
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้มีเงนิได้

ภ.ง.ด.91ปีภาษี 
แบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา

(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง หรือยศ)
ชื(อ - สกุล

สาํหรับผ้มีูเงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

...................................................................................................................

2560
3 2 5 6 2 5 0 4 0 9 9 8 1

วนัเดือนปีเกดิ .......................................................23/05/2532

คู่สมรส
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

วนัเดือนปีเกดิ .......................................................

ชื(อ - สกุล

จ.สมุทรปราการ

ต.บางแกว้ อ.บางพลี

123 หมู่ที- 1ที(อยู่ :

นายจารุรักษ ์ มณีแดง
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)
...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

ตายระหวา่งปีภาษีหมา้ยสมรสโสด

ยื�นปกติ ยื�นเพิ�มเติม

(ผ้บูริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย)

คู่สมรส
ผู้มีเงนิได้

การแสดงเจตนาบริจาคภาษีที(ชําระให้พรรคการเมือง :

ภาษีที(ชําระเพิ(มเติม บาท ภาษีที(ชําระไว้เกิน บาท

สําหรับบนัทกึข้อมลูจากระบบ TCL

สถานะภาพ

..............................................................................................................................................................................

รหสัไปรษณีย์

ใบเสร็จเล่มที-  ........................ เลขที-  .........................
จาํนวนเงิน ........................................ บาท
ลงชื-อ ................................................ ผ ้รัูบเงิน
วนัที- ..................................................

โทรศัพท์ : 087-5625669...........................................................................

สถานภาพการสมรส สถานะการยื(นแบบฯ
(1) มีเงินไดร้วมคาํนวณภาษี*
(2) มีเงินไดแ้ยกยื-นแบบฯ
(3) ไม่มีเงินได้

สมรสและอย่รู่วมกนั
ตลอดปีภาษี

กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างดา้วและไม่มีเงินไดโ้ปรดระบุ

...................................................ประเทศ.....................................สญัชาติ
เลขที-หนงัสือเดินทาง ..................................................................................

* กรณีรวมคาํนวณภาษีให้กรอกรายละเอียดแนบ

ภ.ง.ด. 91 กรณีรวมคาํนวณภาษี

สมรสระหวา่งปีภาษี

ตายระหวา่งปีภาษี
หยา่ระหวา่งปีภาษี

รหัสพรรคการเมือง :

ประสงค์บริจาคภาษี 100 บาทให้
ประสงค์บริจาคภาษี 100 บาทให้ไม่ประสงค์บริจาค

ไม่ประสงค์บริจาค

คาํรับรอง คาํร้องขอคนืเงินภาษี

.................................................................................................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการที-แสดงไวเ้ป็นความจริงทุกประการ

วนัที-  ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

พร้อมไดแ้นบหลกัฐาน  และใบแนบ  (ถา้มี)  รวม ........ ฉบบั
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอคืนเงินภาษีที-ชาํระไวเ้กิน

เป็นจาํนวนเงิน บาท

ลงชื-อ                                                                ผ ้มีูเงินได้

ที-อยู่ (ของผ้แูทน )

..................................................................................................

ลงชือ                                                                             ผ ้มีูเงินได้      .................................................................................................................

( )

วนัที-  ........................................................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................................ในฐานะเป็น                                                                        ของผ้มีูเงินได้

 .................................................................................................................ลงชือ                                                                             ผ ้แูทน

กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
ทางเวบ็ไซ์ของกรมสรรพากรที-
1. ชาํระภาษี หรือไม่มีภาษีตอ้งชาํระการยื-นแบบ
หรือขอคืนภาษีผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. โปรแกรมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ภ.ง.ด. 91
www.rd.go.thได่แก่

ภ.ง.ด. 91

** สอบถามขอ้มูลเพิ-มเติมไดที้-ศูนยบ์ริการขอ้มูลสรรพากร  RD Call Center โทร. 1161

ไม่ประสงค์ส่งทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS)

ประสงค์ส่งทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษ (EMS)

ฉบับละ 32 บาท โดยหักจากเงนิภาษีที(ได้คนืของท่าน

ทัOงนีO ท่านต้องได้คนืไม่น้อยกว่าที(ฝากส่ง



15. หัก ภาษีเงินไดห้กั ณ ที-จ่าย

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

0.00

295,400.00

7,270.00

0.00คนบุตร  คนละ 30,000 

295,400.00

ก การคาํนวณภาษี

คนบุตร  คนละ 30,000 

คู่สมรส (60,000 บาท กรณีมีเงินได้
ผ ้มีูเงินได้

ค. รายการลดหย่อนและยกเว้นหลงัจากหักค่าใช้จ่าย

ที-ไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 7. )

6. หัก 
7. คงเหลือ (5. - 6.) 295,400.00

5. คงเหลือ (3. - 4.)
69,000.00

1. เงินเดือน

0.00

464,400.00

3. คงเหลือ (1. - 2.)
4. หัก 100,000.00

464,400.00

60,000.00

364,400.00

รวมคาํนวณภาษีหรือไม่มีเงินได)้ 0.00

8. หัก 

0.00

ค่าจา้ง บาํนาญ ฯลฯ  

ค่าใชจ่้าย

ค่าลดหยอ่นฯ (ยกมาจาก 

เงินบริจาคสนบัสนุนการศึกษา/การกีฬา/อื-นๆ    ( 2 เท่าของจาํนวนเงิน

เงินบริจาค (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 9.)

1. 
2. 

3. 

21. บวก
22. รวม ชําระเพิ(มเติม ชําระไว้เกิน

เงินเพิ-ม (ถา้มี)
ภาษีที-

20. 

19. หัก

ชําระไว้เกินชําระเพิ(มเติม

ภาษีที-ชาํระไวต้ามแบบ

ภาษีที-

ภ.ง.ด.91

(หลกัฐานแนบ 8., 10. 13. และ 15 รวม ...........ฉบบั)
16. คงเหลือ ภาษีที- ชําระเพิ(มเติม ชําระไว้เกิน

14. คงเหลือ ภาษีที-ชําระเพิ(มเติม

0.00

0.00

0.00

ผู้จ่ายเงนิได้ 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 2

2. หัก เงินไดที้-ไดรั้บยกเวน้ (ยกมาจาก ข 6. )

ค 14. )

(รวมเงินได้ที-ได้รับยกเว้นตาม

(ร้อยละ 40 ของ 3. แต่ไม่เกินที-กฎหมายกาํหนด)

0.00

17. บวก ภาษีที-ชาํระเพิ-มเติม 

ข 5. )

(ยกมาจาก ค 6. ของใบแนบ (ถ้าม)ี)
18. หัก ภาษีที-ชาํระไวเ้กิน 

(ยกมาจาก ค 7. ของใบแนบ (ถ้าม)ี)

(กรณียื-นเพิ-มเติม)

9. คงเหลือ (7. - 8.)

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ 0.00

13. หัก ภาษีเงินไดที้-ไดรั้บยกเวน้จากการซืJออสงัหาริมทรัพยฯ์
12. ภาษีคาํนวณจากเงินได้สุทธิตาม 11 .
11. เงินได้สุทธิ (9. - 10.)
10. หัก 

0.00

0.00

0.00

เงินสะสม

เงินสะสม
เงินสะสม

กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
กบข.

1. 

2.
3.

กองทุนสํารองเลีOยงชีพ    
(ส่วนที-เกิน 10,000 บาท)

(เฉพาะกรณี 12. มากกว่า 13.)

รายการเงินได้ที(ได้รับยกเว้นข.

(ให้กรอกเลขประจาํตัวประชาชน) :
:

4. 
(ให้กรอกเลขประจาํตัวประชาชน)

อุปการะเลีJยงดูบิดามารดา

0.00

(ให้กรอกเลขประจาํตัวประชาชน)
:
:

(มารดาของผ้มีูเงินได้ )

0.00

(บิดาของผ้มีูเงินได้ )

(บิดาของผ้มีูเงินได้ ) 

เบีJยประกนัสุขภาพบิดามารดาของผ้มีูเงินไดแ้ละคู่สมรส

(บิดาของคู่สมรสที-มีเงินได้รวมคาํนวณภาษีหรือไม่มีเงินได้ )

(มารดาของคู่สมรสที-มีเงินได้รวมคาํนวณภาษีหรือไม่มีเงินได้ )

0.00

0.00

อุปการะเลีJยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
(ยกมาจากแบบ ล.ย.04)

6. 

5. 
0.00

(บิดาของคู่สมรส) 

(มารดาของผ้มีูเงินได้ ) 
0.00

(ให้กรอกเลขประจาํตัวประชาชน)

7. เบีJยประกนัชีวิต 0.00

(มารดาของคู่สมรส) 

เบีJยประกนัชีวิตแบบบาํนาญ 0.00

8. 

9. 

เงินสะสมกองทุนสาํรองเลีJยงชีพ

ค่าซืJอหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ค่าซืJอหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื-อการเลีJยงชีพ

(ส่วนที-ไม่เกิน 10,000 บาท)

10. 

0.00

0.00

0.00

11. 
หรือสร้างอาคารอย่อูาศยั
ดอกเบีJยเงินก้ยูมื เพื-อซืJอ เช่าซืJอ 

0.00

หุ้นระยะยาว5. เงินได้ที(ได้รับยกเว้น

6. เงินค่าชดเชยที(ได้รับตามกฎหมายแรงงาน 
0.00(กรณีนาํมารวมคาํนวณภาษี)

7. รวม 0.00(1. ถึง 6.) ยกไปกรอกใน ก. 2.

กรณีคนที-มีอายตุัJงแต่ 65 ปีขึJนไป (รวมถึงคนพิการ)
กรณีคนพิการที-มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 0.00

4. เงินสะสม กองทุนการออมแห่งชาติ

13. เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม
14. 

9,000.00

0.00ค่าเดินทางท่องเที-ยวภายในประเทศ

16. รวม (1. ถึง 15. ) ยกไปกรอกใน 6. ก 69,000.00

15. ค่าซืJอสินคา้หรือบริการในประเทศ

12. เงินไดที้-จ่ายเพื-อซืJออสงัหาริมทรัพย์
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์

(หลักฐานแนบ       1. ถึง 5. และ       4.  ถึง 13. รวม .......ฉบับ)ข ค

0.00

0.00

0.00

0.00


