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1. ขันตอนการลงทะเบียนยืนแบบ 

ภ.ง.ด.90/91



    การลงทะเบียนยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร

www.rd.go.th

เลือกยืนแบบผ่าน

อินเทอร์เน็ต



   การลงทะเบียนยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91

เลือกยืนแบบ ฯ



   การลงทะเบียนยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91

เลือกลงทะเบียน



  เลือกรายการลงทะเบียนตามสถานะของท่าน

เลือกสถานะผู ้มีเงินได้ของ

ท่าน

1. บุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- ต่างด้าว

2. คณะบุคคล

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

4. กองมรดกทียังมิได้แบ่ง



          ตัวอย่าง ท่านเลือกสถานะผู ้มีเงินได้เป็น           

   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บันทึกรายละเอียดส่วนบุคคล

กําหนด “รหัสผ่าน” ด้วยตนเอง
เลือกคําถามกรณีลืม 

“รหัสผ่าน” และระบุคําตอบ

ระบุอีเมล์ (ถ้ามี)

เลือก “ข้อตกลง”



ศึกษาข้อตกลงฯ

คลิกปุ ่ ม “ยอมรับ” กรณี

ยอมรับข้อตกลงฯ

คลิกปุ ่ ม “ไม่ยอมรับ” กรณี

ไม่ยอมรับข้อตกลงฯ



ลงทะเบียนยืนแบบฯ

คลิกปุ ่ ม “ลงทะเบียน” 



ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอยืนแบบฯ

คลิกปุ ่ ม “ตกลง” 



ระบบจะให้หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพือใช้ใน

การยืนแบบฯ

ท่านสามารถจะเลือก    ยืน

แบบทันที หรือ

จะยืนภายหลังได้



2. การยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91  

ผ่านอินเทอร์เน็ต



เลือกประเภทแบบฯ ทีต้องการยืน

• กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 

40(1) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ประเภทเดียว เลือก

แบบ ภ.ง.ด.91

• กรณีมีเงินได้นอกเหนือจากมาตรา 40(1)  เลือก

แบบ ภ.ง.ด.90



กรณีทียังไม่ได้ยืนแบบฯ สามารถแก้ไขทีอยู่ได้

เลือก “แก้ไขทีอยู”่ เมือต้องการ

เปลียนแปลงทีอยู่ทีปรากฏตามแบบฯ



กรณีทียังไม่ได้ยืนแบบฯ สามารถแก้ไขชือ/สกุลได้

เลือก “เปลียนชือ/ชือสกุล” เมือต้องการ

เปลียนแปลงชือ/ชือสกุลให้เป็นปัจจุบัน

เลือก “Upload”  กรณีทีท่าน          

ใช้โปรแกรมช่วยคํานวณภาษี     

ภ.ง.ด. 90/91



บันทึกรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด.91



บันทึกรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด.90



บันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้
กรณี ภ.ง.ด.91 

หน้าจอบันทึกฯ 

จะปรากฏเมือ

คลิกปุ ่ ม “คํานวณ

ภาษี” ทีหน้าแบบ

กรณี ภ.ง.ด.90  

ให้คลิกทีแถบ       

“ผู ้จ่ายเงินได้”



การบริจาคพรรคการเมือง

โปรดระบุความประสงค์ในการบริจาค

พรรคการเมือง “มีความประสงค์บริจาค” 

หรือ “ไม่มีความประสงค์บริจาค” 



ยืนยันการยืนแบบฯ

คลิกปุ ่ ม “ยืนยันการยืนแบบ”      

เพือส่งข้อมูลตามแบบฯ



การขอคืนภาษี

กรณีไม่มีภาษีต้องชําระ ระบบจะ

แสดงผลการยืนแบบ และให้

ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ฯ ได้ที 

www.rd.go.th



3.  การชําระภาษี



การชําระภาษี

  วิธีการชําระภาษี มี 2 ลักษณะ คือ

  1. กรณีทีผู ้ใช้บริการ จะต้องทําความตกลง กับหน่วยรับชําระภาษีก่อน

     ได้แก่ การชําระผ่านช่องทาง e-Payment, Internet  Banking, Tele-

Banking, Mobile-Banking  

  2. กรณีทีผู ้ใช้บริการ ไม่ต้องทําความตกลง กับหน่วยรับชําระภาษีได้แก่   

     การชําระผ่านช่องทาง ตู้ ATM, Counter ธนาคาร, Pay At Post,           7-

ELEVEN,  ATM บน Internet 



    กรณียืนแบบฯ แล้วมีภาษีต้องชําระ

เลือก “วิธีการชําระภาษ”ี  

ตามทีท่านต้องการ



วิธีการชําระภาษี 

• กรณีชําระผ่านระบบ E-Payment ให้ท่านเลือกธนาคารทีได้ทําข้อตกลง

ไว้แล้ว  ท่านจะเข้าสู่ระบบการสั งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  จากนั น

ป้อนหมายเลขผู ้ใช้และรหัสผ่านของธนาคาร  พร้อมทั งปฏิบัติตาม

ขั นตอนของธนาคารต่อไป

• กรณีชําระผ่านATM, Tele-Banking/Phone, Internet Banking หรือ 

Mobile Banking  ระบบจะแสดงรายละเอียดประกอบการชําระภาษี 

ดังนี  1. เลขประจําตัวผู ้ เสียภาษีอากร/ เลขประจําตัวประชาชน 

2. รหัสควบคุม และ 

3. จ ํานวนภาษีทีต้องชําระ 



วิธีการชําระภาษี 

• กรณีชําระผ่านCounter Service หรือ Pay at Post  ระบบจะแสดง 

Pay–In Slip พร้อมรหัส Bar Code กรุณาพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานเพือใช้

ในการชําระภาษีผ่านช่องทางทีท่านเลือกต่อไป

• กรณีชําระผ่านATM บน Internet  ให้เลือกธนาคารทีท่านใช้บริการ  

และปฏิบัติตามขั นตอนทีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต



กรณีเลือกยังไม่ชําระภาษี 

ท่านสามารถ “พิมพ์แบบ”  

เพือตรวจสอบได้



4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษี   

   และการจัดส่งเอกสารให้กรมสรรพากร  

   กรณีทีกรมสรรพากรขอฯ 



การขอคืนภาษี

กรณีมีภาษีชําระไว้เกิน  โปรดระบุความ

ประสงค์ในการขอคืนภาษี  “มีความ

ประสงค์ขอคืนภาษ”ี หรือ “ไม่มีความ

ประสงค์ขอคืนภาษ”ี



การขอคืนภาษี

หากเลือก “มีความประสงค์ขอคืนภาษ”ี

ระบบจะแสดงหน้าจอ หากท่านมีความประสงค์ที

จะให้แจ้งผลการคืนภาษีผ่านระบบ SMS 



การขอคืนภาษี

ระบบจะแจ้งผลการยืนแบบ และให้

ตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืนภาษีที 

www.rd.go.th



ผู ้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการขอคืนภาษี ได้ดังนี

1. ตรวจสอบการขอคืนภาษีได้จาก www.rd.go.th

   ซึ งจะปรากฏรายการข้อมูลอย่างใดอย่างหนึงใน 3 กรณีนี คือ

   กรณี 1 “กําลังดําเนินการ” หมายถึงระบบอยู่ระหว่างการประมวลผลฯ

   กรณี 2 “ขอเอกสารเพิมเติม” โดยผู ้ใช้บริการจะต้องจัดส่งเอกสารที 

               ปรากฏบนหน้าจอหรือทีได้รับแจ้งฯ ส่งให้กรมสรรพากร

   กรณี 3 “แจ้งผลการคืนภาษี” โดยระบบจะแสดงข้อมูลการคืนภาษีให้   

               ท่านทราบ

ตรวจสอบการขอคืนภาษี



2. ตรวจสอบการขอคืนภาษี ทีได้รับข้อความจากระบบ SMS ในกรณี  

      ทีท่านแจ้งความประสงค์ไว้  ซึ งจะปรากฏรายการข้อมูลอย่างใด    

      อย่างหนึงใน 2 กรณีนี คือ

   กรณี 1 “แจ้งผลการคืนภาษี” ระบบจะแสดงข้อมูลการคืนภาษีให้ท่าน

               ทราบว่ากรมสรรพากรได้ส่งเช็คคืนภาษีให้ท่านแล้วเมือวัน 

               เดือนปีใด       

       กรณี 2 “ขอเอกสารเพิมเติม” โดยแจ้งให้ผู ้ใช้บริการตรวจสอบ

               รายละเอียดการขอเอกสารเพิมเติม 

               ที www.rd.go.th  

ตรวจสอบการขอคืนภาษี



          การตรวจสอบการขอคืนภาษี

สอบถามการคืนภาษี



   การตรวจสอบการขอคืนภาษี

ป้อนข้อมูล



หากท่านตรวจสอบผลการขอคืนภาษีแล้ว    ระบบแจ้งว่า 

“ขอเอกสารเพิมเติม”  กรุณาพิมพ์  “ใบนําส่งเอกสาร”  ส่งพร้อมกับ

เอกสารตามทีกรมสรรพากรขอด้วย  เพือประโยชน์ในการพิจารณา

คืนเงินภาษีทีรวดเร็วขึ น

การจัดส่งเอกสารให้กรมสรรพากร



   พิมพ์ใบนําส่งเอกสาร 



การจัดส่งเอกสารฯ ให้กรมสรรพากร

หากท่านตรวจสอบผลการขอคืนภาษีแล้ว ระบบแจ้งว่า “ขอเอกสารเพิมเติม

ท่านสามารถส่งเอกสารเพือประกอบการคืนภาษีได้ โดยผ่านช่องทาง

• URL:www.rd.go.th > ยืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต > ตรวจสอบการส่ง

เอกสารประกอบการคืนภาษีฯ > เข้าสู่ระบบนําส่งเอกสารฯ

• โทรสาร(Fax)

• ไปรษณีย์

ตามทีระบบแจ้งไว้ใน “ใบนําส่งเอกสาร”



5. การพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน



หลังจากชําระภาษีเสร็จสินแล้ว  ภายใน 2 วันทําการ

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพือพิมพ์แบบและ

ใบเสร็จรับเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้



ขันตอนระบบพิมพ์แบบฯ และใบเสร็จฯ

พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ



ขันตอนการพิมพ์แบบ และใบเสร็จขันตอนการพิมพ์แบบ และใบเสร็จ

บันทึก “หมายเลขผู ้ใช้” 

และ “รหัสผ่าน”



ขันตอนการพิมพ์แบบ และใบเสร็จขันตอนการพิมพ์แบบ และใบเสร็จ

เลือก “พิมพ์แบบ”   หรือ 

“พิมพ์ใบเสร็จ”



กรณีเลือกพิมพ์แบบกรณีเลือกพิมพ์แบบ

ระบุปีภาษี

และคลิก 

แสดงรายการ



ระบบแสดงรายการสืบค้นระบบแสดงรายการสืบค้น

เลือก

หมายเลข

อ้างอิงการ

บันทึกแบบ



ระบบแสดงหน้าจอแบบระบบแสดงหน้าจอแบบ



กรณีเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ระบุปีภาษี

และคลิก 

แสดงรายการ



ระบบแสดงรายการสืบค้นระบบแสดงรายการสืบค้น

เลือกเลขทีใบเสร็จ



ระบบแสดงใบเสร็จรับเงินระบบแสดงใบเสร็จรับเงิน



ในกรณีทีท่านศึกษาขั นตอนการยืนแบบ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว

มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที

RD Call Center : RD Call Center : 0202--272272--80008000
          

 ขอบคุณทีใช้บริการยืนแบบทางอินเทอร์เน็ต

    สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

         กรมสรรพากร


