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แนะนําขั�นตอนการยื�นแบบ 
ภ.ง.ด.90/91  ผ่านอนิเทอร์เน็ต

ปีภาษี 2553

แนะนําขั�นตอนการยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91
ปีภาษี 2553

1. ขั�นตอนการลงทะเบียน ยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2553
2. การยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91
3. การชาํระภาษี
4. การขอคืนภาษี  ตรวจสอบการขอคืนภาษี และการจดัส่งเอกสารให้

กรมสรรพากร กรณีที�กรมสรรพากรขอเอกสารเพื�อประกอบการ
พิจารณาคืนภาษี 

1. ขั�นตอนการลงทะเบียนยื�นแบบ 
ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2553

    การลงทะเบียนยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91ปีภาษี 2553
เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร
www.rd.go.th

เลือกยื�นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ต

   การลงทะเบียนยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91ปีภาษี 2553

เลือกยื�นแบบฯ

  เลือกรายการลงทะเบียน

เลือกลงทะเบียน



24/01/2012

2

เลือกสถานะผู้มีเงินได้ของท่าน
1. บุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย
- ต่างด้าว

2. คณะบุคคล
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. กองมรดกที�ยังมิได้แบ่ง

  เลือกรายการลงทะเบียนตามสถานะของท่าน          ตัวอย่าง ท่านเลือกสถานะผู้มีเงินได้เป็น           
   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บันทึกรายละเอียดส่วนบุคคล
กําหนด “รหัสผ่าน” ด้วยตนเอง

เลือกคําถามกรณีลืม 
“รหัสผ่าน” และระบุคําตอบ

ระบุอีเมล์ (ถ้ามี)

เลือก “ข้อตกลง”

ศึกษาข้อตกลงฯ

คลิกปุ่ ม “ยอมรับ” กรณี
ยอมรับข้อตกลงฯ คลิกปุ่ ม “ไม่ยอมรับ” กรณี

ไม่ยอมรับข้อตกลงฯ

ลงทะเบียนยื�นแบบฯ

คลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอยื�นแบบฯ

คลิกปุ่ ม “ตกลง” 

ระบบจะให้หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื�อใช้ใน
การยื�นแบบฯ

ท่านสามารถจะเลือก    ยื�น
แบบทันที หรือ

จะยื�นภายหลังได้
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2. การยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91  
ผ่านอินเทอร์เน็ต

เลือกประเภทแบบฯ ที�ต้องการยื�น

• กรณีมีเงินได้จากการจา้งแรงงาน ตามมาตรา 
40(1) เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ประเภทเดียว เลือก
แบบ ภ.ง.ด.91

• กรณีมีเงินได้นอกเหนือจากมาตรา 40(1)  เลือก
แบบ ภ.ง.ด.90

กรณีที�ยังไม่ได้ยื�นแบบฯ สามารถแก้ไขที�อยู่ได้

เลือก “แก้ไขที�อยู่” เมื�อต้องการ
เปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ปรากฏตามแบบฯ

กรณีที�ยังไม่ได้ยื�นแบบฯ สามารถแก้ไขชื�อ/สกุลได้

เลือก “เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล” เมื�อต้องการ
เปลี�ยนแปลงชื�อ/ชื�อสกุลให้เป็นปัจจุบัน

เลือก “Browse” กรณีที�ท่านใช้
โปรแกรมช่วยคํานวณภาษี     

ภ.ง.ด.91

บันทึกรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด.91 บันทึกรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด.90
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บันทึกข้อมูลผู้ จ่ายเงินได้
กรณี ภ.ง.ด.91

หน้าจอบันทึกฯ 
จะปรากฏเมื�อ

คลิกปุ่ ม “คํานวณ
ภาษี” ที�หน้าแบบ

กรณี ภ.ง.ด.90  
ให้คลิกที�แถบ       
“ผู้จ่ายเงินได้”

การบริจาคพรรคการเมือง
โปรดระบุความประสงค์ในการบริจาคพรรค
การเมือง “มีความประสงค์บริจาค” หรือ “ไม่มี
ความประสงค์บริจาค”

ยืนยันการยื�นแบบฯ

คลิกปุ่ ม “ยืนยันการยื�นแบบ”      
เพื�อส่งข้อมูลตามแบบฯ

การขอคืนภาษี
กรณีไม่มีภาษีต้องชําระ ระบบจะ

แสดงผลการยื�นแบบ และให้
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ฯ ได้ที� 

www.rd.go.th

3.  การชําระภาษี

การชําระภาษี
  วิธีการชําระภาษี มี 2 ลกัษณะ คือ
  1. กรณีที�ผูใ้ช้บริการ จะต้องทําความตกลง กบัหน่วยรับชําระภาษีกอ่น
     ไดแ้ก ่การชําระผ่านช่องทาง e-Payment, Internet  Banking, Tele-

Banking, Mobile-Banking  
  2. กรณีที�ผูใ้ช้บริการ ไม่ต้องทําความตกลง กบัหน่วยรับชําระภาษีไดแ้ก ่  
     การชาํระผ่านช่องทาง ตู ้ATM, Counter ธนาคาร, Pay At Post,           

Counter Service,  ATM บน Internet 
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    กรณียื�นแบบฯ แล้วมีภาษีต้องชําระ

เลือก “วิธีการชําระภาษ”ี  
ตามที�ท่านต้องการ

วิธีการชําระภาษี 

• กรณีชาํระผ่านระบบ E-Payment ให้ท่านเลือกธนาคารที�ไดท้าํขอ้ตกลง
ไวแ้ลว้  ท่านจะเขา้สู่ระบบการสั�งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  จากนั�น
ป้อนหมายเลขผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของธนาคาร  พร้อมทั�งปฏิบตัิตาม
ขั�นตอนของธนาคารต่อไป

• กรณีชาํระผ่าน ATM, Tele-Banking/Phone, Internet Banking หรือ 
Mobile Banking  ระบบจะแสดงรายละเอียดประกอบการชาํระภาษี 
ดงันี�  1. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร/ เลขประจําตวัประชาชน 

2. รหัสควบคุม และ 
3. จาํนวนภาษีที�ตอ้งชาํระ 

วิธีการชําระภาษี 

• กรณีชาํระผ่าน Counter Service หรือ Pay at Post  ระบบจะแสดง 
Pay–In Slip พร้อมรหัส Bar Code กรุณาพิมพ์ไวเ้ป็นหลักฐานเพื�อใช้
ในการชาํระภาษีผ่านช่องทางที�ท่านเลือกต่อไป

• กรณีชาํระผ่าน ATM บน Internet  ให้เลือกธนาคารที�ท่านใช้บริการ  
และปฏิบตัิตามขั�นตอนที�ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต

กรณีเลือกยังไม่ชําระภาษี 

ท่านสามารถ “พิมพ์แบบ”  เพื�อ
ตรวจสอบได้

4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษี   
   และการจัดส่งเอกสารให้กรมสรรพากร  
   กรณีที�กรมสรรพากรขอเอกสาร เพื�อ
   ประกอบการพิจารณาคืนภาษี 

การขอคืนภาษี
กรณีมีภาษีชําระไว้เกิน  โปรดระบุความ
ประสงค์ในการขอคืนภาษี  “มีความ
ประสงค์ขอคืนภาษี” หรือ “ไม่มีความ
ประสงค์ขอคืนภาษี”
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การขอคืนภาษี

หากเลือก “มีความประสงค์ขอคืนภาษี”
ระบบจะแสดงหน้าจอ  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์  

เพื�อรับแจ้งผลการคืนภาษีผ่านระบบ SMS 

การขอคืนภาษี
ระบบจะแจ้งผลการยื�นแบบ และให้
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืนภาษีที� 

www.rd.go.th

ผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบการขอคืนภาษี ไดด้งันี�
1. ตรวจสอบการขอคืนภาษีได้จาก www.rd.go.th
   ซึ� งจะปรากฏรายการขอ้มูลอย่างใดอย่างหนึ�งใน 3 กรณีนี� คือ
   กรณี 1 “กาํลงัดาํเนินการ” หมายถึงระบบอยู่ระหว่างการประมวลผลฯ
   กรณี 2 “ขอเอกสารเพิ�มเติม” โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งเอกสารที� 

               ปรากฏบนหน้าจอหรือที�ไดร้ับแจง้ฯ ส่งให้กรมสรรพากร
   กรณี 3 “แจง้ผลการคืนภาษี” โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการคืนภาษีให้   

               ท่านทราบ

ตรวจสอบการขอคืนภาษี
2. ตรวจสอบการขอคืนภาษี ที�ได้รับขอ้ความจากระบบ SMS ในกรณี  

      ที�ท่านแจง้ความประสงค์ไว ้ ซึ�งจะปรากฏรายการขอ้มูลอย่างใด    
      อย่างหนึ�งใน 2 กรณีนี�คือ

   กรณี 1 “แจง้ผลการคืนภาษี” ระบบจะแสดงขอ้มูลการคืนภาษีให้ท่าน
               ทราบว่ากรมสรรพากรได้ส่งเช็คคืนภาษีให้ท่านแล้วเมื�อวนั 
               เดือนปีใด       
       กรณี 2 “ขอเอกสารเพิ�มเติม” โดยแจง้ให้ผูใ้ช้บริการตรวจสอบ
               รายละเอียดการขอเอกสารเพิ�มเติม 
               ที� www.rd.go.th

ตรวจสอบการขอคืนภาษี

          การตรวจสอบการขอคืนภาษี

สอบถามการคืนภาษี

   การตรวจสอบการขอคืนภาษี

ป้อนข้อมูล
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หากท่านตรวจสอบผลการขอคืนภาษีแลว้    ระบบแจง้ว่า 

“ขอเอกสารเพิ�มเติม”  กรุณาพิมพ ์ “ใบนําส่งเอกสาร”  ส่งไปพร้อมกบั
เอกสารตามที�กรมสรรพากรขอด้วย  เพื�อประโยชน์ในการพิจารณา
คืนเงินภาษีที�รวดเร็วขึ�น

การจัดส่งเอกสารให้กรมสรรพากร    พิมพ์ใบนําส่งเอกสาร 

การจัดส่งเอกสารฯ ให้กรมสรรพากร

หากท่านตรวจสอบผลการขอคืนภาษีแล้ว ระบบแจ้งว่า “ขอเอกสารเพิ�มเติม
ท่านสามารถส่งเอกสารเพื�อประกอบการคืนภาษีได้ โดยผ่านช่องทาง
• โทรสาร(Fax)
• อีเมล์ (e-mail address)
• ไปรษณีย์
ตามที�ระบบแจ้งไวใ้น “ใบนําส่งเอกสาร”

ในกรณีที�ท่านศึกษาขั�นตอนการยื�นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ตแลว้
มีขอ้สงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�

RD Call Center : RD Call Center : 11611161
          

คุณคือหนึ�งพลัง  ช่วยหยุดยั�งภาวะโลกร้อนคุณคือหนึ�งพลัง  ช่วยหยุดยั�งภาวะโลกร้อน
สาํนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากร




