
การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ... ส้ินปี

ชุมพร  เสนไสย



หลกัการจดัเกบ็ภาษภีาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา

1. แหล่งเงินได้ภายในประเทศ (ม.41 ว.1)

- หน้าที่งานหรือกจิการที่ท าในประเทศไทย

- กจิการของนายจ้างในประเทศไทย

- ทรัพย์สินทีผู้่ในประเทศไทย
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หลกัการจดัเกบ็ภาษภีาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา
2. แหล่งเงินได้นอกประเทศ (มาตรา 41 ว.2 และ ว.3)

- หน้าที่งานหรือกจิการที่ท าในต่างประเทศ
- ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในต่างประเทศ
เงื่อนไข 

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยถงึ 180
วนัในปีภาษี)   และ
2. น าเงินได้เข้ามาในประเทศไทย
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ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี

1. บุคคลธรรมดา(ม.56 ว.1) 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล

(ม.56 ว.2)

3. ผู้ทีถ่งึแก่ความตาย (ม.57ทว ิว.1)

4. กองมรดกที่ยงัมิได้แบ่ง (ม.5ทว ิว.2)
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1. เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
เบีย้เลีย้ง โบนัส เบีย้หวดั บ าเหน็จ บ านาญ ฯลฯ (40(1))

2. เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจาก  การรับ
ท างานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เบีย้
ประชุม ฯลฯ (40(2))

ตัวอย่างเงินได้ประเภทนี ้ ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา  ค่า
วทิยากร  ค่ารับจ้างที่ใช้แรงเป็นส าคญั 

เงนิได้พงึประเมิน : ประเภทเงนิได้
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3. ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน  (40(3))
4. เงินไดท่ี้เป็น

(ก) ดอกเบ้ียฯ
(ข) เงินปันผล
(ค) เงินโบนสัท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้
(ง) เงินลดทุนฯ
(จ) เงินเพิ่มทุนฯ
(ฉ) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั
(ช) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วน หรือโอนหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัร หรือ

ตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีแสดงสิทธิในหน้ี



5. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้เน่ืองจาก  (40(5))
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน
(ข) การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพย์สิน
(ค) การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผู้ขายได้รับคนื
ทรัพย์สินที่ซ้ือขายน้ัน  โดยไม่ต้องคนืเงินหรือประโยชน์ที่
ได้รับแล้ว

6. เงินได้จากวชิาชีพอสิระ คอื วชิากฎหมาย การประกอบโรค
ศิลปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี 40(6))

เงนิได้พงึประเมิน : ประเภทเงนิได้
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7.  เงนิได้จากการรับเหมาทีผู้่รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา
สัมภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ 40(7))

8.  เงนิได้จากการธุรกจิ การพาณชิย์ การเกษตร การขนส่ง 
การอุตสาหกรรม หรือการอืน่นอกจากที่ระบุไว้ใน 1 ถงึ  7

-

เงนิได้พงึประเมิน : ประเภทเงนิได้
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- ความแตกต่างระหวา่งเงินไดต้ามมาตรา 40 (7) และ มาตรา 40 (8)
- ความแตกต่างของเงินไดต้ามมาตรา 40 (2) มาตรา 40 (6) และ

มาตรา 40(8)



การค านวณภาษี/ฐานภาษีและอตัราภาษี
• วธีิค านวณภาษี : ม. 48(1) และ (2)
วธีิที่ 1 เงินได้สุทธิ x อตัรา (ก้าวหน้า) = ภาษี
วธีิที่ 2 เงินได้พงึประเมิน x อตัรา(0.5 %) = ภาษี 

(เฉพาะเงินได้ประเภท 2-8 จ านวนตั้งแต่ 60,000 บาท ขึน้ไป)
• เปรียบเทียบ ภาษีวธีิที่ 1 และวธีิที่ 2 ให้เสียภาษีตามจ านวน    
ที่สูงกว่า
• ข้อสังเกต

วธีิที่ 1 ยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (พรฎ. 470)
วธีิที่ 2 ยกเว้นภาษีเงินได้จ านวนไม่เกนิ 5,000 บาท (พรฎ. 

480)
10



ฐานภาษีและอตัราภาษี

เงนิได้พงึประเมิน
หัก ค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อน

เงนิได้สุทธิ
คูณ อตัราภาษี (ก้าวหน้า)

ภาษเีงนิได้

เงนิได้พงึประเมนิ 
คูณ อตัราภาษี (0.5%)
ภาษเีงนิได้
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ประเภทที่ 1 และ 2 หัก 40%  ไม่เกนิ 60,000 บาท
(ม.42 ทว)ิ

ประเภทที่ 3 เฉพาะค่าแห่งสิทธิ หัก 40% ไม่เกนิ
60,000 บาท (ม.42 ตรี)

ประเภทที่ 4 ไม่หักค่าใช้จ่าย

การหักค่าใช้จ่าย : ประเภทเงินได้
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ประเภทที ่5 หักอตัราเหมาหรือตามจริง (ม.43 และพรฎ. (ฉบับ
ที ่11) พ.ศ. 2502)

ประเภทที ่6 หักอตัราเหมาหรือตามจริง (ม.44 และพรฎ. (ฉบับ
ที ่11) พ.ศ. 2502)

ประเภทที ่7 หักอตัราเหมาหรือตามจริง (ม.45 และพรฎ. (ฉบับ
ที ่11) พ.ศ. 2502)

ประเภทที ่8 หักอตัราเหมาหรือตามจริง (ม.46 และพรฎ. (ฉบบั
ที ่11) พ.ศ. 2502)

การหักค่าใช้จ่าย : ประเภทเงนิได้
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การลดหย่อนภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา

1. ลดหย่อนส าหรับผู้มเีงนิได้ 30,000  บาท (ปีภาษ ี2559)
- ลดหย่อนส าหรับสาม ีภริยาผู้มเีงนิได้  30,000 บาท 

(ปีภาษ ี2559)
- ลดหย่อนส าหรับบุตร มหีลกัเกณฑ์ดงันี ้                   
1) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของ   ผู้มีเงนิ
ได้  รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามหีรือภริยาของผู้มีเงนิ
ได้
2) หักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกนิ 3 คน คนละ 15,000 บาท

14



3) การนับจ านวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรทีม่ชีีวติอยู่
ตามล าดบัอายุสูงสุดของบุตร  โดยให้นับบุตรทีไ่ม่อยู่ใน 
เกณฑ์ที่ได้รับการหักลดหย่อนด้วย
4) ให้หักลดหย่อนได้เฉพาะบุตรดงันี้

- มอีายุไม่เกนิ 25 ปี และก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยั 
ขั้นอุดมศึกษา

- เป็นผู้เยาว์
- เป็นผู้ทีศ่าลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน

ไร้ความสามารถ
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5) บุตรมเีงนิได้ไม่ถงึ  15,000 บาท เว้นแต่มีเงนิได้ตั้งแต่ 15,000
บาท แต่เงนิได้น้ันได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาตาม
มาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร

6) ให้หักได้ตลอดปีภาษ ีไม่ว่ากรณจีะหักได้น้ันจะมีอยู่ตลอดปี
ภาษหีรือไม่ และในกรณบุีตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนได้ใน
ฐานะบุตรบุญธรรมฐานะเดยีว

- บุตรซ่ึงมสิีทธิหักลดหย่อน  15,000 บาท  มสิีทธิหัก
ลดหย่อนเพือ่การศึกษาบุตรได้ 2,000 บาท ถ้าเป็นการศึกษา
ในระดบัอนุบาลถึงปริญญาเอก และเป็นการศึกษาในประเทศ
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กรณผู้ีมีเงนิได้อยู่ในประเทศไทยไม่ถงึ 180 วนั 
ในปีภาษี การหักลดหย่อนสามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงนิได้ และบุตร ให้หักได้เฉพาะสามีหรือภริยา
และบุตรที่อยู่ในประเทศไทยไม่ถงึ  180 วนั 
ในปีภาษี (มาตรา 47(3) แห่งประมวลรัษฎากร
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- ลดหย่อนเงนิสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ/ 
กบข. 10,000 บาท และยกเว้นเงนิที่จ่ายเข้ากองทุน
ดังกล่าวส่วนที่เกนิ 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ 490,000 บาท

- ลดหย่อนเงนิสมทบที่ผู้ประกนัตนจ่ายเข้ากองทุน
ประกนัสังคม ตามจ านวนที่จ่ายจริง (ม.47(1)(ณ))
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2. เบีย้ประกนัชีวติ
2.1 กฎหมายที่เกีย่วข้อง

- มาตรา 47(1)(ง)
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (แก้ไขฉบับที่ 126)
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษี

เงินได้ ฉบับที่ 172
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2.2 การน ากฎหมายไปปรับใช้

(1) ลดหย่อนส าหรับเบีย้ประกนัทีผู้่มีเงินได้ได้จ่ายไป

ส าหรับการประกนัชีวติ 10,000 บาท โดยกรมธรรม์ 10 ปี 

ขึน้ไปและผู้รับประกนัประกอบกจิการในไทย (ม.47(1)(ง))



(2) ยกเว้นส าหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นเบีย้
ประกันภัยในปีภาษี เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่
ไม่เกิน 90,000 บาท โดยกรมธรรม์ 10 ปีขึน้ไป และผู้
รับประกันประกอบกิจการในไทย ทั้ งนี้  ตั้ งแต่ 1
มกราคม 2551 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
ก าหนด (กฎกระทรวง ฉบับที ่266)           
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2.3 หลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีส าหรับเบีย้ประกนัชีวติ 
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงินได้ ฉบับที่ 
172)         

(1) กรมธรรม์ประกนัชีวติที่มีความคุ้มครองอืน่เพิม่เติม 
เบีย้ประกนัภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอืน่เพิม่เติม       
ไม่สามารถยกเว้นภาษีได้

(2) กรมธรรม์ประกนัชีวติิที่มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนคนืในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้อง     
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของเบีย้ประกนัรายปี (ไม่รวมเงินปันผล
ที่รับตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

22



(3) การยกเว้นภาษีมีหลกัดังนี้
(ก) ยกเว้นภาษตีลอดปี
(ข) กรณสีามีหรือภริยามีเงนิได้ฝ่ายเดยีว
- ฝ่ายมีเงนิได้ใช้สิทธิส าหรับเบีย้ประกนัชีวติของตนเอง
- ถ้าอกีฝ่ายไปซ้ือประกนัชีวติ ฝ่ายมเีงนิได้น ามาหัก

ลดหย่อนได้ไม่เกนิ 10,000 บาท    
(ค) สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงนิได้
- อยู่ด้วยกนัไม่เตม็ปี (ปีที่แต่ง หย่า ตายจากกนั) ต่างฝ่าย

ต่างได้สิทธิส าหรับการประกนัชีวติของตนเอง
- ความเป็นสามภีริยา มอียู่เต็มปี ภริยามเีงนิได้ สามภีริยาต่างฝ่าย
ต่างแยกยืน่รายการ ต่างฝ่ายต่างน าเบีย้ประกนัชีวติของตนเองไปหัก
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2.4 หลกัฐานการลดหย่อน/ยกเว้นส าหรับเบีย้ประกนั
ชีวติ ได้แก่ หลกัฐานที่บริษทัผู้รับประกนัออกให้ว่ามีการ
จ่ายเบีย้ประกนัชีวติ

- แยกเบีย้ประกนัชีวติออกจากเบีย้ประกนัที่คุ้มครอง 
กรณีอืน่

- ระบุเงือ่นไขการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
2.5 ทั้งนี ้หลกัเกณฑ์ตาม 3(1)(2) ส าหรับกรมธรรม์ที่

เร่ิมท าตั้งแต่ 1 มกราคม 2551
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การประกนัชีวิตแบบบ านาญ
กรณีซ้ือเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ านาญ สามารถหกัลดหยอ่นเบ้ีย

ประกนัชีวินแบบบ านาญไดอี้ก  โดยไดรั้บยกเวน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได ้แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (เม่ือรวมกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท)



การประกนัชีวิตแบบบ านาญ
- อายกุรมธรรม ์10 ปีข้ึนไป
- จ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอยา่งสม ่าเสมอ หรือจ่าย

ในสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีท าประกนักไ็ด้

- จ่ายผลประโยชน์เม่ือผูมี้เงินไดอ้าย ุ55 – 85 ปีหรือกวา่นั้น โดย
ผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ายเบ้ียประกนัครบถว้นแลว้

(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ฉบบัท่ี 194)



3. ดอกเบีย้เงนิกู้ยมืเพือ่ซ้ือทีอ่ยู่อาศัย
3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

- มาตรา 47 (1)(ซ)
- กฎกระทรวง ฉบับที ่264 (แก้ไขฉบับที ่126)
- ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษี เงนิได้

ฉบับที ่165-167
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3.2 การน ากฎหมายไปปรับใช้
(1) ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื เพือ่ซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยู่

อาศัย โดยจ านองอาคารเป็นประกนั ลดหย่อนภาษี 10,000
บาท (ม. 47(1)(ซ))

(2) ยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรับเงินได้เท่าทีจ่่ายเป็นดอกเบีย้
เงนิกู้ยมืเพือ่ซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารทีอ่ยู่อาศัย โดย
จ านองอาคารเป็นประกนัยกเว้นโดยรวมกบั  ค่าลดหย่อน
แล้วไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง ฉบับที ่264-266)
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3.3 หลกัเกณฑ์การลดหย่อน/ยกเว้น (ประกาศ
อธิบดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได้ ฉบับที่
165-167)

(1) เป็นการกู้ยมืเงนิจากบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด เช่น ธนาคารบริษัทประกนัชีวติ บริษัท
เงนิทุน สหกรณ์ นายจ้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) กู้ยมืเงนิมาเพือ่ซ้ือ เช่าซ้ืออาคาร อาคาร
พร้อมทีด่นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือสร้าง
อาคารบนทีด่นิของตนเอง
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(3) ต้องจ านองอาคารเป็นประกนัเงนิกู้ตลอดเวลาการกู้
(4) ใช้อาคารหรือห้องชุดเป็นทีอ่ยู่อาศั
(5) กู้เงนิเพือ่ซ้ือทีอ่ยู่อาศัยได้มากกว่า 1 แห่ง และไม่จ าเป็นต้อง

มีช่ือในทะเบียนบ้าน
(6) ยกเว้นตลอดปีภาษ ี(แม้กู้ไม่เตม็ปี)

(7) กรณผู้ีมีเงนิได้ร่วมกู้หลายคนให้เฉลีย่ตามส่วนจ านวนผู้มี
เงินได้

(8) กรณสีามีภริยาร่วมกนักู้ยมืโดยสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่าย
เดยีว ให้ผู้มีเงนิได้ใช้สิทธิลดหย่อน/ยกเว้นภาษี

3.4 กรณกีู้ยมืเงนิมาเพือ่ช าระหนีเ้งนิกู้เดมิ ดอกเบีย้เงนิกู้น ามาหัก
ได้เฉพาะดอกเบีย้ส่วนที่ไม่เกนิกว่าหนีท้ี่ค้างช าระ 
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3.4 กรณกีู้ยมืเงนิมาเพือ่ช าระหนีเ้งนิกู้เดิม 
ดอกเบีย้เงนิกู้น ามาหักได้เฉพาะดอกเบีย้ส่วนที่ไม่
เกนิกว่าหนีท้ี่ค้างช าระ 
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4. ลดหย่อนบุพการี
4.1 กฎหมายที่เกีย่วข้อง

- มาตรา 47(1)(ญ)
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงินได้

ฉบับที่ 136
4.2. การน ากฎหมายไปปรับใช้

ลดหย่อนภาษสี าหรับค่าอุปการะเลีย้งดูบิดามารดา
ของผู้มีเงนิได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีภริยาของผู้มีเงนิได้
คนละ 30,000 บาท
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หลกัเกณฑ์ : 
(1) คุณสมบัติของบิดามารดาที่จะให้บุตรน ามา

ลดหย่อน
(ก) มีอายุ 60 ปีขึน้ไป และมีเงินได้ไม่เกนิ 30,000

บาท ในปีที่บุตรน ามาหักลดหย่อน 
(ข) อยู่ในความอุปการะเลีย้งดูของผู้มีเงนิได้

(2) บุตรที่จะมีสิทธิน าบิดามารดามาหักลดหย่อน
ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

(3) หักลดหย่อนได้ตลอดปีภาษีไม่ว่าสิทธิหักลดหย่อน 
จะมีอยู่ตลอดปีภาษหีรือไม่
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(4) กรณมีีบุตรหลายคนเลีย้งดู ให้บิดามารดาเป็นผู้ช้ีว่า 
จะให้บุตรคนใดหักโดยมีหลกัฐานรับรองการอุปการะฯ จาก
บิดามารดา 

(5) กรณสีามีหรือภริยาเป็นผู้มีเงนิได้ฝ่ายเดยีว ผู้มีเงนิ
ได้หักบิดามารดาของคู่สมรสได้ (ถ้ามีหลกัฐานรับรองการ
อุปการะฯ)
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(6) กรณผู้ีมีเงนิได้มีสิทธิหักอยู่แล้ว ต่อมาได้สมรสกนั
(ก) ปีที่แต่ง หย่า ตายจากกนั ให้ต่างฝ่ายต่างหัก
(ข) ปีที่ความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปี และ

ฝ่ายภริยาไม่แยกยืน่รายการและเสียภาษี ให้หักบิดา
มารดาของผู้มีเงนิได้ บิดามารดาของคู่สมรสคนละ 
30,000 บาท

(ค) ปีที่ความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี
และฝ่ายภริยาแยกยืน่รายการ ให้ต่างฝ่ายต่างหัก
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การหักค่าลดหย่อนการอปุการะเลีย้งดูคนพกิาร
และคนทุพพลภาพ



กฎหมายที่เกีย่วข้อง
1. มาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ประกาศอธิบดกีรมสรรพการ เกีย่วกบัภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 182)ฯ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552



การน ากฎหมายไปปรับใช้
1. ผู้มีเงนิได้หักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูคน       
พกิารหรือคนทุพพลภาพได้ ส าหรับคนพกิารหรือคน
ทุพพลภาพได้คนละ 60,000 บาท โดยคนพกิารหรือ
คนทุพพลภาพต้องมีความสันพนัธ์กบัผู้มีเงินได้ดงันี้



(1) เป็นบิดามารดาของผู้มีเงนิได้

(2) เป็นบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงิน
ได้

(3) เป็นสามีหรือภริยาของผู้มีเงนิได้

(4) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ของผู้มีเงนิได้



(5) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยา
ของผู้มีเงนิได้

(6) เป็นบุคคลอืน่ทีไ่ม่ได้มีความสัมพนัธ์กบัผู้มีเงนิ
ได้ตาม (1)-(5) แต่ผู้มีเงนิได้เป็นผู้อุปการะเลีย้งดู

ผู้มีเงนิได้น ามาลดหย่อนได้ 1 คน



2. หลกัเกณฑ์การเป็นคนพกิารหรือคนทุพพลภาพที่ผู้มี
เงนิได้จะหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูคนพกิารหรือคน
ทุพพลภาพได้

(1) กรณคีนพกิารต้องมอีงค์ประกอบดงันี ้
- คนพกิารต้องมบีัตรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 



- เป็นบุคคลทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัผู้มเีงนิได้ตาม 1
- ผู้มเีงนิได้เป็นผู้อุปการะเลีย้งดู และมช่ืีอเป็นผู้ดูแล

คนพกิารในบัตรประจ าตวัคนพกิาร
- คนพกิารมเีงนิได้พงึประเมนิไม่เกนิ 30,000 บาทใน

ปีภาษทีีผู้่มเีงนิได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน (ไม่รวมเงนิได้ที่
ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42)

- คนพกิารต้องมเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั



(2) กรณคีนทุพพลภาพทีผู้่มีเงนิได้ซ่ึงอุปการะเลีย้งดูคน
ทุพพลภาพจะน ามาหักลดหย่อนภาษไีด้ต้องมอีงค์ประกอบดงันี้

- ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า 
บุคคลน้ันมีภาวะจ ากดัหรือขาดความสามารถในการประกอบ
กจิวตัรหลกัอนัเป็นปกตเิยีย่งบุคคลทัว่ไปอนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ทางปัญหาสุขภาพหรือความเจบ็ป่วยทีเ่ป็นต่อเน่ืองมาไม่น้อย
กว่า 180 วนั หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วนั



- บุคคลทุพพลภาพต้องมีเงนิได้พงึประเมินไม่เกนิ 30,000
บาทในปีภาษทีีผู้่มีเงนิได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน(ไม่รวมเงินได้ที่
ได้รับยกเว้นภาษตีามมาตรา 42)

- บุคคลทุพพลภาพต้องมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั
- ผู้มีเงนิได้ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลีย้งดูคน

ทุพพลภาพ 



3 กรณีคนพิการมีผูอุ้ปการะเล้ียงดูหลายคน ใครเป็นผูมี้สิทธิหกั
ลดหยอ่นนั้น ใหดู้วา่ผูมี้เงินไดค้นใดมีช่ือเป็นผูดู้แลในบตัร
ประจ าตวัคนพิการ ผูมี้เงินไดค้นนั้นเป็นผูมี้สิทธิหกัลดหยอ่น 
ดงันั้นการหกัลดหยอ่นคนพิการหลกัฐานท่ีจะช้ีวา่ใครเป็นผูมี้
สิทธิหกัลดหยอ่น จึงอยูใ่นบตัรประจ าตวัคนพิการ ไดแ้ก่ ผูดู้แล
4 กรณีคนทุพพลภาพท่ีผูมี้เงินไดอุ้ปการะเล้ียงดูจะน ามาหกั
ลดหยอ่นได ้หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นคนทุพพลภาพคือ ใบรับรอง
แพทย ์(ท่ีผูมี้เงินไดต้อ้งมีเป็นหลกัฐาน) 



ค าถาม กรณผู้ีมเีงนิได้หลายคนมใีบรับรองแพทย์ โดยต่าง
คนต่างมใีบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่าบุคคลทีต่นอปุการะ
เลีย้งเป็นคนทุพพลภาพ (ซ่ึงเป็นคนเดยีวกนั) ผู้มเีงนิได้
คนใดจะเป็นผู้มสิีทธิหักลดหย่อนคนทุพพลภาพ
ค าตอบ ผู้มีเงินได้ต้องตกลงกนัเป็นหนังสือว่าจะให้ใคร
เป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนโดยลงลายมือช่ือในหนังสือตก
ลงยนิยอมน้ันทุกคน และผู้มีเงินได้ทีใ่ช้สิทธิหักลดหย่อน
ต้องใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนด้วย



5 กรณหัีกลดหย่อนคนทุพพลภาพ นอกจากหลกัฐานใบรับรองแพทย์
แล้ว ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลีย้งดูคนพกิาร ที่
รับรองว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลีย้งดูคนทุพพลภาพ

ผู้รับรองต้องมีความสัมพนัธ์กบัคนทุพพลภาพดงันี้
(1) สามีภริยา

(2) บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม หรือหลาน
(3) บิดามารดา
(4) พีน้่องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดา

เดียวกนั 



(5) ปู่ย่าตายาย
(6) ลุงป้าน้าอา

ผู้รับรองอาจเป็นบุคคลอืน่กไ็ด้ซ่ึงได้แก่
(1) ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ในท้องทีท่ีบุ่คคลทุพพลภาพอยู่

อาศัย
(2) บุคคลทีเ่ป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในท้องทีท่ีบุ่คคลทุพพลภาพอยู่อาศัย



หลกัฐานลดหยอ่นคนพิการ/คนทุพพลภาพ

(1) กรณีหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการ ให้
แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัคนพิการ โดยแนบในส่วน
ท่ีแสดงวา่ผูมี้เงินไดเ้ป็นผูดู้แลดว้ย
(2) กรณีการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูคนทุพพล
ภาพใหแ้นบ

(ก) ใบรับรองแพทย์
(ข) หนงัสือรับรองการเป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดูคน

ทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.04-1 )



10. กรณีผู้มเีงนิได้ซ่ึงเป็นผู้มสิีทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูบุตรซ่ึงเป็นคน
พกิารหรือคนทุพพลภาพเป็นสามหีรือภริยา และความเป็นสามภีริยาได้มอียู่ตลอด
ปีภาษีโดยภริยามเีงนิได้ตามมาตรา 40(1) และแยกยืน่แบบต่างหากจากสามี ให้สามี
ภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทต่อบุตรทีพ่กิารหรือทุพพล
ภาพน้ันโดยสามภีริยาต้องแนบหลกัฐานดังนี้

(1) ภาพถ่ายแบบแบบ ล.ย 04 ของผู้มเีงนิได้ ซึงสามหีรือภริยาของผู้มีเงินได้
ได้ลงลายมือช่ือรับรอง

(2) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวคนพกิาร / ใบรับรองแพทย์และหนังสือการ
อุปการะเลีย้งดูคนพกิาร(ล.ย.04-1)                 



5. เบีย้ประกนัสุขภาพบุพการี
5.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

- กฎกระทรวง ฉบับที ่263 (แก้ไขฉบับที ่126)
- ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษี

เงนิได้ ฉบับที ่162
5.2 การน ากฎหมายไปปรับใช้
ยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรับเงนิได้เท่าทีจ่่ายเป็น

เบีย้ประกนัสุขภาพ เพือ่เอาประกนัส าหรับบิดามารดา
ของผู้มเีงนิได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามภีริยาของ
ผู้มเีงนิได้ตามทีจ่่ายจริงแต่ไม่เกนิ 15,000 บาทในปีภาษี
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หลกัเกณฑ์ :
(1) บิดามารดาไม่จ ากดัอายุ แต่มเีงนิได้ไม่เกนิ 

30,000 บาท
(2) บุตรทีซ้ื่อประกนัต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
(3) ยกเว้นตลอดปีภาษี
(4) กรณบุีตรหลายคนร่วมกนัท าประกนัให้เฉลีย่

แต่รวมกนัไม่เกนิ 15,000 บาท
(5) กรณสีามีภริยามีเงนิได้ฝ่ายเดยีวให้สามีหรือ

ภริยาซ่ึงเป็นผู้มเีงนิได้ ได้รับยกเว้นตามทีจ่่ายจริง
แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท      
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(6) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าอยู่กนัไม่เต็มปีให้ต่างฝ่ายต่างหัก
(ข) ถ้าอยู่กนัเต็มปี และภริยามิได้แยกยืน่รายการ

ให้ต่างฝ่ายต่างหักตามสิทธิ (ส่วนของภริยาน าไปหักกบั
แบบที่ยื่นรวมกบัสามี)

(ค) ถ้าอยู่กนัเต็มปี และภริยาได้แยกยืน่รายการ 
ให้ต่างฝ่ายต่างหัก     
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5.3 การประกนัสุขภาพ หมายถงึ
(1) การประกนัภัยที่ให้ความคุ้มครองเกีย่วกบั

การรักษาพยาบาลอนัเกดิจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
(2) การประกนัภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครอง

เกีย่วกบัการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสีย
อวยัวะ และการแตกหักของกระดูก

(3) การประกนัภัยโรคร้ายแรง
(4) การประกนัภัยการดูแลระยะยาว

5.4 หลกัฐานการใช้สิทธิยกเว้น(มีข้อก าหนดตามกฎหมาย) 
ให้ขอจากบริษทัผู้รับประกนั
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6. การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูคนพกิาร และคนทุพพลภาพ 
(ม. 47(1)(ฏ))

6.1 จ านวนค่าลดหย่อนส าหรับคนพกิาร คนทุพพล-ภาพ 
คนละ 60,000 บาท

6.2 ผู้มเีงนิได้ต้องเป็นผู้อุปการะเลีย้งดูคนพกิารหรือ     คน
ทุพพลภาพ ดงัต่อไปนี้

(1) บิดามารดาของผู้มเีงนิได้
(2) บิดามารดาของสามหีรือภริยาของผู้มเีงนิได้
(3) สามหีรือภริยาของผู้มเีงนิได้
(4) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ   

ผู้มเีงนิได้ 
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(5) บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามหีรือภริยาผู้มเีงนิได้
(6) บุคคลอืน่นอกจาก (1) - (5) ทีผู้่มเีงนิได้เป็นผู้ดูแล

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
คนพกิาร จ านวน 1 คน

กรณเีป็นผู้พกิารผู้มเีงนิได้ทีจ่ะลดหย่อนภาษไีด้ต้องเป็น
ผู้มช่ืีอเป็นผู้ดูแลคนพกิารในบัตรประจ าตวัตนพกิาร

กรณเีป็นผู้ทุพพลภาพจะต้องมใีบรับรองแพทย์ทีเ่ป็น   
ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ว่าบุคคลทีก่ล่าวข้างต้นเป็นผู้ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 
180 วนั และต้องมผู้ีรับรองว่าผู้มเีงนิได้เป็นผู้อุปการะเลีย้ง
ดูคนทุพพลภาพ
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6.3 บุคคลตาม 6.1 ทีผู้่มเีงนิได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนต้องมเีงนิ
ได้ไม่เกนิ 30,000 บาท ในปีภาษทีีผู้่มเีงนิได้ใช้สิทธิลดหย่อน 
แต่ไม่รวมถึงเงนิได้ทไีด้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

6.4 การหักลดหย่อนให้หักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่าความพกิาร
หรือทุพพลภาพจะมอียู่ตลอดปีภาษหีรือไม่

6.5 กรณผู้ีมเีงนิได้มไิด้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักค่า
ลดหย่อนค่าอุปการะเลีย้งดูคนพกิารหรือคนทุพพลภาพได้
เฉพาะคนพกิารหรือคนทุพพลภาพเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
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6.6 หลกัฐานในการใช้สิทธิหักลดหย่อน
(1) หนังสือแจ้งการขอใช้สิทธิหักลดหย่อน (แบบ ล.ย.04)
(2) หลกัฐานประกอบ

(ก) กรณหัีกลดหย่อนคนพกิาร ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวคน
พกิารที่มช่ืีอผู้มเีงนิได้เป็นผู้ดูแล

(ข) กรณลีดหย่อนคนทุพพลภาพ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ทีรั่บรอง
ว่าผู้ทุพพลภาพ ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วนั และหนังสือ
รับรองว่าผู้มเีงนิได้เป็นผู้อุปการะเลีย้งดูคนทุพพลภาพ
6.7 กรณบุีคคลตาม 6.1 เป็นทั้งคนพกิารและคนทุพพลภาพ ให้หัก
ลดหย่อนได้ในฐานะคนพกิารเพยีงฐานะเดยีว
6.8 ใช้ส าหรับปีภาษ ี2552 เป็นต้นไป
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7. ยกเว้นภาษใีห้ผู้สูงอายุ (65 ปี บริบูรณ์) ส าหรับเงินได้ 
190,000 บาท

7.1 กฎหมายที่เกีย่วข้อง
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 257 แก้ไขกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 126
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงินได้ 

ฉบับที่ 150
7.2 การน ากฎหมายไปปรับใช้
ผู้มีเงนิได้ซ่ึงเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 

65 ปีบริบูรณ์ ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
เงินได้ที่ได้รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 190,000 บาท ในปีภาษี 59



หลกัเกณฑ์ :
(1) ต้องเป็นผู้มีเงนิได้ที่ไม่ใช่คณะบุคคล กองมรดก 

ห้างฯ
(2) กรณีสามีภริยามีเงินได้ร่วมกนัโดยมิได้เป็นสามี

ภริยาตลอดปีภาษถีอืว่าเป็นคณะบุคคล
(3) ผู้มีเงนิได้น าไปยกเว้นภาษจีากเงนิได้ประเภทใด 

และจ านวนเท่าใดกไ็ด้ แต่เงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นรวมกนัไม่
เกนิ 190,000 บาท

(4) กรณสีามีภริยามีเงนิได้ร่วมกนัและอยู่ด้วยกนั
ตลอดปี ให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามี สามีมีสิทธิยกเว้น
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(5) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้ต่างฝ่ายต่าง
ได้รับยกเว้น

(6) การใช้สิทธิยกเว้น ต้องแสดงรายการเงินได้และ
จ านวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้น พร้อมกบัการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด. 90 , 91
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การหักลดหย่อนเงนิบริจาค
เมือ่หักลดหย่อนอืน่ๆ หมดแล้ว เหลอืเท่าใดกหั็กลดหย่อน

ได้อกีส าหรับเงินบริจาคดงัต่อไปนี ้โดยหักเท่าจ านวนที่
บริจาคแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงนิที่เหลอืน้ัน

(ก) เงนิที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของ
สถานพยาบาลน้ัน

(ข) บริจาคแก่องค์กรหรือสถานสาธารณกศุลที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนด
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RMF และ LTF

กบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี



RMF กบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์

 ลดหย่อนตอนซ้ือ

 ยกเว้นก าไรตอนขาย
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 ลดหย่อนตอนซ้ือ
1. กฎหมาย  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 266 และ 267
2. หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข

2.1 ปีแรกทีซ้ื่อ
(1) ซ้ือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงนิได้ทีไ่ด้รับหรือ      ไม่

น้อยกว่า 5,000 บาท
(2) ห้ามขายคนื 
(3) ลดหย่อนไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิได้ ไม่เกนิ 500,000

บาท
(4) กรณมีกีองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ กบข. รวมกบั RMF

ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท
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2.2 หลงัจากซ้ือปีแรก
(1) ต้องซ้ือติดต่อกนัไปทุกปี แต่ซ้ือเว้นปีกไ็ด้
(2) จ านวนเงินที่ซ้ือเช่นเดียวกบั 2.1
(3) แต่ละปีหลงัจากปีแรก ห้ามขายคนื เว้นแต่

- ถือ RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่ซ้ือคร้ังแรก และมี
อายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ หรือ

- ตาย หรือ ทุพพลภาพ
(4) โอนระหว่าง RMF ได้
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2.3 ซ้ือปีใดลดหย่อนภาษปีีน้ัน (ขอหลกัฐานจาก บลจ.)

2.4 หากผดิเงือ่นไข

(1) ต้องน า RMF ที่ลดหย่อนไปแล้วกลบัไปยืน่แบบ 
ภ.ง.ด.90 , 91 เพิม่เตมิ ของปีที่ลดหย่อนน้ัน (ทุกปีเป็นรายปี)

(2) หากยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 เพิม่เตมิภายในวนัที่ 31
มีนาคม ของปีถัดจากปีที่ผดิเงือ่นไขไม่เสียเงนิเพิ่ม
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3. การขายคนืที่ไม่ผดิเงือ่นไข
3.1 กรณี RMF ทีซ้ื่อก่อนวนัที ่1 มนีาคม 2551

- หลกัเกณฑ์จ านวนเงนิที่ซ้ือ เช่นเดยีวกบัข้อ 2.1
- หลกัเกณฑ์การถือ RMF เพยีง 5 ปี นับแต่ซ้ือคร้ังแรก 

(เว้นตาย ทุพพลภาพ) 
3.2 กรณ ีRMF ทีซ้ื่อตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2551

- หลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกบั 2.1 และ 2.2
4. ข้อยกเว้นการซ้ือ RMF

- กรณซ้ืีอ RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ซ้ือคร้ังแรกและมี
อายุไม่น้อยกว่า 55 ปีแล้ว

- ทุพพลภาพ เลอืกทีจ่ะซ้ือหรือไม่ซ้ือเท่าใดกไ็ด้
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 ยกเว้นก าไรตอนขาย
1. กฎหมาย : กฎกระทรวงฉบับที ่228 265 และ 267
2. หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข : การขายคนื เงนิ หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่จะได้รับยกเว้นภาษี

(1) เมือ่ ตาย ทุพพลภาพ
(2) เมือ่ถือ RMF ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่ซ้ือคร้ังแรก

69



สิทธิประโยชน์

 ลดหย่อนตอนซ้ือ

 ยกเว้นก าไรตอนขาย

(ซ้ือก่อน 1 มกราคม 2563)

LTF กบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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 ลดหย่อนตอนซ้ือ
1. กฎหมาย  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 และ 267
2. หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข

2.1 ปีแรกที่ซ้ือ
(1) ลดหย่อนได้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับ

ไม่เกนิ 500,000 บาท
(2) ห้ามขายคนื 
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2.2 หลงัจากซ้ือปีแรก
(1) ต้องถือ LTF ที่ลดหย่อนไปแล้วในปีใด

ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ (กรณีซ้ือก่อนปี 
2559 5 ปีปฏิทนิ) เว้นตาย หรือทุพพลภาพ 
(2) หากซ้ือ LTF อกีในปีใด กล็ดหย่อนในปีน้ันได้และต้อง
ปฏิบัติตาม (1)
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2.3 หากผดิเงื่อนไข (ดูเป็นราย LTF ที่ซ้ือแต่ละปี)
- ขายก่อนถือครบ 7 ปีปฏิทิน (กรณีซ้ือก่อนปี 2559 5 ปีปฏิทนิ)

(เว้นตาย ทุพพลภาพ)

- ต้องน า LTF ที่ลดหย่อนไปแล้วกลบัไปยืน่แบบ 
ภ.ง.ด. 90, 91 เพิม่เติม

- มีเงินเพิม่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ค านวณตั้งแต่วนัที่พ้นก าหนดยืน่แบบ
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 ยกเว้นก าไรตอนขาย
1. ขายเมือ่ ตาย ทุพพลภาพ

2. ขายเมือ่ถือครบ 7 ปีปฏิทนิแล้ว (กรณซ้ืีอก่อนปี 

2559 5 ปีปฏิทนิ)
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