรรคธรรมาภิบาลสังคม 059
 20. พรรคมาตุภูม ิ 062
 21. พรรคภูมิใจไทย 063
 22. พรรคประชาสันต ิ 068
 23. พรรคประชาธรรม 073
 24. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย		 076
 25. พรรคไทยรวมพลัง 077
 26. พรรคพลังคนกีฬา 082
 27. พรรคเสรีนิยม 088
 28. พรรครักประเทศไทย 089
 29. พรรคประชาสามัคค ี 091
  30.    พรรคไทยมหารัฐพัฒนา 096
  31.  พรรคเพื่อธรรม 098
  32.  พรรคประชาธิปไตยใหม ่ 109
  33.  พรรครักษ์สันต ิ 110
  34.  พรรคเพื่อประชาชนไทย 111
  35.  พรรคพลังชล 112
  36.  พรรคสร้างไทย 115
  37.  พรรคยางพาราไทย 116
  38.  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 118
  39.  พรรคพลังสหกรณ ์ 122
  40.  พรรคท้องถิ่นไทย 124

   41.  พรรคพลังเครือข่ายประชาชน 127
  42. พรรคถิ่นกาขาว 129
  43. พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย	 133
  44. พรรคพลังอุดร	 134
  45. พรรคไทยถาวร	 139
  46. พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า	 141
  47. พรรคเพื่อสันติ	 142
  48. พรรคพลังประเทศไทย	 143
   49. พรรคไทยรักธรรม	 144
  50. พรรคเสรีรวมไทย	 145
  51.  พรรคอาสาสมัครไทย	 146
  52. พรรครักษ์ธรรม	 147
  53. พรรครวมพลังไทย	 148
  54. พรรคเพื่อชาติ	 149
  55. พรรคเพื่ออนาคต	 150
  56. พรรคพลังไทยเครือข่าย	 151
  57. พรรคชาติไทยสามัคคี	 152
  58. พรรคพลังประชาธิปไตย	 153
  59. พรรคภราดรภาพ	 154
  60. พรรคพลังไทยรักชาติ	 155
  61.  พรรคเมืองไทยของเรา	 156
  62. พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 157
  63. พรรคเงินเดือนประชาชน	 158
  64. พรรคคนไทย	 159
  65. พรรคปฏิรูปไทย	 160
  66. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย	 161
  67. พรรครักท้องถิ่นไทย	 162
  68. พรรคพลังเกษตรกรไทย	 163
  69. พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย	 164 
  70. พรรคมหาประชาชน	 165
  71.  พรรคพลังพลเมือง	 166
  72. พรรคเเพื่อสหกรณ์ไทย	 167
  73. พรรคเอกราชไทย	 168
  74. พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน	 169
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