Clear Data

ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
เป็นงวดผ่านระบบธนาคาร

บ.ช.ธ.35

ตอนที่ 1 รายละเอียดของผู้เสียภาษีและการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวด

ฉบับที.่ ............................................................................................
เลขที.่ ..............................................................................................
วันที.่ .................................................................................................
..........
..........
..........

..........

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

ช้าพเจ้าชื่อ............................................................นามสกุล............................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทีอ่ ยู่ : เลขที่..........................ตรอก/ซอย.......................................................หมู่ที่..............ถนน.........................................................แขวง/ตำบล......................................................
เขต/อำเภอ..........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์........................................................
ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะมีภาษีต้องเสียพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการมีจำนวน
ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ตามรายการดังนี้
1.1 จำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการทั้งสิ้น.....................................................................................บาท
............

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

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

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

ตัวอักษร
1.2 กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี
ภ.ง.ด.90 หรือ
ภ.ง.ด.91 (โปรด ✓ หน้าชนิดของแบบฯ ที่ใช้ยื่น)
เงินได้ของปี พ.ศ...................... แบบฯ ที่ใช้ยื่น
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดที่หนึ่ง วันที่..................เดือน.................................................... พ.ศ......................
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดที่สอง ภายในวันที่ 30 เดือน เมษายน
พ.ศ......................
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดที่สาม ภายในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ......................
1.3 กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำครึ่งปีภาษี
เงินได้ของครึ่งปีภาษี พ.ศ...................... แบบฯ ที่ใช้ยื่น ภ.ง.ด.94
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดทีห่ นึง่ วันที่..................เดือน.................................................... พ.ศ......................
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดที่สอง ภายในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม
พ.ศ......................
จำนวนเงิน........................................................บาท.....................สตางค์
งวดที่สาม ภายในวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ......................
ลงชื่อ.....................................................................................ผู้เสียภาษีหรือผู้แทน
(.................................................................................)

ตอนที่ 2 รายการรับชำระเงินแต่ละงวด (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรอก)

เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำนาจ (ลงชือ่ )

2.1 ธนาคาร........................................................................สาขา................................................................ได้รับชำระเงิน
งวดที่หนึ่งแล้วเมื่อวันที่..................เดือน............................................................พ.ศ......................ตามใบนำฝาก
และใบเสร็จรับเงินเลขที่...............................................จำนวนเงิน........................................บาท..............สตางค์
2.2 ธนาคาร........................................................................สาขา................................................................ได้รับชำระเงิน
งวดทีส่ องแล้วเมื่อวันที.่ .................เดือน...........................................................พ.ศ.......................ตามใบนำฝาก
และใบเสร็จรับเงินเลขที่...............................................จำนวนเงิน........................................บาท..............สตางค์
2.3 ธนาคาร........................................................................สาขา................................................................ได้รับชำระเงิน
งวดที่สามแล้วเมื่อวันที.่ .................เดือน..........................................................พ.ศ.......................ตามใบนำฝาก
และใบเสร็จรับเงินเลขที่...............................................จำนวนเงิน........................................บาท..............สตางค์
ตอนที่ 3 บัญชีลูกหนี้ค่าภาษีอากร (สำหรับเจ้าหน้าที่สรรพากรกรอก)
อ้างถึง
วันที่
รายการ
ล.น.

จ.น.

ยอดคงค้าง

โปรดดูเงื่อนไขและวิธีการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร และคำอธิบายวิธีการกรอกแบบ บ.ช.ธ.35 บนด้านหลังของ
แบบ บ.ช.ธ.35 ฉบับที่ 4

เงือ่ นไขและวิธกี ารชำระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร
1. ผูเ้ สียภาษีทม่ี สี ทิ ธิชำระภาษีผา่ นธนาคาร ถ้าภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีต่ อ้ งชำระพร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94 แล้วแต่กรณี
มีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และประสงค์ที่จะขอชำระภาษีเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แสดง
ความจำนงกับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารผูร้ บั ชำระภาษี เพือ่ ขอรับแบบ บ.ช.ธ.35 มาเพือ่ กรอกตามคำอธิบายทีก่ ำหนดให้
แบบ บ.ช.ธ.35 ชุดหนึง่ มี 4 ฉบับ พิมพ์เรียงซ้อนกัน 3 ฉบับแรกมีคาร์บอนในตัว ส่วนฉบับที่ 4 ไม่มคี าร์บอน
2. การชำระงวดที่หนึ่ง ยื่นแบบ บ.ช.ธ.35 ทั้ง 4 ฉบับ พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94 แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เมือ่ เจ้าหน้าทีธ่ นาคารรับชำระภาษีงวดทีห่ นึง่ และออก “ใบนำฝากและใบเสร็จรับเงิน” ให้แล้ว ก็จะกรอกข้อความพร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ และประทับตรา
ชือ่ ธนาคารและสาขาลงใน 2.1 ตอนที่ 2 ของแบบ บ.ช.ธ.35 ทุกฉบับ และคืนแบบ บ.ช.ธ.35 ฉบับที่ 2, 3 และ 4 ให้ผเู้ สียภาษีรบั ไป
3. การชำระงวดที่สอง นำแบบ บ.ช.ธ.35 ทั้ง 3 ฉบับ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ สาขาธนาคารที่ได้ชำระภาษีงวดที่หนึ่งไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
รับชำระภาษีงวดที่สองและออก “ใบนำฝากและใบเสร็จรับเงิน” ให้แล้ว ก็จะกรอกข้อความพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและประทับตราชื่อธนาคารและ
สาขาลงใน 2.2 ตอนที่ 2 ของแบบ บ.ช.ธ.35 ทุกฉบับ และคืนแบบ บ.ช.ธ.35 ฉบับที่ 3 และ 4 ให้ผเู้ สียภาษีรบั ไป
4. การชำระงวดที่สาม นำแบบ บ.ช.ธ.35 ทั้ง 2 ฉบับ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ สาขาธนาคารที่ได้รับชำระภาษีงวดที่หนึ่งและงวดที่สองไว้ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ธนาคารรับชำระภาษีงวดที่สามและออก “ใบนำฝากและใบเสร็จรับเงิน” ให้แล้ว ก็จะกรอกข้อความพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและประทับตรา
ชือ่ ธนาคารและสาขาลงใน 2.3 ตอนที่ 2 ของแบบ บ.ช.ธ.35 ทุกฉบับ และคืนแบบ บ.ช.ธ.35 ฉบับที่ 4 ให้ผเู้ สียภาษีรบั ไปเป็นหลักฐาน

คำอธิบายการกรอกแบบ บ.ช.ธ.35
1. กรอกวัน เดือน ปี ทีช่ ำระงวดแรก ลงในช่องด้านบนขวาของแบบ บ.ช.ธ.35
2. ตอนที่ 1 กรอก ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบทุกรายการ รายการใดไม่มีข้อความที่จะกรอกให้ใส่เครื่องหมาย
“-” ไว้ในรายการนัน้
3. กรอกจำนวนภาษีทต่ี อ้ งชำระตามแบบแสดงรายการทัง้ จำนวน ทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรใน 1.1
4. ถ้าเป็นการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ให้กรอกข้อความเฉพาะใน 1.2 เท่านั้น และถ้าเป็นกรณีชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ
ครึง่ ปีภาษี ให้กรอกข้อความเฉพาะใน 1.3 เท่านัน้
5. กรณีกรอก 1.2 ให้กรอกดังนี้
ก. กรอกปี พ.ศ. ที่มีเงินได้พึงประเมิน เช่น ถ้าชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีภายในเดือนมีนาคม 2545 ก็ต้องกรอกว่าปี พ.ศ.2544
ซึง่ เป็นปีทม่ี เี งินได้พงึ ประเมิน
ข. ทำเครือ่ งหมาย ✓ ลงใน หน้าชนิดของแบบทีใ่ ช้ยน่ื
ค. กรอก วัน เดือน ปี ทีช่ ำระงวดทีห่ นึง่ และกรอก พ.ศ. ลงในช่องของงวดทีส่ องและงวดทีส่ าม
ง. กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด โดยนำเงินภาษีทั้งจำนวนตาม 1.1 ที่ปัดเศษสตางค์ทิ้งแล้วหารด้วย 3 ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้กรอกลงใน
ช่องจำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระในแต่ละงวด เศษสตางค์ทเ่ี หลือจากการหารไม่ลงตัว เพือ่ ความสะดวกขอให้นำไปรวมในการชำระงวดทีห่ นึง่ หรือสาม เช่น
ภาษีทจ่ี ะต้องชำระทัง้ สิน้ เป็นเงิน 3,400.50 บาท ก็นำจำนวนภาษีทป่ี ดั เศษสตางค์ทง้ิ แล้วคือ 3,400 บาท มาหารด้วย 3 ได้ผลลัพธ์ 1,133.33 บาท
ซึง่ ไม่ลงตัวและมีเศษสตางค์ ใคร่ขอแนะนำให้ชำระเป็นงวดดังนี้
งวดทีห่ นึง่ เป็นเงิน
1,133 หรือ 1,134 บาท
งวดทีส่ องเป็นเงิน
1,133 บาท
งวดทีส่ ามเป็นเงิน
1,134 หรือ 1,133 บาท
รวมเป็นเงิน
3,400 บาท
6. กรณีกรอก 1.3 ให้กรอกดังนี้
ก. กรอกครึ่งปี พ.ศ. ที่มีเงินได้พึงประเมิน เช่น ถ้าชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำครึ่งปีภาษีภายในเดือนกันยายน 2544 ก็ต้องกรอก
ว่าครึง่ ปีภาษี พ.ศ.2544 ซึง่ เป็นครึง่ ปีภาษีทม่ี เี งินได้พงึ ประเมิน
ข. กรอกวัน เดือน ปี ทีช่ ำระงวดทีห่ นึง่ และกรอกปี พ.ศ. ลงในช่องของงวดทีส่ องและงวดทีส่ าม
ค. กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด โดยนำภาษีทั้งจำนวนตาม 1.1 ที่ปัดเศษสตางค์ทิ้งแล้วหารด้วย 3 ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้กรอกลงใน
ช่องจำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระในแต่ละงวด เศษสตางค์ทเ่ี กิดจากการหารไม่ลงตัวให้นำไปรวมในการชำระงวดทีห่ นึง่ หรือสามทำนองเดียวกันกับ 5.
ง. ลงลายมือชือ่ ผูเ้ สียภาษีหรือผูแ้ ทน

