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ขั้นตอนการยื่นภาษีเงนิช่วยเหลือฯ ออนไลน์ 
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

1.  เข้าเว็บไซต์ยื่นภาษขีองกรมสรรพากร  https://efiling.rd.go.th/  >  กด “เข้าสู่ระบบ”  (หากไม่เคยสมัครให้

สมัครสมาชิกก่อน) 

 

2.  ใส่เลขประจ าตัวประชาชน และรหัสผ่าน > เลือกเบอร์โทร และขอรหัส OTP > ใส่รหัส OTP และกดยืนยัน 

  

3.  เลือก ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 

   

https://efiling.rd.go.th/
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4.  ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน และกด “ตรวจสอบข้อมูล” 

 

5. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ทุกหมวด (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เบี้ยประกัน การลงทุน เงินบริจาค) > กด เร่ิมการยื่นแบบ 
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6.  ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน หรือแก้ไขให้ถูกต้อง > ใส่ข้อมูล สถานะ > กด ถัดไป 

 

7.  ในขั้นตอน กรอกเงินได้ ใหเ้ลือกรายการเงินได้ท่ีได้รับท้ังหมดในปีท่ีเกษียณ ตามประเภทด้านล่าง 

ตัวอย่าง  

ในปีท่ีเกษียณได้รับ  a.เงินเดือนพนักงานประจ า   b.เงินบ านาญ  และ c.เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 

ใหก้ด ระบุข้อมูล เงินทีละประเภท  และกรอกรายละเอียดจนครบทุกประเภท 

8.  กดเลือก ระบุข้อมูล ของเงินได้ประเภทแรก เงินเดือนหรือเงินได้ตามสัญญาจ้างแรงงาน มาตรา40(1) 
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9.  ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน  โดยทางระบบจะแจ้งว่า หากมีเงินได้หลายก้อนหรือหลายท่ี  ให้รวมยอดเงินได้ และยอดภาษี

หัก ณ ท่ีจ่าย ก่อนกรอก  (เช่นให้รวมยอดเงินเดือนพนักงาน และเงินบ านาญก่อน) 

9.1  ใส่ยอดเงินท่ีได้รับ และยอดภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

9.2  ใส่เลขผู้จ่ายเงินได้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 0994000423179 

9.3  กด บันทึก 
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10.  มาในขั้นตอนการกรอกข้อมูล เงินข่วยเหลือพนักงานประจ า กรณีออกจากงาน กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

10.1  กดเลือก ระบุข้อมูล ของเงินได้ประเภทแรก เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 

(กรณีไม่น าไปรวมค านวณภาษี) มาตรา40(1) **  *** 

 

 

** เงื่อนไข: กรณีไม่น าไปรวมค านวณภาษี  ระบบระบุให้ เฉพาะรายที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

*** การเลือกค านวณภาษี มาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร 
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10.2  ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

ชื่อนายจ้าง ใส่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จ านวนปีที่ท างาน ใส่ จ านวนปี (ดูจากหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายท่ีได้รับทางอีเมล @cmu.ac.th ของทุกท่าน) 

เงินได้ที่จ่ายให้คร้ังเดียวที่มีวิธีการค านวณแตกต่างไปจากเงินบ าเหน็จฯข้าราชการ ใส่ ยอดเงินช่วยเหลือฯท่ีได้รับ 

(ดูจากหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีได้รับทางอีเมล @cmu.ac.th ของทุกท่าน) 

 

วิธีที่ใช้ค านวนเงินเดือน  ใหเ้ลือก เงินเดือนสุดท้าย 

ใส่ข้อมูล  เงินเดือนที่ได้รับจากนายจ้าง, จ านวนปี  (ดูจากเอกสารที่ได้รับทางอีเมล @cmu.ac.th ของทุกท่าน) 

ค่าใช้จ่ายส่วนแรก  เลือก 7000 
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 10.3  หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงเงินได้สุทธิ และภาษีที่ค านวณได้  

 จากกรณีตัวอย่างในภาพ ภาษีที่ค านวนได้จากระบบ เท่ากับ 24,900.00 บาท  ซึ่งจะเท่ากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายท่ี

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หักไว้ให้  (ไม่มีภาษีท่ีต้องช าระเพ่ิมเติม)  และหากต้องการทราบรายละเอียดการค านวน 

สามารถกด     

 10.4  กด บันทึก 

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ที่ได้รับทางอีเมล @cmu.ac.th) 
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ตัวอย่าง หนังสือรับรองพนักงาน ประกอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ที่ได้รับทางอีเมล @cmu.ac.th) 

 

 

11.   หลังจากขั้นตอนที่ 10.4  ระบบจะกลับมาหน้าแสดงรายได้ต่างๆ ท่ีเราได้ใส่รายละเอียดไป 

 

 

12.  หากตรวจสอบครบถ้วนแล้ว กด ถัดไป 
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13.  มาถึงขั้นตอนการ “กรอกค่าลดหย่อน” ให้กรอกข้อมูล  >  และท าต่อในขั้นตอน  “ตรวจสอบข้อมูล”  และ 

“ยืนยันการยื่นแบบ”  ให้ครบถ้วน  เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 


