
11

ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณสุขวรรณ ฤกษสมบูรณดี 
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ทบทวน… ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัภาษี

4 สิ่งตองรู… ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา

มาวางแผนภาษกีนัเถอะ

เทคนคิลดภาษงีายๆ คุณก็ทาํได

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

4

44

ทบทวน… ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัภาษี

• มาทําความรูจัก “ภาษี” กันเถอะ

1



55ท่ีมาภาพ : Flaticon

• เปนรายไดหลักของภาครัฐ 
ซึ่งนํากลับมาพัฒนาประเทศในดานตางๆ

• ชวยลดความเหลื่อมล้ําของบุคคลในสังคม

การเสยี “ภาษี” มากเกนิความจาํเปน 
ทําให “ความมัง่คัง่” ของเราลดลง

“ภาษี”

มาทําความรูจัก “ภาษี” กันเถอะ

วางแผนภาษี

66
“ผูมีหนาทีเ่สยีภาษ”ี กับ “ผูมีหนาทีย่ื่นแบบแสดงรายการ” อาจเปนคนเดยีวกนั หรือคนละคนกไ็ด

ผูอํานวยการ หรือผูจัดการของหางหุนสวนสามญั
หรือคณะบคุคลที่มิใชนิตบิคุคลเกิน 30,000 บาท

บุคคลธรรมดา

หางหุนสวนสามญัหรอืคณะบคุคลที่มิใชนิติบคุคล

ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี

กองมรดกที่ยงัมิไดแบง

มีเงนิไดจาก 
เงินเดือน คาจางเทานัน้

มีเงนิไดจาก
การทาํธรุกจิการคาทัว่ไป
ที่มใิชการจางแรงงาน

ผูมีเงินไดพงึประเมินเกิน 120,000 บาทโสด

ผูจัดการมรดก หรือ ทายาท หรือ 
ผูครอบครองทรพัย กองมรดกของผูตาย
ที่ยังไมแบงเกิน 30,000 บาท

ผูมีเงินไดพงึประเมินรวมกันเกิน 220,000 บาทสมรส

ผูมีเงินไดพงึประเมินเกิน 60,000 บาทโสด

ผูมีเงินไดพงึประเมินรวมกันเกิน 120,000 บาทสมรส

ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูทีม่เีงนิไดเกดิขึน้ระหวางปทีผ่านมาโดยมสีถานะอยางหนึง่อยางใด ดังนี้

ผูมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ผูทีก่ฎหมายกาํหนดใหมหีนาทีร่บัผดิชอบในการยืน่แบบเพือ่เสยีภาษ ี

วิสาหกิจชุมชน 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวสิาหกิจชมุชน
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เงินไดท่ีตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดท่ีตองนํามาคํานวณภาษี

เครดิตภาษีเงนิปนผล

เงิน

ทรัพยสนิซึง่อาจคิดคาํนวณไดเปนเงนิ

ประโยชนซึง่อาจคิดคาํนวณไดเปนเงนิ

เงินคาภาษอีากรทีผู่จายเงนิหรอืผูอื่นออกแทนให

1

2

3

4

5

88

เงินไดเกดิจากแหลงในประเทศไทย เงินไดเกดิจากแหลงนอกประเทศไทย

1. หนาที่การงานในประเทศไทย
2. กิจการที่ทําในประเทศไทย
3. กิจการของนายจางในประเทศไทย
4. ทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย

อยูในประเทศไทย 
หรือรับเงินในประเทศไทย / ตางประเทศ
ตองเสียภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาเสมอ

อยูในประเทศไทย 
หรือรับเงินในประเทศไทย / ตางประเทศ
ตองเสียภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาเสมอ

1. ไดรับเงินจากนอกประเทศเนื่องจาก
•หนาที่การงานที่ทําในตางประเทศ
•กิจการที่ทําในตางประเทศ
•ทรัพยสินที่อยูในตางประเทศ

2.  ผูอยูในประเทศไทย (180 วัน)
3.  นําเงินนั้นเขามาในประเทศไทย
    ในปที่ไดรับเงิน

แหลงท่ีมาของเงินไดแหลงท่ีมาของเงินได
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4 สิ่งตองรู… ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา

• รูวิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

• รูประเภทและคาใชจาย… ของเงินไดพึงประเมิน

• รูคาลดหยอน… เพื่อลดภาษี

• รูอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

2

1010

เงินไดสทุธ ิ = เงินไดพึงประเมนิ – คาใชจาย – คาลดหยอน 

ภาษีเงินได  = เงินไดสทุธ ิx อัตราภาษเีงินไดบคุคลธรรมดา

วิธีที ่1 คํานวณจากเงนิไดพงึประเมนิทกุประเภท

ภาษีเงินได  = เงินไดพึงประเมนิ x อัตราภาษี 0.5%

(หากภาษไีมเกนิ 5,000 บาทไดรบัการยกเวน)

ใชวิธี
ที่เสยีภาษี
สูงกวา 

วิธีที ่2 คํานวณจากเงินไดพึงประเมนิ ประเภทที ่2 - 8

รูวิธีคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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ประเภทเงนิได วิธีการหกัคาใชจาย อัตราการหกัคาใชจาย *

ประเภทที ่1 ม.40(1) เงินไดหรือประโยชนอ่ืนท่ีได
จากการจางแรงงาน

แบบเหมาอยางเดียว
โดยตองนําเงินไดประเภทที่ 1 
และประเภทที่ 2 รวมกัน

50% ไมเกิน 100,000 บาท
(แตถาสามี/ภริยาตางฝายตางมีเงินได
หากแยกยื่น ใหหักคาใชจายท้ังสองฝาย)

ประเภทที ่2 ม.40(2) เงินไดจากหนาท่ีหรือ
ตําแหนงงานท่ีทํา หรือจากการรับทํางานให เชน 
คานายหนา คาบรรยาย ฯลฯ

ประเภทที ่3 ม.40(3) เงินไดจากคาแหงลิขสิทธ์ิ 
หรือคากูดวิลล หรือสิทธิอยางอ่ืน

แบบเหมา / ตามจริง 50% ไมเกิน 100,000 บาท

ประเภทที ่4 ม.40(4) เงินไดท่ีเปนดอกเบ้ีย 
เงินปนผล กําไรจากการขายหุน Cryptocurrency 
หรือ Digital Token 

หักคาใชจายไมได -

รูประเภทและคาใชจาย… ของเงินไดพึงประเมิน

ท่ีมาภาพ : flaticon
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ประเภทเงนิได วิธีการหกัคาใชจาย อัตราการหกัคาใชจาย *
ประเภทที ่5 ม.40(5) เงินไดหรือประโยชนท่ีได
จากการใหเชาทรัพยสิน

แบบเหมา / ตามจริง 
(ตามความจําเปนและสมควร) 

- บาน สิ่งปลูกสราง 30%
- ท่ีดินใชในการเกษตร 20%
- ท่ีดินไมไดใชการเกษตร 15%
- ยานพาหนะ 30%
- ทรัพยสินอื่น 10%

ประเภทที ่6 ม.40(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ แบบเหมา / ตามจริง - ประกอบโรคศิลปะ 60%
- กฎหมาย บัญชี สถาปนิก วิศวกร 
  และประณีตศิลปกรรม 30%

ประเภทที ่7 ม.40(7) เงินไดจากการเปนผูรับเหมา
ท่ีจัดเตรียมสัมภาระเองในสวนสาํคัญนอกจาก
เคร่ืองมือ

แบบเหมา / ตามจริง 60%

ประเภทที ่8 ม.40(8) เงินไดจากธุรกิจ
การพาณิชย การเกษตร ขนสง อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 
– 7 

แบบเหมา / ตามจริง การหักคาใชจายแบบเหมา
ใหดู พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 11 
หากไมมีระบุไว ตองหักคาใชจายแบบตามจริงเทาน้ัน

รูประเภทและคาใชจาย… ของเงินไดพึงประเมิน (ตอ)
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คาลดหยอนพื้นฐาน

ผูมีเงินได
60,000 บาท*

สามี / ภริยา
ท่ีไมมีเงินได

60,000 บาท*

บุตร คนละ 30,000 บาท
บุตรคนท่ี 2 ท่ีเกิดป 2561 เปนตนไป 

เพ่ิม 30,000 บาท*

บิดา / มารดา
คนละ 

30,000 บาท*

คนพิการ / 
ทุพพลภาพ คนละ 

60,000 บาท*

เบี้ยประกันสขุภาพผูมเีงินได ลดหยอน
ตามจริง ไมเกิน 15,000 บาท และเม่ือรวม

เบี้ยประกันชวีติทัว่ไป ไมเกิน 100,000 บาท *

เบี้ยประกันสขุภาพบดิามารดาของผูมเีงินได 
และบิดามารดาของคูสมรสท่ีไมมีเงินได 

ลดหยอนตามจริง แตไมเกิน 15,000 บาท

รูคาลดหยอน… เพ่ือลดภาษี

ท่ีมาภาพ : flaticon*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

คาฝากครรภและคลอดบุตร
ลดหยอนตามจริง 

ไมเกิน 60,000 บาท*

1414

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ลดหยอนตามจริง 

แตไมเกิน 9,000 บาท

เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนการออมแหงชาติ 
ลดหยอนตามจริง (สูงสุด 13,200 บาทตอป) 

และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญแลว 

ตองไมเกิน 500,000 บาท

เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชพี 
ลดหยอนตามจริง แตไมเกิน 10,000 บาท 
สวนท่ีเกิน 10,000 บาท ไดรับยกเวนไมเกิน 

490,000 บาท และไมเกิน 15% ของคาจาง

เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรอืกองทุน
สงเคราะหครเูอกชน ลดหยอน

ตามจริง แตไมเกิน 500,000 บาท

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

คาลดหยอนการออมและลงทุน

ท่ีมาภาพ : flaticon
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คาลดหยอนการออมและลงทุน (ตอ)

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ 
ลดหยอนตามจริง 
ไมเกิน 15% 

ของเงินไดพึงประเมิน
ท่ีตองเสียภาษี 

แตไมเกิน 200,000 บาท 
และเมื่อรวมกับ

กองทุนเพ่ือเกษียณอ่ืนๆ 
ตองไมเกิน 500,000 บาท*

เงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ (RMF) 
ลดหยอนตามจริง 

ไมเกิน 15% ของเงินไดพึง
ประเมินท่ีตองเสียภาษี 

และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เบี้ย

ประกันชีวิตแบบบํานาญแลว 
ตองไมเกิน 500,000 บาท*

เงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 

ลดหยอนตามจริง 
ไมเกิน 15% 

ของเงินไดพึงประเมิน
ท่ีตองเสียภาษี 
และสูงสุดไมเกิน
500,000 บาท*

ดอกเบี้ย
เงินกูยืมเพือ่ที่อยูอาศยั 
ลดหยอนตามจริง 

แตไมเกิน 
100,000 บาท*

เงื่อนไขสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62เงื่อนไขสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62

1616ท่ีมาภาพ : flaticon

คาลดหยอนการออมและลงทุน (ตอ)

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Saving Fund

• ลดหยอนภาษีสูงสุด 30% ของเงินไดพึงประเมินแตไมเกิน 200,000 บาท 

• ลงทุนหลักทรัพยไดทุกประเภท
• ไมมีขั้นตํ่า และไมตองซือ้ตอเนื่องทุกป 

• ถือไมนอยกวา 10 ป นับจากวันที่ซ้ือ
• กําไรจากการขายคืนไดรับการยกเวนภาษ ีหากปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
*การซ้ือ SSF RMF PVD ประกันชีวิตแบบบํานาญ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กอช. 
เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี

ถือตอไปไดจนครบเงื่อนไข/ซ้ือเพ่ิมได (ซ้ือตั้งแต ม.ค. 63 ไมสามารถลดหยอนภาษีได) กําไรจากการขายคืนไดรับยกเวนภาษี

จัดตั้ง 
SSF

เริ่ม 
ปภาษี 
2563
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คาลดหยอนการออมและลงทุน (ตอ)

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

• ลดหยอนภาษีสูงสุด 30% ของเงินไดพึงประเมิน 
แตไมเกิน 500,000 บาท (จากเดิมจํานวนซื้อสูงสุด 15% ไมเกิน 500,000 บาท)

• ลงทุนหลักทรัพยไดทุกประเภท
• ไมมขีัน้ต่าํในการซ้ือ แตตองซื้อตอเนื่องทุกป เวนไดไมเกิน 1 ป

(เดิมซื้อขั้นตํ่า 3% ของเงินไดพึงประเมิน หรือ 5,000 บาท/ป แลวแตจํานวนใดตํ่ากวา)

• ซ้ือตอเนื่อง 5 ปติดตอกันขึ้นไป และขายไดตอนอายุ 55 ป
• กําไรจากการขายคืนไดรับการยกเวนภาษี หากปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ปรับเกณฑ

 RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลียงชีพ
Retirement Mutual Fund *การซ้ือ SSF RMF PVD ประกันชีวิตแบบบํานาญ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กอช. 

เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 500,000 บาท ในแตละปภาษี

เริ่ม 
ปภาษี 
2563
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คาลดหยอนการบริจาค

เงินบริจาคทั่วไป ลดหยอนตามจริง 
แตไมเกิน 10% ของเงินได

หลังหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว*

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนา
สังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหยอนได 2 เทา
ของเงินที่จายจริง แตไมเกิน 10% ของเงินได
หลังหักคาใชจายและคาลดหยอนแลว*

ท่ีมาภาพ : flaticon*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1
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หมายเหตุ : ติดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดของมาตรการภาษีไดท่ี www.rd.go.th

คาลดหยอนพิเศษอ่ืนๆ ในแตละป
ปภาษี 2562

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

 เงินลงทุนธุรกิจ Start Up ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 100,000 บาท

 ชอปชวยชาติ ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 15,000 บาท 
(สินคา 3 รายการนี้เทานั้น ไดแก ยางรถที่ผลิตในประเทศ หนังสือ 
รวมถึง e-book และ สินคา OTOP)

 เงินบริจาคเพ่ือการพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ 
ลดหยอนได 2 เทาของเงินบริจาคตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 10% 
ของเงนิไดหลงัหกัคาใชจายและคาลดหยอน

 เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 10,000 บาท 

 โครงการบานหลังแรก 
• ป 2558 – 2559  มูลคาไมเกิน 3 ลานบาท ลดหยอนได

สูงสุดปละ 120,000 บาท ไมเกิน 5 ป
• เฉพาะปภาษี 2562 มูลคาไมเกิน 5 ลานบาท 

ลดหยอนไดสูงสุด 200,000 บาท 
 คาธรรมเนียมจากการรับชําระเงินดวยบัตรเดบิต 2 เทา

ของท่ีจายจริง (เมื่อมีเงินไดจากคาเชา, คาวิชาชีพอิสระ, คารับเหมาทั้ง
คาแรงและคาของ หรือ เงินไดการประกอบธุรกิจอื่นๆ)

 คาใชจายจากการทองเท่ียวเมืองรอง 55 จังหวัด ไมเกิน 
15,000 บาท

ท่ีมาภาพ : flaticon

2020

หมายเหตุ : ติดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดของมาตรการภาษีไดท่ี www.rd.go.th

คาลดหยอนพิเศษอ่ืนๆ ในแตละป
ปภาษี 2562

*ดูรายละเอยีดคาลดหยอนตางๆ : Attach 1

 คาใชจายซอมแซมบาน – รถ ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
• บาน ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 100,000 บาท 
• รถ ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 30,000 บาท

 คาใชจายจากการทองเท่ียวเมืองรองและเมืองหลัก ตามท่ีจาย
จริงไมเกิน 15,000 - 20,000 บาท

 ซื้อสินคา OTOP ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 15,000 บาท
 ซื้อหนังสือ รวมถึง e-book ตามท่ีจายจริง ไมเกิน 15,000 บาท

ท่ีมาภาพ : flaticon
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ชวงเงนิได 
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000

1,000,000
3,000,000

…

   อัตราภาษ ี   
ไดรับยกเวน

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

 
เงินไดสทุธิ

ไมเกนิ 150,000 บาท
150,001 - 300,000 บาท
300,001 - 500,000 บาท
500,001 - 750,000 บาท
750,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 2,000,000 บาท
2,000,001 - 5,000,000 บาท
5,000,001 บาทขึน้ไป

   ภาษีสะสม    
ไดรับยกเวน

7,500
27,500
65,000

115,000
365,000

1,265,000
…

หมายเหตุ : อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาขางตนบังคับใชตั้งแตปภาษี 2560 เปนตนไป (อางอิงพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 600)

รูอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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มาวางแผนภาษกีนัเถอะ

• การวางแผนภาษีคืออะไร? ทําไมตองวางแผนภาษี? 

• การวางแผนภาษีกับการลงทุน

3
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• ลดภาระคาใชจายและเสรมิสรางความมัง่คั่ง
• สามารถปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งของภาษี
ไดอยางถูกตอง ไมตองเสีย่งทีจ่ะตองเสยี
คาปรบั หรือเบีย้ปรบัเงินเพิม่ และชวยลด
ความผิดอื่นๆ ที่อาจเกดิขึน้

• สามารถขอคืนภาษไีดอยางมัน่ใจ 
โดยไมตองกลวัการตรวจสอบ

การวางแผนภาษีคืออะไร? ทําไมตองวางแผนภาษี?

คือ การนาํสทิธิประโยชนตางๆ ทางภาษี
ที่กฎหมายกาํหนดไว ไปใชลดหยอนภาษี
เงินไดประจาํป เพื่อบรรเทาภาระภาษี
ใหนอยลงโดยไมผดิกฎหมาย

“การวางแผนภาษี (Tax Planning)”

เราวางแผนภาษไีปเพือ่…
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เริ่มวางแผนภาษตีัง้แตตนป

ปรับปรงุแผนภาษใีหทนัสมัย

ดูแลเรือ่งเอกสาร

ติดตามประเมนิผล0

start

วางแผนภาษีอยางไรดี…???วางแผนภาษีอยางไรดี…???

ท่ีมาภาพ : flaticon
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• เงินไดจากการลงทนุถอืเปนเงินไดพึงประเมนิประเภทที ่4 (ม.40 (4))

• เลือกลงทนุตามความสามารถและความตองการของตวัเอง

• ภาษีกับการลงทนุ

– การฝากเงินไวกับธนาคาร

– การลงทนุในตราสารหนี้

– การลงทนุในตราสารทุน

– การลงทนุในกองทุนรวม

อยาลมื!!! 
ศึกษาภาระภาษี

ของการลงทนุในแตละรปูแบบ

อยาลมื!!! 
ศึกษาภาระภาษี

ของการลงทนุในแตละรปูแบบ

การวางแผนภาษีกับการลงทุน
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• ดอกเบีย้จากการฝากเผื่อเรยีกไวกบั
ธนาคารออมสนิ หรือดอกเบีย้สลากออมสนิ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

• ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยทีไ่ดรบัจากสหกรณ

• ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยจาก ธกส.

• ดอกเบีย้จากการฝากออมทรพัยไวกบั
ธนาคารพาณชิยหรอืธนาคารอาคารสงเคราะห

ถาดอกเบี้ยรวมกันไมเกิน 20,000 บาท 
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

*  กรณีพอและ/หรือแมฝากเงินรวมกับบุตรผูเยาว ดอกเบ้ียใหถือเปนเงินไดของพอหรือแม
** กรณีพอและ/หรือแมฝากเงินเพือ่บุตรผูเยาว ดอกเบ้ียท่ีไดรับใหถือเปนเงินไดของบุตรผูเยาว

ประเภทดอกเบีย้ ภาษี

อยางไรใหกําไรภาษีอยางไรใหกําไรภาษีฝากเงิน

ดูรายละเอยีดเงนิไดทีไ่ดรบัยกเวนภาษี : Attach 2
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• ดอกเบีย้เงินฝากประจาํ 
ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 15% และมีสิทธิเลือก
ไมนํามารวมคํานวณตอนสิ้นปได

• ดอกเบีย้เงินฝากประจาํแบบผูกพนั 2 ป ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
• ดอกเบีย้เงินฝากประจาํทีม่รีะยะเวลาการฝาก

ตั้งแต 1 ปขึ้นไป แตเมื่อรวมกบัเงินฝากประจาํทกุ
ประเภทรวมกนัแลว ตองไมเกนิ 30,000 บาทตลอด
ปภาษนีัน้ และผูมเีงินไดไดรบัดอกเบีย้ดงักลาวเมือ่มี
อายุไมต่ํากวา 55 ปบรบิรูณ 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
(ขอ 2 (69) กฎกระทรวง 126)

อยางไรใหกําไรภาษี (ตอ)อยางไรใหกําไรภาษี (ตอ)

ประเภทดอกเบีย้ ภาษี

ฝากเงิน

ดูรายละเอยีดเงนิไดทีไ่ดรบัยกเวนภาษี : Attach 2
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ดอกเบีย้
กําไรจากการขาย
ตราสารหนี้

ผลตางระหวางราคาไถถอน
กับราคาซือ้ตราสารหรือ สวนลด

ยกเวน
ตราสารหน้ีท่ีไมมีดอกเบ้ีย

ภาษีกับการลงทุนใน ภาษีกับการลงทุนใน ตราสารหนี้

ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 15%
และมีสิทธิเลือก

ไมนํามารวมสิ้นปได 

ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 15%
และมีสิทธิเลือก

ไมนํามารวมสิ้นปได 

ไมใชผูทรงคนแรก 
ไดรับยกเวนภาษี

ผูทรงคนแรก 
ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 15%

และมีสิทธิเลือก
ไมนํามารวมส้ินปได
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กรณี ไมนําดอกเบี้ยไปคาํนวณ       กรณี นําดอกเบี้ยไปคาํนวณ
เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีที่ตองชําระ **
ภาษีหัก ณ ที่จาย
(ดอกเบี้ย 15%)
รวมเปนภาษีที่เสยี

400,000
100,000
300,000

60,000
240,000

4,500
7,500

12,000

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
บวก ดอกเบี้ย
รวมเงินได
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีท่ีคํานวณได **
หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษีที่ไดรบัคนื

400,000
100,000
300,000

50,000
350,000

60,000
290,000

7,000
7,500

500

กรณีไมนาํและนาํดอกเบีย้ไปรวมคาํนวณปลายปกรณีไมนาํและนาํดอกเบีย้ไปรวมคาํนวณปลายป

* อัตราคาใชจายและคาลดหยอนใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2560

** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

ตัวอยางตัวอยาง
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เงินปนผลหรอื เงินสวนแบงกาํไรกําไรจากการขายหุน

ภาษีกับการลงทุนใน ภาษีกับการลงทุนใน หุน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ

ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

นอกตลาดหลกัทรัพยฯ

ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย
ตามอัตรากาวหนา

และตองนํามารวมคํานวณ
ตอนสิ้นป

ถูกหกัภาษ ีณ ที่จาย 10%

โดยมีสิทธิเลือกไมนําไปรวม
คํานวณภาษีตอนสิ้นปได 

และถาเลือกนํามารวมคํานวณภาษีสิ้นป 
มีสิทธิไดรับเครดิตภาษเีงินปนผล
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วิธีคํานวณ

เครดิตภาษเีงนิปนผล 

  

กําไร 2 ตอกบั เงินปนผล

เงินปนผล 
อัตราภาษเีงนิไดนติบิคุคล

100 - อัตราภาษเีงินไดนติบิคุคล
x
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* เนื่องจากบริษัทไดรบัยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบคุคล

เงินปนผลจาก อัตราภาษีนติบิคุคล เครดิตภาษเีงนิปนผล

• บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบคุคล 20% 1/4

• กิจการ SMEs
– กําไรสุทธิไมเกิน 300,000 บาท ไดรับยกเวน เครดิตภาษีไมได *

– กําไรสุทธิ 300,000 – 3,000,000 บาท 15% 3/17

– กําไรสุทธิ 3,000,000 ขึ้นไป 20% 1/4

• บริษัททีไ่ดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดรับยกเวน เครดิตภาษีไมได *

กําไร 2 ตอกับ เงินปนผล
(ตอ)
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กรณี ไมนาํเครดติภาษไีปคาํนวณ       กรณี นําเครดติภาษไีปคาํนวณ
เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีที่ตองชําระ **
ภาษีหัก ณ ที่จาย
(เงินปนผล 10%)
รวมภาษีทีเ่สีย

600,000
100,000
500,000

60,000
440,000

21,500
4,000

25,500

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
บวก เงินปนผล
บวก เครดติภาษเีงินปนผล
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษี **
หัก เครดิตและภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษีที่เสีย

600,000
100,000
500,000

40,000
10,000
60,000

490,000
26,500
14,000
12,500

กรณีไมนาํและนาํเครดติภาษไีปรวมคาํนวณปลายปกรณีไมนาํและนาํเครดติภาษไีปรวมคาํนวณปลายป

* อัตราคาใชจายและคาลดหยอนใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2560    ** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

ตัวอยางตัวอยาง
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ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 15%
และมีสิทธิเลือกไมนํามา

รวมสิ้นปได 

ยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย 10% 
และมีสิทธิเลือก

ไมนํามารวมคํานวณตอนสิ้นปได
แตไมสามารถนํามาเครดิตภาษีได

เงินปนผล หรือ 
เงินสวนแบงกาํไร

กําไรสวนเกนิทนุ

ภาษีกับการลงทุนใน ภาษีกับการลงทุนใน กองทุนรวม
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กรณี ไมนาํเงนิปนผลไปคาํนวณ       กรณี นําเงนิปนผลไปคาํนวณ
เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีที่ตองชําระ **
ภาษีหัก ณ ที่จาย (เงินปนผล 10%)
รวมภาษีทีเ่สีย

600,000
100,000
500,000

60,000
440,000

21,500
2,000

23,500

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
บวก เงินปนผล
รวมเงินได
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษี **
หัก ภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษีที่ตองชําระ

600,000
100,000
500,000

20,000
520,000

60,000
460,000

23,500
2,000

21,500

กรณีไมนาํและนาํเงินปนผลไปรวมคาํนวณปลายปกรณีไมนาํและนาํเงินปนผลไปรวมคาํนวณปลายป

* อัตราคาใชจายและคาลดหยอนใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2560
** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

ตัวอยางตัวอยาง
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การหักภาษี ณ ที่จาย
เงินไดจากกองทนุรวม

สําหรบักองทนุรวมตามทีจ่ดัตัง้ตาม พรบ.หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 

• หากมเีงนิไดพงึประเมนิมาก ควรยอมใหผูจายเงินไดหกัภาษ ีณ ที่จาย 10% 
เพื่อเลอืกไมตองนาํมาคาํนวณภาษตีอนสิน้ป 

• หากมเีงนิไดพงึประเมนินอย ไมตองใหผูจายเงินไดหกัภาษ ีณ ที่จาย
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• เทคนิคที่ 1 สามีและภริยาควรแยกย่ืนแบบฯ

• เทคนิคที่ 2 กระจายเงินไดเปนหลายปภาษี

• เทคนิคที่ 3 หาเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี  

• เทคนิคที่ 4 เลือกประเภทเงินไดที่หักคาใชจายไดสูงๆ

เทคนคิลดภาษงีายๆ คุณกท็าํได 4
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1. ตางฝาย
ตางแยกยืน่

2. รวมยืน่
เงินไดทกุ
ประเภท

ในนามสามี

3. รวมยืน่
เงินไดทกุ
ประเภท

ในนามภรยิา

4. สามียืน่
เฉพาะเงนิได 

40(1)  
อื่นๆ ใหภรยิา

5. ภริยายืน่
เฉพาะเงนิได 

40(1) 
อื่นๆ ใหสามี

5 วิธีการ
ยื่นแบบแสดงรายการ

ของ
สามี / ภริยา

เทคนิคท่ี 1 สามีและภริยาควรแยกย่ืนแบบฯ 

ท่ีมาภาพ : flaticon
หมายเหตุ : ภาษีคางรับผิดรวมกนั

เงินไดที่ไมอาจแยกไดอยางชดัแจงวา
เปนของสามภีรยิาแตละฝายจาํนวนเทาใดใหเลือก
(1) แบงฝายละก่ึงหน่ึงหรือ
(2) เฉพาะเงินไดประเภทท่ี 8 จะตกลงแบง

เงินไดเปนของแตฝายจํานวนเทาใดก็ได 
ถาตกลงไมไดใหแบงฝายก่ึงหน่ึง

การย่ืนแบบวิธีที่ 2-5 
ถาจะเปลี่ยนแปลงตองไดรับอนุมัติ

จากอธิบดีกรมสรรพากร
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กรณี สามีและภรยิายื่นแบบฯ รวมกนั   
กรณี สามีและภรยิาแยกยื่นแบบฯ

สามี ภริยา

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีทีต่องชําระ **

1,320,000
200,000

1,120,000
120,000

1,000,000
115,000

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีทีต่องชําระ ** 

720,000
100,000
620,000

60,000
560,000

36,500

600,000
100,000
500,000

60,000
440,000

21,500

* อัตราคาใชจายและคาลดหยอนใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2560

** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

รวมภาษทีีต่องชาํระ ** 58,000

สามีภรยิายืน่แบบฯ รวมกนั VS แยกยื่นแบบฯสามีภรยิายืน่แบบฯ รวมกนั VS แยกยื่นแบบฯตัวอยางตัวอยาง
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• ทําสัญญารับเหมากอสรางถนนเปนเวลา 2 ป 
(ต้ังแต 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61) มูลคา 5 ลานบาท 
กําหนดแบงจายเงินเปน 5 งวด

• งวดที่ 1 วันลงนามในสัญญา จายลวงหนา 25%  

• งวดที่ 2 - 4 จายงวดละ 25% ทุก 6 เดือน  

• บุคคลธรรมดาใชเกณฑเงินสด ในการเสยีภาษี 
คือ จะถือเปนเงนิไดพงึประเมนิ 
ก็ตอเมือ่ไดรบัเงนิแลวเทานัน้

• การกระจายเงนิไดเปนหลายปภาษ ี
จะชวยลดภาระภาษ ีไมใหเขาสูชวงเงนิได
ในอตัรากาวหนาขัน้ถัดๆ ไป 

เทคนิคท่ี 2 กระจายเงินไดเปนหลายปภาษี

ตัวอยาง การกระจายเงนิไดเปนหลายปภาษี

นายประเมนิ

ท่ีมาภาพ : flaticon
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กรณรีบัเงินไดในปใดปหนึง่เพยีงปเดียว    
กรณกีระจายเงนิไดเปนหลายปภาษี

ป 60 ป 61

เงินไดคารับเหมา
หัก คาใชจาย (70%)
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีทีต่องชําระ **

5,000,000
3,500,000
1,500,000

60,000
1,440,000

225,000

2,500,000
1,750,000

750,000
60,000

690,000
56,000

2,500,000
1,750,000

750,000
60,000

690,000
56,000

* อัตราคาลดหยอนใหมมีผลบังคบัใชในปภาษี 2560

** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

รวมภาษทีีต่องชาํระ 112,000

การกระจายเงินไดเปนหลายปภาษีการกระจายเงินไดเปนหลายปภาษีตัวอยางตัวอยาง

4242ดูรายละเอยีดเงนิไดทีไ่ดรบัยกเวนภาษี : Attach 2

เทคนิคท่ี 3 หาเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษี

เงินไดจากให
และ

ภาษีมรดก

เงินไดจาก
การลงทนุ

ในตลาดหลกัทรพัย

เงินได
ดอกเบีย้

เงินไดจากการ
ขายสังหารมิทรัพย 
และอสังหารมิทรัพย

เงินได
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัิ
ภาษีการรบัมรดก
พ.ศ. 2558
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ขอควรรู : เงินไดแตละประเภทอาจถกูตคีวามเขาเปนเงินไดใดๆ 
ไดมากกวา 1 ประเภท  ขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาจาง
หรือขอตกลงทางธุรกิจ คาใชจายท่ีเก่ียวของกับ
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ

• เงินไดแตละประเภทมีการหักคาใชจาย
ไมเทากนั

• การเขาใจถงึหลกัเกณฑ และเงื่อนไขของ
การจําแนกประเภทเงินไดแตละประเภท 
จะชวยใหเสยีภาษนีอยลง 

เทคนิคท่ี 4 เลือกประเภทเงินไดท่ีหักคาใชจายไดสูงๆ

• บริษัทรับกอสรางแหงหน่ึงตองการใหนายเมฆ
มาทํางานดวย โดยยื่นขอเสนอใหดังน้ี
– เปนลูกจางของบริษัท ไดเดือนละ 100,000 บาท 

– เปนวิศวกรผูควบคุมงานเหมาจายคาตอบแทน
เปนงานๆ เฉลี่ยปละ 1,200,000 บาท 

• นายเมฆควรจะเซ็นสัญญาเปนลูกจางของบริษัท หรือ
จะเปนวิศวกรผูควบคมุงานของบริษัทดี? 

ตัวอยาง การเลอืกประเภทเงินไดที่หกัคาใชจายไดสงูๆ

นายเมฆ

ท่ีมาภาพ : flaticon
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กรณเีปนลกูจางของบรษิัท กรณเีปนวศิวกรผูควบคุมงาน

เงินเดือน
หัก คาใชจาย *
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีทีต่องชําระ **

1,200,000
100,000

1,100,000
60,000

1,040,000
125,000

เงินได
หัก คาใชจาย (30%)
คงเหลือ
หัก คาลดหยอน *
เงินไดสุทธิ
ภาษีทีต่องชําระ ** 

1,200,000
360,000
840,000

60,000
780,000

71,000

* อัตราคาใชจายและคาลดหยอนใหมมีผลบังคับใชในปภาษี 2560

** คํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใหม มีผลบังคับใชในปภาษี 2560

เดิมเสยีภาษีฐาน 25% 
ลดเหลอืฐาน 20%

การเลอืกประเภทเงนิไดทีห่กัคาใชจายไดสงูๆการเลอืกประเภทเงนิไดทีห่กัคาใชจายไดสงูๆตัวอยางตัวอยาง
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• ใชสทิธปิระโยชนตางๆ ทางภาษ ีชวยเพิม่เงนิออม 

• หมั่นตดิตามขาวสารเกีย่วกบัภาษอียางตอเนือ่ง เพื่อใหรูเทาทนัสถานการณ 
และสามารถปรบัเปลีย่นแผนไดอยางเหมาะสม”

• ศึกษาหาความรูอยางตอเนือ่งผานสือ่ตางๆ

สรุปขอควรจําในการลดภาษี

ท่ีมาภาพ : flaticon
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คํานวณภาษงีายๆ ดวย
โปรแกรม “วางแผนประหยัดภาษ”ี

1) พิมพ www.set.or.th/education
2) คลิก หองเรยีนนกัลงทนุ
3) คลิก โปรแกรมคํานวณ
4) คลิก วางแผนประหยดัภาษี

4

2 3

1
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แหลงเรยีนรูดานการลงทุน

www.set.or.th/education

พรอมใหบรกิาร… 
เรียนรูออนไลน

https://elearning.set.or.th/
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Attach 1 : เงินคาลดหยอน
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• บุคคลธรรมดา
– ไมวาจะอยูในประเทศไทยถึง 180 วัน หรือไมก็ตาม

– หักลดหยอนได 60,000 บาทเสมอ

• หางหุนสวนสามัญและคณะบุคคล
– หักไดคนละ 60,000 บาท รวมกันไมเกิน 120,000

– แตผูเปนหุนสวนเปนผูอยูในประเทศไทยถึง 180 วัน

คาลดหยอน “ผูมเีงินได”

• ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี
– หักไดเสมือนผูตายมีชีวิตอยูตลอดป
ภาษี 60,000 บาท

• กองมรดกทีย่ังไมไดแบง
– กองมรดกท่ียังไมไดแบง 60,000 บาท

• วิสาหกจิชุมชน ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
– หักลดหยอนได 60,000 บาท
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• เปนสามี / ภริยาชอบดวยกฎหมาย

• สามี / ภริยาตองไมมีเงินไดพึงประเมิน หรือมี แตไมแยกคํานวณภาษี

• ผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย หักไดเฉพาะคูสมรสที่อยูในประเทศไทย

• จะหักลดหยอนได 120,000 บาท

คาลดหยอน “สามี / ภริยา”
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คาลดหยอน “บุตร”

• ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายของสามี
หรือภริยาของผูมีเงินได

• ตองมีเงินไมไดถึง 30,000 บาท  โดยไมรวมเงินไดพึงประเมินที่ไดรับการยกเวน

• ตองเปนผูเยาว หรือไมเกิน 25 ป ตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา รวมถึงบุตรที่ไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถที่ศาลส่ัง

• ผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย หักไดเฉพาะบุตรหรือบุตรบญุธรรม ที่อยูในประเทศไทย

• หักคาลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท ไมจํากัดจํานวนบตุร โดยตองเขาเง่ือนไข
- บุตรชอบดวยกฎหมาย หักลดหยอนไดไมจํากัดจํานวน 
- บุตรบุญธรรม หักลดหยอนไดไมเกิน 3 คน 
- กรณีมีบุตรชอบดวยกฎหมายที่มชีีวิตอยูจํานวนตั้งแต 3 คน จะนําบุตรบุญธรรมมาหักอีกไมได 
- กรณีมีบุตรชอบดวยกฎหมายมีจํานวนไมถึง 3 คน ใหนําบุตรบุญธรรมมาหักไดรวมกบับตุรชอบดว้ยกฎหมาย ไมเกิน 3 คน 
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คาลดหยอน “บุตร” (ตอ)  
• คาลดหยอนบตุร เปนคาลดหยอนแบบเหมาสําหรับคนที่บุตรโดยสามารถลดหยอน

ได คนละ 30,000 บาทตอป แตถามีบุตรตั้งแตคนที่สองเปนตนไปเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายที่เกิดในป พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนี้ จะสามารถลดหยอนบุตรตั้งแตคนที่
สองเปนตนไปไดคนละ 60,000 บาทตอป

กรณีมีเฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมาย
กรณีเปนลูกท่ีถูกตองตามกฎหมายจะใชสิทธลิดหยอนบุตรก่ีคนก็ไดเทาจํานวนบุตรจริง
กรณีมีเฉพาะบุตรบุญธรรม
ในกรณีท่ีคุณมีแตบุตรบุญธรรมเพยีงอยางเดียว จะใชสิทธิลดหยอนบุตรไดสูงสุด 3 คน
กรณีมีทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายและบุตรบญุธรรม
แตถาเปนกรณีท่ีมีท้ังลูกท่ีถูกตองตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมดวย การใชสิทธิหักลดหยอนจะดู
จากลูกท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ียังมีชีวิตอยูกอน โดยการนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิต
อยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยนับรวมท้ังบุตรท่ีไมอยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 
หากครบ 3 คนไปแลวจะใชสิทธลิดหยอนบุตรบุญธรรมไมได แตถายังไมครบ 3 คน ก็จะสามารถใช
สิทธิลดหยอนบุตรบุญธรรมไดอีกจนคุณไดใชสิทธลิดหยอนบุตรครบ 3 คน
การหักลดหยอนบุตรเปนกรณีเดียวท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ังคณุและคูสมรสสามารถใชลูกคน
เดียวกันหักลดหยอนบุตรซํ้ากันได

สรุปคาลดหยอนบตุร 2561

เกิดกอน 2561 เกิด 2561 เปนตนไป

ลูกคนแรก 30,000 บ./คน 30,000 บ./คน

ลูกคนที่ 2
เปนตนไป

30,000 บ./คน 60,000 บ./คน

แฝดทองแรก 30,000 บ./คน 30,000 บ. แฝดพ่ี
60,000 บ. แฝดนอง

แฝดทองที่ 2
เปนตนไป

30,000 บ./คน 60,000 บ./คน

ท่ีมาขอมูล: www.itax.in.th

*บุตรชอบดวยกฎหมายท่ีอยูในเกณฑท่ีลดหยอนบุตรได
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คาลดหยอน “บิดา / มารดา”

• ตองเปนบิดา / มารดาของผูมีเงินไดหรือของคูสมรส (อายุ 60 ปขึ้นไป)

• บิดา / มารดา ตองไมมีเงินไดเกิน 30,000 บาท ในปภาษี แมไดการยกเวนเงินไดพึงประเมินก็ไมได

• ถาบุตรคนใดใชสิทธิหักลดหยอนบิดา / มารดาแลว คนอ่ืนใชไมได

• ตองเปนคนมีเลขประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา

• ผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย หักไดเฉพาะบิดา / มารดาที่อยูในประเทศไทย

• หักลดหยอนไดคนละ 30,000 บาท
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คาลดหยอน “คนพกิาร / ทุพพลภาพ”

• คนพิการ / ทุพพลภาพ ตองไมมีเงินไดเกิน 30,000 บาท ในปภาษี 

• ผูมีเงินไดตองเปนผูดูแลตามกฎหมาย โดยมีชื่อเปนผูดูแลในบัตรประจําตัวคนพิการ

• ตองมีใบรับรองแพทยและหนังสือรับรองการเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพมาแสดง
เพ่ือขอใชสิทธิหักลดหยอน 

• คาอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักคาลดหยอนไดคนละ 60,000 บาท
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• เปนบิดา / มารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรส แตไมตองอายุถึง 60 ปก็ได

• บิดา / มารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรส ตองมีเงินไดไมเกิน 30,000 บาทในปภาษี

• บุตรนํามาหักไดตอคนไมเกิน 15,000 บาท

• บุตรใชสิทธิหักไดทุกคน

คาลดหยอน “ประกนัสขุภาพบดิามารดา”
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คาลดหยอน “เบีย้ประกนัชวีติทัว่ไป”

• ตองประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

• กรมธรรมประกันชีวิตตอง 10 ปขึ้นไป

• หักคาลดหยอนและยกเวนไดตามจายจริง ไมเกิน 100,000 บาท

• ถาคูสมรสมีเงินไดแลวแยกคํานวณ ใหตางฝายตางหักคาลดหยอนไดตามท่ีจายจริง 
แตไมเกิน 100,000 บาท แตถาคูสมรสไมมีเงินไดและอยูรวมกันตลอดปภาษีจะหักคาลดหยอนไดไมเกิน 
10,000 บาท
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คาลดหยอน “เบีย้ประกนัชวีติแบบบาํนาญ”

• เปนการจายประกันชีวิตแบบบํานาญที่มีกาํหนดต้ังแต 10 ปขึ้นไป

• ผูรับประกันภัยตองประกอบกิจการในราชอาณาจักร

• จายผลประโยชนเงินบํานาญเปนรายงวดสม่ําเสมอเทากันทุกงวดหรือในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น

• จายผลประโยชนเงินบํานาญใหผูมีอายุต้ังแต 55 - 85 ป หรือกวานั้น

• ผูมีเงินไดตองจายเบี้ยประกันภัยครบถวนไดรับผลประโยชนเงินบํานาญ

• หักคาลดหยอนในอัตรา 15% ของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีเงินได
แตไมเกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็ญบํานาญขาราชการ 
กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน และประกันชีวิตแบบบํานาญแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท
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คาลดหยอน “กองทนุเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)”

• ลงทุนไมนอยกวา 5 ป (อายุ 55 ป) เวนแตทุพพลภาพ หรือตาย

• ตองลงทุนติดตอกันทุกป และสามารถระงับการซื้อไดปเวนป

• เงินทุนขั้นตํ่า 3% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี หรือ 5,000 บาท แลวแตจํานวนใดตํ่ากวา และตองไมรับ
เงินปนผลระหวางการลงทุน และไมกูยืมจากกองทุน

• ซ้ือหนวยลงทุนไมเกิน 15% ของเงินไดที่ตองเสียภาษี เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็ญบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน
และเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท
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คาลดหยอน “กองทนุรวมหุนระยะยาว (LTF)”

• ลงทุนระยะยาว 7 ปภาษีขึ้นไป เวนแตทุพพลภาพ หรือตาย

• ไมตองลงทุนติดตอกันทุกป

• ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับเงินลงทุนขั้นตํ่าและอาจไดรับเงินปนผล

• ซ้ือหนวยลงทุนจํานวนไมเกิน 15% ของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี แตไมเกิน 500,000 บาท 
โดยไมตองรวมกับกองทุนอ่ืนอีก

6262

1. สามีมีรายไดเงินเดือน 1,000,000  
2. ภริยามีรายไดคาเชา 1,000,000
3. รวมคํานวณ 2,000,000

กรณรีวมคาํนวณฝายใดฝายหนึง่

1. สามีมีรายไดเงินเดือน 1,000,000
2. ภริยามีรายไดเงินเดือนและคาเชา 1,000,000
3. ภริยานําเชาไปรวมคํานวณกับสามี 1,000,000

กรณแียกเฉพาะเงนิไดประเภทที ่1

 

สามภีรยิาจะซือ้กองทนุ RMF หรือ LTF ได
ฝายละ 150,000 บาท รวมแลวนาํมาหกัเปนคาลดหยอนได 
300,000 บาท แตถาสามหีรอืภรยิาคนใดคนหนึง่ซือ้ RMF หรือ
LTF คนเดยีว 300,000 บาท จะหกัไดเพยีง 150,000 บาท 
เพราะเกิน 15% 

• สามจีะซือ้กองทนุ RMF หรือ LTF ได 150,000 บาท
• ภริยาจะซือ้กองทุน RMF หรือ LTF ได 300,000 บาท 
แตภรยิาตองเฉลีย่กองทนุ RMF หรือ LTF ใหสาม ี
150,000 บาท ภริยาจะหกักองทนุ RMF หรือ LTF 
เพียง 150,000 บาท

สามีภรยิามเีงนิไดพงึประเมนิทัง้สองฝายใหซือ้ RMF หรือ LTF กอนรวมคาํนวณ
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คาลดหยอน “ดอกเบีย้เงินกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั”

• ตองกูและจายดอกเบี้ยใหกับธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต นายจาง สหกรณ 
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย

• ตองกูมาเพื่อซ้ือ / เชาซ้ืออาคาร ที่ดิน หองชุด หรือสรางที่อยูอาศัยในท่ีของตัวเอง

• ถาสามี / ภริยามีเงินไดทั้งคู ไมวาอยูรวมกันตลอดปภาษีหรือไม หากตางฝายตางกูจะหักลดหยอน
ฝายละไมเกิน 100,000 บาท แตถากูรวมกัน จะหักไดไมเกิน 100,000 บาท

• ถากูและจายดอกเบี้ยให กบข. จะยกเวนที่หักไดเหมือนคาลดหยอนไดไมเกิน 100,000 บาท
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• ตองบริจาคเปนเงิน และมีหลักฐานการบริจาค

• ตองบริจาคใหแกองคการสาธารณะกุศล เชน
– สถานพยาบาลของราชการหรือองคการรัฐบาล
– สถานศึกษาของราชการหรือองคการรัฐบาล
– สภากาชาด วัดวาอารามทุกศาสนา แตต้ังในประเทศ
– หอสมุด หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป
– สถานพักฟนฯ บุคคลดอยโอกาส  
– มูลนิธิ สมาคม หรือกองทุนไดรับการประกาศตามประกาศกระทรวงการคลัง  

• หักลดหยอนไดตามจริง แตไมเกนิ 10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอน 

• ถาบริจาคใชชื่อรวมกันตองเฉลี่ยตามรายช่ือที่บริจาค

คาลดหยอน “เงนิบรจิาคทัว่ไป”
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• เงินบรจิาคเพือ่การศึกษา

– เงินไดท่ีบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาประกาศรายช่ือเห็นชอบ หักได 2 เทาของรายจาย 
แตตองไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอน (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 420)) 

– เงินไดท่ีบริจาคใหสถานศึกษาของรัฐและโรงเรียนเอกชน แตไมรวมโรงเรียนนอกระบบ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยกเวนเปนจํานวน 2 เทา แตไมเกิน 10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอน สําหรับการกระทํา 
ต้ังแต 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 558)) 

• การบริจาคใหแกการกฬีาแหงประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดฯ สมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย กรมพลศึกษา หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพ่ือนําไปจัดหาอุปกรณกีฬา 
การฝกซอมหรือการแขงขัน การจัดสรางและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนยฝกกีฬาฯ หักได 2 เทาของรายจาย แตตองไมเกนิ 
10% ของเงินไดหลังหักคาใชจายและคาลดหยอน (พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 559)

คาลดหยอน “เงนิบรจิาคเพือ่การศกึษา”
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• หักลดหยอนได 2 เทาของเงนิบรจิาค แตไมเกนิ 10% ของเงินไดหลังคาใชจายและคาลดหยอน  
(พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663)

• ตองเปนการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานพยาบาลของทางราชการ ดังตอไปน้ี

1) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ

2) สถานพยาบาลขององคการมหาชน

3) สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ

4) สถานพยาบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5) สถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐ

6) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

คาลดหยอน “เงนิบรจิาคโรงพยาบาลรฐั”

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th



6767

• คาซ้ืออสังหาริมทรัพยฯ มูลคาไมเกนิ 3,000,000 บาท ที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด  

• มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหวางวันที่ 13 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559 

• ลดหยอนไดไมเกินรอยละ 20 ของคาซื้ออสังหารมิทรัพยฯ สูงสุดไมกนิ 120,000 บาท และสามารถใชสทิธิ
ยกเวนภาษเีปนเวลา 5 ปตอเนือ่งกนั นับแตปภาษีที่มีการาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โดยใหใชสิทธิ
จํานวนเทา ๆ กันในแตละป  

• คาซ้ืออสังหาริมทรัพยฯ มูลคาไมเกนิ 5,000,000 บาท ที่เปนอาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดในอาคารชุด  

• มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหวางวันที่ 30 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

• ลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจริง สูงสุดไมกนิ 200,000 บาท

คาลดหยอน “ เงินไดทีจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัย”
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• การใชสทิธหิกัลดหยอนคาธรรมเนยีมจากการรบัชําระเงินดวยบตัรเดบติ ตองเปนไปตามเงื่อนไขทัง้หมด
ตอไปนี้

1) ตองมีเงินไดจากคาเชา, คาวิชาชีพอิสระ, คารับเหมาทั้งคาแรงและคาของ หรือ เงินไดการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนๆ

2) คาเชา, คาวิชาชีพอิสระ, คารับเหมาทั้งคาแรงและคาของ หรือ เงินไดการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 
ที่ไดรับตลอดทั้งปภาษรีวมแลวตองไมเกิน 30 ลานบาท

3) คาธรรมเนียมจากการรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตเกิดขึ้นระหวาง 1 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2564

• เจาของกิจการที่รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต สามารถนําคาธรรมเนยีมจากการรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตมา
ใชเปนคาลดหยอนได 2 เทาของทีจ่ายจริง

คาลดหยอน “ คาธรรมเนยีมจากการรบัชาํระเงินดวยบตัรเดบติ”

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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• ตองเปนคาใชจายสําหรับการทองเที่ยวในประเทศไทยในพ้ืนที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) 
ต้ังแตวันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค. 2562 

• ตองเปนเงินที่จายใหกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่จดทะเบียนแลว หรือผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนแลว หรือโฮมสเตย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยตามที่
กรมการทองเที่ยวกําหนด รวมถึงคาที่พักในสถานทพักที่ไมเปนโรงแรมแตอธิบดีเห็นชอบ 
โดยสามารถใชเปนคาลดหยอน ไดตามท่ีจายจริงสูงสุดปละไมเกิน 15,000 บาท

คาลดหยอน “ คาใชจายจากการทองเทีย่วเมอืงรอง 55 จังหวดั ”

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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• คาฝากครรภและคาคลอดบุตร หมายความวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการต้ังครรภและคลอดบุตร ไมวาจะเปนคาตรวจและรับฝากครรภ คาบําบัดทาง
การแพทย คายาและคาเวชภัณฑ คาทําคลอด และคากินอยูในสถานพยาบาล ทั้งนี้ ไมวาทารกที่คลอด
จะมีชีวิตรอดหรือไม

• ผูมีเงินไดสามารถนําคาฝากครรภและคาคลอดบุตรไปใชเปนคาลดหยอนไดตามท่ีจายจริง รวมสูงสุด
ไมเกินทองละ 60,000 บาท ทั้งนี้ อาจจะมีบุตรมากกวา 1 ทองตอปก็ได แตการต้ังครรภแฝดจะยังนับวา
เปนทองเดียว

คาลดหยอน “ คาฝากครรภและคาคลอดบตุร ”

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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• ตองจายเงินเพ่ือลงหุนหรือลงทุนในการจัดต้ังหรือเพ่ิมทุนของธุรกิจ Startup ที่เปน บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล โดยการลงทุนในธุรกิจ Startup เพ่ือลดหยอนภาษีนี้จึงอาจทําในฐานะทีมงานผูรวมการกอต้ัง
ธุรกิจ Startup เอง หรือในฐานะนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) ที่รวมลงทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ Startup 
ก็ได

• สามารถนําเงินเขาหุนหรือเงินลงทุนนั้นไปใชเปนคาลดหยอนไดตามท่ีจายจริงสูงสุดปละไมเกิน 100,000 บาท

• ตองจายเงินลงทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

• ตองถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมนอยกวา 2 ปตอเนื่องกัน นับแตวันที่ลงทุน เวนแตทุพพล
ภาพหรือตาย

คาลดหยอน “ เงินลงทนุธรุกจิ Start Up ”

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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• ธุรกิจ Startup ที่อยูในเกณฑลงทนุเพือ่ลดหยอนภาษไีดดงักลาวจะตองมคีณุสมบตัิดังนี ้
1) ตองเปนบริษทัหรือหางหุนสวนนติิบคุคลของไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2) บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบคุคลดังกลาวตองผานการเปนธุรกจิ Startup ที่ไดรับการรบัรองจาก สวทช. 
(สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) แลววาไดประกอบกจิการทีป่ระกอบอตุสาหกรรม
เปาหมาย

3) ธุรกิจ Startup นั้นมีรายไดจากการขายสนิคาหรือการใหบรกิารของกิจการทีป่ระกอบอตุสาหกรรมเปาหมาย
หรือรายไดเกี่ยวเนื่องกบัการประกอบกจิการ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกนัไมนอยกวา 80% ของรายไดทั้งหมด 
และ

4) มีทุนจดทะเบียนทีชํ่าระแลวไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดไมเกิน 30 ลานบาทใน รอบระยะเวลาบัญชี 
ที่ลงทุนในธุรกจิ Startup นั้น

คาลดหยอน “ เงินลงทนุธรุกจิ Start Up ” (ตอ)

ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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• ตองเปนคาซื้อสนิคาหรอืคาบรกิารดังตอไปนี ้ตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 2562 – 16 ม.ค. 2562 
ตามที่จายจริง แตไมเกนิ 15,000 บาท  

1) คาซื้อยางรถยนต ยางรถจักรยานตยนต หรือยางรถจักรยาน ที่ไดจายใหแกผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม โดยตองผลิตโดยผูผลิตที่ซื้อวัตถุดิบจากการยางแหงประเทศไทย

2) คาซื้อหนังสือแตไมรวมถึงหนงัสือพมิพและนิตยสาร ที่ไดจายใหแกผูขายที่เปนบรษิทัหรอืหางหุนสวน
นิติบุคคล

3) คาบริการหนงัสือทีอ่ยูในรปูของขอมลูอิเล็กทรอนกิสผานระบบอินเทอรเน็ต แตไมรวมถึง
หนังสือพมิพและนิตยสาร ที่ไดจายใหแกผูใหบริการทีเ่ปนบริษทัหรอืหางหุนสวนนติิบคุคล

4) คาซื้อสินคาหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสินคาทีไ่ดลงทะเบียนกบักรมการพฒันาชุมชนแลว

คาลดหยอน “ ชอปชวยชาต ิ”

ท่ีมา: กฎกระทรวงฉบับท่ี 341 (พ.ศ. 2561)
ท่ีมา: www.rd.go.th / www.itax.in.th
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คาซื้อสินคาดงัตอไปนี ้ตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตาม
จํานวนทีจ่ายจริงแตรวมกนัแลวตองไมเกนิ 15,000 บาท 

1) อุปกรณการศึกษา แตไมรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

2) เครื่องแตงกายสําหรับการศึกษา

3) อุปกรณกีฬา 

4) เครื่องแตงกายสําหรับการเลนกีฬา

คาลดหยอน “ คาซือ้สนิคาเพือ่การศกึษาและกีฬา ”
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1) สําหรับการเดนิทางทองเทีย่วในจงัหวดัทองเทีย่วรอง คาที่พักโรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม คาที่พักโฮมส
เตยไทย หรือคาที่พักในสถานท่ีพักที่ไมเปนโรงแรม ในจังหวัด ทองเที่ยวรอง ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 20,000 
บาท 

2) สําหรับการเดนิทางทองเทีย่วในจงัหวดัอื่นซึง่มใิชจงัหวดัทองเทีย่วรอง คาที่พักโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
คาที่พักโฮมสเตยไทย หรือคาที่พักในสถานท่ีพักที่ไมเปน โรงแรมในจังหวัดอ่ืนซ่ึงมิใชจังหวัดทองเที่ยวรอง ตาม
จํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 

3) 1) และ 2) เมื่อรวมกันแลวไมเกิน 20,000 บาท 
4)  ตองเปนคาบริการหรือคาที่พักที่ไดจายต้ังแตวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

คาลดหยอน “ ทองเทีย่วเมอืงรองและเมอืงหลกั ”

7676

คาซื้อสินคาหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑตามจํานวนทีจ่ายจริงแตรวมกันแลวตองไมเกิน 15,000 บาท 
ตั้งแตวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

คาลดหยอน “ ซื้อสนิคา OTOP ”
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คาซื้อหนงัสอืทกุประเภท หรือคาบรกิารหนงัสอื ทุกประเภททีอ่ยูในรปูของขอมลูอเิลก็ทรอนกิสผานระบบอินเทอรเนต็ 
ตั้งแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามจํานวนที่จายจริงแตรวมกันแลว ตองไมเกิน 
15,000 บาท 

คาลดหยอน “ คาซือ้หนงัสอื และ e-book ”
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•  คาซอมแซมหรือคาวสัดหุรอือุปกรณ ในการซอมแซมอาคาร หรือทรัพยสินที่ประกอบติดต้ังกับตัว
อาคารหรือในท่ีดินอันเปนที่ต้ังของอาคาร หรือในการซอมแซมหองชุดในอาคารชุด หรือทรัพยสินที่
ประกอบติดต้ังกับหองชุดในอาคารชุด ที่ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนปาบึก ซ่ึงไดจายระหวาง
วันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามจํานวนที่จายจริง แตรวมกันทั้ง
หมดแลวไมเกิน 100,000 บาท

• คาซอมแซมหรอืคาวสัดุหรอือุปกรณ ในการซอมแซมรถ หรืออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถ ที่
ไดรับความเสียหายจากพายุโซนรอนปาบึก ซ่ึงไดจายระหวางวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่31 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามจํานวนที่จายจริง แตรวมกันทั้งหมดแลวไมเกิน 30,000 บาท

คาลดหยอน “ คาซือ่มแซมบานและรถ ”
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• กําหนดใหผูบรจิาคเงินใหแกพรรคการเมอืงมีสิทธนิําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอน
หรือรายจายตามท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากรได โดยใหลดหยอนไดในกรณีบุคคลธรรมดา
ไมเกินปละ 10,000 บาท

คาลดหยอน “ เงินบรจิาคพรรคการเมอืง ”

8080

Attach 2 : เงินไดที่ไดรบัยกเวนภาษี
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• ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาล เฉพาะประเภทฝากเผ่ือเรียก

• ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ

• ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย 
เฉพาะกรณีผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 20,000 บาทตลอดป

• ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

การยกเวนเงนิไดดอกเบีย้ 

8282

• ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศไทยและจากสหกรณออมทรัพย 
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณในประเทศเปนรายเดือนติดตอกันมีระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน
นับแตวันที่ฝาก โดยมียอดเงินฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน 25,000 บาทตอเดือน
และรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท

• ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากต้ังแต 1 ป
ขึ้นไป แตเมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกันแลวมีจํานวนทั้งสิ้นไมเกนิ 30,000 บาท
ตลอดปภาษีนั้น และผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาวเมื่อมีอายุไมตํ่ากวา 55 ปบริบูรณ    

การยกเวนเงนิไดดอกเบีย้ (ตอ)
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การยกเวนเงนิไดจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย

• เงินไดจากการขายหลกัทรพัย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายหลักทรัพยที่เปนหุนกู หรือพันธบัตร

• เงินไดจากการขายหลกัทรพัยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยในประเทศสมาชกิอาเซยีน ที่มีการซื้อ
ขายผานระบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงการซ้ือขายกับตลาด
หลักทรัพยในประเทศสมาชิกอาเซียน แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายหลักทรัพยที่เปนต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตร ต๋ัวเงินหรือหุนกู

8484

การยกเวนเงนิไดกองทนุสาํรองเลีย้งชพี

เงินหรอืผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพีฯ ดังนี้

• เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับ เนื่องจากลูกจางออกจากงานเพราะเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือออกจากงาน เมื่อมีอายุไมตํ่ากวา 55 ปบริบูรณ

• เงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่มีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากลูกจางออกจากงาน
กอนอายุครบ 55 ป แตเมื่อออกจากงานแลว ไดคงเงินหรือผลโยชนนั้นไวทั้งจํานวน และตอมารับเงิน
หรือผลโยชนหลังลูกจางเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรืออายุครบ 55 ปบริบูรณ
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ขาย หมายถงึ ขายฝาก แลกเปลีย่นให โอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย
ไมวาดวยวิธใีด และไมวามคีาตอบแทนหรอืไม 

แตไมรวมถงึ ก. ขาย แลกเปลี่ยน ให หรือโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
    แกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
    โดยไมคาตอบแทน
ข. การโอนโดยทางมรดกใหแกทายาท ซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย

การยกเวนเงนิไดจากการขายสงัหาและอสงัหารมิทรพัย

• ขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก ขายสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร

• เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ใหแกบุตรชอบดวยกฎหมาย 
โดยไมมีคาตอบแทน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม

• เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

8686

การยกเวนเงนิไดจากใหและภาษมีรดก

• เงินไดจากการอุปการะหนาที่ธรรมจรรยา เงินไดจากรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

• เงินไดที่ไดรับจากกองมรดก ซ่ึงไดเสียภาษีเงินไดแลว
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• การแกไขประมวลรษัฎากรยกเวนภาษเีงินไดบคุคลธรรมดาการให ดังนี้
(๑) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหแกบุตรชอบดวย

กฎหมายซ่ึงไมรวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินไดในสวนท่ีไมเกิน ๒๐ ลานบาทตลอดปภาษีน้ัน
(๒) เงินไดท่ีไดรับจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส เฉพาะเงินไดใน

สวนท่ีไมเกิน ๒๐ ลานบาทตลอดปภาษีน้ัน
(๓) เงินไดท่ีไดรับจากการอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยาหรือจากการใหโดยเสนหา เน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแหง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้ังน้ี จากบุคคลซึ่งมิใชบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส เฉพาะเงินไดในสวนท่ีไมเกิน ๑๐ ลานบาท
ตลอดปภาษีน้ัน

(๔) เงินไดท่ีรับจากการใหโดยเสนหาท่ีผูใหแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความประสงคใหใชเพ่ือประโยชนในกิจการ
ศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน ตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ท่ีมา : พรบ.แกไขเพิม่ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558

การยกเวนการใหตาม พรบ.แกไขเพิ่มประมวลรษัฎากร 
(ฉบับที ่40) พ.ศ. 2558
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• ผูมีเงินไดจะเลอืกเสยีภาษีในอตัรารอยละ ๕ ของเงนิไดสวนที่เกิน ๒๐ ลานบาทโดยไมตองนําไปรวมคาํนวณภาษีตาม (๑) 
และ (๒) ก็ได สําหรับเงนิไดตามมาตรา ๔๐(๘) ที่เปนเงินไดจากการโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสังหารมิทรพัย 
โดยไมมคีาตอบแทน ใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายซึง่ไมรวมถงึบตุรบุญธรรม ที่ไมไดรบัยกเวนตามมาตรา ๔๒(๒๖)

(๑) ผูมีเงินไดจะเลอืกภาษีในอัตรารอยละ ๕ ของเงินไดสวนท่ีเกิน ๒๐ ลานบาท โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได 
สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐(๘) ท่ีไดรับจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส ท่ีไมได
รับยกเวนตามมาตรา ๔๒(๒๗)

(๒) ผูมีเงินไดจะเลอืกภาษีในอัตรารอยละ ๕ ของเงินไดสวนท่ีเกิน ๑๐ ลานบาทโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (๑) และ (๒) ก็ได 
สําหรับเงินไดตามมาตรา ๔๐(๘) ท่ีไดรับจากการอุปการะโดยหนาท่ีธรรมจรรยาหรือจากการใหโดยเสนหา เน่ืองในพิธีหรือตาม
โอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี ท้ังน้ี จากบุคคลซึ่งมิใชบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส ท่ีไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๔๒
(๒๘)

ท่ีมา : พรบ.แกไขเพิม่ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558
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• ในกรณกีารโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรัพยโดยไมมคีาตอบแทน
ใหถอืวาผูโอนเปนผูจายเงนิได โดยใหผูโอนหกัภาษตีามเกณฑใน (๕) เวนแตกรณกีารโอนใหแกบตุรดวย
ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมรวมถงึบตุรบญุธรรม ใหผูโอนหกัภาษไีวรอยละ ๕ ของเงินไดเฉพาะในสวนทีเ่กนิ
๒๐ ลานบาท

ท่ีมา : พรบ.แกไขเพิม่ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558
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• การแกไขประมวลรษัฎากรทีเ่กีย่วของกบัภาษเีงินไดบคุคลธรรมดาการรบัมรดก ดังนี้

ใหยกเลิกขอความใน (๑๐) ของมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๖๙  และใหใชความตอไปน้ีแทน “(๑๐) เงินไดที่ไดรบัจากการรับมรดก”

การยกเวนเงนิไดจากใหและภาษมีรดก (ตอ)
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• ภาษีมรดกไมใชบงัคบักรณดีังตอไปนี้
– มรดกท่ีเจามรดกตายกอนจะมีผลบังคับ

– มรดกท่ีคูสมรสของเจามรดกไดรับจากเจามรดก

– บุคคลผูไดรับมรดกท่ีเจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความประสงคใหใชมรดกน้ัน 
เพ่ือประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน

– หนวยงานของรัฐและนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน

– บุคคลหรือองคการระหวางประเทศตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ

ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558
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• ผูมีหนาทีเ่สยีภาษจีากการรบัมรดก

– บุคคลทีม่สีัญชาติไทย

– บุคคลมไิดมีสญัชาติไทยแตมีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

บุคคลกรณี (1) และ (2) ไดรับมรดกอนัเปนทรพัยสนิทีอ่ยูในประเทศไทย และทรัพยสินทีอ่ยูนอกประเทศไทย

– บุคคลผูมิไดมสีัญชาติไทยแตไดรับมรดกอนัเปนทรพัยสินทีอ่ยูในประเทศไทย

ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)
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ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)

• กรณผีูรบัมรดกเปนนติิบคุคลถอืวาเปนบคุคลมสีญัชาติไทย

– นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต้ังตามกฎหมายไทย

– มีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกิน 50% ของทุนจดทะเบียนชําระแลวมีสิทธิไดรับมรดก

– ผูมีสัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกนิกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจบริหารกิจการ
ทั้งหมด
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ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

• ผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะรบัมาในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ถาแตละรายรวมกนั มี
มูลคาเกนิ 100 ลานบาท ตองเสียภาษเีฉพาะสวนทีเ่กนิ 100 ลานบาท 

• มูลคามรดก หมายถงึ มูลคาของทรัพยสนิทัง้สิน้ทีไ่ดรบัเปนมรดก หักดวย ภาระหนีส้นิอันตกทอดมา
จากการรบัมรดกนัน้

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)
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ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

• ทรัพยสนิทีต่องเสยีภาษกีารรบัมรดก

– อสังหาริมทรัพย โดยถือราคาประเมินเปนมูลคาในการเสียภาษี

– หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยใน
เวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก

– เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอยางเดียวกันที่เจามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรอง
จากสถาบนัการเงินหรือบุคคลที่ไดรับเงินนั้นไว

– ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบยีน

– ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)
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ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)

• การคํานวณมลูคาของทรพัยสนิใหถอืตามราคาหรอืมลูคาอันพึงมใีนวนัทีไ่ดรบัทรัพยสนินัน้เปนมรดก 
ดังตอไปน้ี
– กรณีเปนอสังหาริมทรัพย ใหถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

– กรณีเปนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยน้ันในเวลา
สิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยในวันท่ีไดรับมรดก

– กรณีอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนดเปนการท่ัวไปโดยไมมี
ลักษณะเปนการเฉพาะเจาะจง 

– ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิดตามอัตราแลกเปล่ียนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
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ท่ีมา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

ภาษีการรบัมรดก
ตามพระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 (ตอ)

• ใหผูมีหนาที่เสียภาษีมรดกคํานวณและเสียภาษีในอัตรา 10% ของมูลคามรดกในสวนที่ตองเสียภาษี แตถา
ผูรับมรดกเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรา 5%

• อัตรา 10% จะปรับปรุงภายหลัง 5 ปหลังกฎหมายมีผลบังคับ โดยออกเปนพระราชฤษฎีกา

• ใหผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด ภายใน 150 วัน นับแต
วันที่ไดรับมรดกที่เปนเหตุใหมีหนาที่เสียภาษี

• การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนและชําระ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาแหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดตามที่อธิบดีกําหนด


