
มอีะไรใหม ่ในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90/91 สาํหรบัปีภาษ ี2552  
  
  
1. คา่อปุการะเลีย้งดคูนพกิารหรอืคนทพุพลภาพ 
  
            ผูม้เีงนิไดส้ามารถหกัลดหยอ่นคา่อปุการะเลีย้งดคูนพกิารหรอืคนทพุพลภาพได ้คนละ 60,000 บาท และตอ้งมหีลกัฐานดงันี ้
  
กรณีหกัลดหยอ่นคนพกิาร  
                   (1) หนังสอืรับรองการหกัลดหยอ่นคา่อปุการะเลีย้งดคูนพกิารหรอืคนทพุพลภาพ (แบบ ล.ย.๐๔) 
                   (2) ภาพถา่ยบตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารของบคุคลทีผู่ม้ ี
เงนิไดจ้ะใชส้ทิธหิกัลดหยอ่น พรอ้มทัง้ภาพถา่ยบตัรประจําตวัคนพกิารดงักลา่วในสว่นทีแ่สดงวา่ ผูม้เีงนิไดเ้ป็นผูด้แูลคนพกิารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
  
กรณีหกัลดหยอ่นคนทพุพลภาพ  
                   (1) ใบรับรองแพทย ์จากแพทยซ์ึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีไ่ดต้รวจและแสดงความเห็น
วา่ บคุคลทีผู่ม้เีงนิไดจ้ะใชส้ทิธหิกัลดหยอ่นมภีาวะจํากดัหรอืขาดความสามารถในการประกอบกจิวตัรหลกัอนัเป็นปกตเิยีย่งบคุคล
ทั่วไป อนัเนือ่งมาจากสาเหตทุางปัญหาสขุภาพหรอืความเจ็บป่วยทีเ่ป็นตอ่เนือ่งมาไมน่อ้ยกวา่ 180 วนั หรอืทพุพลภาพมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 180 วนั และใบรับรองแพทยด์งักลา่วตอ้งออกในปีภาษีทีข่อใชส้ทิธหิกัลดหยอ่น  
                   (2) หนังสอืรับรองการเป็นผูอ้ปุการะเลีย้งดคูนทพุพลภาพ (แบบ ล.ย.0๔-๑) ทีรั่บรองวา่ ผูม้เีงนิไดเ้ป็นผูอ้ปุการะเลีย้ง
ดบูคุคลทีผู่ม้เีงนิไดจ้ะใชส้ทิธหิกัลดหยอ่น  โดยผูรั้บรองตอ้งเป็นสามภีรยิาหรอืบตุรชอบดว้ยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมหรอืหลาน 
หรอืบดิามารดา หรอืพีน่อ้งรว่มบดิามารดาเดยีวกนั หรอืพีน่อ้งรว่มบดิาหรอืรว่มมารดาเดยีวกนั หรอืปู่ ยา่ตายาย หรอืลงุป้านา้อา ของ
บคุคลดงักลา่ว หรอืกํานันผูใ้หญบ่า้น หรอืบคุคลทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในทอ้งทีท่ีบ่คุคลดงักลา่วอยูอ่าศยั โดย
หนังสอืรับรองดงักลา่ว ผูรั้บรองตอ้งรับรองในปีภาษีทีข่อใชส้ทิธหิกัลดหยอ่น ตามมาตรา 47(1) (ฎ) แหง่ประมวลรัษฎากร  ประกอบ
กบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่182)  
  
  
2. คา่เบีย้ประกนัชวีติ  
  
           ผูม้เีงนิไดส้ามารถหกัลดหยอ่นและยกเวน้ภาษีคา่เบีย้ประกนัชวีติได ้ตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท ตาม
มาตรา 47(1)(ง) แหง่ประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509)  และประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่172)   
             สําหรับกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีทํ่าตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป  ผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานจากผูรั้บประกนัภยัที่
พสิจูนไ์ดว้า่ มกีารจา่ยเบีย้ประกนัชวีติ และผูรั้บประกนัภยัตอ้งระบเุพิม่เตมิ หากมกีรณีดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีม่คีวามคุม้ครองอืน่เพิม่เตมิ ตอ้งระบจํุานวนเบีย้ประกนัชวีติ และเบีย้ประกนัภยัทีจ่า่ยสําหรับ
ความคุม้ครองอืน่เพิม่เตมิแยกออกจากกนั และผูม้เีงนิไดไ้มส่ามารถนําคา่เบีย้ประกนัภยัทีจ่า่ยสําหรับความคุม้ครองอืน่เพิม่เตมิมาหกั
ลดหยอ่นได ้
                    (2) กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีม่กีารรับเงนิหรอืผลประโยชนต์อบแทนคนืในระหวา่งอายกุรมธรรม ์
  
  
3. คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 
  
 ผูม้เีงนิไดไ้ดรั้บยกเวน้คา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บในปีภาษีนัน้  แตไ่มเ่กนิ 500,000 
บาท (โดยรวมกบัเงนิสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชพีหรอืกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการหรอืกองทนุสงเคราะหโ์รงเรยีนเอกชนแลว้) 
ตามขอ้ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ประกอบกบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้(ฉบบัที ่
171)  และตอ้งมหีลกัฐานจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีแ่สดงไดว้า่ มกีารจา่ยเงนิเขา้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ตามประกาศ
กรมสรรพากร เรือ่ง หลกัฐานการจา่ยเงนิเขา้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี เพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดสํ้าหรับเงนิไดเ้ทา่ทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่
ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2552  
  
  
4. คา่ซือ้หนว่ยลงทนุใน/กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
  
       ผูม้เีงนิไดไ้ดรั้บยกเวน้คา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บในปีภาษีนัน้ แตไ่มเ่กนิ 
500,000 บาท ตามขอ้ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ.2509) ประกอบกบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได ้
(ฉบบัที ่169)  และตอ้งมหีนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วจากบรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวมทีแ่สดงไดว้า่ มกีาร
จา่ยเงนิเขา้กองทนุรวมหุน้ระยะยาว ตามประกาศกรมสรรพากร เรือ่ง หนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวเพือ่
การยกเวน้เพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดสํ้าหรับเงนิไดเ้ทา่ทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์ุน้ระยะยาว ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2552 
  
  
5. คา่ซือ้อาคาร อาคารพรอ้มทีด่นิ หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั 
  
         ผูม้เีงนิไดไ้ดรั้บยกเวน้คา่ซือ้อาคารดงักลา่ว ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 300,000 บาท สําหรับคา่ซือ้อาคารดงักลา่ว ทีม่กีารจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ในระหวา่งวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และตอ้งมหีนังสอืรับรองจากผูข้ายทีพ่สิจูนไ์ดว้า่ มกีาร



จา่ยเป็นคา่ซือ้อสงัหารมิทรัพย ์ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่271 (พ.ศ. 2552) ประกอบกบัประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิ
ได ้(ฉบบัที ่178)       
     
  
6. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
  
      ผูม้เีงนิไดส้ามารถหกัลดหยอ่นได ้ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาท ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม ตามมาตรา 47(1)(
ฌ) แหง่ประมวลรัษฎากร 
  
  
7.  การคาํนวณภาษทีีต่อ้งเสยี  
  
          กรณีผูม้เีงนิไดม้เีงนิไดพ้งึประเมนิ ตามมาตรา 40(2) – (8) แหง่ประมวลรัษฎากร ตัง้แต ่60,000 บาท ขึน้ไป คณูดว้ยอตัรา
รอ้ยละ 0.5 หากมเีงนิภาษีทีต่อ้งเสยีทัง้ส ิน้จํานวนไมเ่กนิ 5,000 บาท ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ตามมาตรา 
48(2) แหง่ประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่480) พ.ศ.2552  
ตวัอยา่ง การคํานวณภาษีทีต่อ้งเสยี ตามคําชีแ้จงกรมสรรพากร เรือ่ง การยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แหง่
ประมวลรัษฎากร สําหรับเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ตามพระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที ่480) มดีงันี ้ 
  
ตวัอยา่งที ่1  ในปีภาษี 2552 นาย ก. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา40(8) แหง่ประมวล
รัษฎากร จํานวนทัง้ส ิน้ 800,000 บาท 
  
การคาํนวณภาษทีีต่อ้งเสยี  
  
วธิที ี ่1  เงนิไดพ้งึประเมนิหกัคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นตา่งๆ คณูดว้ยอตัราภาษีเงนิได ้หรอืเรยีกวา่ อตัรากา้วหนา้  ตามมาตรา 48(1) 
แหง่ประมวลรัษฎากร 
                 เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                       800,000     บาท 
                 หกั คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ 80                                                          640,000     บาท 
                 หกั ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้                                                                      30,000     บาท 
                 คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ                                                                                   130,000     บาท 
                 หกั เงนิไดส้ทุธ ิ150,000 บาทแรก (ไดรั้บยกเวน้ภาษี)                                 150,000     บาท 
                 คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี                                                                      -      บาท 
                มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ 10)                                                                -      บาท 
  
  
วธิที ี ่2 เงนิไดพ้งึประเมนิคณูดว้ยอตัรารอ้ยละ 0.5 หรอืเรยีกวา่ พันละหา้ ตามมาตรา 48(2) แหง่ประมวลรัษฎากร   
                เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                           800,000    บาท 
                คณูอตัราภาษีรอ้ยละ 0.5 คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยีจํานวน                                           4,000    บาท 
                ดงันัน้ ในปีภาษี 2552 นาย ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีทีคํ่านวณไดต้ามวธิทีี ่2 และไมม่ภีาษีทีคํ่านวณไดต้ามวธิทีี ่1 จงึไมต่อ้ง
เสยีภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 
  
  
ตวัอยา่งที ่2  ในปีภาษี 2552 นาย ข. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) แหง่ประมวล
รัษฎากร จํานวนทัง้ส ิน้ 1,000,000 บาท 
  
การคาํนวณภาษทีีต่อ้งเสยี  
  
วธิที ี ่1 เงนิไดพ้งึประเมนิหกัคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นตา่งๆ คณูดว้ยอตัราภาษีเงนิได ้หรอืเรยีกวา่ อตัรากา้วหนา้  ตามมาตรา 48(1) 
แหง่ประมวลรัษฎากร 
                 เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                    1,000,000   บาท 
                 หกั คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ 80                                                           800,000   บาท 
                 หกั ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้                                                                       30,000   บาท 
                 คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ                                                                                    170,000   บาท 
                 หกั เงนิไดส้ทุธ ิ150,000 บาทแรก (ไดรั้บยกเวน้ภาษี)                                  150,000   บาท 
                 คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี                                                             20,000   บาท 
                 มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ 10)                                                        2,000   บาท 
  
  
วธิที ี ่2 เงนิไดพ้งึประเมนิคณูดว้ยอตัรารอ้ยละ 0.5 หรอืเรยีกวา่ พันละหา้ ตามมาตรา 48(2) แหง่ประมวลรัษฎากร   
                เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                     1,000,000   บาท 
                คณูอตัราภาษีรอ้ยละ 0.5 คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยีจํานวน                                        5,000   บาท 
                ดงันัน้ ในปีภาษี 2552 นาย ข. ตอ้งเสยีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามวธิทีี ่1 จํานวน 2,000 บาท 
  
  



ตวัอยา่งที ่3    ในปีภาษี 2552 นาย ค. เป็นผูม้เีงนิไดจ้ากการขายของ ซึง่เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ตามมาตรา  40(8) แหง่ประมวล
รัษฎากร ในปีภาษี 2552 จํานวนทัง้ส ิน้ 1,100,000 บาท 
  
การคาํนวณภาษทีีต่อ้งเสยี  
  
วธิที ี ่1 เงนิไดพ้งึประเมนิหกัคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นตา่งๆ คณูดว้ยอตัราภาษีเงนิได ้หรอืเรยีกวา่ อตัรากา้วหนา้  ตามมาตรา 48(1) 
แหง่ประมวลรัษฎากร 
                เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                      1,100,000  บาท  
                หกั คา่ใชจ้า่ยเหมาในอตัรารอ้ยละ 80                                                             880,000  บาท 
                หกั ลดหยอ่นสําหรับผูม้เีงนิได ้                                                                         30,000  บาท 
                คงเหลอืเงนิไดส้ทุธ ิ                                                                                      190,000  บาท 
                หกั เงนิไดส้ทุธ ิ150,000 บาทแรก (ไดรั้บยกเวน้ภาษี)                                    150,000  บาท 
                คงเหลอืเงนิไดส้ทุธทิีต่อ้งคํานวณภาษี                                                               40,000  บาท 
                มภีาษีตอ้งเสยีจํานวน (ในอตัรารอ้ยละ10)                                                           4,000  บาท 
  
  
วธิที ี ่2 เงนิไดพ้งึประเมนิคณูดว้ยอตัรารอ้ยละ 0.5 หรอืเรยีกวา่ พันละหา้ ตามมาตรา 48(2) แหง่ประมวลรัษฎากร                   
                 เงนิไดพ้งึประเมนิ                                                                                      1,100,000  บาท 
                 คณูอตัราภาษีรอ้ยละ 0.5 คดิเป็นภาษีทีต่อ้งเสยีจํานวน                                         5,500  บาท 
                ในปีภาษี 2552 นาย ค. ตอ้งเสยีภาษีทีคํ่านวณไดต้ามวธิทีี ่2 จํานวน 5,500 บาท 
  
  
8.  การกรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษ ี2552  
             กรณีคํานวณเงนิไดท้ีน่ายจา้งจา่ยใหค้รัง้เดยีวเพราะเหตอุอกจากงานเฉพาะทีเ่ลอืกเสยีภาษีโดยไมนํ่าไปรวมคํานวณภาษีกบั
เงนิไดอ้ืน่ๆ  
                 ในใบแนบดงักลา่วไดเ้พิม่ สว่น ง เงนิไดท้ีไ่ดรั้บยกเวน้ ใหผู้ม้เีงนิไดร้ะบเุงนิไดท้ีไ่ดรั้บยกเวน้ เพือ่เป็นฐานในการคํานวณ
การซือ้หน่วยลงทนุ เชน่ เงนิไดฯ้ ทีข่า้ราชการไดรั้บตามโครงการเกษียณกอ่นกําหนด  
  
  


