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คำาชี้แจง

พิมพ์ มี.ค. 2560

 1. ผู้มหีน้าทีหั่กภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย และวิธคีำานวณ
  1.1 รฐับาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรอืองค์การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อืน่  
ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ ตัง้แต่ 500 บาท ขึน้ไป ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
   หมายเหต ุ ให้องค์การของรัฐบาลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าฯ 
ซึง่มหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิได้นิติบคุคลใช้แบบ ภ.ง.ด.53 ยืน่รายการ พร้อมกับชำาระภาษไีด้โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าที่กำาหนดในกฎกระทรวง
  1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน0ซึ่งเป็นผู ้จ่ายเงินได ้
พึงประเมิน ดังต่อไปนี้
   (1) เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ 
ผูร้บัซึ่งเป็น
    (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำาหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
   (2) ค่าเช ่า0หรือประโยชน์อย ่างอื่นที่ ได ้ เนื่องจากการให ้เช ่าทรัพย ์สิน 
ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือน    
ที่ได้รับกรรมสิทธิ์และเงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง) ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
    (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
         กรณีจ่ายค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำาหนดฯ)  ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
   (3) เงนิได้จากวชิาชพีอสิระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร ให้แก่ผูร้บั 
ซึ่งเป็น
    (ก) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย  
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำาหนดฯ) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
   (4) ค่าจ้างทำาของ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
    (ก) บรษิทัหรือห้างหุ้นส่วนนติิบคุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึ
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
    (ข) บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย0โดยมีสำานักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย  
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (5) ค่าโฆษณา ให้แก่ผูรั้บทีม่หีน้าท่ีเสยีภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ให้คำานวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 2.0
   (6) เงนิได้พงึประเมนิสำาหรับการซ้ือสินค้าประเภทยางแผ่น  มนัสำาปะหลงั ปอ 
ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มนำ้ามัน เฉพาะกรณีผู้ซ้ือเป็นผู้ส่งออกหรือ 
ผูผ้ลติให้แก่ผู้รบัซึง่เป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติิบคุคล ให้คำานวณหกัไว้ในอัตราร้อยละ 0.75
   กรณีผู ้ซื้อเป็นผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร0(ไม่รวมถึง 
กลุม่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) หากมกีารจ่ายเงนิได้ตามทีก่ล่าวข้างต้นให้แก่ผูร้บั
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ให้คำานวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 0.75  
ด้วยเช่นเดียวกัน
   (7) เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ่ป็นการ 
จ่ายเงินได้จากการให้บริการ นอกเหนือจาก (4) (5) (9) และ (10) (ไม่รวมถึงการจ่าย     
ค่าบรกิารของโรงแรมหรอืภัตตาคาร ค่าเบีย้ประกนัชีวติ) ให้แก่ผูร้บัซ่ึงเป็นบริษทัหรอืห้างหุน้ส่วน 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำานวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 3.0
   (8) รางวลั   ส่วนลด หรอืประโยชน์ใดๆ     เนือ่งจากการส่งเสริมการขาย ให้แก่ผูร้บั 
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมหรือผู้ได้รับเงินได้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์
ที่จะนำาไปขายต่อ ซึ่งได้แก่ ผู ้บริโภคหรือผู ้ประกอบการที่นำาสินค้าหรือบริการไปใช้ใน         
การประกอบกิจการของตนเองโดยตรง)  ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (9) เงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย0ให้แก่ผู ้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
ในประเทศไทย ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
     (10) ค่าขนส่ง (ไม่รวมถงึการจ่ายค่าโดยสารสำาหรับการขนส่งสาธารณะ) ให้แก ่
ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย0(ไม่รวมถึง 
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
  1.3 ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน     
ธรุกจิหลกัทรพัย์ และธรุกจิเครดติฟองซเิอร์ ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิ ตามมาตรา 40 (4) (ก) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
   (1)  บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิคุคลทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถงึ
ธนาคารพาณชิย์ และบรษิทัฯ ธรุกจิเงนิทนุ ธรุกิจหลกัทรพัย์ และธรุกจิเครดิตฟองซเิอร์)
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0

   (2) มูลนิธ ิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดฯ) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
  1.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล0หรือนิติบุคคลอื่น0(ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที ่
หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตาม 1.3) ซึง่เป็นผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา  40 (4) (ก)  แห่งประมวล 
รัษฎากร เฉพาะที่เป็นดอกเบ้ียพันธบตัร ดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้แก่ผูรั้บซึ่งเป็นธนาคารพาณชิย์  
หรือบริษทัฯ ธุรกจิเงินทุน ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิเครดติฟองซิเอร์ ให้คำานวณหักไว้ 
ในอัตราร้อยละ 1.0
  1.5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่
หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตาม 1.3) ซ่ึงเป็นผู้จ่ายเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล 
รษัฎากร เฉพาะท่ีเป็นดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้หุน้กู ้ดอกเบีย้ตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกู้ยมื 
ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะ       
ส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ตามกฎหมายดังกล่าว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน              
กบัราคาจำาหน่ายตัว๋เงนิหรอืตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้บรษัิทหรอืห้างหุ้นส่วนนติิบคุคลหรอื
นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก และจำาหน่ายครั้งแรกในราคาตำ่ากว่าราคาไถ่ถอน ให้แก่ผูรั้บซึ่งเป็น
   (1)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณชิย์ และบริษทัฯ ธรุกจิเงนิทุน ธุรกิจหลกัทรพัย์ และธรุกจิเครดติ 
ฟองซเิอร์) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
   (2)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได้0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ 
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดฯ) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
  1.6 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย0กองทุนรวม  
สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำาหรับให้กู ้ยืมเงิน
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม (ไม่รวมถงึกิจการร่วมค้า) ซึ่งเป็น
ผูจ่้ายเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำาไรหรือประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 40 (4) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียน0และบริษัทจำากัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำากัด
ผู้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำากัด
ผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำากัดผู้รับเงินปันผล 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
  1.7 บคุคล บริษทั หรือห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคล หรือนิตบิคุคลอืน่ ห้างหุน้ส่วนสามญั 
หรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคล ซึง่เป็นผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิดงัต่อไปนี ้ให้แก่ผูร้บัซึง่มหีน้าที่ 
เสยีภาษเีงนิได้นิติบคุคล
   (1)  เงนิได้พึงประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
รางวัลในการประกวด การแข่งขนั การชงิโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำานองเดียวกัน 
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
   (2) ค่าจ้างทำาของให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกจิการในประเทศไทย  โดยมไิด้มสีำานกังานสาขาต้ังอยู ่
เป็นการถาวรในประเทศไทย ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
  1.8 การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม 1.2 ถึง 1.7 ต้องมีจำานวน 
ตามสัญญารายหนึ่งๆ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ 
ไม่ถึง 1,000 บาท
 หมายเหตุ  กรณย่ืีนเพ่ิมเติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจำานวนเงินที่แสดงไว้ขาด   
     และหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

 2. สถานทีย่ืน่แบบ และกำาหนดเวลาในการนำาเงนิภาษส่ีง

  ให้ผู้มหีน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ยืน่แบบ ภ.ง.ด.53 แสดงรายการหักภาษ ีณ ทีจ่่าย        
พร้อมกับนำาเงินภาษส่ีงต่อเจ้าพนกังานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิน้เดือนของเดือนทีจ่่ายเงิน 
ไม่ว่าจะหักภาษไีว้หรอืไม่ ณ สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในท้องท่ีท่ีผู้มหีน้าท่ีหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย     
มีสำานักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน

 3. ความรับผดิของผู้มหีน้าท่ีหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย

  3.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำาส่ง หรือได้หักและ
นำาเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำานวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี
ที่ต้องชำาระตามจำานวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำาส่งหรือตามจำานวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
   ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิด
ที่จะต้องชำาระเงินภาษีเท่าจำานวนที่ผู ้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู ้จ่ายเงินรับผิดชำาระภาษี
จำานวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)
  3.2 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำาเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักนำาส่ง 
ภายในกำาหนดเวลาตาม 2. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ 
เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำาส่ง ทั้งนี้ ให้คำานวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือน 
ให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำาส่งภาษี 
(มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)
   ผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ย่ืนแบบฯ นี้ภายในกำาหนดเวลา 
ตาม 2. เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 
แห่งประมวลรัษฎากร)
  3.3 ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร        
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
(มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

        


