ภ.ง.ด.1

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร

สำ�หรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
(ให้ทำ�เครื่องหมาย “” ลงใน “ ” หน้าชื่อเดือน) พ.ศ. .......................

(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ชือ่ ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (หน่วยงาน) :

สาขาที่

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

ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................... ห้องเลขที.่ .......... ชั้นที.่ .......หมู่บ้าน........................................
เลขที.่ ...............................................หมู่ท.ี่ ........ตรอก/ซอย.........................................แยก........................
ถนน.....................................................................ตำ�บล/แขวง.......................................................................
อำ�เภอ/เขต..................................................................จังหวัด.......................................................................
รหัสไปรษณีย์
.....................................................................................................
(1) ยื่นปกติ

(4) เมษายน

(7) กรกฎาคม

(10) ตุลาคม

(2) กุมภาพันธ์

(5) พฤษภาคม

(8) สิงหาคม

(11) พฤศจิกายน

(3) มีนาคม

(6) มิถุนายน

(9) กันยายน

(12) ธันวาคม

(2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ..........

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผูม้ เี งินได้ ปรากฏตาม

(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.1 หรือในสือ่
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

		

(1) มกราคม

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่แนบมาพร้อมนี้ :		 จำ�นวน.................แผ่น
สือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ :		 จำ�นวน.................แผ่น

(ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที.่ ....................................................................
หรือตามหนังสือข้อตกลงการใช้งานฯ เลขอ้างอิงการลงทะเบียน...............................................)

สรุปรายการภาษีที่นำ�ส่ง

จำ�นวนราย

เงินได้ทั้งสิ้น

ภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น

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) กรณีผู้รับเงินได้มิได้้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
6. รวม . . . . . . . . . . . . . . . .
7. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . . . . . . . . . . .		. . . .		. . . . . .
8. รวมยอดภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (6. + 7.)		 . . . .		. . . .		. . . . . .
						ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
										ลงชื่อ..............................................................................................ผู้จ่ายเงิน
										 (..............................................................................................)
										ตำ�แหน่ง........................................................................................
									 ยื่นวันที.่ ..........เดือน.......................................พ.ศ. ...................
																				

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทศี่ ูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำ�ชี้แจงด้านหลัง)

คำ�ชี้แจง
1. ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย

		 ได้แก่ บุคคล ห้างหุน้ ส่วน บริษทั สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ ได้แก่ เงินได้ตามประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึง
เงินค่าภาษีอากรของเงินได้ดังกล่าวที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่าในทอดใด
		1.1 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน
เงินที่ค�ำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้าง
จ่ายช�ำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช�ำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ
บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
		1.2 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้เนือ่ งจากหน้าทีห่ รือต�ำแหน่ง
งานทีท่ �ำหรือจากการรับท�ำงานให้ ไม่วา่ จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุน
ในงานที่ ท�ำ เบี้ ย ประชุ ม บ�ำเหน็ จ โบนั ส เงิ น ค่ า เช่ า บ้ า น เงิ น ที่ ค�ำนวณได้ จ ากมู ล ค่ า
ของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 0เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช�ำระหนี้ใดๆ
ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช�ำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ0บรรดาที่ได้เนื่องจาก
หน้าที่หรือต�ำแหน่งงานที่ท�ำหรือจากการรับท�ำงานให้นั้น0ไม่ว่าหน้าที่หรือต�ำแหน่งงานหรือ
งานที่รับท�ำให้นั้นจะเป็นการประจ�ำหรือชั่วคราว

2. วิธคี �ำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย

		2.1 ให้ ค�ำนวณเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า ได้ จ ่ า ยทั้ ง ปี 0 โดยให้ น�ำเงิ น ได้
พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจ�ำนวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) ดังนี้
			 (ก) กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน
ให้คูณด้วย 12
			 (ข) กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง
ให้คูณด้วย 24
			 (ค) กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์
ให้คูณด้วย 52
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเข้าท�ำงานระหว่างปีให้คูณเงิน
ได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวด้วยจ�ำนวนที่จะต้องจ่ายจริงส�ำหรับปีนั้น0เช่น เข้าท�ำงาน
ในวันที่ 1 เมษายน และก�ำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน จ�ำนวนคราวที่จะต้องจ่ายส�ำหรับปี
ที่เข้าท�ำงานจะเท่ากับ 9 เป็นต้น
		2.2 ให้น�ำจ�ำนวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม02.10มาค�ำนวณ
ภาษี ต ามเกณฑ์ ใ นมาตรา0480(1)0แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร0กล่ า วคื อ น�ำมาหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ค่าลดหย่อน และค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น
		
การค�ำนวณหักค่าลดหย่อน ให้ค�ำนวณตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้พร้อมกับแนบส�ำเนา
หลักฐานแสดงสิทธิในค่าลดหย่อนตามแบบแจ้งรายการเพือ่ การหักลดหย่อน ล.ย.010ทั้งนี้
ให้ค�ำนวณหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่า
จะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อนของเงินบริจาค ให้ค�ำนวณ
หักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น
			 กรณีผู ้ มี เ งิ นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี0ให้ค�ำนวณหัก
ค่าลดหย่อนตามที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
		2.3 ให้น�ำจ�ำนวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่ค�ำนวณได้ตาม02.20มาหารด้วยจ�ำนวนคราวที่จะ
ต้องจ่าย (ต่อปี) ตาม 2.1 ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละคราว
ที่จ่ายเงินนั้น
			 ถ้าการหารด้วยจ�ำนวนคราวไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าใด ให้เพิม่ เงินเท่าจ�ำนวน ทีเ่ หลือ
เศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักไว้รวมกัน
เท่ากับจ�ำนวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปี
		2.4 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินได้พึงประเมินที่จ่ายระหว่างปีภาษี ให้ค�ำนวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ทุกคราวตามที่กล่าวใน 2.1 - 2.3
		2.5 กรณีมีการจ่ายเงินพิเศษเป็นครั้งคราวระหว่างปี เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ให้น�ำ
เงินพิเศษนั้นคูณด้วยจ�ำนวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) เพื่อหาจ�ำนวนเงินพิเศษ เสมือนหนึ่งว่า
ได้จ่ายทั้งปี และให้น�ำมารวมเข้ากับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติที่ค�ำนวณได้เสมือนหนึ่ง
ว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วค�ำนวณภาษีใหม่ตามที่กล่าวใน 2.2 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้น�ำภาษี
ที่ค�ำนวณจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติทั้งปี (ก่อนจ่ายเงินพิเศษ) หักออกได้ผลลัพธ์
เป็นเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจ่ายเป็นครั้งคราวนั้น แล้วน�ำมารวมกับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินที่จ่ายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเงินภาษีที่ต้อง
หัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นในคราวที่มีการจ่ายเงินพิเศษนั้น
		2.6 กรณีมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ไม่สามารถค�ำนวณหาจ�ำนวนคราวที่จะต้อง
จ่ายต่อปี ให้ค�ำนวณภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีน�ำส่งไว้เท่านั้น หากค�ำนวณ
แล้วไม่มีเงินภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ต้องหัก ในปีเดียวกันนี้ ถ้ามีการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้ผู้รับ
รายเดียวกันนี้อีก ให้น�ำเงินได้พึงประเมินที่จ่ายครั้งแรกมารวมกับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายใน
ครั้งที่สอง แล้วค�ำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับ

การค�ำนวณครั้งแรก หากค�ำนวณแล้วไม่มีภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ต้องหัก ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นเงิน
เท่าใด ให้น�ำเงินภาษีที่หักและน�ำส่งไว้แล้ว (ถ้ามี) มาเครดิตออกเหลือเท่าใดจึงหักเป็นเงินภาษี
และน�ำส่งไว้เท่านัน้ 0ถ้ามีการจ่ายเงินได้พงึ ประเมินในครัง้ ทีส่ ามและครัง้ ต่อๆ0ไป0ก็ให้ค�ำนวณ
ตามวิธีดังกล่าวนี้ทุกครั้งไป
		2.7 กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้างส�ำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้าง
ได้รบั ในปีภาษีใด โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งรับภาระในการเสียภาษีดว้ ยตนเองเลย ให้น�ำเงินค่าภาษีที่
นายจ้างออกแทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปีนั้น แล้วค�ำนวณภาษี
ตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษีเงินได้ที่นายจ้าง
ต้องออกแทนให้อีก (อาจต้องค�ำนวณหลายครั้ง)
		2.8 กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้างส�ำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น
จ�ำนวนที่แน่นอน เช่น เท่ากับจ�ำนวนภาษีที่จะต้องช�ำระ ให้น�ำเงินค่าภาษีที่นายจ้างออก
แทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปีนั้น แล้วค�ำนวณภาษีตามเกณฑ์ใน
มาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร (ค�ำนวณสองครั้ง)
		2.9 การค�ำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือน
ธันวาคมซึ่งเป็นเงินภาษีที่ต้องหักไว้เป็นครั้งสุดท้ายในปีนั้น ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีสิทธิ
ที่จะค�ำนวณภาษีเพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับจ�ำนวนภาษีที่ผู้มีเงินได้
จะต้องเสียภาษีท้ังสิ้น โดยน�ำจ�ำนวนภาษีที่ได้หักและน�ำส่งไว้แล้วมาหักออกจากภาษีที่ต้อง
เสียทั้งสิ้น ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้หักและน�ำส่งไว้เท่านั้น
		2.10 การค�ำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
ในเดือนสุดท้ายที่ผู้มีเงินได้ออกจากงานระหว่างปี ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มีสิทธิที่จะค�ำนวณภาษีเพื่อให้เงินภาษีที่หักไว้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการค่าลดหย่อน
ที่แท้จริงตามหลักฐานที่ผู้มีเงินได้น�ำมาแสดง0โดยน�ำเงินภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนหรือเกิน
ในเดือนก่อนๆ มารวม หรือหักกับภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ครั้งสุดท้ายนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าใด
ให้หักและน�ำส่งไว้เท่านั้น
		2.11 การค�ำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือนอื่น
นอกจากกรณี 2.9 และ 2.10 ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังคงต้องค�ำนวณภาษีและหัก ณ ที่จ่าย
ตามที่กล่าวใน 2.1 ถึง 2.8
		2.12 กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ตามที่กล่าวใน 1.2 ให้แก่ผู้รับซึ่ง
มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันไม่ถึง 180 วัน
ในปีภาษี) ให้ค�ำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้ที่จ่ายแต่ละคราว
หมายเหตุ
		กรณียื่นเพิ่มเติม0ให้กรอกเฉพาะรายการและจ�ำนวนเงินที่แสดงไว้ขาดและหรือ
แสดงไว้เกินไปเท่านั้น

3. สถานทีย่ นื่ แบบ และก�ำหนดเวลาในการน�ำเงินภาษีสง่

		 ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
พร้อมกับน�ำเงินภาษีสง่ ต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิน้ เดือนของเดือนทีจ่ า่ ยเงิน
ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม0ณ0ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่ายมีส�ำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน

4. ความรับผิดของผูม้ หี น้าที่หักภาษี ณ ที่จา่ ย
		4.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและน�ำส่ง หรือได้หักและน�ำเงิน
ส่งแล้วแต่ไม่ครบจ�ำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้อง
ช�ำระตามจ�ำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและน�ำส่ง หรือตามจ�ำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
			 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิด
ที่ต้องช�ำระเงินภาษีเท่าจ�ำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดช�ำระภาษีจ�ำนวนนั้น
แต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)
		4.2 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่น�ำเงินภาษีส่งภายในก�ำหนดเวลา
ตาม 3. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ที่ต้องน�ำส่ง ทั้งนี้ ให้ค�ำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่
วันพ้นก�ำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และน�ำส่งภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวล
รัษฎากร)
			 ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ ภายในก�ำหนดเวลาตาม 3. เว้นแต่จะ
แสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวล
รัษฎากร)
		4.3 ผูใ้ ดโดยเจตนาไม่ยนื่ รายการทีต่ อ้ งยืน่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา 37 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร)
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