ล้างข้อมูล

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 58 (2)
สำ�หรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร
(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

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

ภ.ง.ด.1ก

รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ประจำ�ปีภาษี........................

สาขาที่

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

(1) ยื่นปกติ

(2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ..........

รหัสไปรษณีย์

โปรดยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

ขอยื่นรายการแสดงการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) ในปีที่ล่วงมาแล้ว
มีรายละเอียดการหักเป็นรายผูม้ เี งินได้ ปรากฏตาม
(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.1ก หรือในสือ่
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ที่แนบมาพร้อมนี้ :
สือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ :

จำ�นวน.................แผ่น
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 . . . . . . . . . . . . . . . .
				 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
										ลงชื่อ................................................................................................ผู้จ่ายเงิน
									
(..................................................................................................)
										ตำ�แหน่ง............................................................................................................
									 ยื่นวันที.่ ............เดือน.............................................พ.ศ. ............................
																				

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทศี่ ูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำ�ชี้แจงด้านหลัง)

คำ�ชี้แจง
1.เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.1ก
ได้แก่ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร
ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
1.1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่
		 (ก) เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำ�เหน็จ
บำ�นาญ
		 (ข) เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้
		 (ค) เงินทีค่ �ำ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นทีน่ ายจ้าง
ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
			 (ง) เงิ น ค่า ภาษีอ ากรที่น ายจ้า งหรือผู้อื่น ออกแทนให้
ไม่ว่าในทอดใด
			 (จ) เงินที่นายจ้างจ่ายชำ�ระหนี้ใดๆ ซึง่ ลูกจ้างมีหน้าทีต่ อ้ งชำ�ระ
			 (ฉ) เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาทีไ่ ด้ เนือ่ งจาก
การจ้างแรงงาน
		 1.2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำ�แหน่งงานที่ทำ�หรือจาก
การรับทำ�งานให้ ได้แก่
			 (ก) ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
			 (ข) เงินอุดหนุนในงานที่ทำ� เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส
			 (ค) เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้
			 (ง) เงินทีค่ �ำ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นทีผ่ จู้ า่ ยเงินได้
ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
			 (จ) เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
ไม่ว่าในทอดใด
			 (ฉ) เงินทีผ่ จู้ า่ ยเงินได้จา่ ยชำ�ระหนีใ้ ดๆ ซึง่ ผูม้ เี งินได้มหี น้าที่
ต้องชำ�ระ
			 (ช) เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนือ่ งจาก
หน้ า ที ่ ห รื อ ตำ � แหน่ ง งานที ่ ทำ � หรื อ จากการรั บ ทำ � งานให้นั้น
ไม่ว่าหน้าที่หรือตำ�แหน่งงานหรืองานที่รับทำ�ให้นั้นจะเป็นการ
ประจำ�หรือชั่วคราว

3. การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.1ก
		 3.1 ให้กรอกรายการสำ�หรับบุคคลที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ตาม 1.
		 3.2 ให้ผู้จ่า ยเงิน ได้ที่เป็ น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่ว นนิติบ ุ ค คล
แสดงรายการจ่ า ยเงิ น ได้ พ ึ ง ประเมิ น ตาม 1.1 ให้ แ ก่ผู ้ ม ี เ งิ น ได้
ที่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก หรือจะแสดงรายการ
ดังกล่าวไว้ในแบบ ภ.ง.ด.1ก ก็ได้

หมายเหตุ

		กรณียื่นเพิ่มเติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจำ�นวนเงิน
ที่แสดงไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

4. กำ�หนดเวลา และสถานที่ยื่นแบบ
		ให้ ผ ู ้ ม ี ห น้ า ที่ยื่น แบบตาม 2. ยื่ น แบบ ภ.ง.ด. 1 ก ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ณ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำ�นักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มี
การจ่ายเงิน

5. ความรับผิดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ
		 5.1 ถ้ า ผู ้ มีห น้ า ที่ยื่น แบบตาม 2. ไม่ยื่น แบบ ภ.ง.ด. 1 ก
ภายในกำ � หนดเวลาตาม 4. เว้ น แต่จ ะแสดงว่ า ได้ ม ีเหตุส ุดวิส ัย
ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35
แห่งประมวลรัษฎากร)
		 5.2 ผู ้ ใ ดโดยเจตนาไม่ยื่น รายการที่ต้ อ งยื ่ น เพื่อ หลีก เลี่ย ง
การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
     ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร)

2. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก
		 ได้ แก่ บุ ค คล ห้ างหุ้น ส่ว น บริษัท สมาคม หรือคณะบุ ค คล
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม 1.

พิมพ์ ธ.ค. 2559

