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คู่มือการยื่นภาษีออนไลน์ 
กรณีแยกยื่น เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 

1. เข้ำเวบ็ยื่น E-FILING ยื่นแบบและช ำระภำษีออนไลน์ของกรมสรรพำกร ที่ https://epit.rd.go.th/ 

แล้วคลิกที่  “ยื่นภำษี ภ.ง.ด.90/91” 

 
2. ใส่เลขบัตรประชำชน และรหสัผ่ำน  >> กดเข้ำสู่ระบบ 

 

https://epit.rd.go.th/
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2.1  หำกมีข้อมลูบริจำคออนไลน์ ใน My tax Account ให้กด “ต้องกำร” น ำข้อมูลมำ Pre-Fill 

2.2  ใส่เลขหลังบัตร และใสเ่บอรโ์ทรศัพท์  แลว้กด “ขอรหัส OTP” 

2.3  หลังจำกนั้นจะแสดงรำยละเอียดเงินทีเ่รำบริจำคเข้ำระบบไป  ให้กด “ใช้ข้อมูลเพือ่ยื่นแบบ”  เพื่อ

ด ำเนินกำรขั้นต่อไป 

 

 
 

2.4 หำกไมม่ีขอ้มูลบริจำคออนไลน์ ใน My tax Account  ให้กด “ไม”่  เพื่อไปข้ันตอนต่อไป 
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3. เลือกยื่นแบบ Online และกด “ท ำรำยกำรต่อไป” 

 
 

4. ขั้นตอน หน้าหลัก   ใสร่ำยละเอียด สถำนะผู้มเีงินได้ต่ำงๆ และกด “ท ำรำยกำรต่อไป” 
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5. ขั้นตอน เลือกเงินได้/คา่ลดหย่อน   เลอืกรำยกำรเงินได้พึงประเมิน เงนิได้ที่ได้รับยกเว้น และค่ำ

ลดหย่อน ทุกประเภททีม่ี  เช่น 

- กรณี มีเงินเดือนพนักงำน หรือบ ำนำญ เลอืก “มาตรา 40(1)” 

- กรณี ได้รับเงินช่วยเหลอืพนักงำนกรณอีอกจำกงำน จำก มช. ในปีภำษี เลือก “เงินได้ที่นายจ้าง

จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน(ผูม้ีเงนิได้)(กรณีไม่น าไปรวมค านวณภาษี)” ด้วย 

- หำกมีเงินได้ประเภทอื่นให้เลือกเงินได้พึงประเมนิให้ครบถ้วน 

6. กด “ท ำรำยกำรต่อไป” 
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7. หัวข้อ เงินได ้40(1)  ใส่รำยละเอยีดต่ำงๆ ได้แก่  เงินเดือน หรือเงินบ ำนำญ, ยอดภำษีหัก ณ ที่จ่ำย, 

เลขผู้เสียภำษีของผู้จ่ำยเงิน “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 099400423179”  แล้วกด “ท ำรำยกำรต่อไป” 

 

8. หัวข้อ  ใบแนบ 90/91  ใส่รำยละเอียดเงินช่วยเหลือกรณีออกจำกงำน ที่ได้รับจำก มช. 

8.1 ชื่อนายจ้าง ใส ่มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

8.2 จ านวนปีที่ท างาน  ใส่จ ำนวนปีที่ท ำงำน โดยดูยอดจำกหนังสอืรับรองภำษทีี่ทำง มช. ออกให้ 
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8.3 เงินได้ทีจ่่ายให้ครั้งเดียวที่มีวีธีการค านวณต่างจากข้อ 1.  ใส่ยอดเงินช่วยเหลอืกรณอีอกจำกงำน 

โดยดูยอดจำกหนังสือรบัรองภำษีทีท่ำง มช. ออกให ้

8.4 เงินเดอืนที่ได้รับจากนายจ้าง  เลือกเงินเดอืนสุดท้ำย  และใสเ่งินเดือน 

8.5 ค่าใช้จ่ายส่วนแรก  เลือก 7,000 

 

 
 

8.6 ระบบจะแสดงกำรค ำนวณภำษ ี  >>  กรอกยอด ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใน หัวข้อ ค. ข้อ 5  โดย

ดูยอดจำกหนังสือรับรองภำษีที่ทำง มช. ออกให ้

8.8 จะได ้ยอดภาษีที่ตอ้งช าระเพิ่มเติม  (หำกเท่ำกับ 0 ไม่ต้องช ำระเพิ่ม) 

8.9 กด “ท ำรำยกำรตอ่ไป” 
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9.  ขั้นตอน บันทึกเงินได้   กด “ท ำรำยกำรต่อไป” 

10.   ขัน้ตอน บันทึกค่าลดหย่อน  กด “ท ำรำยกำรต่อไป” 

11.   และด ำเนินกำรต่อ ในขั้นตอน  ค านวณภาษ ี และ ยันยันการย่ืนแบบ  ต่อไปค่ะ 

 
 

 

 

 

.. เสร็จสิ้นขั้นตอนการแยกยื่นภาษี .. 

เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงานค่ะ 
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ตัวอย่าง  ใบแนบ ภ.ง.ด. 90/91 
กรณียื่นแบบเอกสารค่ะ 

 


