
1 
 

 

 

 
 

สรปุหกัลดหยอ่น-ยกเวน้ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา 17 รายการ ส าหรบัปีภาษ ี2554 
 

รายการหกัลดหยอ่น / ยกเวน้ภาษ ี ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาประจ าปภีาษ ี (ภ.ง.ด.90 / 91) 

1.  ลดหยอ่นสว่นบคุคล 
     1.1  ผู้มีเงินได้   

  
30,000 บาท   
* คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล 60,000 บาท  
(หากหุ้นส่วนฯ อยู่ในประเทศไทยเพียงคนเดียวหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท) 

     1.2  คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้)   30,000 บาท   

     1.3  บุตรที่ศึกษาในประเทศ   คนละ  17,000 บาท   

     1.4  บุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ   คนละ  15,000 บาท   

     1.5  ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดาของผู้มีเงินได้  ค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบิดา มารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ทั้งนี้  บิดามารดามีอายุ 
60 ปีขึ้นไป และไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี 

คนละ  30,000 บาท 
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     1.6  ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ  ทั้งนี้คน
พิการหรือคนทุพพลภาพต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 
บาทในปีภาษี 

คนละ  60,000 บาท    

2.  ลดหยอ่นและยกเวน้ ส าหรบัเบีย้ประกนัชวีติ 
        2.1  ผู้มีเงินได้ 
   

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท   
(หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท   ส่วนท่ีเกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) 
 หากเบีย้ประกนัภยัทีจ่า่ย เปน็เบีย้ประกนัภยัส าหรับการประกนัชวีิตแบบบ านาญ  
   ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นอีกร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุน
สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน  หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  

       2.2  คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
3.  ยกเวน้เบีย้ประกนัสขุภาพ บดิา มารดา ของผูม้เีงนิได ้และบดิา    
มารดาของคูส่มรส ที่ไมม่เีงนิได้ 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

4.  ลดหยอ่นและยกเวน้เงนิสะสมทีจ่า่ยเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพี  ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท   
(หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)  

5.  ยกเวน้ค่าซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
     เงินได้ตามจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
     เพื่อการเลี้ยงชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
     หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน  และไม่เกิน 500,000 บาท  เมื่อรวม
กับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน    
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6.  ยกเวน้คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  (LTF)   
เงินได้ตามจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หุ้น
ระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท 

7.  ยกเวน้เงินสะสม กบข. ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท   

8.  ยกเวน้เงินสะสมกองทนุสงเคราะหค์รโูรงเรยีนเอกชน ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท   

9.  ยกเวน้เงินคา่ชดเชยทีไ่ดร้ับตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุ้มครอง
แรงงาน (ไม่รวมคา่ชดเชยเพราะเหตเุกษยีณอาย ุหรอืสิ้นสุดสัญญา
จา้ง) 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท  ของค่าจ้างหรือเงินเดือนของ
การท างาน 300 วันสุดท้าย  

10.  ลดหยอ่นและยกเวน้ ส าหรบัดอกเบีย้เงนิกูย้มืเพือ่การมทีีอ่ยู่
อาศยั 
        10.1  ผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท   
(หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 
บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) 

        10.2  ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตามส่วนเฉลี่ยดอกเบี้ย
ของจ านวนผู้กู้ 

11. ลดหยอ่นเงนิสมทบทีจ่า่ยเขา้กองทนุประกนัสงัคม ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  9,000 บาท ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
* กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  9,000 บาท 

12.  ลดหยอ่นและยกเวน้เงนิบรจิาค 
        12.1  ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
      

 2 เท่าของจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค 
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        12.2 ยกเว้นค่าใช้จ่ายและเงินบริจาค ดังนี้ 
·  ยกเว้นค่าใช้จ่ายการจัดหาหนังสือหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน  
·  ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ 
·  ยกเว้นเงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น 
·  ยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 เท่าของจ านวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค 
(พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที่ 515)  (ฉบบัที่ 519)  (ฉบับที ่520) และ  
(ฉบบัที่ 526) พ.ศ.2554) 

        12.3  ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป   ตามจ านวนที่จ่ายจริง ในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น 

        12.4  ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  1.5 เท่าของจ านวนที่บริจาคจริงในเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค. 2554  แต่เมื่อรวมกับ
เงินบริจาคทั่วไป ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 
ค่าลดหย่อนอย่างอื่น (พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่527) และ (ฉบบัที่ 529) 
พ.ศ.2554)  

13.   ยกเวน้เงนิไดท้ีผู่ม้เีงนิไดซ้ึง่เปน็ผูอ้ยูใ่นไทย และมอีายไุมต่่ า
กวา่ 65 ป ีบรบิรูณ์ 

ยกเว้นตามจ านวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท 

14.  ยกเวน้เงนิไดท้ี่ผูม้เีงนิไดซ้ึง่เปน็คนพิการอยูใ่นไทย และ มอีายุ
ไมเ่กนิ 65 ปี บรบิรูณ ์

ยกเว้นตามจ านวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท 

http://rdsrv.rd.go.th/45091.0.html
http://rdsrv.rd.go.th/28274.0.html
http://rdsrv.rd.go.th/28274.0.html
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15.  ยกเวน้เงนิไดจ้ากการซือ้อสังหารมิทรพัยฯ์ ตามจ านวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000
บาท ซึ่งได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 2554 ถึง 31 
ธ.ค. 2555 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็นจ านวนไม่เกินภาษีเงินได้ที่
ค านวณจากเงินได้สุทธิหรือที่ต้องช าระก่อนการค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
และเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน โดยให้ใช้สิทธิเป็น
จ านวนเท่าๆกัน ในแต่ละปีภาษี  

(พระราชกฤษฎกีา ฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554) 

16.  ยกเวน้เงนิไดท้ี่ไดจ้า่ยเปน็คา่ซอ่มแซมบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก   
   อุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งวนัที่ 25 ก.ค. 2554  – 31 ธ.ค. 
2554   * อยูร่ะหวา่งตราเปน็กฎหมาย 

ตามจ านวนที่จ่ายจริงเป็นค่าซ่อมแซมบ้าน แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 
บาท  ส าหรับการใช้สิทธิในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 

17.  ยกเวน้เงนิไดท้ี่ไดจ้า่ยเปน็คา่ซอ่มแซมรถยนต์ทีไ่ดร้ับผลกระทบ 
   จากอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งวนัที่ 25 ก.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 
2554 * อยูร่ะหวา่งตราเปน็กฎหมาย 

ตามจ านวนที่จ่ายจริงเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 30,000 
บาท  ส าหรับการใช้สิทธิในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 

ทีม่า : กรมสรรพากร 

                                                                                                     
 

http://rdsrv.rd.go.th/39291.0.html

