บริษัท สําหรับการสาธิต จํากัด
แบบช่วยกรอก ภ.ง.ด.91
ประจําปี ภาษี พ.ศ.2554
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 3-7499-0003-701-2
่ ของผู ้มีเงินได ้
ชือ

นาย วันชัย เอีย
่ มสุข

ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้มีเงินได ้

28/135 ม.8 ถ.พระราม 2

โทรศัพท์

4162245

สถานภาพสมรส

หม ้าย/หย่าร ้าง
่ มรสมีเงินได ้
X คูส

ต.บางมด อ.จอมทอง กรุงเทพฯ

คูส
่ มรสไม่มเี งินได ้

รายการคํานวณ :-

ค่าลดหย่อน :-

1. เงินเดือน ค่าจ ้าง บํานาญ ฯลฯ
2. เงินชดเชยทีไ่ ด ้ตามกฏหมายแรงงาน

95,480.00
0.00

3. รวม (1) + (2)

95,480.00

4. หัก ค่าใช ้จ่าย

38,192.00

(ร ้อยละ 40 แต่ไม่เกินทีก
่ ฏหมายกําหนด)
5. คงเหลือ (3) - (4)

57,288.00

6. หัก ค่าลดหย่อน

1. ผู ้มีเงินได ้ (30,000 บาท)

30,000.00

2. คูส
่ มรส (30,000 บาท กรณีมเี งินได ้

0.00

รวมคํานวณภาษีหรือไม่มเี งินได ้)
3. บุตร คนละ 15,000 บาท จํานวน

0 คน

0.00

บุตร คนละ 17,000 บาท จํานวน

2 คน

17,000.00

4. อุปการะเลีย
้ งดูบด
ิ ามารดา

116,846.00

7. คงเหลือ (5) - (6)

0.00

8. หัก เงินสนับสนุนการศึกษา

0.00

(2เท่าของจํานวนเงินทีจ่ า่ ยไปจริง)
0.00

10 หัก เงินบริจาค

0.00

11. เงินได ้สุทธิ

0.00

12. ภาษี ทค
ี่ ํานวณจากเงินได ้สุทธิ

0.00
8,548.00

13. ภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย

คงเหลือภาษีท ี่
X

ชําระไว้เกิน

เลขบัตรประชาชนบิดาของผู ้มีเงินได ้

เลขบัตรประชาชนมารดาของผู ้มีเงินได ้

9. คงเหลือ (7) - (8)

ชําระเพิม
่ เติม

โสด

8,548.00

เลขบัตรประชาชนบิดาของคูส
่ มรส

เลขบัตรประชาชนมารดาของคูส
่ มรส
5. อุปการะเลีย
้ งดูคนพิการ หรือ คนทุพลภาพ
6. เบีย
้ ประกันสุขภาพบิดามารดา
7. เบีย
้ ประกันชีวต
ิ

4,774.00

(ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท)
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
9. ค่าซือ
่ การเลีย
้ งชีพ

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

14,322.00

้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
10. ค่าซือ

2. เงินสะสม กบข. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน

้ เช่าซือ
้
11. ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมเพือ
่ ซือ

3. ผู ้มีเงินได ้ตัง้ แต่อายุ 65 ปี ขน
ึ้ ไป หรือทีเ่ ป็ นคนพิการ

หรือสร ้างอาคารทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

อายุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์ ไม่เกิน 190,000 บาท

12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวมเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น

50,000.00

เบีย
้ ประกันชีวต
ิ แบบบํานาญ
8. เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ

รายการเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น :-

0.00

0.00

รวมค่าลดหย่อน

0.00

750.00

116,846.00

บริษัท สําหรับการสาธิต จํากัด
แบบช่วยกรอก ภ.ง.ด.91
ประจําปี ภาษี พ.ศ.2554
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 3-1009-0256-174-3
่ ของผู ้มีเงินได ้
ชือ

นาง พรพิไล แสงสุข

ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้มีเงินได ้

28/135 ม.8 ถ.พระราม 2

โทรศัพท์

02-416-2245

สถานภาพสมรส

หม ้าย/หย่าร ้าง
่ มรสมีเงินได ้
X คูส

เขตจอมทอง กทม.

คูส
่ มรสไม่มเี งินได ้

รายการคํานวณ :-

ค่าลดหย่อน :-

1. เงินเดือน ค่าจ ้าง บํานาญ ฯลฯ
2. เงินชดเชยทีไ่ ด ้ตามกฏหมายแรงงาน

47,760.00
0.00

3. รวม (1) + (2)

47,760.00

4. หัก ค่าใช ้จ่าย

19,104.00

(ร ้อยละ 40 แต่ไม่เกินทีก
่ ฏหมายกําหนด)
5. คงเหลือ (3) - (4)

28,656.00

6. หัก ค่าลดหย่อน

50,138.00

7. คงเหลือ (5) - (6)

0.00

8. หัก เงินสนับสนุนการศึกษา

0.00

(2เท่าของจํานวนเงินทีจ่ า่ ยไปจริง)
0.00

10 หัก เงินบริจาค

0.00

11. เงินได ้สุทธิ

0.00

12. ภาษี ทค
ี่ ํานวณจากเงินได ้สุทธิ

0.00
2,821.00

13. ภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย

คงเหลือภาษีท ี่
X

ชําระไว้เกิน

1. ผู ้มีเงินได ้ (30,000 บาท)

30,000.00

2. คูส
่ มรส (30,000 บาท กรณีมเี งินได ้

0.00

รวมคํานวณภาษีหรือไม่มเี งินได ้)
3. บุตร คนละ 15,000 บาท จํานวน

0 คน

0.00

บุตร คนละ 17,000 บาท จํานวน

2 คน

17,000.00

4. อุปการะเลีย
้ งดูบด
ิ ามารดา

เลขบัตรประชาชนบิดาของผู ้มีเงินได ้

เลขบัตรประชาชนมารดาของผู ้มีเงินได ้

9. คงเหลือ (7) - (8)

ชําระเพิม
่ เติม

โสด

2,821.00

เลขบัตรประชาชนบิดาของคูส
่ มรส

เลขบัตรประชาชนมารดาของคูส
่ มรส
5. อุปการะเลีย
้ งดูคนพิการ หรือ คนทุพลภาพ
6. เบีย
้ ประกันสุขภาพบิดามารดา

0.00

7. เบีย
้ ประกันชีวต
ิ

0.00

เบีย
้ ประกันชีวต
ิ แบบบํานาญ
8. เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ

รายการเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น :-

(ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท)
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
9. ค่าซือ
่ การเลีย
้ งชีพ

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

้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
10. ค่าซือ

2. เงินสะสม กบข. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน

้ เช่าซือ
้
11. ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมเพือ
่ ซือ

3. ผู ้มีเงินได ้ตัง้ แต่อายุ 65 ปี ขน
ึ้ ไป หรือทีเ่ ป็ นคนพิการ

หรือสร ้างอาคารทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

อายุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์ ไม่เกิน 190,000 บาท

12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวมเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น

2,388.00

0.00

รวมค่าลดหย่อน

0.00

750.00

50,138.00

บริษัท สําหรับการสาธิต จํากัด
แบบช่วยกรอก ภ.ง.ด.91
ประจําปี ภาษี พ.ศ.2554
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 3-1005-1255-422-1

สถานภาพสมรส

่ ของผู ้มีเงินได ้
ชือ

นาง กรรณิกา นุจสรณ์

ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้มีเงินได ้

1024/8 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง

โทรศัพท์

025879774

หม ้าย/หย่าร ้าง
่ มรสมีเงินได ้
X คูส

จ.สมุทรสาคร

คูส
่ มรสไม่มเี งินได ้

รายการคํานวณ :-

ค่าลดหย่อน :-

1. เงินเดือน ค่าจ ้าง บํานาญ ฯลฯ
2. เงินชดเชยทีไ่ ด ้ตามกฏหมายแรงงาน

20,000.00
0.00

3. รวม (1) + (2)

20,000.00

4. หัก ค่าใช ้จ่าย

8,000.00

(ร ้อยละ 40 แต่ไม่เกินทีก
่ ฏหมายกําหนด)
5. คงเหลือ (3) - (4)

12,000.00

6. หัก ค่าลดหย่อน

30,750.00

7. คงเหลือ (5) - (6)

0.00

8. หัก เงินสนับสนุนการศึกษา

0.00

(2เท่าของจํานวนเงินทีจ่ า่ ยไปจริง)
0.00

10 หัก เงินบริจาค

0.00

11. เงินได ้สุทธิ

0.00

12. ภาษี ทค
ี่ ํานวณจากเงินได ้สุทธิ

0.00
425.00

13. ภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย

คงเหลือภาษีท ี่
X

ชําระไว้เกิน

1. ผู ้มีเงินได ้ (30,000 บาท)

30,000.00

2. คูส
่ มรส (30,000 บาท กรณีมเี งินได ้

0.00

รวมคํานวณภาษีหรือไม่มเี งินได ้)
3. บุตร คนละ 15,000 บาท จํานวน

0 คน

0.00

บุตร คนละ 17,000 บาท จํานวน

0 คน

0.00

4. อุปการะเลีย
้ งดูบด
ิ ามารดา

เลขบัตรประชาชนบิดาของผู ้มีเงินได ้

เลขบัตรประชาชนมารดาของผู ้มีเงินได ้

9. คงเหลือ (7) - (8)

ชําระเพิม
่ เติม

โสด

425.00

เลขบัตรประชาชนบิดาของคูส
่ มรส

เลขบัตรประชาชนมารดาของคูส
่ มรส
5. อุปการะเลีย
้ งดูคนพิการ หรือ คนทุพลภาพ
6. เบีย
้ ประกันสุขภาพบิดามารดา

0.00

7. เบีย
้ ประกันชีวต
ิ

0.00

เบีย
้ ประกันชีวต
ิ แบบบํานาญ
8. เงินสะสมกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ

รายการเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น :-

(ส่วนทีไ่ ม่เกิน 10,000 บาท)
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
9. ค่าซือ
่ การเลีย
้ งชีพ

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

้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
10. ค่าซือ

2. เงินสะสม กบข. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน

้ เช่าซือ
้
11. ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมเพือ
่ ซือ

3. ผู ้มีเงินได ้ตัง้ แต่อายุ 65 ปี ขน
ึ้ ไป หรือทีเ่ ป็ นคนพิการ

หรือสร ้างอาคารทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

อายุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์ ไม่เกิน 190,000 บาท

12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวมเงินได้ทไี่ ด้ร ับการยกเว้น

0.00

0.00

รวมค่าลดหย่อน

0.00

750.00

30,750.00

