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Long-Term Equity Fund  (LTF)

LTF  หมายถงึ สทิธปิระโยชนภาษใีนการลงทนุในกองทนุรวมหุนระยะยาว โดยการ
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3
กันยายน 2547 ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร และประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีเ่กีย่วของ
อกี 2  ฉบบั มสีาระสาํคญัสรปุไดดงันี้

1. ผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ที่เปนบุคคลธรรมดา (ไมรวมถึง
หางหุนสวนสามญั คณะบคุคลทีไ่มใชนติบิคุคล และกองมรดกทีย่งัไมไดแบง) ทีซ่ือ้หนวย
ลงทนุใน   กองทนุดงักลาวจะไดรบัสทิธยิกเวนภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาเทากบัเงนิทีล่งทนุ
แตไมเกนิรอยละ 15 ของเงนิไดพงึประเมนิและไมเกนิปละ 300,000 บาท และหากผูลงทนุ
มเีงนิไดจากการขายหนวยลงทนุคนืใหกบักองทนุรวมฯ  กจ็ะไดรบัยกเวนภาษดีวย

2. ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไดจากหลายกองทุน และสามารถ
โอนยายการลงทนุไปยงักองทนุอืน่ไดโดยนบัอายกุารลงทนุตอเนือ่ง

ดานภาษอีากร
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3. ผูถอืหนวยลงทนุตองถอืหนวยลงทนุไวไมนอยกวา 5 ป  (เวนแตกรณทีพุพลภาพ
หรอืตายจะถอืไวสัน้กวาระยะเวลาดงักลาวกไ็ด) หากมกีารไถถอนหนวยลงทนุกอนกาํหนด
เวลา 5 ป ผูลงทนุจะไมไดรบัสทิธปิระโยชนทางภาษจีากมาตรการดงักลาว

มาตรการดังกลาวนอกจากจะมีสวนสนับสนุนใหผูลงทุนรายยอยสามารถลงทุน
ในระบบตลาดทนุผานกองทนุรวมหุนระยะยาว (LTF) ในระยะยาวไดโดยไดรบัผลตอบแทน
ทีส่งูขึน้แลว ยงัมสีวนชวยใหตลาดทนุของไทยมเีสถยีรภาพยิง่ขึน้อกีดวย

สาํหรบัผูทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี หรอืกองทนุสาํรอง
เลีย้งชพี หรอืกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ กย็งัคงมสีทิธไิดรบัการยกเวนภาษเีงนิได
บคุคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดไมเกนิปละ 300,000 บาท ไดอกีทางหนึง่

* * * * * * * *

Retirement Mutual Fund  (RMF)

RMF   หมายถงึ  หนวยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี สามารถนาํเงนิทีจ่าย
ในการซื้อหนวยลงทุนมาหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีได แตทั้งนี้เมื่อรวมกับ
เงนิสมทบทีจ่ายเขากองทนุสาํรองเลีย้งชพี และ กบข. แลว จะตองไมเกนิ 300,000 บาท

มาตรการใหหกัคาลดหยอนในการคาํนวณภาษเีพิม่เตมิจากป พ.ศ. 2545 นีน้บัวา
จะมีสวนชวยลดภาระภาษีใหกับผูมีเงินไดคอนขางมาก ดังนั้นจึงขอใหผูที่มีสิทธิไดรับ
การลดหยอนภาษไีดรบัทราบถงึมาตรการดงักลาวขางตน

* * * * * * * *
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ผูทีม่หีนาทีเ่สยีภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา

1. บคุคลธรรมดา
2. หางหุนสวนสามญัหรอืคณะทีม่ใิชนติบิคุคล
3. ผูทีถ่งึความตายระหวางปภาษี
4. กองมรดกทีย่งัไมไดแบง

 * * * * * * * *

เงนิไดอะไรบางทีต่องเสยีภาษี
เงนิไดทีต่องเสยีภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา เรยีกวาเงนิไดพงึประเมนิ  หมายถงึ  เงนิได

หรอืหนวยภาษ ี  ใดทีเ่กดิขึน้ระหวางปวนัที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคมของปใด  กใ็หเปน
เงินไดของปภาษีนั้น

1. เงนิ  ซึง่เกดิจากเงนิไดพงึประเมนิทีร่บั เชน  เงนิเดอืน  คาจางรบัทาํงานให
2. ทรพัยสนิ   เชน บคุคลธรรมดาสงฉลากไปชงิโชคไดรบั รถยนต มา 1 คนั

เปนรางวลัจากการชงิโชค     ตองนาํมลูคาของรถยนตดงักลาวดวยราคาตลาด
มาคาํนวณเปนเงนิไดเพือ่เสยีภาษ ี หรอื  กรณทีี ่ พนกังาน ลกูจาง กรรมการ
ไดรบัแจกหุนหรอืไดซือ้ในราคาต่าํกวาตลาด ยอมถอืเปนรายไดตองนาํมารวม
คาํนวณ ภาษดีวย

3. ประโยชนอืน่ทีไ่ดรบัซึง่อาจคดิคาํนวณไดเปนเงนิได เชน  บานทีน่ายจาง
ใหลกูจางอยูโดยไมตองเสยีคาเชา โดยใหเปนเงนิไดพงึประเมนิในอตัรารอยละ
20 ของเงนิเดอืนหรอืคาจางรวมทัง้ป

4. เงนิคาภาษอีากรทีผู่จายเงนิหรอืผูอืน่ออกแทนให  เชน  กรณทีีน่ายจางออกภาษี
เงนิไดใหกบั  พนกังานหรอืผูรบัเงนิ  โดยทีล่กูจางไมตองรบัภาระในการเสยีภาษี
เงนิไดเอง  ใหนาํเงนิคาภาษทีีน่ายจางออกแทนไปรวมกบัเงนิเดอืนและคาจาง
ทีไ่ดรบัในปภาษนีัน้แลวคาํนวณภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาตามมาตรา 48 (1)

5. เครดติภาษตีามกฎหมาย

* * * * * * * *
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เมือ่มเีงนิไดแลวผูเสยีภาษตีองทาํอะไรบาง
1. ขอมเีลขและบตัรประจาํตวัผูเสยีภาษภีายใน 60 วนั นบัแตวนัทีม่เีงนิไดเกดิขึน้

ผูมเีงนิไดทีม่ภีมูลิาํเนาอยูในกรงุเทพมหานคร อาจยืน่คาํรอง ณ สาํนกังาน
สรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานครทัง้ 16 แหง หรอื สาํนกัสรรพากรพืน้ทีส่าขา
(อาํเภอ) ทกุแหงสาํหรบัในตางจงัหวดัยืน่คาํขอไดทีส่าํนกังาน สรรพากรพืน้ที่
(จงัหวดั )และสาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขา(อาํเภอ) ทกุแหงแลวแตกรณี

2. ยืน่แบบแสดงรายการปกตปิละ 1 ครัง้ เงนิไดของปใดกย็ืน่แบบฯ ภายในวนัที่
31 มนีาคม ของปถดัไป เวนแตเงนิไดบางลกัษณะ เชน การใหเชาทรพัยสนิ
เงนิไดจากวชิาชพีอสิระ เงนิไดจากการรบัเหมา เงนิไดจากธรุกจิการพาณชิย
เปนตน จะตองยืน่แบบฯ ตอนกลางป สาํหรบัเงนิไดทีเ่กดิขึน้ใน 6 เดอืนแรก
ภายในเดอืนกนัยายนของปนัน้กอนการยืน่ภาษปีระจาํปตามปกติ

* * * * * * * *

ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นในระหวางปภาษีมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ เสีย
ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา

ผูทีม่เีงนิไดเกดิขึน้ระหวางปภาษจีะมหีนาทีต่องยืน่แบบฯ กต็อเมือ่มเีงนิไดถงึเกณฑ
ขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ไมวาเมื่อคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระเพิ่มเติม
หรอืไมกต็าม ดงันี้

1. ผูมเีงนิไดจากการจางแรงงานประเภทเงนิเดอืน คาจาง ทีไ่ดรบัในปภาษนีัน้
(ตัง้แต 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม)

- กรณไีมมคีูสมรสตองมเีงนิไดพงึประเมนิเกนิ 50,000 บาท
- กรณทีีม่คีูสมรสไมวาฝายเดยีว หรอืทัง้สองฝายตองมเีงนิไดพงึประเมนิ
รวมกนัเกนิ 100,000 บาท
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2. ผูมเีงนิไดจากการทาํธรุกจิการคาทัว่ไปทีม่ใิชเกดิจากการจางแรงงานที่

ไดรบัในปภาษนีัน้ (ตัง้แต 1 มกราคม ถงึ  31 ธนัวาคม)
- กรณไีมมคีูสมรสตองมเีงนิไดพงึประเมนิเกนิ 30,000 บาท
- กรณมีคีูสมรสไมวาฝายเดยีวหรอืทัง้สองฝายตองมเีงนิไดพงึประเมนิ
รวมกนัเกนิ 60,000 บาท

3. กองมรดกของผูตายทีย่งัไมแบงเกนิ 30,000 บาท
4. หางหุนสวนสามญัหรอืคณะบคุคลทีม่ใิชนติบิคุคลเกนิ 30,000 บาท

* * * * * * * *

การขอผอนชาํระภาษี
ถามีภาษีที่ตองชําระจํานวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปและภาษีสิ้นป

ผูเสียภาษีมีสิทธิ ขอผอนชําระภาษีไดเปน 3 งวดเทาๆ กัน โดยไมตองเสียเงินเพิ่มใดๆ
ผูเสยีภาษอีาจตดิตอขอผอนชาํระไดที ่สาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาโดยใชแบบ บ.ช. 35
จาํนวน 1 ชดุ 3 แผน ขอความเหมอืนกนัดงันี้

งวดที่ 1 ชาํระพรอมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภายในวนัที ่30 กนัยายน
หรอืวนัที ่31 มนีาคม

งวดที่ 2 ชาํระภายใน 1 เดอืนนบัแตวนัทีต่องชาํระงวดที ่1

งวดที่ 3 ชาํระภายใน 1 เดอืนนบัแตวนัทีต่องชาํระงวดที ่2
ถาภาษงีวดใดงวดหนึง่มไิดชาํระภายในกาํหนดเวลาดงักลาว ผูเสยีภาษหีมดสทิธทิี่

จะชาํระภาษเีปน รายงวด และตองเสยีเงนิเพิม่ในอตัรารอยละ 1.5 ตอเดอืน หรอืเศษของ
เดอืนของเงนิภาษงีวดทีเ่หลอื

 * * * * * * * *
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ชาํระภาษเีกนิกาํหนดเวลาหรอืชาํระไมถกูตองจะมคีวามรบัผดิอยางไรบาง
1. กรณไีมชาํระภาษภีายในกาํหนดเวลา

จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ที่ตองชําระนั้น นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระภาษี เวนแต
กรณีที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษีได เงินเพิ่ม
เสยีรอยละ 0.75

2. กรณเีจาพนกังานตรวจสอบออกหมายเรยีก
และปรากฏวามิไดยื่นแบบแสดงรายการไวหรือยื่นแบบแสดงรายการไว แตชําระ

ภาษีขาดหรือต่ําไป นอกจากจะตองรับผิดชําระเงินเพิ่มตามขอ 1 แลว ยังจะตองรับผิด
เสยีเบีย้ปรบัอกี 1 เทา หรอื 2 เทาของเงนิภาษทีีต่องชาํระแลวแตกรณ ีเงนิเบีย้ปรบัดงักลาว
อาจลดหรอืงดไดตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีาํหนดโดยอนมุตัริฐัมนตรี

* * * * * * * *

การยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษี
1. สาํนกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขา (เดมิเรยีกวา สาํนกังานสรรพากรเขต  /

อาํเภอ) สาํหรบัการยืน่แบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผูมเีงนิไดสามารถยืน่แบบฯ ณ สาํนกังาน
สรรพากรพืน้ทีส่าขาใดกไ็ด ไมจาํเปนตองเปนทองทีท่ีม่ภีมูลิาํเนา

2. สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร อาจยื่นแบบทางไปรษณีย โดยสงไปยัง
กองคลงักรมสรรพากรได โดยถอืเอาวนัลงทะเบยีนเปนวนัรบัแบบและชาํระภาษ ี (ไมรวม
กรณขีอผอนชาํระ)

3. บน Web Site ของกรมสรรพากร ที ่ www.rd.go.th โดยชาํระภาษผีานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย หรือชําระผาน e-payment หรือโดยวิธีอื่นไดแก
ชาํระผานเครือ่ง ATM  โทรศพัทบาน โทรศพัทมอืถอื  ทางอนิเทอรเนต็ หรอืชาํระผานทาง
ไปรษณยี
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4. ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร หรือ

ตางจงัหวดั แตตองเปนกรณยีืน่แบบ ฯ และชาํระภาษภีายในกาํหนดเวลา มภีาษทีีต่อง
ชาํระพรอมกบัการยืน่แบบ ฯ และจะตองเปนแบบ ฯ ทีแ่สดงชือ่ ทีอ่ยู เลขประจาํตวัผูเสยีภาษี
ตามทีก่รมสรรพากรจดัทาํและสงให

* * * * * * * *

เงนิไดพงึประเมนิทีไ่ดรบัยกเวนภาษี
เงนิไดทีไ่ดรบัยกเวนภาษี มอียูหลายกรณทีีส่าํคญัๆ ไดแก การยกเวนตามมาตรา

42 แหงประมวลรัษฎากร การยกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเวนตาม
พระราชกฤษฎกีา ฉบบัตางๆ เปนตน เงนิไดทีไ่ดรบัยกเวนภาษมีดีงันี้

1. คาเบี้ยเลี้ยง หรือ คาพาหนะ ซึ่งลูกจางหรือผูรับหนาที่หรือตําแหนงงาน
หรอืผูรบัทาํงาน ใหไดจายไปโดยสจุรติ ตามความจาํเปนเฉพาะในการทีต่องปฏบิตักิารตาม
หนาทีข่องตน และไดจายไปทัง้หมด ในการนัน้

2. คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดโดยพระราช
กฤษฎกีาวาดวยอตัรา คาพาหนะและเบีย้เลีย้งเดนิทาง

3. เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหแกลูกจาง เฉพาะสวนที่ลูกจางไดจาย
ทัง้หมดโดยจาํเปน เพือ่การเดนิทางจากตางถิน่ในการเขารบังานเปนครัง้แรก หรอืในการ
กลับถิ่นเดิมเมื่อการจางสิ้นสุดลงแลว แตขอยกเวนนี้มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางที่ลูกจาง
ไดรับในการยายกลับถิ่นเดิม และในการเขารับงานของนายจางเดิมภายใน 365 วัน
นบัแตวนัทีก่ารจางครัง้กอนไดสิน้สดุลง

4. ในกรณีที่นายจางและลูกจางไดทําสัญญากันโดยสุจริตกอนใชพระราช
บญัญตัภิาษเีงนิได พทุธศกัราช 2475 มขีอกาํหนดวา นายจางจะชาํระเงนิบาํเหนจ็
เงนิคาธรรมเนยีม เงนิคานายหนา หรอืเงนิโบนสั ใหแกลกูจางเปนจาํนวนเดยีวเมือ่การงาน
ทีจ่างไดสิน้สดุแลว แมเงนิเตม็จาํนวนนัน้จะไดชาํระภายหลงัทีใ่ช บทบญัญตัใินสวนนีก้ด็ี
เงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัส สวนที่เปนคาจางแรงงาน
อันไดทําในเวลากอนใชพระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช 2475 นั้น ไมตองรวม
คาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได
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5. เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบานที่ใหอยูโดย
ไมตองเสยีคาเชาสาํหรบัขาราชการสถานทตู หรอืสถานกงสลุไทยในตางประเทศ

6. เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมปหรือแสตมป
ไปรษณยีากรของรฐับาล

7. เบีย้ประชมุกรรมาธกิารหรอืกรรมการ หรอืคาสอน คาสอบทีท่างราชการ
หรอืสถานศกึษาของทางราชการจายให

8. ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ทีไ่ดรบัยกเวนภาษ ีไดแก ดอกเบีย้ดงัตอไปนี้
(1) ดอกเบีย้สลากออมสนิ หรอืดอกเบีย้เงนิฝากออมสนิของรฐับาลเฉพาะ

ประเภท ฝากเผือ่เรยีก
(2) ดอกเบีย้เงนิฝากประเภทออมทรพัยทีไ่ดรบัจากสหกรณ
(3) ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารในราชอาณาจกัรทีต่องจายคนืเมือ่ทวงถาม

ประเภท ออมทรพัยเฉพาะ กรณทีีผู่มเีงนิไดไดรบัดอกเบีย้ดงักลาว
ในจาํนวนรวมกนัทัง้สิน้ไมเกนิ 10,000 บาท ตลอดปภาษนีัน้ ทัง้นี้
ตามหลกัเกณฑวธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิด ีประกาศ(มาตรา 42(8))

(4) ดอกเบีย้เงนิฝากทีเ่กดิจากการฝากเงนิกบัธนาคารในประเทศไทย
และจากสหกรณออมทรพัยตามกฎหมายวาดวยสหกรณในประเทศ
เปนรายเดอืนตดิตอกนัมรีะยะเวลาไมนอยกวา 24 เดอืน นบัแตวนัทีฝ่าก
โดยมยีอดเงนิฝากแตละคราวเทากนัแตไมเกนิ 25,000 บาท ตอเดอืน
และรวมทัง้หมดแลวตองไมเกนิ 600,000 บาท

9. การขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพย ที่ไดมาโดยมิได
มุงในทางการคาหรือหากําไร แตไมรวมถึงเรือกําปน เรือที่มีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป
เรอืกลไฟหรอืเรอืยนตทีม่รีะวางตัง้แต 5 ตนัขึน้ไปหรอืแพ

10. เงนิไดทีไ่ดรบัจากการอปุการะโดยหนาทีธ่รรมจรรยา เงนิไดทีร่บัจากการรบั
มรดก หรอืจากการใหโดยเสนหาเนือ่งในพธิ ีหรอืตามโอกาสแหงขนบธรรมเนยีมประเพณี

11. รางวลัเพือ่การศกึษาหรอืคนควาในวทิยาการ รางวลัสลากกนิแบงหรอืสลาก
ออมสนิ ของรฐับาล รางวัลที่ทางราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิได
มีอาชีพในการประกวดหรือแขงขัน หรือสินบนรางวัลที่ทางราชการจายใหเพื่อประโยชน
ในการปราบปรามการกระทาํความผดิ
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12. บาํนาญพเิศษ บาํเหนจ็พเิศษ บาํนาญตกทอด หรอืบาํเหนจ็ตกทอด
13. คาสนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ เงนิทีไ่ดจากการประกนัภยัหรอืการฌาปนกจิ

สงเคราะห
14. เงินสวนแบงกําไรจากหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล

ซึง่ตองเสยีภาษ ีตามบทบญัญตัใินสวนนี ้แตไมรวมถงึเงนิสวนแบงของกาํไรจากกองทนุรวม
15. เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาว อันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือ

ครอบครวั ไดทาํเอง
16. เงนิไดทีไ่ดรบัจากกองมรดกซึง่ไดเสยีภาษเีงนิไดไวในนามของกองมรดกแลว
17. รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อ

สลากบาํรงุ กาชาดไทย
18. ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการคืนเงินภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร
19. เงินไดที่เปนเงินปนผลหรอืเงินเฉลี่ยคืนที่สหกรณจายใหแกสมาชิก
20. เงินปนผลที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบการขนสง

ทางทะเลและ ถอืกรรมสทิธเรอืไทย หรอืทีป่ระกอบกจิการอูเรอืทีไ่ดรบัสทิธปิระโยชนตาม
พ.ร.บ. สงเสรมิการพาณชิยนาว ีพ.ศ.2521 ซึง่จะไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดกต็อเมือ่ไดตราเปน
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากรแลว

21. เงินไดจากการขายหนวยลงทนุในกองทุนรวม
22. เงินไดของกองทุนรวม
23. เงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตน ไดรับจากกองทุนประกันสังคมตาม

กฎหมายวาดวย การประกนัสงัคม
24. เงนิไดจากกจิการโรงเรยีนราษฎร  (โรงเรยีนเอกชน) แตไมรวมถงึเงนิไดจากการ

ขายของ การรับจางทําของหรือการใหบริการอื่นใดที่โรงเรียนราษฎร ซึ่งเปนโรงเรียน
อาชวีศกึษาไดรบัจากผูซึง่มใิชนกัเรยีน

25. เงินไดจากการจําหนายหรือสวนลดจากการจําหนายสลากกินแบง
ของรฐับาล

26. เงินไดสวนที่เปนคาจางการทํางานในระหวางเวลาปดภาคการศึกษา
ของคนตางดาว ซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตที่เขามาศึกษา ณ สถานศึกษาใน
ประเทศไทย ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัถอยทถีอยปฏบิตัติอกนั
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27. เงนิไดสวนทีเ่ปน คารกัษาพยาบาล
28. เงนิไดทีท่างราชการจายใหเปนเงนิคาเชาบาน หรือเงินที่คํานวณไดจาก

มลูคาของการได อยูบานทีใ่หอยูโดยไมเสยีคาเชา เงนิชวยการศกึษาบตุร เงนิชวยเหลอืบตุร
เงนิคาเบีย้กนัดาร เงนิยงัชพีหรอื เงนิคาอาหารทาํการนอกเวลา

29. เงินคาเชาบานที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวน
นติบิคุคลเทาทีผู่ม ี เงนิไดไดจายไปโดยสจุรติตามความเปนจรงิ หรอืเงนิทีค่าํนวณไดจาก
มูลคาของการไดอยูบานที่รัฐวิสาหกิจดังกลาวใหอยู โดยไมตองเสียคาเชาและ
รฐัวสิาหกจิผูจายเงนิมไิดออกคาภาษเีงนิไดสาํหรบัเงนิไดจาํนวนดงักลาวให

30. เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบี้ยกันดารหรือเงินยังชีพ
ที่ไดรับจาก รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับที่ทาง
ราชการใหแกขาราชการและรฐัวสิาหกจิผูจายเงนิมไิดออกคาภาษเีงนิไดจาํนวนดงักลาวให

 * * * * * * * *

ผูมเีงนิไดมสีทิธหิกัคาลดหยอน
การหกัลดหยอน  หมายถงึ  รายการตางๆ ทีก่ฎหมายไดกาํหนดใหหกัไดเพิม่ขึน้

หลงัจากไดหกัคาใชจายแลว เพือ่เปนการบรรเทาภาระภาษใีหแกผูเสยีภาษกีอนนาํเงนิไดที่
เหลือซึ่งเรียกวาเงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
รายการหกัลดหยอนกรณตีาง ๆ มดีงัตอไปนี้
1. การหกัลดหยอนในกรณทีัว่ไป

1.1 ผูมเีงนิได 30,000 บาท (ไมวาจะอยูในประเทศไทยถงึ 180 วนั หรอืไมกต็าม)

1.2 สามหีรอืภรยิาของผูมเีงนิได 30,000 บาท
(1) สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดที่มีสิทธิหักลดหยอน จะตองเปนสามีหรือ

ภรยิาชอบดวยกฎหมาย การสมรส ไมครบปภาษกีม็สีทิธหิกัลดหยอนได เชน จดทะเบยีน
สมรสระหวางปภาษ ีหรอืตายในระหวางปภาษ ีกม็สีทิธหิกัลดหยอนได 30,000 บาท

(2) สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดที่จะนํามาหักลดหยอนจะตองไมมีเงินได
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พงึประเมนิหรอืม ี แตไมไดแยกคาํนวณภาษ ี ตวัอยาง  สามภีรยิาแตงงานครบปภาษแีละ
ตางฝายตางมเีงนิไดประเภทที ่1 กรณดีงักลาว  ภรยิาสามารถแยกคาํนวณภาษตีางหาก
จากสามีไดโดยชอบ ทั้งสามีภริยาจึงไมมีสิทธินําคูสมรสมาหักลดหยอนได แตหาก
ภริยามีเงินไดประเภทอื่น (2-8) ใหสามีนําเงินไดของภริยามารวมคํานวณและมีสิทธินํา
คูสมรสมาหกั ลดหยอนได

1.3 การหักลดหยอนบุตร ใหหักสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย หรือบุตร
บญุธรรมของผูม ีเงนิได รวมทัง้บตุรชอบดวยกฎหมายของสามหีรอืภรยิาของผูมเีงนิไดดวย

โดยมเีงือ่นไขวาบตุรทีเ่กดิ กอนหรอื ในพ.ศ.2522 หรอืทีไ่ดรบัเปนบตุรบญุธรรม
กอน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บตุรที่เกดิ หลงั พ.ศ.2522 หรอืทีไ่ดรบัเปนบตุร
บญุธรรมในหรอืหลงั พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แตรวมกนัตองไมเกนิ 3 คน

การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร
โดยใหนบัรวมทัง้บตุร ทีไ่มอยูในเกณฑไดรบัการหกัลดหยอนดวย

การหกัลดหยอนสาํหรบับตุร ใหหกัไดเฉพาะบตุรซึง่มีอายไุมเกนิ 25 ป และยงั
ศกึษาอยู ในมหาวทิยาลยัหรอืชัน้อดุมศกึษาเฉพาะภายในประเทศใหลดหยอนเพือ่
การศกึษาไดอกีคนละ 2,000 บาท หรอืเปน ผูเยาว หรอืศาลสัง่ใหเปนคนไรความสามารถ
หรอืเสมอืนไรความสามารถอนัอยูในความอปุการะเลีย้งด ูแตมใิห หกัลดหยอนสาํหรบับตุร
ดังกลาวที่มีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได
ดังกลาวตองไมใชเงินไดที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 42 ใหไมตองรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษเีงนิได

การหกัลดหยอนสาํหรบับตุรดงักลาว ใหหกัได ตลอดปภาษ ีไมวากรณจีะหกัไดนัน้
จะมีอยูตลอดปภาษีหรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตร
บญุธรรมไดในฐานะเดยีว

1.4 เบี้ยประกันภัย  ที่ผูมีเงินไดจายไป ในปภาษีสําหรับการประกันชีวิตของ
ผูมีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม
ประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแต 10 ขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้น ไดเอาประกัน
ไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรหรือการฝากเงิน
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ออมสนิประเภทสงเคราะหชวีติและครอบครวัทีม่กีรมธรรมตัง้แต 10 ปขึน้ไป สามารถนาํมา
หกัลดหยอนตามเกณฑนีไ้ด

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิต และความเปนสามีภริยา
ไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเบี้ยประกันที่จายสําหรับการประกัน
ชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑขางตน ไมวาสามีหรือภริยานั้นจะมีเงินไดในปภาษี
นัน้หรอืไมกต็าม แตไมสามารถนาํเบีย้ประกนัชวีติของบตุรมาหกั ลดหยอนได

เบี้ยประกันชีวิต นอกจากไดรับการลดหยอนภาษีแลว สวนที่เกิน 10,000 บาท
แตไมเกนิ 40,000 บาท เปนเงนิไดทีไ่ดรบัการยกเวนภาษี

1.5 เงินสะสม ที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หักลดหยอนไดตามจํานวน
ที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 290,000 บาท
เปนเงินที่ไดรับการยกเวนภาษี โดยนําจํานวนเงินสวนที่เกินดังกลาวหักจากเงินได
พงึประเมนิกอนหกัคาใชจายตามจาํนวนทีจ่ายจรงิแตไมเกนิ 290,000 บาท

1.6 เงนิสมทบ ทีผู่ประกนัตนจายเขากองทนุประกนัสงัคม ตามกฎหมายวาดวย
การประกันสังคมตามจํานวนที่จายจริง ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึ่งเปนผู
ประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ขางตนและความเปนสามีภริยาไดมี
อยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวย สําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จายเขา
กองทนุประกนัสงัคมดงักลาวตามเกณฑขางตน

1.7 เงินบริจาค  เมื่อหักลดหยอนตาง ๆ หมดแลว เหลือเทาใดใหหักลดหยอน
ไดอีกสําหรับ เงินบริจาค เงินบริจาคที่หักคาลดหยอนไดนั้นผูมีเงินไดตองบริจาค
เปนเงนิใหแกการกศุลสาธารณะ โดยหกัได เทาจาํนวนเงนิทีจ่ายจรงิแตตองไมเกนิรอยละ
10 ของเงนิไดหลงัจากหกัคาใชจายและหกัคาลดหยอนตาง ๆ ขางตนแลว

การบรจิาค ไดแก
(1) การบรจิาคเปนทรพัยสนิ เชน ทีด่นิ รถยนต ฯลฯ จะตรีาคาเปนเงนิเพือ่หกั

ลดหยอนไมได
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(2) ในกรณทีีใ่บเสรจ็รบัเงนิบรจิาค ระบชุือ่ผูมเีงนิไดและสามหีรอืภรยิาเปนผู

บรจิาค โดยไมไดแยกสวนกนัไวใหถอืวาบรจิาคคนละครึง่ของจาํนวนเงนิ
บรจิาคทัง้หมด

(3) ในกรณมีชีือ่บคุคลหลายคนในใบเสรจ็รบัเงนิบรจิาค ใหเฉลีย่เทา ๆ กนั
(4) ใบเสรจ็รบัเงนิระบวุนับรจิาคไวในปภาษใีด ใหนาํมาหกัลดหยอนไดในปภาษี

นัน้เทานัน้
(5) ตองบรจิาคเปนเงนิใหแก องคการสถานสาธารณกศุล ตามรายชือ่ทีก่าํหนด

* * * * * * * *

การหกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดบูดิามารดาของผูมเีงนิได
ขอ 1 การหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดา

มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ใหหักลดหยอนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้

(1) ใหหักลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท สําหรับบิดามารดาที่มีอายุ
หกสิบปขึ้นไป และอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได ซึ่งบิดามารดาตองมีเงินได
ไมเกนิ 30,000 บาท ในปทีข่อหกัคาลดหยอน

(2) ผูมีเงินไดหรือสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจะตองเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของบดิามารดาทีผู่มเีงนิไดใชสทิธหิกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดู

(3) กรณีผูมีเงินไดหลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน
ใหผูมีเงินไดคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา
มารดาดงักลาวเปนผูมสีทิธหิกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดบูดิามารดาดงักลาวนัน้ในแตละปภาษี

(4) การหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกลาวใหหักได
ตลอดป ภาษ ีไมวากรณทีีจ่ะหกัลดหยอนไดนัน้จะมอียูตลอดปภาษหีรอืไม

(5) กรณสีามหีรอืภรยิาเปนผูมเีงนิไดฝายเดยีว ใหผูมเีงนิไดหกัลดหยอนคา
อปุการะเลีย้งดบูดิามารดาของสามหีรอืภรยิาของผูมเีงนิไดคนละ 30,000 บาท

(6) กรณีผูมีเงินไดซึ่งมีสิทธิหักลดหยอนอยูแลว ตอมาไดสมรสกันใหยัง
คงหกัลดหยอนไดดงันี้
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(ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ขอหักลดหยอน
ใหตางฝายตางหกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดบูดิามารดาของตนคนละ 30,000 บาท

(ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ขอหักลดหยอน
และภริยาไมใชสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ใหหักลดหยอนคา
อปุการะเลีย้งดบูดิามารดาของผูมเีงนิได รวมทัง้บดิามารดาของภรยิาของผูมเีงนิไดคนละ
30,000 บาท

(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ขอหักลดหยอน
และภริยาใชสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ใหสามีและภริยาตาง
ฝายตางหกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดบูดิามารดาของตนคนละ 30,000 บาท

(7) กรณผีูมเีงนิไดมไิดเปนผูอยูในประเทศไทยใหหกั ลดหยอนคาอปุการะ
เลีย้งดบูดิามารดาไดเฉพาะบดิามารดาทีอ่ยูในประเทศไทย

ขอ 2 การหกัลดหยอนตามประกาศนี ้ผูมเีงนิไดตองระบเุลขประจาํตวัประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรของบิดามารดาที่ผูมีเงินไดใชสิทธิหักลดหยอน
คาอปุการะเลีย้งดใูนแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาดวย

ขอ 3 การหักลดหยอนตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานรับรองการ
อปุการะเลีย้งดจูากบดิามารดาทีผู่มเีงนิไดใชสทิธหิกัลดหยอนคาอปุการะเลีย้งดู

 * * * * * * * *


