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ล้างข้อมูล

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำ�นวณภาษี
ผู้มีเงินได้

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

คู่สมรส

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

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร
วันเดือนปีเกิด............./............................../......................

ชือ่ .................................................................
ชือ่ สกุล............................................................... ชือ่ .......................................................................
ชือ่ สกุล.............................................................
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)
		

ผู้มีเงินได้

คู่สมรส

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.91)

ผูจ้ า่ ยเงินได้

การคำ�นวณภาษี

1. เงินเดือน ค่าจ้าง บำ�นาญ ฯลฯ
(รวมเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม 5.)					
2. หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น (ยกมาจาก 6.)		
3. คงเหลือ (1. - 2.)									
4. หัก ค่าใช้จ่าย
(ร้อยละ 50 ของ 3. แต่ไม่เกินทีก่ ฎหมายกำ�หนด)
5. คงเหลือ (3. - 4.)								
13. หัก ภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นจากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ฯ
						 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์				

รายการเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้น

1. เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
(ส่วนที่เกิน 10,000 บาท)						
2. เงินสะสม กบข.										
3. เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
4. เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้น

กรณีคนพิการหรือคนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าว
			 ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์				
กรณีคนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (รวมถึงคนพิการและคนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าว)
5. เงินค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายแรงงาน
(กรณีนำ�มารวมคำ�นวณภาษี)

6. รวม (1. ถึง 5.) ยกไปกรอกใน

				

2.				

เงินได้พึงประเมินที่ได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำ�มารวมคำ�นวณภาษีีกับเงินได้อื่น
(เพื่อนำ�ไปเป็นฐานในการคำ�นวณซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ)				
รายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้น
หลังจากหักค่าใช้จา่ ย

ผู้มีเงินได้

รวม

คู่สมรส

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.91)

1. ผู้มีเงินได้ 											
2. คู่สมรส (60,000 บาท) 							
3. บุตร คนละ 30,000 บาท ....... คน 					

(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)						 		

บุตร (ตัง้ แต่คนที่ 2 เป็นต้นไปทีเ่ กิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561)
คนละ 60,000 บาท ........ คน 					
(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)						

		

หมายเหตุ กรณีมีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะออกจากงาน ให้กรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ก่อนรวมคำ�นวณภาษีกับคู่สมรส

รายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้น
หลังจากหักค่าใช้จา่ ย
4. อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
บิดาของผู้มีเงินได้									

(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)						

มารดาของผู้มีเงินได้

(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)

ผู้มีเงินได้

2

คู่สมรส

รวม

(ยกไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.91)

		

							

					 		

บิดาของคู่สมรส										
(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)						

		

มารดาของคู่สมรส									
(ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชน)

					 		

5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

(ยกมาจากแบบ ล.ย.04) 					

6. เบีย้ ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูม้ เี งินได้และคูส่ มรส
7. เบีย้ ประกันชีวิต									
เบี้ยประกันสุขภาพ		 						
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำ�นาญ						
8. เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

9.
10.
11.
12.

(ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)

				

เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ				
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ
หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย 					
13. เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์				
			
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์				
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					

15. ค่าซือ้ และค่าติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8)
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านัน้ )

16. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะเงินได้
ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) เท่านั้น) 		

17. ค่าลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุน
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ในกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 		
ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร						
เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง				
ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ					
20.1 ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หรือยางรถจักรยาน
20.2 หนังสือ หนังสือทีอ่ ยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอินเทอร์เน็ต
20.3 สินค้า OTOP							
ค่าซ่อมบ้าน (จากเหตุสาธารณภัย
ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562)				
ค่าซ่อมรถ (จากเหตุสาธารณภัย
ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562)				
ค่าท่องเทีย่ วในประเทศ (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562)

เที่ยวเมืองหลัก 										
เที่ยวเมืองรอง
										
24. ค่าซือ้ สินค้าเพือ่ การศึกษาและอุปกรณ์กฬี า
(ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562) 				

25. ค่าซือ้ สินค้า OTOP (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562)
26. ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ (e-Book)		
27. ค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562))
			

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์				

28. ค่าซ่อมบ้าน (จากเหตุสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562)				

29. ค่าซ่อมรถ (จากเหตุสาธารณภัย
30.

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562)				
รวม (1. ถึง 29.) ยกไปกรอกใน 6. ของแบบภ.ง.ด.91

(หลักฐานแนบ

1. ถึง 5. และ 4. ถึง 29. รวม ............ฉบับ)

พิมพ์ ธ.ค. 2562

