
ประหยัดภาษีอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ 

สมาชิกส่วนใหญ่ของ สอ.นย.เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ มีเงินได้เป็นรายเดือน หรือที่เราเรียก
กันว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเอง ในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี เราชาวมนุษย์เงินเดือนจะต้อง
เตรียมการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นประจ า หากใครมีเงินเดือนสูงก็เสียภาษีมาก ส่วนใครที่มีเงินเดือนน้อย
ก็อาจไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีน้อยกว่าคนที่มีเงินเดือนสูง แต่ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าเรามี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากหรือน้อย ยิ่งเรามีความรู้ด้านภาษีมากเราก็จะประหยัดภาษีได้มาก 
ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีเงินเดือนสูงก็อาจเสียภาษีน้อยกว่าผู้ที่มีเงินเดือนน้อยกว่าก็ได้ ตัวช่วยที่ท าให้เราประหยัดภาษีมี 
๒ ส่วน ซึ่งรัฐบาลไดท้ าการปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพ่ือใช้กับเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๖๐ หรือใช้ในการยื่นเสียภาษี
ในปี ๒๕๖๑ คือ 

๑. ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด จากเดิมร้อยละ ๔๐ ของเงินได้แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น
ร้อยละ ๕๐ ของเงินได้แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. ค่าลดหย่อน ประกอบด้วย 
๒.๑ ค่าลดหย่อนส าหรับผู้มีเงินได้ และค่าลดหย่อนคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้) จากเดิม

คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท หากต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐บาท 

๒.๒ ค่าลดหย่อนบุตร จากเดิมคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จ ากัดจ านวนบุตรไม่เกิน ๓ คน เป็นคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร 

๒.๓ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบิดา – มารดาผู้มีเงินได้ และบิดา – มารดาคู่สมรส ที่มีอายุ ๖๐ 

ปีขึ้นไป คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๕ เบี้ยประกันชีวิต มี ๒ แบบ คือ แบบทั่วไป สามารถลดหย่อนได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท และแบบบ านาญ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้และไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยประกันชีวิตทั้งสองแบบต้องมีอายุกรมธรรม์ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป 

๒.๖ เบี้ยประกันสุขภาพบิดา – มารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒.๗ เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์ หักลดหย่อน
ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๘ เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้  

๒.๙ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้น แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ, เงินสะสม
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว จะต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี หยุดซื้อได้ไม่เกิน ๑ ปี ติดต่อกัน 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของเงินได้ หรือไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า 
- ต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และนับเฉพาะปีที่ซื้อ  
- ขายกองทุนได้เมื่ออายุเกิน ๕๕ ปี บริบูรณ ์
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  การรับฝากเงิน 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ไม่จ ากัดวงเงินรับฝากต่อเดือน 
บัญชีสูงสุด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ โดย สอ.นย.จะมอบหนังสืออันทรงคุณค่า 
“ค าพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สมัครเป็น
สมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปในวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ สมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารเพ่ิมเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย. 

๔. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากประเภทใหม่ คือ เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๑, ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ สมาชิก
ท่านใดท่ีสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.  

การลงทุนมีความเสี่ยงควรท าการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจาก
เป็นการลงทุนระยะยาว คล้ายการเก็บเงินไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ  

๒.๑๐ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ทีต่้องเสียภาษีในปีนั้น แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- ไม่จ าเป็นต้องซ้ือติดต่อกันทุกปี 
- ขั้นต่ าในการซื้อขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน 
- ต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปีปฏิทิน จึงจะขายได ้
ปัจจุบันขยายสิทธิในการลงทุนเพ่ือน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒.๑๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม 

๒.๑๒ เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง และเมื่อ
รวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ, เงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, เงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ, เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, เงินที่ซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแล้ว จะต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๓ เงินบริจาค ถือเป็นค่าลดหย่อนก้อนสุดท้ายก่อนน าเงินไปค านวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า 
ซ่ึงสามารถน าไปลดหย่อนได้ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว 

ค่าลดหย่อนที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นค่าลดหย่อนหลักที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ แต่นอกเหนือจาก
นี้ยังมีค่าลดหย่อนที่รัฐบาลได้ประกาศเพ่ิมเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าครองชีพ
เพ่ิมเติม ดังนั้น ยิ่งเรามีความรู้ด้านภาษีมากเท่าไรก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าที่จะต้องช าระภาษีได้มาก
ขึ้นเท่านั้น และจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สอ.นย.มากยิ่งขึ้น หากสมาชิกน าเงินที่จะต้องช าระภาษีมาฝากไว้กับ 
สอ.นย.ก่อนที่จะน าไปช าระภาษีในแต่ละปี ส าหรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านสมาชิก
สามารถติดตามเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  
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 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

                        

 


