ํ หร ับปี ภาษี 2552
มีอะไรใหม่ ในการยืน
่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 สา
้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
1. ค่าอุปการะเลีย
ผู ้มีเงินได ้สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย
้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได ้ คนละ 60,000 บาท และต ้องมีหลักฐานดังนี้
กรณีห ักลดหย่อนคนพิการ
(1) หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลีย
้ งดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.๐๔)
(2) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการของบุคคลทีผ
่ ู ้มี
่ สดงว่า ผู ้มีเงินได ้เป็ นผู ้ดูแลคนพิการตาม
เงินได ้จะใช ้สิทธิหก
ั ลดหย่อน พร ้อมทัง้ ภาพถ่ายบัตรประจําตัวคนพิการดังกล่าวในส่วนทีแ
กฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ
กรณีห ักลดหย่อนคนทุพพลภาพ
(1) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซงึ่ ได ้ขึน
้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีไ่ ด ้ตรวจและแสดงความเห็น
่ ู ้มีเงินได ้จะใช ้สิทธิหก
ั ลดหย่อนมีภาวะจํากัดหรือขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็ นปกติเยีย
่ งบุคคล
ว่า บุคคลทีผ
ทั่วไป อันเนือ
่ งมาจากสาเหตุทางปั ญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นต่อเนือ
่ งมาไม่น ้อยกว่า 180 วัน หรือทุพพลภาพมาแล ้วไม่
ี่ อใช ้สิทธิหก
ั ลดหย่อน
น ้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดงั กล่าวต ้องออกในปี ภาษีทข
(2) หนังสือรับรองการเป็ นผู ้อุปการะเลีย
้ งดูคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.0๔-๑) ทีร่ ับรองว่า ผู ้มีเงินได ้เป็ นผู ้อุปการะเลีย
้ ง
ั ลดหย่อน โดยผู ้รับรองต ้องเป็ นสามีภริยาหรือบุตรชอบด ้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน
ดูบค
ุ คลทีผ
่ ู ้มีเงินได ้จะใช ้สิทธิหก
หรือบิดามารดา หรือพีน
่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพีน
่ ้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน หรือปู่ ย่าตายาย หรือลุงป้ าน ้าอา ของ
บุคคลดังกล่าว หรือกํานันผู ้ใหญ่บ ้าน หรือบุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในท ้องทีท
่ บ
ี่ ค
ุ คลดังกล่าวอยูอ
่ าศัย โดย
ั ลดหย่อน ตามมาตรา 47(1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ
หนังสือรับรองดังกล่าว ผู ้รับรองต ้องรับรองในปี ภาษีทข
ี่ อใช ้สิทธิหก
กับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษีเงินได ้ (ฉบับที่ 182)
้ ประก ันชวี ต
2. ค่าเบีย
ิ
ผู ้มีเงินได ้สามารถหักลดหย่อนและยกเว ้นภาษีคา่ เบีย
้ ประกันชีวต
ิ ได ้ ตามจํานวนทีจ
่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตาม
มาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข ้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษีเงินได ้ (ฉบับที่ 172)
สําหรับกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีท
่ ําตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต ้นไป ผู ้มีเงินได ้ต ้องมีหลักฐานจากผู ้รับประกันภัยที่
พิสจ
ู น์ได ้ว่า มีการจ่ายเบีย
้ ประกันชีวต
ิ และผู ้รับประกันภัยต ้องระบุเพิม
่ เติม หากมีกรณีดงั ต่อไปนี้
้ ประกันชีวต
ิ และเบีย
้ ประกันภัยทีจ
่ า่ ยสําหรับ
(1) กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีม
่ ค
ี วามคุ ้มครองอืน
่ เพิม
่ เติม ต ้องระบุจํานวนเบีย
ความคุ ้มครองอืน
่ เพิม
่ เติมแยกออกจากกัน และผู ้มีเงินได ้ไม่สามารถนํ าค่าเบีย
้ ประกันภัยทีจ
่ า่ ยสําหรับความคุ ้มครองอืน
่ เพิม
่ เติมมาหัก
ลดหย่อนได ้
(2) กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ทีม
่ ก
ี ารรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์
้ื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
ี (RMF)
้ งชพ
3. ค่าซอ
่ การเลีย
้ หน่วยลงทุนดังกล่าวได ้ไม่เกินร ้อยละ 15 ของเงินได ้พึงประเมินทีไ่ ด ้รับในปี ภาษีนัน
ผู ้มีเงินได ้ได ้รับยกเว ้นค่าซือ
้ แต่ไม่เกิน 500,000
บาท (โดยรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพหรือกองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนแล ้ว)
ตามข ้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษีเงินได ้ (ฉบับที่
่ สดงได ้ว่า มีการจ่ายเงินเข ้ากองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ตามประกาศ
171) และต ้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพทีแ
กรมสรรพากร เรือ
่ ง หลักฐานการจ่ายเงินเข ้ากองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เพือ
่ การยกเว ้นภาษีเงินได ้สําหรับเงินได ้เท่าทีไ่ ด ้จ่ายเป็ นค่า
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
ซือ
่ การเลีย
้ งชีพ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
ื้ หน่วยลงทุนใน/กองทุนรวมหุน
4. ค่าซอ
้ ระยะยาว (LTF)
้ หน่วยลงทุนดังกล่าวได ้ไม่เกินร ้อยละ 15 ของเงินได ้พึงประเมินทีไ่ ด ้รับในปี ภาษีนัน
ผู ้มีเงินได ้ได ้รับยกเว ้นค่าซือ
้ แต่ไม่เกิน
500,000 บาท ตามข ้อ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษีเงินได ้
้ หน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทีแ
(ฉบับที่ 169) และต ้องมีหนังสือรับรองการซือ
่ สดงได ้ว่า มีการ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเพือ
่ ง หนังสือรับรองการซือ
่
จ่ายเงินเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ตามประกาศกรมสรรพากร เรือ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด ้วย
การยกเว ้นเพือ
่ การยกเว ้นภาษีเงินได ้สําหรับเงินได ้เท่าทีไ่ ด ้จ่ายเป็ นค่าซือ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หุ ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
ั
ื้ อาคาร อาคารพร้อมทีด
5. ค่าซอ
่ น
ิ หรือห้องชุดในอาคารชุด เพือ
่ เป็นทีอ
่ ยูอ
่ าศย
้ อาคารดังกล่าว ทีม
้ อาคารดังกล่าว ตามทีจ
่ ก
ี ารจด
ผู ้มีเงินได ้ได ้รับยกเว ้นค่าซือ
่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สําหรับค่าซือ
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และต ้องมีหนังสือรับรองจากผู ้ขายทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ได ้ว่า มีการ

้ อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
จ่ายเป็ นค่าซือ
่ วกับภาษีเงิน
ได ้ (ฉบับที่ 178)
ั
6. เงินสมทบกองทุนประก ันสงคม
ผู ้มีเงินได ้สามารถหักลดหย่อนได ้ ตามทีจ
่ า่ ยจริง ไม่เกิน 7,200 บาท ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกันสังคม ตามมาตรา 47(1)(
ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
ี
7. การคํานวณภาษีทต
ี่ อ
้ งเสย
กรณีผู ้มีเงินได ้มีเงินได ้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) – (8) แห่งประมวลรัษฎากร ตัง้ แต่ 60,000 บาท ขึน
้ ไป คูณด ้วยอัตรา
้ จํานวนไม่เกิน 5,000 บาท ได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องเสียภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา
ร ้อยละ 0.5 หากมีเงินภาษีทต
ี่ ้องเสียทัง้ สิน
48(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 480) พ.ศ.2552
้ จงกรมสรรพากร เรือ
ตัวอย่าง การคํานวณภาษีทต
ี่ ้องเสีย ตามคําชีแ
่ ง การยกเว ้นภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได ้พึงประเมินทีไ่ ด ้รับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต ้นไป ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 480) มีดงั นี้
ต ัวอย่างที่ 1 ในปี ภาษี 2552 นาย ก. เป็ นผู ้มีเงินได ้จากการขายของ ซึง่ เป็ นเงินได ้พึงประเมินตามมาตรา40(8) แห่งประมวล
้ 800,000 บาท
รัษฎากร จํานวนทัง้ สิน
ี
การคํานวณภาษีทต
ี่ อ
้ งเสย
วิธท
ี ี่ 1 เงินได ้พึงประเมินหักค่าใช ้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด ้วยอัตราภาษีเงินได ้ หรือเรียกว่า อัตราก ้าวหน ้า ตามมาตรา 48(1)
แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
800,000
บาท
หัก ค่าใช ้จ่ายเหมาในอัตราร ้อยละ 80
640,000
บาท
30,000
บาท
หัก ลดหย่อนสําหรับผู ้มีเงินได ้
คงเหลือเงินได ้สุทธิ
130,000
บาท
หัก เงินได ้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได ้รับยกเว ้นภาษี)
150,000
บาท
คงเหลือเงินได ้สุทธิทต
ี่ ้องคํานวณภาษี
บาท
มีภาษีต ้องเสียจํานวน (ในอัตราร ้อยละ 10)
บาท
วิธท
ี ี่ 2 เงินได ้พึงประเมินคูณด ้วยอัตราร ้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห ้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
800,000 บาท
คูณอัตราภาษีร ้อยละ 0.5 คิดเป็ นภาษีทต
ี่ ้องเสียจํานวน
4,000 บาท
ี่ ํานวณได ้ตามวิธท
ี ี่ 2 และไม่มภ
ี าษีทค
ี่ ํานวณได ้ตามวิธท
ี ี่ 1 จึงไม่ต ้อง
ดังนัน
้ ในปี ภาษี 2552 นาย ก. ได ้รับยกเว ้นภาษีทค
เสียภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา
ต ัวอย่างที่ 2 ในปี ภาษี 2552 นาย ข. เป็ นผู ้มีเงินได ้จากการขายของ ซึง่ เป็ นเงินได ้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
้ 1,000,000 บาท
รัษฎากร จํานวนทัง้ สิน
ี
การคํานวณภาษีทต
ี่ อ
้ งเสย
วิธท
ี ี่ 1 เงินได ้พึงประเมินหักค่าใช ้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด ้วยอัตราภาษีเงินได ้ หรือเรียกว่า อัตราก ้าวหน ้า ตามมาตรา 48(1)
แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
1,000,000 บาท
หัก ค่าใช ้จ่ายเหมาในอัตราร ้อยละ 80
800,000 บาท
30,000 บาท
หัก ลดหย่อนสําหรับผู ้มีเงินได ้
คงเหลือเงินได ้สุทธิ
170,000 บาท
หัก เงินได ้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได ้รับยกเว ้นภาษี)
150,000 บาท
คงเหลือเงินได ้สุทธิทต
ี่ ้องคํานวณภาษี
20,000 บาท
มีภาษีต ้องเสียจํานวน (ในอัตราร ้อยละ 10)
2,000 บาท
วิธท
ี ี่ 2 เงินได ้พึงประเมินคูณด ้วยอัตราร ้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห ้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
1,000,000 บาท
คูณอัตราภาษีร ้อยละ 0.5 คิดเป็ นภาษีทต
ี่ ้องเสียจํานวน
5,000 บาท
ี่ ํานวณได ้ตามวิธท
ี ี่ 1 จํานวน 2,000 บาท
ดังนัน
้ ในปี ภาษี 2552 นาย ข. ต ้องเสียภาษีทค

ต ัวอย่างที่ 3 ในปี ภาษี 2552 นาย ค. เป็ นผู ้มีเงินได ้จากการขายของ ซึง่ เป็ นเงินได ้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
้ 1,100,000 บาท
รัษฎากร ในปี ภาษี 2552 จํานวนทัง้ สิน
ี
การคํานวณภาษีทต
ี่ อ
้ งเสย
วิธท
ี ี่ 1 เงินได ้พึงประเมินหักค่าใช ้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด ้วยอัตราภาษีเงินได ้ หรือเรียกว่า อัตราก ้าวหน ้า ตามมาตรา 48(1)
แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
1,100,000 บาท
หัก ค่าใช ้จ่ายเหมาในอัตราร ้อยละ 80
880,000 บาท
30,000 บาท
หัก ลดหย่อนสําหรับผู ้มีเงินได ้
คงเหลือเงินได ้สุทธิ
190,000 บาท
หัก เงินได ้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได ้รับยกเว ้นภาษี)
150,000 บาท
คงเหลือเงินได ้สุทธิทต
ี่ ้องคํานวณภาษี
40,000 บาท
มีภาษีต ้องเสียจํานวน (ในอัตราร ้อยละ10)
4,000 บาท
วิธท
ี ี่ 2 เงินได ้พึงประเมินคูณด ้วยอัตราร ้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห ้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได ้พึงประเมิน
1,100,000 บาท
คูณอัตราภาษีร ้อยละ 0.5 คิดเป็ นภาษีทต
ี่ ้องเสียจํานวน
5,500 บาท
ี ี่ 2 จํานวน 5,500 บาท
ในปี ภาษี 2552 นาย ค. ต ้องเสียภาษีทค
ี่ ํานวณได ้ตามวิธท
8. การกรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปี ภาษี 2552
กรณีคํานวณเงินได ้ทีน
่ ายจ ้างจ่ายให ้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะทีเ่ ลือกเสียภาษีโดยไม่นําไปรวมคํานวณภาษีกบ
ั
เงินได ้อืน
่ ๆ
่ เป็ นฐานในการคํานวณ
ในใบแนบดังกล่าวได ้เพิม
่ ส่วน ง เงินได ้ทีไ่ ด ้รับยกเว ้น ให ้ผู ้มีเงินได ้ระบุเงินได ้ทีไ่ ด ้รับยกเว ้น เพือ
้ หน่วยลงทุน เช่น เงินได ้ฯ ทีข
การซือ
่ ้าราชการได ้รับตามโครงการเกษียณก่อนกําหนด

