

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี
ผู้มีเงินได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คู่สมรส

วันเดือนปีเกิด............./............................../......................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
วันเดือนปีเกิด............./............................../......................

ชือ่ .................................................................
ชือ่ สกุล............................................................... ชือ่ .......................................................................
ชือ่ สกุล.............................................................
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)
ข้อ 1 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

1. มาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ		
2. หัก (1) เงินสะสมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ 					
			 (ส่วนที่เกิน 10,000 บาท)						
		

(2) เงินสะสม กบข. 								

		

(3) เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

		

(4) เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ		 		

		 (5) เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน		
			 (กรณีนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1))
รวม (1) ถึง (5) (หลักฐานแนบตาม (1) ถึง (5) รวม.......ฉบับ)

3. มาตรา 40 (2) ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ฯลฯ		
4. คงเหลือ (1. - 2. + 3.)									
5. หักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
ข้อ 2 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (3)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1.	���������
ค่าแห่งกู๊��ด������
วิลล์ ����������������
ค่าสิทธิอย่างอื������������
่น เงินได้มีล��ัก������
ษณะเป็���������
นเงินรายปี��อ����������
ันได้มาจากพิ����น���������
ัยกรรม นิ��������������
ติกรรมอย่างอื���่น
หรือคำพิพากษาของศาล ฯลฯ
(1) (ระบุ).............................................................
(2) (ระบุ)..............................................................
(3) (ระบุ)..............................................................
(4) (ระบุ)..............................................................

2. ค่าแห่งลิขสิทธิ์			
หักค่าใช้จา่ ย (ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
คงเหลือ			
รวม

ถึง

			

หมายเหตุ
กรณีมีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะออกจากงาน หรือ
กรณีเป็นคนพิการที่อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ หรือผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการ) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ
กรณีมีเงินได้ตามมาตรา 40 (7) (8) เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้า/การขายสินค้า/การให้บริการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ให้กรอกในใบแนบแต่ละกรณีก่อน แล้วจึงยกมากรอกในรายละเอียดนี้

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

ข้อ 3 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (4)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

1.		����������������������������������
ดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกั���������
บราคาซื้อ��ตั๋วเงิ
������น

ผู้มีเงินได้



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คู่สมรส

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

		หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงคนแรก
		(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
2. 	��������������������������������
เงินปันผลฯ  จากกองทุนรวม  ฯลฯ 		
		(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
3. 	�������������������
เงินปันผลฯ จากบริษัทต
������������
่างประเทศ
4. 	�������������������
เงินปันผลฯ จากบริษัท����������������������������
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที��่ตั�������
้งขึ้น
		ตามกฎหมายไทย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตรา
		ร้อยละ 10)		
5. เครดิตภาษีเงินปันผลตาม 4.
6.		���อื���
่นๆ (ระบุ)......................................................................
รวม (1. ถึง 6.) ��		
ข้อ 4 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

1.	�������������
การให้เช่าทรัพย์
������
สิน
(1) บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ		
ร้อยละ 30
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

		 คงเหลือ				
(2) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
ร้อยละ..........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ				
(3) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................		
ร้อยละ..........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ
			
2. การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/ซื้อขายเงินผ่อนฯ			
หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 				
คงเหลือ						
รวม ถึง
					
ข้อ 5 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (6)
ผูจ้ า่ ยเงินได้
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
1. การประกอบโรคศิลปะ		 				
หักค่าใช้จ่าย		
ร้อยละ 60
จริง
คงเหลือ								
2. อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................
หักค่าใช้จ่าย		
ร้อยละ 30
จริง
คงเหลือ								
3. อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................
หักค่าใช้จ่าย		
ร้อยละ 30
จริง
คงเหลือ 							
รวม ถึง 		 					

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

ข้อ 6 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (7)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

ผู้มีเงินได้



คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระ
ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
(ระบุ)..........................................................................................
หักค่าใช้จ่าย		
ร้อยละ 70
จริง
คงเหลือ		 						
ข้อ 7 รายการเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8)
ผูจ้ า่ ยเงินได้

1.	�������������������������������
เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ �����������������������������������������
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอืน���
่ ๆ

รวมทั้งขายอสังหาริมทรัพย์ ทีไ่ ด้มาโดยมุง่ ในทางการค้าหรือหากำไร�
(1) (ระบุ)................................................................................
ร้อยละ...........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ							
(2) (ระบุ)................................................................................
ร้อยละ...........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ							
(3) (ระบุ)................................................................................
ร้อยละ...........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ 						
(4) (ระบุ)................................................................................
ร้อยละ...........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 คงเหลือ 						
2. เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(กรณีไม่ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10.0 หรือยอมให้หักแต่ขอคืน
หรือขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น)			
3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะที่เลือกนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)
(1) เป็นมรดก หรือได้รับโดยเสน่หา				
		 หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 					
		 คงเหลือ							
(2) ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร			
ร้อยละ...........
จริง
		 หักค่าใช้จ่าย
		 จำนวนปีที่ถือครอง ………. ปี
		 คงเหลือ							
4. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ราคาทุน													
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
				
ยกเว้น
					
				
ไม่ยกเว้น 			
5. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ราคาทุน													
เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
				
ยกเว้น 		 				
				
ไม่ยกเว้น 		 		
รวม ถึง
								

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)



ข้อ 8 รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมิได้มงุ่ ในทางการค้าหรือหากำไร และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกบั เงินได้อน่ื ๆ
ผู้มีเงินได้
ลำดับที่

จำนวนเงินได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์

(หลักฐานแนบ..........ฉบับ)

ค่าใช้จ่ายตาม
ความจำเป็นและสมควร

รวมภาษีท่ี

จำนวนปี
ที่ถือครอง

ชำระเพิม่ เติม

ภาษีที่ต้องชำระ

ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย

ชำระเพิ่มเติม/ชำระไว้เกิน

ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย

ชำระเพิ่มเติม/ชำระไว้เกิน

ชำระไว้เกิน  �

คู่สมรส
ลำดับที่

จำนวนเงินได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์

(หลักฐานแนบ..........ฉบับ)
รวมภาษีทผ่ี ู้มีเงินได้และคู่สมรส

ค่าใช้จ่ายตาม
ความจำเป็นและสมควร

รวมภาษีท่ี
ชำระเพิม่ เติม

จำนวนปี
ที่ถือครอง

ชำระเพิม่ เติม

ภาษีที่ต้องชำระ

ชำระไว้เกิน  �

����������� ภ.ง.ด. 90 ข้อ 8
  ชำระไว้เกิน ยกไปกรอกใน

รายการค่าใช้จา่ ยจริงทีข่ อหักตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) กรณียื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ให้ผู้มีเงินได้และ
คู่สมรสคำนวณหักค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ได้แบ่งเป็นของแต่ละฝ่าย (ถ้าไม่พอกรอก ให้ทำใบแนบตามแบบนี้)
รวม
สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5)
ผู้มีเงินได้
คู่สมรส
(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

1. ต้นทุนการให้บริการ					
2. เงินเดือน/ค่าจ้าง� 						
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
										
สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (6)

รวม		
คู่สมรส

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

1. ต้นทุนการให้บริการ					
2. เงินเดือน/ค่าจ้าง� 						
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
										

รวม		

สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (7)

1. ต้นทุนการให้บริการ					
2. เงินเดือน/ค่าจ้าง� 						
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							

										 รวม		
สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8)
ก.	ต้นทุนสินค้าที่ขาย/บริการ							
1. สินค้าคงเหลือต้นปี									
2. บวก ซื้อสินค้าระหว่างปี							
														
รวม		
3. หัก สินค้าคงเหลือปลายปี					
คงเหลือ
														
ข. ค่าใช้จ่าย
1. เงินเดือน./ค่าจ้าง.............................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. ........................................................................................
														
รวม			
														
รวม (ก. + ข.)

รวม

ผู้มีเงินได้

รวม

รวม

ข้อ 9 รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จา่ ย

1. ผู้มีเงินได้		

ผู้มีเงินได้



				

รวม

คู่สมรส

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

		

2. คู่สมรส (30,000 บาท)			
3. บุตร คนละ 15,000 บาท ........... คน 			

		

(ไม่ศึกษาหรือศึกษาต่างประเทศ)

บุตร คนละ 17,000 บาท ........... คน (ศึกษาในประเทศ)

4. 	���������������
อุปการะเลี้ยงดูบ����������
ิดา มารดา
		

บิดาของผู้มีเงินได้				

		

		

มารดาของผู้มีเงินได้ 			

		

บิดาของคู่สมรส						
		

มารดาของคู่สมรส						

5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ��		
6. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส�
7. เบี้ยประกันชีวิต�������� 						
		����������
เบี้ยประกั���
นชี��ว�ิต�������������
แบบบำนาญ�����					

8. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ���
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว����				
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
12. เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
   

 ��������������������
		
มูล������
ค่าอสัง�������
หาริมทรัพย์
���������������������������������

13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม�����					
14. ค่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ�����					
15. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ					
16. รวม (1. ถึง 15.) ยกไปรวมใน
���������� ข้อ 9 16.				
ของแบบภ.ง.ด.90

		

ข้อ 10 ภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นจากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ฯ

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.90)

หัก ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ		
					 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์� 			
(ยกไปกรอกใน ภ.ง.ด. 90 ข้อ 10 13.)

พิมพ์ ธ.ค. 2558

