
สาขาที�

1แผน่ที� แผน่ใบแนบ 1
(ของผู้มีหนา้ที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย)
เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)*

ในจํานวน ภ.ง.ด. 1ก

1 11 11 1 1 1 11 1 1 1 0000

( 5 ) เงนิได้ตามมาตรา  40  ( 2 )  กรณีผ้รัูบเงินได้มิได้เป็นผ้อูย่ใูนประเทศไทยกรณีได้รับอนมุตัจิากกรมสรรพากรให้หกัอตัรา ร้อยละ  3
( 4 ) เงนิได้ตามมาตรา  40  ( 2 )  กรณีผ้รัูบเงินได้เป็นผ้อูย่ใูนประเทศไทย( 2 ) เงนิได้ตามมาตรา  40  (1)  เงนิเดือน  คา่จ้าง  ฯ ล ฯ   เงนิได้

/ ( 3 ) เงนิได้ตามมาตรา  40  (1)  ( 2 )  กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั 2งเดียวเพราะเหตอุอกจากงาน( 1 ) เงนิได้ตามมาตรา  40  (1)  เงนิเดือน  คา่จ้าง  ฯ ล ฯ   กรณีทั�วไปประเภท

หนา้ขอ้ความแลว้แต่กรณี  เพียงขอ้เดียว )""(ใหแ้ยกกรอกรายการในใบแนบนี$ตามเงินไดแ้ต่ละประเภท  โดยใส่เครื�องหมาย " / " ลงใน                       

เงื�อนไข
*

สต.บาทสต.บาท

นําสง่ทั 2งปี
รวมเงนิภาษีที�หกัและจํานวนเงนิได้ที�จ่ายทั 2งปี

( ให้ระบเุลขที� ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั )ที�อย่ผู้มีูเงินได้

( ให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น นาย  นาง  นางสาว  หรือยศ )ชื�อผ้มีูเงนิได้
เลขประจําตวัผ้เูสียภาษีอากร(13หลกั)* (ของผ้มีูเงินได้)

ที�

ลําดบั

1 3-3008-00498-93-5 ชื�อ นายพีรวิทย์  เกเย็น 233,784.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

2 1-8008-00085-70-2 ชื�อ นายวิทวศิน  คําแปง 636,202.00 24,221.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

3 1-1303-00052-91-7 ชื�อ น.ส.นภสัพณั  เรือนคํา 331,291.00 966.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

4 1-1799-00082-65-3 ชื�อ นายชินดนยั  มาเยอะ 181,200.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

5 3-7607-00010-35-0 ชื�อ น.ส.นฤนยั  แซท้่าว 281,148.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

6 3-6704-00587-42-3 ชื�อ น.ส.ธนกร  มาเยอะ 288,572.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

7 3-8415-00106-76-1 ชื�อ นายณฐัชยั  ตมุมา 580,806.00 18,681.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

8 3-1999-00081-95-5 ชื�อ น.ส.กนัตา  อเมซอน 249,420.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

9 1-3206-00023-95-3 ชื�อ นายสมเกียรติ  มาดี 133,450.00 0.00 (1)
ที�อยู่

10 1-4099-00268-26-6 ชื�อ นายภาณพุงศ์  คํามั�น 377,298.00 2,915.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

11 3-8014-00174-92-6 ชื�อ น.ส.นนทิชา  ประดบัเพชร 422,756.00 5,188.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

12 1-4201-00066-29-6 ชื�อ น.ส.หทยัชนก  เกรียงเกษม 328,416.00 1,266.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

13 3-1024-00093-30-3 ชื�อ นายอนิล  วรรณวิสทุธิF 312,763.00 1,605.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

14 3-1009-03216-55-1 ชื�อ น.ส.พมิพ์ชนก  นามสาม 273,762.00 0.00 (1)
ที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

15 5-5606-00078-17-1 ชื�อ น.ส.สกุญัญา  สายชล 72,282.00 0.00 (1)
159/1 หม่ ู4 ถนน พหลโยธิน ตําบลป่าอ้อดอนชยั อําเภอ เมือง เชียงรายที�อยู่

ยงัไมปิ่ดงวด

16 1-1037-02977-58-6 ชื�อ น.ส.วรรณี  เนตรสวา่ง 43,313.00 0.00 (1)
159/1 หม่ ู4 ถนน พหลโยธิน ตําบลป่าอ้อดอนชยั อําเภอ เมือง เชียงรายที�อยู่

17 1-6307-00101-79-1 ชื�อ น.ส.ดาราพร  แซม้่า 25,875.00 0.00 (1)
159/1 หม่ ู4 ถนน พหลโยธิน ตําบลป่าอ้อดอนชยั อําเภอ เมือง เชียงราย 57016ที�อยู่

รวมยอดเงินได้และภาษีที�นําสง่ (นําไปรวมกบั ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก แผ่นอื�น (ถา้มี )) 4,772,338.00 54,842.00

(ใหก้รอกลําดบัที�ต่อเนื�องกนัไปทกุแผ่นตามเงินไดแ้ต่ละประเภท)
หมายเหตุ * เงื�อนไขการหกัภาษี ให้กรอกดงันี 2 หกั ณ ที�จ่าย  กรอก 1   ออกให้ตลอดไป  กรอก  2 ออกให้ครั 2งเดียว กรอก  3

เลขประจําตวัผ้เูสียภาษีอากร (13หลกั)* หมายถงึ
1. กรณีบคุคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจําตวัประชาชนของกรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิติบคุคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบคุคลของกรมพฒันาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณีอื�นๆนอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจําตวัผ้เูสียภาษีอากร (13หลกั) ของกรมสรรพากรออกให้

ลงชื�อ...........................................................ผ้จูา่ยเงิน

ตําแหนง่

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

.....................................
ยื�นวนัที� ...............เดือน..............................พ.ศ...................

ประทบัตรา

นิติบุคคล

(ถา้มี)
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(2) ยื�นเพิ�มเติมครั 2งที�   .......(1) ยื�นปกติ

(หน่วยงาน) :ชื�อผู้มีหน้าที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย สาขาที�

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)*

สําหรับแสดงรายการเกี�ยวกบัเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แหง่ประมวลรัษฎากร
ภ.ง.ด.1กตามมาตรา 58 (2)

แบบยื�นรายการภาษีเงนิได้หกั ณ ที�จ่าย

รายการภาษีเงนิได้หกั ณ ที�จ่าย ประจาํปีภาษี

Xที�อยู่  :

บริษัท ตวัอย่างโปรแกรมสําหรับอบรม PR จํากดั

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

(ของผ้มีูหนา้ที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย ) 

โปรดยื�นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดอืนกุมภาพันธ์

2561

(ตามหนงัสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที�.........................................................)
แผ่นที�แนบมาพร้อมนี 2 :  จํานวน .................สื�อบันทกึในระบบคอมพวิเตอร์ 

แผ่น1ที�แนบมาพร้อมนี 2 :                    จํานวน .................ภ.ง.ด.1กใบแนบ  /

อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั$น)บันทกึในระบบคอมพวิเตอร์
สื�อหรือในใบแนบ ภ.ง.ด.1ก(ใหแ้สดงรายละเอียดใน

มีรายละเอียดการหกัเป็นรายผ้มูีเงินได้ ปรากฎตาม 

ในปีที�ลว่งมาแล้วมาตรา 40 (1) (2)ขอยื�นรายการแสดงการจา่ยเงินได้พงึประเมินตาม

0000

1 11 11 1 1 1 11 1 1 1

ที�อย่บูริษัททา่น
โปรดกรอกให้ตรงตามใบ ภพ.20

เพราะออกจากงาน

54,842 -  เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน คา่จ้าง ฯลฯ กรณีทั�วไป1.

เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน คา่จ้าง ฯลฯ กรณีได้รับ2.

กรณีได้รับอนมุตัจิากกรมสรรพากรให้หกัอตัรา ร้อยละ  3

กรณีนายจ้างจา่ยให้ครั 2งเดียวเงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2)3.

เงนิได้ทั ?งสิ ?น

(ตามหนงัสือที� ..................................ลงวนัที�.........................................)

จาํนวนราย ภาษีที�นําส่งทั ?งสิ ?นสรุปรายการภาษีที�นําส่ง

4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผ้รัูบเงินได้เป็นผ้อูย่ใูนประเทศไทย 

5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผ้รัูบเงินได้มิได้เป็นผ้อูย่ใูนประเทศไทย 

6. รวม 17 4,772,338 -  54,842 -  

ยื�นวนัที� ...............เดือน..............................พ.ศ...................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที�แจ้งไว้ข้างต้นนี 2  

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

ตําแหน่ง

เป็นรายการที�ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ

ลงชื�อ....................................................................ผ้จูา่ยเงิน
ประทบัตรา

นิติบุคคล

(ถา้มี)

-  

4,772,338   0017

หมายเหตุ เลขประจําตวัผ้เูสยีภาษีอากร (13หลกั)* หมายถึง
1. กรณีบคุคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจําตวัประชาชนที�กรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิตบิคุคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบคุคลที�กรมพฒันาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณีอื�นๆนอกเหนือจาก 1.และ2. ให้ใช้เลขประจําตวัผ้เูสยีภาษีอากร (13หลกั) ที�กรมสรรพากรออกให้
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(ก่อนกรอกรายการ  ดคูําชี 2แจงด้านหลงั)


