
	 																				สรุปรายการภาษีที่นำาส่ง		 จำานวนราย	 เงินได้ทั้งสิ้น	 ภาษีที่นำาส่งทั้งสิ้น

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

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

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

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

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

                    (ก่อนกรอกรายการ ดูคำาชี้แจงด้านหลัง)

 ขอยื่นรายการแสดงการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) ในปีที่ล่วงมาแล้ว

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

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

 ส่ือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีแนบมาพร้อมน้ี : จำานวน.................แผ่น 

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีศู่นย์สารนิเทศสรรพากร                                               โทร. 1161    

  (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.1กแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
ตามมาตรา	58 (2)

สำาหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร 
 (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

สาขาท่ี

โปรดยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์

รายการภาษีเงินได้หัก	ณ	ท่ีจ่าย	ประจำาปีภาษี........................

สำาหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL



คำาชี้แจง

 1. เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ	ภ.ง.ด.1ก

  ได้แก่ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร

 ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด

  1.1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่

      (ก) เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำาเหน็จ 

 บำานาญ 

    (ข) เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้                          

     (ค) เงินท่ีคำานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้าง

      ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

      (ง) เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้อื่นออกแทนให้

 ไม่ว่าในทอดใด

     (จ) เงินที่นายจ้างจ่ายชำาระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจ้างมีหน้าท่ีต้องชำาระ

      (ฉ) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้ เน่ืองจาก

 การจ้างแรงงาน

   1.2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำาแหน่งงานที่ทำาหรือจาก

	 การรับทำางานให้ ได้แก่

      (ก) ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด

      (ข) เงินอุดหนุนในงานที่ทำา เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส  

      (ค) เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้

      (ง) เงินท่ีคำานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีผู้จ่ายเงินได้

 ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

      (จ) เงินค่าภาษีอากรที่ผู ้จ่ายเงินหรือผู ้อื ่นออกแทนให้

 ไม่ว่าในทอดใด

      (ฉ) เงินท่ีผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำาระหน้ีใดๆ ซ่ึงผู้มีเงินได้มีหน้าท่ี

 ต้องชำาระ

    (ช) เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เน่ืองจาก 

 หน้าที ่หรือตำาแหน่งงานที ่ทำาหรือจากการรับทำางานให้นั้น

 ไม่ว่าหน้าที่หรือตำาแหน่งงานหรืองานที่รับทำาให้นั้นจะเป็นการ

 ประจำาหรือชั่วคราว

  2. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ	ภ.ง.ด.1ก

   ได้แก่ บุคคล ห้างหุ ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล

  ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม 1.

 3. การแสดงรายการในแบบ	ภ.ง.ด.1ก

   3.1 ให้กรอกรายการสำาหรับบุคคลที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน

 ตาม 1.
   3.2 ให้ผู ้จ่ายเงินได้ที ่เป็นบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล

 แสดงรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม 1.1 ให้แก่ผู ้ม ีเง ินได้

 ที่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ยื่นต่อเจ้าพนักงาน

 ประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก หรือจะแสดงรายการ

 ดังกล่าวไว้ในแบบ ภ.ง.ด.1ก ก็ได้

	 หมายเหต ุ

  กรณียื ่นเพิ่มเติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจำานวนเงิน

 ที่แสดงไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น    

 4. กำาหนดเวลา	และสถานที่ยื่นแบบ

  ให้ผู ้ม ีหน้าที่ยื่นแบบตาม 2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายใน

 เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ณ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

 ในท้องที่ที ่ผู ้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำานักงานตั้งอยู่ซึ ่งได้มี  

     การจ่ายเงิน

 5. ความรับผิดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ

   5.1 ถ้าผู ้มีหน้าที่ยื่นแบบตาม 2. ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก    

 ภายในกำาหนดเวลาตาม 4. เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย

 ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน	2,000	บาท	(มาตรา 35

 แห่งประมวลรัษฎากร)

   5.2 ผู ้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื ่น เพื่อหลีกเลี่ยง 

     การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับ	 

					ไม่เกิน	200,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ  

      แห่งประมวลรัษฎากร) 

พิมพ์ ธ.ค. 2559


