
ล.ย.01 

แบบแจงรายการเพือ่การหกัลดหยอน 

วัน/เดอืน/ป ที่แจงรายการ…………………………………. 

ช่ือหนวยงานผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย………………………………………………………………………..………………………...…………..… 
 

ผูมีเงินไดช่ือ…………………………..………………………....….…….. ช่ือสกุล…………………………..……………………..….....….………..

เลขประจาํตวัประชาชน  --------            เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ------ 

ท่ีอยู : อาคาร…………………………………….. หองเลขที…่……………… ช้ันที่………… หมูบาน……….……………………………...……… 

เลขที…่………………. หมูที…่……… ตรอก/ซอย………………………….…...………ถนน………………….…………………………………… 

ตาํบล/แขวง………………………..…………… อําเภอ/เขต………………………..…………… จังหวัด………………………..………………….. 

รหัสไปรษณีย  ตําแหนง………………………………………………. สังกัด…………...….……………………...…...………...…. 
 

ในปภาษทีีแ่จงรายการ     (1) เคยทาํงานมากอนหรอืไม                                                         เคย                       ไมเคย 

                                         (2) มีเงินไดประเภทอ่ืนนอกจากเงินเดือนคาจางหรือไม               มี                          ไมม ี

                                         (3) มีรายการหกัลดหยอนหรอืไม                                                       มี                          ไมม ี

1. ฐานะการสมรส              โสด                               หมาย                             คูสมรสมีเงินได แต  

   จดทะเบียนสมรส พ.ศ. …………….…….                      สมรสระหวางปภาษี 

   คูสมรสไมมเีงนิได                                                            หยาระหวางปภาษ ี

                             ตายระหวางปภาษ ี

2. จํานวนบุตร รวม………………………. คน มีสิทธินํามาหักลดหยอนจํานวน………………………. คน                                

     บตุรคนละ 15,000 บาท ………….….… คน (กรณีคูสมรสมีเงินไดหักลดหยอนบุตรคนละ 7,500 บาท) 

     บตุรคนละ 17,000 บาท ……….….…… คน (กรณีคูสมรสมีเงินไดหักลดหยอนบุตรคนละ 8,500 บาท) 

3.   บดิา                   มารดา             (ของผูมีเงินไดหักไดคนละ 30,000 บาท)                                                               

       บดิา                   มารดา             (ของคูสมรสหักไดคนละ 30,000 บาท)                                                                                                

4. เบี้ยประกันสุขภาพ  

       บดิา                   มารดา              ของผูมเีงนิได 

        บดิา                   มารดา              ของคูสมรส       (หักไดเทาที่ผูมีเงินไดไดจายไปจริงแตไมเกิน  15,000  บาท)                         

5. เบี้ยประกันชีวิตที่จายภายในปภาษี (สวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท หักไดไมเกินเงินไดหลังจาก 

    หักคาใชจาย แตรวมทั้งสองสวนไมเกิน 100,000 บาท กรณคีูสมรสไมมีเงินไดและความเปนสามีภริยามีอยูตลอดปภาษี 

    หักลดหยอนของคูสมรสไดอีกตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท)                                                                                                                               

6. เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 15 ของคาจางแตไมเกิน 500,000 บาท)/ 

    กองทุน กบข./ กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน (หักไดไมเกิน 500,000 บาท) ภายในปภาษี                                            

7. จํานวนเงินที่คาดวาจะซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 15 ของเงินได  

    โดยเม่ือรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ/กองทุน กบข./กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน แลวไมเกิน  

     500,000 บาท) ภายในปภาษี                                                                                                                                                  

8. จํานวนเงินที่คาดวาจะซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 15 ของเงินได 

     แตไมเกิน 500,000 บาท) ภายในปภาษี                                                                                                                                 

9.  ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย (ตามที่จายจริงแตไมเกิน 300,000 บาท)                                             

10. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคมภายในปภาษ ี                                                                                                                          

11. เงินบริจาค                                                                                                                                                                                      

ขอรับรองวารายการท่ีแสดงไวเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ………………………………………………….ผูมีเงินได 

หมายเหตุ :  (1) ปภาษี หมายถึงเดือนมกราคม – ธันวาคม 

          (2) ใหแจงรายการเพ่ือการหักลดหยอนกอนถูกหักภาษี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการขางตน 


	ล.ย.01
	แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

	ขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ

	undefined_2: 
	id11: 
	id12: 
	id13: 
	id1: 
	id2: 
	id3: 
	id4: 
	id5: 
	id6: 
	id7: 
	id8: 
	id9: 
	id14: 
	id15: 
	id16: 
	id17: 
	id18: 
	id19: 
	id20: 
	id21: 
	id22: 
	id23: 
	address2: 
	address3: 
	address4: 
	address1: 
	address6: 
	address7: 
	address8: 
	address5: 
	address11: 
	id10: 
	post1: 
	post2: 
	post3: 
	post4: 
	post5: 
	name: 
	surname: 
	office: 
	date: 
	address9: 
	organization: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	position: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	xxxx: 
	child1: 
	child2: 
	child3: 
	child4: 
	undefined_3: 00
	undefined_9: 
	undefined_4: 
	undefined_7: 00
	undefined_8: 00
	undefined_10: 00
	undefined_5: 00
	undefined_6: 
	undefined_11: 
	undefined_13: 
	undefined_15: 
	undefined_17: 
	undefined_19: 
	undefined_21: 
	undefined_12: 00
	undefined_14: 00
	undefined_16: 00
	undefined_18: 00
	undefined_20: 00
	undefined_22: 00
	undefined_23: 
	address10: 
	sign: 


