
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการยกเวนรัษฎากร 

------------------------------------ 
 
                        อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 4   และมาตรา 134 (4)  แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 และมาตรา 42 (17) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้  
 
                 ขอ 1  ใหยกเลิก  
                                   (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 110 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร  
                                   (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 124 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร  
                                   (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร  
 
                 ขอ 2  ใหกําหนดเงินไดตอไปนี้เปนเงินไดตาม (17) ของมาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496  
                                  (1) เงินไดจากกิจการของโรงเรียนราษฎรซึ่งไดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร แตไม
รวมถงึเงินไดจากการขายของ การรับจางทําของหรอืการใหบริการอื่นใดที่โรงเรียนราษฎรซึ่งเปนโรงเรียนอาชีวศึกษา
ไดรับจากผูซึ่งมิใชนักเรียน   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2513) ใชบังคับ 16 กันยายน 2513 เปน
ตนไป)  
                                  (2) เงินไดจากการจําหนาย หรือสวนลดจากการจําหนายสลากกินแบงของรัฐบาล  
                                  (3) เงินไดสวนที่เปนคาจางการทํางานในระหวางเวลาปดภาคการศึกษาของคนตางดาวซึ่งเปน   
นักเรียน นักศึกษาหรือนิสิตท่ีเขามาศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
                                  (4) เงินไดสวนที่เปนคารักษาพยาบาลที่นายจางจายให หรือจายแทนลูกจางเปนคารักษาพยาบาล 
สําหรับ  
                                         (ก) ลูกจาง สามี ภรยิา บุพการีหรือผูสืบสันดาน ซึ่งอยูในความอปุการะเลี้ยงดูของลูกจาง ท้ังนี้ 
เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทย  
                                         (ข) ลูกจางในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตาม
หนาท่ีในตางประเทศเปนครั้งคราว  ท้ังนี้ เงินจํานวนดังกลาวไดจายไปทั้งหมดในการนั้น  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 149 (พ.ศ. 2523) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2523 เปนตนไป)  



                                 (5) (ยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใชบังคับสําหรับการโอน
กรรมสิทธิในพันธบัตรของรัฐบาลที่ออกจําหนายกอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534)  
                                 (6) เงินไดท่ีทางราชการจายใหเปนเงินคาเชาบานหรือเงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบาน
ท่ีใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตรเงินคาเบี้ยกันดาร เงินยังชีพ หรือเงินคาอาหารทําการ
นอกเวลา   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 136 (พ.ศ. 2517) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2517 เปนตนไป)  
                                 (7) (ยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใชบังคับสําหรับดอกเบี้ย
พันธบัตรของรฐับาลและพันธบัตรของรัฐบาลที่เริ่มจําหนายกอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534)  
                                (8) เงินคาเชาบานที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เทาท่ีผูมีเงินได
ไดจายไปโดยสจุริตตามความเปนจริง หรอืเงนิที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่รฐัวิสาหกิจดังกลาวใหอยูโดย
ไมตองเสียคาเชา และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให  
                                (9) เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลอืบุตร เงินคาเบี้ยกันดารหรอืเงินยงัชีพ ท่ีไดรับจากรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับที่ทางราชการจายใหแกขาราชการ และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิได
ออกคาภาษีเงินไดสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 138 (พ.ศ. 2518) ใชบังคับ
สําหรับเงินไดป 2517เปนตนไป)  
                               (10) รางวลัท่ีทางราชการจายใหเพื่อประโยชนในการปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีอากร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2518) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2518เปนตนไป)  
                               (11) ดอกเบี้ยเงินสะสมที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ในอัตรา
เดียวกับที่ทางราชการจายใหแกขาราชการ และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดสําหรับเงินไดจาํนวนดังกลาว
ให   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2522) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
                               (12) เงินไดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐบาลตางประเทศซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทยไดรับจากรัฐบาลของ
ตน ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 146 (พ.ศ. 2522) ใช
บังคับสําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
                               (13) เงินไดสวนที่เปนเงินเดือนและเงินใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานที่ทําหรือ
จากการรับทํางานใหท่ีคนตางดาวซึ่งเปนผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทย 
ไดรับจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2522) ใชบังคับ
สําหรับเงินไดป 2522 เปนตนไป)  
                               (14) (ยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 169 (พ.ศ. 2529) ใชบังคับ 2 กุมภาพันธ 2529 เปนตนไป)  
                               (15) เงินไดท่ีทางราชการจายใหเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเบิกจายได   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 152 (พ.ศ. 2523) ใชบังคับสําหรับ
เงินไดไมวาท่ีไดรับกอนหรอืตัง้แต 6 ตุลาคม 2523 เปนตนไป)  
                               (16) เงินไดสวนที่เปนเงินเดือนหรอืคาจางและเงินใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนง
งานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหท่ีคนตางดาวซึ่งไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไดรับจาก  
                                        (ก) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานในการปฏิบัติงานในประเทศไทย  
                                        (ข) รัฐบาลแหงประเทศของตนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยเหลือผูอพยพจากอินโดจีนใน
ประเทศไทย   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 154 (พ.ศ. 2524) ใชบังคับสําหรับเงินไดป 2524 เปนตนไป)  



                               (17) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือสังหาริมทรพัยท่ีไดรับจากการใหโดยเสนหา 
ท่ีตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรอืการปกครองทองถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจัดตั้งข้ึน
โดยเฉพาะ ท้ังนี้ เฉพาะเงินไดจากการขายในสวนที่ไมเกิน 200,000 บาท ตลอดปภาษีนั้น  
                               (18) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสทิธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของตนโดยไมมีคาตอบแทน บุตรโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถงึบุตรบุญธรรมดวย   (แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 155 (พ.ศ. 2525) ใชบังคับ 27 กุมภาพันธ 2525 เปนตนไป)  
                               (19) เงินไดจากการขายสินคายาสูบ ท่ีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังไดเสียภาษีเงินไดแทนผูขาย
สินคาดังกลาวทุกทอดตามมาตรา 48 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 156 (พ.ศ. 
2526) ใชบังคับ 28 สิงหาคม 2525)  
                               (20) ยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใชสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์
ในใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคารโดยมีดอกเบี้ยท่ีไดมีการออกใบรับฝากกอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534  
                              “(21) เงินไดดังตอไปนี้  
                                         (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตรหรอืดอกเบีย้หุนกู  
                                         (ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกบัราคาจําหนายพันธบัตรหรือหุนกูท่ีออกจําหนายครั้งแรกใน
ราคาต่ํากวาราคาไถถอน  
                                         (ค) ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนพันธบัตรหรือหุนกู  

ท้ังนี้ เฉพาะพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย 
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และ  
ผูมีเงินไดนั้นมไิดเปนผูอยูในประเทศไทย”  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 249 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 25 
มกราคม 2548 เปนตนไป)  
                               (22) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใชบังคับที่ไดมีการออกบตัรกอน 8 พฤศจิกายน 2534)  
                               (23) เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตไมรวมถึงเงนิไดจากการ
ขายหลักทรัพยท่ีเปนหุนกูหรือพันธบัตร  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใช
บังคับดอกเบี้ยพันธบัตรของรฐับาลและพันธบัตรของรัฐบาลที่เริ่มจําหนายกอน 8 พฤศจิกายน 2534)  
                               (24) เงินไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 สําหรับโลหะดีบุกที่ซื้อมา
ระหวางวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530   ท้ังนี้ เฉพาะที่ไมนํารายจายในสวนที่เกี่ยวกับ
กิจการซื้อและขายโลหะดีบุกดังกลาวไปรวมคํานวณเปนรายจายในการคํานวณเงินไดสุทธิ  
                                ในกรณีท่ีรายจายบางรายการไมสามารถแยกเปนรายจายเกี่ยวกับกิจการซื้อและขายโลหะดีบุกหรือ
เกี่ยวกับกิจการอื่นไดโดยชัดแจง ใหเฉลี่ยรายจายตามสวนของเงินไดของแตละกิจการนั้น  
                               (25) เงินปนผลหรอืเงินสวนแบงของกําไร แลวแตกรณีจากหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ เฉพาะสวนที่เปนการคํานวณจาก
เงินไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 สําหรับโลหะดีบุกที่ซื้อมาระหวางวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และรายจายในสวนที่เกี่ยวกับกิจการซือ้และขายโลหะดีบุกดังกลาว  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2529) ใชบังคับ 18 กันยายน 2529 เปนตนไป)  



                               (26) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสทิธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน
ใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 177 (พ.ศ. 2531) ใชบังคับ 9 ธันวาคม 2531 เปนตนไป)  
                              (27) เงินไดสําหรับรางวัลสลากการกุศลสรางตึกสยามมินทร ซึ่งออกเมือ่วันที่ 7 มกราคม 2531 และ
เงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากการกุศลสรางตึกสยามมินทร  
                              (28) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองในอสังหาริมรพัยโดยไมมีคาตอบแทนใหแก
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
                              (29) เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้เฉพาะที่ดินที่ตองเวนคืน 
และอสังหาริมทรัพยอื่นบนที่ดินที่ตองเวนคืน   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2533) ใชบังคับเงินได
พึงประเมินที่ไดรับใน พ.ศ. 2532 ท่ีจะตองยื่นรายการใน พ.ศ. 2533 เปนตนไป)  
                               (30) เงินไดพึงประเมินดังตอไปนี้  
                                        (ก) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ีบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและมีการจําหนายครัง้แรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน แตไมรวม 
ถึงกรีท่ีผูมีเงินไดซึ่งเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนผูทรงคนแรก   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
196 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 กรกฎาคม 2538 เปนตนไป)  
                                        (ข) ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ท้ังนี้ เฉพาะตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไมมีดอกเบี้ย  (แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 223 (พ.ศ. 2542) ใชบังคับ 30 กรกฎาคม 2542 เปนตนไป)  
                                     “ (ค) ดอกเบี้ยท่ีไดจากตั๋วเงินหรอืตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก เฉพาะสวนที่เกิดข้ึนดอนการเปนผูทรงตั๋วเงนิหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของผูมีเงินได ท้ังนี้ 
ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50(2) แหงประมวลรัษฎากร จากดอกเบี้ยดังกลาวท้ังจํานวนไวแลว “  (แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 231 (พ.ศ. 2544) ใชบังคับ 14 กันยายน 2544 เปนตนไป)  

ในกรณีท่ีเงินไดพึงประเมินตามวรรคหนึ่งเกิดจากตั๋วเงิน หรอืตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีการจําหนาย 
ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน จะตองเปนกรณีท่ีไดมีการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจากเงินไดของบุคคลธรรมดาที่เปนผู
ทรงคนแรกไวแลวตาม มาตรา 50 (2)(ค) แหงประมวลรัษฎากร และผูจายเงินไดไดประทับตราวาไดหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย
บนตราสารแลวเทานั้น   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 196 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 กรกฎาคม 2538 เปนตนไป)  
                              (31) เงินไดท่ีผูเชี่ยวชาญของประชาคมยุโรปท่ีเปนคนตางดาว และไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไดรับ
เนื่องจากการเขามาทํางานในประเทศไทย ภายใตโครงการ ความชวยเหลือท่ีประเทศไทยไดรับจากประชาคมยุโรป  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 190 (พ.ศ. 2535) ใชบังคับ 13 มีนาคม 2535 เปนตนไป)  
                             “(32) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถึงเงินหรอืผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพหรอืกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  (แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 31 สิงหาคม 2547 เปนตนไป)  
                              (33) เงินไดท่ีคณะกรรมการอํานวยการปรบัปรุงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทไดรับเพื่อประโยชนใน
การสรางพระที่นั่งองคใหมและปรับปรุงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 193 (พ.ศ. 
2536) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 1 มกราคม 2536 เปนตนไป)  



                              (34) เงินไดท่ีคํานวณไดจากมูลคาของเครื่องแบบซึ่งลูกจางไดรับจากนายจางในจํานวนคนละไมเกิน
สองชุดตอไป และเสื้อนอกในจํานวนคนละไมเกินหนึ่งตัวตอป  
                                      “เครื่องแบบ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวา เครื่องแตงกาย รวมท้ังสิ่งประกอบเครื่องแตงกายที่
กําหนดใหแตงเพื่อใชในการปฏิบัติงาน แตไมรวมถงึรองเทาท่ีอาจใชงานไดท่ัวไป ชุดช้ันใน หรือสิ่งประกอบเครื่องแตง
กายที่ทําดวยโลหะหรืออัญมณท่ีีมีคาเชน เงิน ทองคํา ทับทิม หยก  
                                      “เสื้อนอก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถงึ ชุดไทยพระราชทานและเสื้อท่ีนิยมใชในการแตง
กายไปในงานสําคัญตางๆ  
                              (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 194 (พ.ศ. 2537) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2537 เปนตนไป)           
                              “ (35) เงินไดเทาท่ีลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลีย้งชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกาหมื่นบาท 
สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป” 
                              (36) เงินหรอืผลประโยชนใด ๆ ท่ีลูกจางไดรับจากกองทุนสํารองเลีย้งชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลีย้งชีพเมื่อลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอายุทุพพลภาพ หรือตาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ท่ีไดรับตั้งแต 1 มกราคม 2537 เปนตนไป)  (ดปูระกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 52))  
                               (37) เงินปนผลหรอืเงินสวนแบงของกําไรจากบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจากกิจการโรงเรยีน
เอกชนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท้ังนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวจะตองมิไดประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ
โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบัยอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 พฤษภาคม 2538 เปนตนไป)  
                               (38) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย เฉพาะกรณี 
ท่ีผูมีเงินไดไดรบัดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้ง-สิ้นไมเกินสองหมื่นบาทตลอดปภาษีนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 29 พฤศจิกายน 
2538 เปนตนไป)  (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 55))  
                               (39) เงินไดสวนที่เปนเงินเดือนหรอืคาจางที่คนประจําเรือไดรับเนื่อง-จากการปฏิบัติงานบนเรือไทย   
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวีท่ีใชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 204 (พ.ศ. 2539) ใชบังคับ 26 กันยายน 2539 เปนตนไป)  
                               (40) เงินไดท่ีคณะกรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ไดรับเพื่อประโยชนของทุนการ
กุศลสมเด็จพระเทพฯ   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่
ไดรับตั้งแต 2 เมษายน 2540 เปนตนไป)  
                               (41) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้  
                                         (ก) บาน โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรางอื่น ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย  
                                         (ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมท่ีดินี้  
                                         (ค) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  



                                       ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดอสังหาริมทรัพยตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยจดทะเบียนการไดมา
ใน พ.ศ. 2540 และขายอสังหาริมทรัพยนั้นภายหลังจากการจดทะเบียนไมนอยกวาหนึง่ป แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับ 1 มกราคม 2540 เปนตนไป)  
                               (42) ผลประโยชนท่ีไดจากการควบเขากันของธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และ
หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบรษิัทเครดิต ฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซึ่งตรีาคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 207 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับ 23 กันยายน 
2540 เปนตนไป)   (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 69))  
                               “ (43) เงินไดเทาท่ีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษี
นั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 
                               (44) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดรับจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เนื่องจากออกจากราชการเพราะเหตุ
สูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนหรือตาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 27 มีนาคม 
2540 เปนตนไป)   (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 70))  
                               (45) เงินไดท่ีคณะกรรมการกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรีไดรับเพื่อประโยชน
ของกองทุนลานกีฬาตานยาเสพติดดังกลาว   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับ
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 4 มีนาคม 2540 เปนตนไป)  
                               (46) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน รุนพันธบัตรเงินฝากชวยชาติ   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 210 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 4 มีนาคม 2540 เปนตนไป)  
                                (47) เงินไดท่ีเปนเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่เจาหนาท่ีของศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ ซึ่งเปนคน
ตางดาวและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไดรับจากศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ เนื่องจากการเขามาทํางานในประเทศ
ไทย ภายใตขอตกลงระหางรัฐบาลไทยและศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 211 
(พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 21 ตุลาคม 2539 เปนตนไป)  
                                (48) รางวลับัตรออกทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร    (แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับรางวลับัตรออมทรัพยท่ีออกรางวัลตัง้แต 10 มีนาคม 2541 เปน
ตนไป)  
                                (49) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสทิธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด วัด
บาดหลวงโรมนัคาธอลิค หรือมัสยิด ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการนั้น ท้ังนี้ เฉพาะการโอนที่ดินสวนที่ทําใหวัด 
วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดมีท่ีดินไมเกินหาสิบไร   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 214 (พ.ศ. 2541) 
ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแต 22 ตุลาคม 2541 เปนตนไป)  
                                (50) ผลประโยชนท่ีไดจากการที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือบรษิัทจํากัดควบ
เขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด ซึ่งตี



ราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 215 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแต 14 พฤศจิกายน 2541 เปนตนไป)  (ดปูระกาศอธิบดีกรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการควบเขากันหรือโอนกจิการทัง้หมดใหแกกันของบริษัทมหาชน จํากัด หรือบริษัทจํากัด)  
                                (51) คาชดเชยที่ลูกจางไดรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและคาชดเชยที่พนักงานไดรับ
ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ แตไมรวมถงึคาชดเชยที่ลูกจางหรอืพนักงานไดรับเพราะเหตุเกษียณอายุ
หรือสิ้นสุดสัญญาจาง ท้ังนี้เฉพาะคาชดเชยสวนที่ไมเกินคาจางหรือเงินเดือนคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายแต
ไมเกินสามแสนบาท  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2542) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2541 เปนตนไป)  
                                (52) เงินไดเทาท่ีไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืม สําหรับการกูยืมเงินเพือ่ซือ้ เชาซื้อ หรือสรางอาคารที่
อยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรอืสรางเปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินหนึ่งแสนบาท ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
ซึ่งจายใหแก    
                                           (ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
                                           (ข) กองทุนรวมเพือ่แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
                                           (ค) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามกฎหมาย
วาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจดังกลาวเขารบัชวง
สิทธิเปนเจาหนี้เงินกูแทนกองทุนรวมตาม (ก) หรือ (ข) ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ หรือ
นายจาง  
                                กรณีท่ีผูมีเงินไดหักลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือไดรับยกเวนไมตอง
นําเงินไดตาม (53) หรือ (59) รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกบัคาลดหยอน
ตามมาตรา 47 (1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินไดตาม (53) หรือ (59) แลวแตกรณี ตองไมเกินหนึ่งแสนบาท   
                                 อาคารตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมท่ีดินดวย   
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ. 2550) ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 87))  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 102))  
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 103))  
                              (53) เงินไดเทาท่ีไดจายเปนดอกเบี้ยเงินกูยืมใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บรษิัทประกันชีวิต 
สหกรณ หรือนายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพือ่ซื้อ เชาซื้อ หรอืสรางอาคารที่อยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรอืสราง
เปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนที่จายจริงในสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท และเฉพาะดอกเบี้ยเงิน
กูยืมท่ีไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด  
                                       กรณีท่ีผูมีเงินไดหักลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรษัฎากร หรือไดรับยกเวนไม
ตองนําเงินไดตาม (52) หรอื (59) รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมือ่รวมกับคา



ลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรษัฎากร หรือเงนิไดตาม (52) หรือ (59) แลวแตกรณี ตองไมเกินหนึ่งแสน
บาท  
                                       อาคารตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถงึอาคารพรอมท่ีดินดวย  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 264 (พ.ศ. 2550) ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป)   (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 
88))  
                              “(54) เงินไดเทาท่ีผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จายเปน
เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น 
ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป)  

                “(61) เงินไดเทาท่ีผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยในปภาษี สําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตาม 
จํานวนที่จายจรงิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งหมื่นบาทแตไมเกินเกาหมื่นบาท โดยกรมธรรมประกันชีวิตตองมีกาํหนดเวลาตั้งแต
สิบปข้ึนไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยท่ีประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ท้ังนี้ 
สําหรับเบี้ยประกันภัย ท่ีไดจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
อธิบดีกําหนด”  ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 112) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป )  
                                “(62) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้  
                                          (ก) บาน โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรางอื่น ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย  
                                          (ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมท่ีดิน  
                                           (ค) หองชุดสําหรบัการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  
                                     ท้ังนี้ เฉพาะสําหรับกรณีการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งผูมีเงินไดใชเปน ท่ีอยูอาศัยอันเปน
แหลงสําคัญ โดยมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวาหนึง่ปนับแตวันที่ไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรัพยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                                     การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองปรากฏวาภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนหรอื นับแตวันที่ทํา
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูมีเงินไดไดทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแหงใหมซึ่งมีลักษณะตาม (ก) (ข) หรือ 
(ค) เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตน และใหไดรับยกเวนเทากับจํานวนมูลคาของอสงัหาริมทรัพยดังกลาว แตไมเกินจํานวน
มูลคาของอสังหาริมทรัพยแหงใหม ท้ังนี้ ใหถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน“   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ใชบังคับกับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายวาดวยอาคารชุดแลวแตกรณี สําหรับการขายอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
กระทําตั้งแต 1 มกราคม 2546 เปนตนไป)   (ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 125) ใชบังคับ 1 
มกราคม 2546 )  
                               “(63) เงินไดจากการขายขอตกลงซื้อขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา แหงประเทศไทย 
เฉพาะกรณีท่ีไมมีการสงมอบสินคาเกษตร”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 244 ใชบังคับสําหรับเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่เปดทําการซื้อขายขอตกลงซื้อขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
เปนตนไป)  



                               “(64) บําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2546”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 245 ใช
บังคับ 10 มีนาคม 2547 เปนตนไป)  
                               “(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแกกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาหาปนบัตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2551))  
                               “(66) เงินไดเทาท่ีจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตามกฎหมาย วาดวยหลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพยท่ีไดมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราไมเกิน
รอยละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น และเงินไดดังกลาวตองเปนเงินได
ของผูมีเงินไดซึง่เปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไมได
แบง ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป  
                                           เงินไดท่ีไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  
                                           ในกรณีท่ีผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคสอง ใหผูมี
เงินไดนั้นหมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึง่ และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 
                                          “ในปภาษี 2551 หากผูมีเงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใหเงินไดตามวรรคหนึ่งเทากับสวนที่ไมเกินเจ็ดแสนบาท แตไมเกินรอย
ละสิบหาของเงินไดพึงประเมิน ท้ังนี้ เงินไดท่ีไดรับยกเวนและการถือหนวยลงทุนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับดวย”  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 267 
(พ.ศ. 2551) ใชบังคับ 21 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป) 
                               “(67) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคืนใหแก กองทุนรวมหุนระยะ
ยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดทรัพย ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีผูมี เงินไดถือหนวยลงทุนดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
หาปปฏิทิน แตไมรวมถงึกรณทุีพพลภาพหรอืตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคํานวณมาจากเงินไดพึงประเมินที่
ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได ตาม (66)”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 31 สิงหาคม 
2547 เปนตนไป)  
                                “(68) เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 47 (1)(2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
แหงประมวลรษัฎากร เทาจํานวนเงินที่ไดบริจาคเพื่อการกีฬา ใหแกการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อสงเสริมการกีฬา 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อสงเสริมกีฬาในจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน หรอืสมาคมกีฬาสมัครเลนที่ไดรับอนุญาตจากการกีฬา
แหงประเทศไทย แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรษัฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึง
ประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนดังกลาว”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 248 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 
1 มกราคม 2548 เปนตนไป)  



                                 “(69) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลาการฝาก
ตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป แตเมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกนัแลวตองมีจํานวนทั้งสิ้นไมเกินสามหมื่น
บาทตลอดปภาษีนั้น และผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาวเมื่อมอีายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ท้ังนี้ สําหรับ
เงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 250 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป)  
                                 “(70) เงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรอื 
(6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนที่บริจาคใหแกสวนราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัย
ธรรมชาติอื่น แตเมื่อรวมกับเงนิบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึง
ประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 2547 ท่ีตอง
ยื่นรายการในป พ.ศ. 2548 เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 253 (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2548 ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ 2547 ท่ีตองยื่นรายการในป พ.ศ 2548 เปนตนไป)  
                                 “(71) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไมมคีาตอบแทน
ใหแกสภากาชาดไทย”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 256 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 22 สิงหาคม 2548 เปนตนไป)   
                                 “(72) เงินไดท่ีผูมีเงินไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทยและมีอายุไมต่ํากวาหกสิบหาปบริบูรณในปภาษี
ไดรับ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทในปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 
เปนตนไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”   (แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับสําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป)  
                                 “(73) เงินที่มีลักษณะเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและ
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินไดรับ โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณเชนเดียวกบับําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 
2547 เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 258 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 10 มีนาคม 2547 เปนตนไป)  
                                 “(74) เงินไดท่ีคณะกรรมการโครงการทนุเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยไดรับเพื่อประโยชน
ของโครงการทนุเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป”  (แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 259 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 5 กุมภาพันธ 2547 เปนตนไป) 
                                “(75) เงินไดจากการขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสญัญาซื้อขายลวงหนาซึ่งกระทําใน
ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีท่ีไมมีการสงมอบสินคา ท้ังนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป”   (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 260 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 1 พฤศจิกายน 2548 
เปนตนไป)  
                                “(76) เงินไดเทาท่ีผูมีเงินไดจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท ประกันวินาศ
ภัยท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพัน บาท สําหรับการประกันสุขภาพ
บิดามารดาของผูมีเงินได รวมท้ังบิดามารดาของสามีหรอืภรยิาของผูมี เงินไดซึ่ง มีรายไดไมเพียงพอ แกการยังชีพ ท้ังนี้ 
ตองเปนเบี้ยประกันภัยท่ีไดจายในป พ.ศ. 2549 เปน ตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 



                                “(77) เงินไดเทาท่ีนายจางจายเปนเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรอืบริษัทประกันวินาศ
ภัยท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจักร สําหรับกรมธรรมประกันภัยกลุมท่ีมีกาํหนดเวลาไมเกินหนึ่งป เฉพาะในสวนที่
คุมครองคารักษาพยาบาลสําหรับ  
                                      (ก) ลกูจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลกูจาง ท้ังนี้ 
เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  
                                      (ข) ลูกจาง ในกรณีท่ีจําเปนตองไดรบัการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ในขณะที่ปฏิบัติการตาม
หนาท่ีในตางประเทศเปนครั้งคราว  
                                       ท้ังนี้ สําหรับเงินไดท่ีไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป ” (แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 263 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป)  
                                “(78) เงินไดของวิสาหกจิชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เปนหาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ สําหรับ   
เงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2551 เปนตนไป) 
                                “(79) เงินไดท่ีมีลักษณะเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและ
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเจาหนาท่ีสภากาชาดไทยไดรับ โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณ
เชนเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ”  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 268 (พ.ศ. 2552)) 
 
 
ใหไว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2509 
 
ส.วินิจฉัยกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
(ร.จ. เลม 83 ตอนที่ 17 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2509) 
 


