บริษัท สําหรับการสาธิต จํากัด
แบบช่วยกรอก ภ.ง.ด.91
ประจําปี ภาษี พ.ศ.2563

รายละเอียดผูม
้ เี งินได้
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี อากร (13หลัก)

3-1005-0235-465-8

สถานภาพสมรส

่ ของผู ้มีเงินได ้
ชือ

น.พ. ประวัต ิ พิเศษการ

X

44/200 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์

ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้มีเงินได ้
โทรศัพท์

หม ้าย/หย่าร ้าง

เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

คูส
่ มรสมีเงินได ้

029714444

คูส
่ มรสไม่มเี งินได ้

รายการคํานวณ

ค่าลดหย่อน

1. เงินเดือน ค่าจ ้าง บํานาญ ฯลฯ
2. หัก เงินได ้ทีไ่ ด ้รับการยกเว ้น

303,339.00
0.00

3. คงเหลือ (1) - (2)

303,339.00

4. หัก ค่าใช ้จ่าย

100,000.00

(ร ้อยละ 50 แต่ไม่เกินทีก
่ ฏหมายกําหนด)

203,339.00

6. หัก ค่าลดหย่อน

285,250.00

(กรณีมเี งินได ้รวมคํานวณภาษี หรือไม่มเี งินได ้)

3100545212478

8. หัก เงินสนับสนุนการศึกษา

0.00

3100578954124

0.00

10 หัก เงินบริจาค

0.00

11. เงินได ้สุทธิ

0.00

12. ภาษี ทค
ี่ ํานวณจากเงินได ้สุทธิ

0.00
2,216.67

คงเหลือภาษีท ี่
2,216.67

รายการเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น

30,000.00

เลขบัตรประชาชนบิดาของคูส
่ มรส

เลขบัตรประชาชนมารดาของคูส
่ มรส

5. อุปการะเลีย
้ งดูคนพิการ หรือ คนทุพลภาพ

15,000.00

6. เบีย
้ ประกันสุขภาพบิดามารดา

15,000.00

7. เบีย
้ ประกันชีวต
ิ

40,000.00

เบีย
้ ประกันชีวต
ิ แบบบํานาญ

0.00

8. เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ

0.00

(ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท)

1. เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ
(ส่วนทีเ่ กิน 10,000 บาท)

2. เงินสะสม กบข. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน

้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
9. ค่าซือ
่ การเลีย
้ งชีพ

35,000.00

้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
10. ค่าซือ

25,000.00

้ เช่าซือ
้
11. ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมเพือ
่ ซือ

30,000.00

หรือสร ้างอาคารทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

3. ผู ้มีเงินได ้ตัง้ แต่อายุ 65 ปี ขน
ึ้ ไป หรือทีเ่ ป็ นคนพิการ
ไม่เกิน 190,000 บาท

รวมเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น

30,000.00

เลขบัตรประชาชนมารดาของผู ้มีเงินได ้

9. คงเหลือ (7) - (8)

ชําระไว้เกิน

0.00

0 คน

4. อุปการะเลีย
้ งดูบด
ิ ามารดา

เลขบัตรประชาชนบิดาของผู ้มีเงินได ้

X

0.00

3. บุตร คนละ 30,000 บาท จํานวน 0 คน

0.00

13. ภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย

0.00

2. คูส
่ มรส (60,000 บาท)

7. คงเหลือ (5) - (6)

(2เท่าของจํานวนเงินทีจ่ า่ ยไปจริง)

60,000.00

1. ผู ้มีเงินได ้ (60,000 บาท)

บุตรทีเ่ กิดในหรือหลังปี 2561 คนละ 60,000 บาท จํานวน

5. คงเหลือ (3) - (4)

ชําระเพิม
่ เติม

โสด

5,250.00

12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0.00

รวมค่าลดหย่อน

285,250.00

หมายเหตุ
1) แบบช่วยกรอก ภงด.91 ฉบับนี้ ได ้คํานวณจากรายได ้และค่าลดหย่อนตามทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้กับฝ่ ายบุคคล
2) รายละเอียดทีแ
่ สดงในแบบช่วยกรอกนีย
้ ังไม่สมบูรณ์ครบถ ้วน เนือ
่ งจากมีคา่ ลดหย่อนอืน
่ ทีส
่ ามารถใช ้สิทธิล
์ ดหย่อนได ้เพิม
่ เติม ตามที่
กรมสรรพากรได ้ประกาศไว ้
3) รายละเอียดต่างๆ ทีแ
่ สดงในแบบช่วยกรอกนี้ ไม่สามารถแก ้ไขได ้ ให ้ท่านใส่จํานวนเงินทีถ
่ ก
ู ต ้องลงไปแทน ในแบบยืน
่ แสดงรายการ
ภงด.91 ประจําปี

