
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป . .   

2. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับ 
 อนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักอัตราร้อยละ 3  
 (ตามหนังสือที.่..........................................ลงวันที.่....................................................)    

3. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว 
 เพราะเหตุออกจากงาน . . . . . . . . . . .   

4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย    

5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มิได้้้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย   

6. รวม . . . . . . . . . . . . . . . .   

7. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  

8. รวมยอดภาษีที่นำาส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (6. + 7.)  . . . .  . . . .  . . . . . . 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

          ลงชื่อ..............................................................................................ผู้จ่ายเงิน

                       (..............................................................................................)

          ตำาแหน่ง........................................................................................

                     ยื่นวันที.่..........เดือน.......................................พ.ศ. ................... 

                               (ก่อนกรอกรายการ ดูคำาชี้แจงด้านหลัง)

  (1) ยื่นปกติ      (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ..........

ช่ือผู้มีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (หน่วยงาน) : 

.....................................................................................................................................................................................

ท่ีอยู่ : อาคาร...................................... ห้องเลขที.่.......... ชั้นที.่.......หมู่บ้าน........................................ 

เลขที.่...............................................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย.........................................แยก........................ 

ถนน.....................................................................ตำาบล/แขวง....................................................................... 

อำาเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.......................................................................

รหัสไปรษณีย ์   .....................................................................................................

ภ.ง.ด.1แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร

สำาหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร     
 (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

สาขาท่ี

  สรุปรายการภาษีที่นำาส่ง  จำานวนราย เงินได้ทั้งสิ้น ภาษีที่นำาส่งทั้งสิ้น

สำาหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

 มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้มีเงินได้ ปรากฏตาม
 (ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.1 หรือในส่ือ
 บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

 ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่แนบมาพร้อมนี้ :  จำานวน.................แผ่น

 ส่ือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีแนบมาพร้อมน้ี :  จำานวน.................แผ่น 
 (ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที.่....................................................................
 หรือตามหนังสือข้อตกลงการใช้งานฯ เลขอ้างอิงการลงทะเบียน...............................................)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีศู่นย์สารนิเทศสรรพากร                            โทร. 1161
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คำาชี้แจง

พิมพ์ มี.ค. 2560

 1. ผูม้หีน้าทีหั่กภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย

   ได้แก่ บคุคล ห้างหุน้ส่วน บรษัิท สมาคม หรือคณะบคุคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรษัฎากร ซึง่ได้แก่ เงนิได้ตามประเภทต่อไปนี ้รวมตลอดถึง 
เงินค่าภาษีอากรของเงินได้ดังกล่าวที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่าในทอดใด
  1.1  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำาเหน็จ บำานาญ เงินค่าเช่าบ้าน 
เงินที่คำานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้าง
จ่ายชำาระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ  
บรรดาท่ีได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
  1.2  เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงนิได้เนือ่งจากหน้าทีห่รอืตำาแหน่ง 
งานทีท่ำาหรอืจากการรบัทำางานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนยีม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอดุหนนุ 
ในงานที่ทำา เบ้ียประชุม บำาเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำานวณได้จากมูลค่า 
ของการได้อยู่บ้านท่ีผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า0เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำาระหนี้ใดๆ 
ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าท่ีต้องชำาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ0บรรดาที่ได้เนื่องจาก 
หน้าที่หรือตำาแหน่งงานท่ีทำาหรือจากการรับทำางานให้นั้น0ไม่ว่าหน้าที่หรือตำาแหน่งงานหรือ 
งานที่รับทำาให้นั้นจะเป็นการประจำาหรือชั่วคราว

 2. วธิคีำานวณหักภาษเีงินได้ ณ ท่ีจ่าย

  2.1 ให้คำานวณเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว ่าได้จ ่ายทั้งปี0โดยให้นำาเงินได  ้
พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจำานวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) ดังนี้
   (ก) กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน  ให้คูณด้วย 12
   (ข) กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง  ให้คูณด้วย 24
   (ค) กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์  ให้คูณด้วย 52
            การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเข้าทำางานระหว่างปีให้คูณเงิน 
ได้พึงประเมินท่ีจ่ายแต่ละคราวด้วยจำานวนที่จะต้องจ่ายจริงสำาหรับปีนั้น0เช่น เข้าทำางาน
ในวันที่ 1 เมษายน และกำาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน จำานวนคราวที่จะต้องจ่ายสำาหรับปี
ที่เข้าทำางานจะเท่ากับ 9 เป็นต้น
  2.2 ให้นำาจำานวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม02.10มาคำานวณ 
ภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา0480(1)0แห่งประมวลรัษฎากร0กล่าวคือนำามาหักค่าใช้จ่าย 
ค่าลดหย่อน และคำานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น
           การคำานวณหักค่าลดหย่อน ให้คำานวณตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้พร้อมกับแนบสำาเนา 
หลักฐานแสดงสิทธิในค่าลดหย่อนตามแบบแจ้งรายการเพือ่การหกัลดหย่อน ล.ย.010ทั้งนี ้
ให้คำานวณหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่า 
จะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อนของเงินบริจาค ให้คำานวณ 
หักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น
    กรณีผู ้มีเงินได้แจ้งเปล่ียนแปลงรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี0ให้คำานวณหัก 
ค่าลดหย่อนตามที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
  2.3 ให้นำาจำานวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่คำานวณได้ตาม02.20มาหารด้วยจำานวนคราวท่ีจะ 
ต้องจ่าย (ต่อปี) ตาม 2.1 ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละคราว 
ที่จ่ายเงินนั้น
   ถ้าการหารด้วยจำานวนคราวไม่ลงตวัเหลอืเศษเท่าใด ให้เพิม่เงนิเท่าจำานวน ทีเ่หลอื 
เศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักไว้รวมกัน
เท่ากับจำานวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปี
  2.4       กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนเงินได้พึงประเมินที่จ่ายระหว่างปีภาษี ให้คำานวณ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ทุกคราวตามที่กล่าวใน 2.1 - 2.3
  2.5  กรณีมีการจ่ายเงินพิเศษเป็นครั้งคราวระหว่างปี เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส  ให้นำา 
เงินพิเศษนั้นคูณด้วยจำานวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) เพื่อหาจำานวนเงินพิเศษ เสมือนหนึ่งว่า 
ได้จ่ายทั้งปี และให้นำามารวมเข้ากับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติที่คำานวณได้เสมือนหนึ่ง 
ว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำานวณภาษีใหม่ตามที่กล่าวใน 2.2 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้นำาภาษี 
ที่คำานวณจากเงินได้พึงประเมินท่ีจ่ายตามปกติทั้งปี (ก่อนจ่ายเงินพิเศษ) หักออกได้ผลลัพธ์ 
เป็นเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจ่ายเป็นคร้ังคราวนั้น แล้วนำามารวมกับ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินท่ีจ่ายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเงินภาษีที่ต้อง 
หัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นในคราวที่มีการจ่ายเงินพิเศษนั้น
  2.6 กรณีมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ไม่สามารถคำานวณหาจำานวนคราวท่ีจะต้อง 
จ่ายต่อปี ให้คำานวณภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีนำาส่งไว้เท่านั้น หากคำานวณ
แล้วไม่มีเงินภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ต้องหัก ในปีเดียวกันนี้ ถ้ามีการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้ผู้รับ 
รายเดียวกันน้ีอีก ให้นำาเงินได้พึงประเมินที่จ่ายครั้งแรกมารวมกับเงินได้พึงประเมินท่ีจ่ายใน 
ครั้งที่สอง แล้วคำานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับ

การคำานวณครั้งแรก หากคำานวณแล้วไม่มีภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ต้องหัก ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นเงิน
เท่าใด ให้นำาเงินภาษีที่หักและนำาส่งไว้แล้ว (ถ้ามี) มาเครดิตออกเหลือเท่าใดจึงหักเป็นเงินภาษี
และนำาส่งไว้เท่านัน้0ถ้ามกีารจ่ายเงินได้พงึประเมนิในครัง้ท่ีสามและครัง้ต่อๆ0ไป0กใ็ห้คำานวณ 
ตามวิธีดังกล่าวนี้ทุกครั้งไป
  2.7 กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้างสำาหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้าง  
ได้รบัในปีภาษใีด โดยลูกจ้างไม่ต้องรบัภาระในการเสียภาษด้ีวยตนเองเลย ให้นำาเงนิค่าภาษทีี่ 
นายจ้างออกแทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปีนั้น แล้วคำานวณภาษ ี
ตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษีเงินได้ที่นายจ้าง 
ต้องออกแทนให้อีก (อาจต้องคำานวณหลายครั้ง)
  2.8 กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้างสำาหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น 
จำานวนท่ีแน่นอน เช่น เท่ากับจำานวนภาษีที่จะต้องชำาระ ให้นำาเงินค่าภาษีที่นายจ้างออก
แทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในปีน้ัน แล้วคำานวณภาษีตามเกณฑ์ใน
มาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร (คำานวณสองครั้ง)
  2.9 การคำานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือน 
ธันวาคมซึ่งเป็นเงินภาษีที่ต้องหักไว้เป็นครั้งสุดท้ายในปีนั้น ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีสิทธิ 
ที่จะคำานวณภาษีเพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับจำานวนภาษีที่ผู ้มีเงินได้ 
จะต้องเสียภาษีทั้งสิ้น โดยนำาจำานวนภาษีที่ได้หักและนำาส่งไว้แล้วมาหักออกจากภาษีที่ต้อง 
เสียทั้งสิ้น ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้หักและนำาส่งไว้เท่านั้น
  2.10 การคำานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่าย 
ในเดอืนสุดท้ายที่ผู้มีเงินได้ออกจากงานระหว่างปี ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มีสิทธิที่จะคำานวณภาษีเพื่อให้เงินภาษีที่หักไว้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการค่าลดหย่อน
ที่แท้จริงตามหลักฐานที่ผู้มีเงินได้นำามาแสดง0โดยนำาเงินภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนหรือเกิน
ในเดือนก่อนๆ มารวม หรือหักกับภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ครั้งสุดท้ายนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าใด
ให้หักและนำาส่งไว้เท่านั้น
  2.11 การคำานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำาหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือนอื่น
นอกจากกรณี 2.9 และ 2.10 ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังคงต้องคำานวณภาษีและหัก ณ ที่จ่าย 
ตามที่กล่าวใน 2.1 ถึง 2.8
  2.12 กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ตามที่กล่าวใน 1.2 ให้แก่ผู้รับซึ่ง
มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันไม่ถึง 180 วัน 
ในปีภาษี) ให้คำานวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้ที่จ่ายแต่ละคราว

หมายเหตุ
  กรณียื่นเพิ่มเติม0ให้กรอกเฉพาะรายการและจำานวนเงินที่แสดงไว้ขาดและหรือ 
แสดงไว้เกินไปเท่านั้น

 3. สถานทีย่ืน่แบบ และกำาหนดเวลาในการนำาเงนิภาษส่ีง

  ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
พร้อมกับนำาเงินภาษส่ีงต่อเจ้าพนกังานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัสิน้เดอืนของเดอืนท่ีจ่ายเงิน 
ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม0ณ0สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที ่
หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำานักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน

 4. ความรับผดิของผู้มหีน้าท่ีหักภาษ ีณ ที่จ่าย

  4.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำาส่ง หรือได้หักและนำาเงิน
ส่งแล้วแต่ไม่ครบจำานวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้อง
ชำาระตามจำานวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำาส่ง หรือตามจำานวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
   ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิด
ที่ต้องชำาระเงินภาษีเท่าจำานวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำาระภาษีจำานวนนั้น
แต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)
  4.2  ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำาเงินภาษีส่งภายในกำาหนดเวลา 
ตาม 3. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษ ี
ที่ต้องนำาส่ง ทั้งนี้ ให้คำานวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต ่
วันพ้นกำาหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำาส่งภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวล 
รัษฎากร)
   ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำาหนดเวลาตาม 3. เว้นแต่จะ 
แสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวล 
รัษฎากร)
  4.3  ผูใ้ดโดยเจตนาไม่ย่ืนรายการทีต้่องยืน่ เพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากร ต้องระวางโทษ     
จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ (มาตรา 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร)  


