คํา ชี姃� แ จงกรมสรรพากร
เรื 昃�อ ง การห ักภาษี เงิน ได้ ณ ทีจ
昃� ่า ย ตามคํา ส ง
ั昃� กรมสรรพากรที 昃� ท.ป.101/2544
เรื 昃�อ ง ส ง
ั昃� ให้ผู้จ่า ยเงิน ได้พึง ประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ง ประมวลร ัษฎากรมี ห น้ า ทีห
昃� ักภาษี ณ ทีจ
昃� ่า ย


ตามทีไ昃� ด้มก
ี ารออกกฎกระทรวง ฉบับที昃� 229 ﴾พ.ศ. 2544 ﴿ ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยภาษี เงินได้ และคําสั昃�ง กรมสรรพากรที昃� ท.ป.101/2544 เรือ
昃� ง สั昃�งให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าทีห
昃� กั ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ลงวันที昃� 27 มิถน
ุ ายน 2544 กรมสรรพากรจึง
ขอชี姃�แจงการหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามคําสั昃�งกรมสรรพากรดังกล่าว ดังนี姃�
ข้อ 1 การหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ
昃� า่ ย ทีไ昃� ด้กาํ หนดไว้ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้
อธิบดีกรมสรรพากรมีอาํ นาจออกคําสั昃�งให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 ซึง昃� ไม่มห
ี น้าทีห
昃� กั ภาษี เงิน
ได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามทีม
昃� ก
ี ฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และ
อัตราทีก
昃� าํ หนดโดยกฎกระทรวง

การหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามมาตรา 3 เตรส ก่อนทีจ昃� ะได้มก
ี ารปรับปรุงให้มก
ี ารหัก
ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย สําหรับการจ่ายเงินได้ พึงประเมินบางประเภทเพิม
昃� เติม ตามคําสั昃�งกรมสรรพากรที昃�
ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที昃� 27 มิถน
ุ ายน 2544 ได้มก
ี ารกําหนดให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินหักภาษี เงินได้
ณ ทีจ昃� า่ ย ตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตรา ตามกฎกระทรวง ฉบับที昃� 144 ﴾พ.ศ. 2522﴿ ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษี เงินได้ และตามคําสั昃�งกรมสรรพากรที昃� ท.ป.4/2528 เรือ
昃� ง สั昃�งให้ผจู้ า่ ยเงิน
ได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าทีห
昃� กั ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ลงวันที昃� 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 ซึง昃� ตามคําสั昃�งกรมสรรพากรดังกล่าว ได้กาํ หนดให้มก
ี ารหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย สําหรับการ
จ่ายเงินได้พงึ ประเมินจากการจ่ายค่าซื姃�อสินค้า ทีเ昃� ป็ น ยางแผ่น มันสําปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ
ผลปาล์มนํ姃�ามัน ข้าว ดอกเบีย姃� เงินฝาก ดอกเบีย姃� ตั柃�วเงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกําไรหรือประโยชน์อน
ื昃� ใด
ตามมาตรา 40﴾4﴿﴾ข﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอืน
昃� ทีไ昃� ด้เนื昃�องจากการให้เช่า
ทรัพย์สน
ิ ตามมาตรา 40﴾5﴿﴾ก﴿ แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40﴾6﴿ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ค่าจ้าง ทําของตามมาตรา 40﴾7﴿﴾8﴿ แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้พงึ ประเมินตาม
มาตรา 40﴾8﴿ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ昃� ป็ นรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการ
อืน
昃� ใด อันมีลกั ษณะทํานองเดียวกัน ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะและค่าโฆษณา ทัง姃� นี姃� ตามหลักเกณฑ์
เงือ
昃� นไข และอัตรา ตามทีก
昃� าํ หนดไว้ในคําสั昃�งกรมสรรพากรดังกล่าว ผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินทีอ昃� ยูใ่ นเกณฑ์ที昃�
จะต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามคําสั昃�ง กรมสรรพากรที昃� ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที昃� 26 กันยายน พ.ศ.2528
ยังคงมีหน้าทีต
昃� อ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ต่อไป แม้จะมีการออกคําสั昃�ง กรมสรรพากรที昃� ท.ป .101/2544ฯ
ลงวันที昃� 27 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2544
ข้อ 2 การหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ
昃� า่ ย ตามคําสั昃�งกรมสรรพากรที昃� ท.ป .101/2544ฯ ลงวันที昃� 27
มิถน
ุ ายน พ.ศ.2544 มีผลใช้บงั คับสําหรับการจ่ายเงินได้พงึ ประเมิน ตัง姃� แต่วน
ั ที昃� 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2544 ตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตรา ดังนี姃�

2.1 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾2﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ซึง昃� ได้แก่ เงินได้
เนื昃�องจากการรับทํางานให้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานทีท
昃� าํ ให้ผู้
จ่ายเงินได้หกั ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตรา ดังนี姃�
ผู้จ่า ย

เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃�

ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล ซึง昃� ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้
จ่ายทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ในอัตราร้อยละ 3.0
ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นมูลนิธห
ิ รือสมาคมซึง昃� ประกอบกิจการมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือ
สมาคมทีร昃� ฐั มนตรีประกาศกําหนดให้เป็ นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47﴾7﴿﴾ข﴿ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 10.0

ต ัวอย่า ง

เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾2﴿ แห่งประมวลรัษฎากร

﴾1﴿ ค่าตอบแทนจากการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทน เช่น ค่าตอบแทนจากการเป็ นนาย
หน้าหรือตัวแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวต
ิ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ค่า
นายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่าพื姃�นทีใ昃� นศูนย์การค้า ค่านายหน้าในการนําเรือเข้าท่าเรือ ค่านายหน้าในการหาผู้

เช่าเรือ ค่านายหน้าในการติดต่อซื姃�อขายสินค้า ค่านายหน้าในการ ซื姃�อขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าหรือ
ตัวแทนจากการเป็ นนายหน้าตัวแทนให้บริษท
ั ขนส่งระหว่างประเทศ
สินค้า

﴾2﴿ ค่าบําเหน็ จทีจ昃� า่ ยให้แก่ชป
ิ ปิ姃� งในการเป็ นตัวแทน กระทําพิธก
ี ารศุลกากร แทนเจ้าของ

﴾3﴿ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ﴾Management Fee﴿ ค่าธรรมเนียมในการดูแล
เงินกู้ ﴾Agency Fee﴿
﴾4﴿ ค่าจ้างหรือค่าป่ วยการในการดําเนินการติดต่อขอรับบัตรชดเชยค่าภาษี อากรจาก
กรมศุลกากร แทนผูส
้ ง่ ออก
2.2 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾3﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าแห่
งกูด
๊ วิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ 擃� หรือสิทธิอย่างอืน
昃� ให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามหลัก
เกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตรา ดังนี姃�
ผู้จ่า ย

เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃�

ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล ซึง昃� ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้
จ่ายทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ในอัตราร้อยละ 3.0

ทีเ昃� ป็ นมูลนิธห
ิ รือสมาคมทีป
昃� ระกอบกิจการซึง昃� มีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือ
สมาคมทีร昃� ฐั มนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47﴾7﴿﴾ข﴿ แห่งประม วลรัษฎากร ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ใน
กรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 10.0
ผู้ร ับ

ต ัวอย่า ง

เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾3﴿ แห่งประมวลรัษฎากร

﴾1﴿ ค่าตอบแทนเพือ
昃� การใช้ หรือสิทธิในการใช้ลข
ิ สิทธิใ擃� นงานวรรณกรรม ศิลป หรือ
วิทยาศาสตร์ รวมทัง姃� ฟิ ล์ม ภาพยนตร์ หรือฟิ ล์มหรือเทป ทีใ昃� ช้สาํ หรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
สิทธิบตั ร เครือ
昃� งหมายการค้า แบบหรือ หุน
่ จําลอง ผัง สูตรลับหรือกรรมวิธลี บั หรือเพือ
昃� ข้อสนเทศเกีย昃� วกับ
ประสบการณ์ ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์
﴾2﴿ ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรูค
้ วามชํานาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
﴾3﴿ ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น บริษท
ั ก. จํากัด ซื姃�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ﴾Software﴿ จากบริษท
ั ข. จํากัด โดยได้
จ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาเมือ
昃� พ้นกําหนดประกัน ค่าโทรศัพท์หรือโทรสารกรณี ให้คาํ
แนะนํากรณี มป
ี ญ
ั หาเร่งด่วน ค่าฝึ กอบรมการใช้โปรแกรม ค่าทีป
昃� รึกษาผูเ้ ชีย昃� วชาญทีเ昃� ข้ามาฝึ กอบรม ค่า
เดินทาง ค่าทีพ
昃� กั ให้แก่บริษท
ั ข. จํากัด เงินได้ทบ
ี昃� ริษท
ั ข. จํากัด ได้รบั ทัง姃� หมดดังกล่าวเป็ นเงินได้ตาม
มาตรา 40﴾3﴿ แห่งประมวลรัษฎากร
﴾4﴿ ค่าตอบแทนจากการใช้สท
ิ ธิบตั ร ﴾KnowHow﴿ และความรูท
้ างเทคนิคในการผลิต
สินค้า การใช้เครือ
昃� งหมายการค้า
﴾5﴿ ค่าออกแบบสนามกอล์ฟ โดยบริษท
ั ผูอ
้ อกแบบตกลงทีจ昃� ะทําแผนผังรายละเอียด และ
งานเขียนแบบ ﴾Plan Document﴿ สําหรับใช้ในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ โดยบริษท
ั ผูอ
้ อกแบบยังคงเป็ น
擃�
เจ้าของกรรมสิทธิในงานเขียนแบบก่อสร้าง
﴾6﴿ ค่าตอบแทนการใช้สท
ิ ธิตามสัญญาการค้าและบริการ พร้อมสิทธิการใช้ชือ
昃� รูปแบบ
擃�
เครือ
昃� งหมายการค้า ค่าตอบแทนจากการให้บค
ุ คลอืน
昃� ใช้ลข
ิ สิทธิในงานเกีย昃� วกับสิง昃� พิมพ์
2.3 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾4﴿﴾ก﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ซึง昃� ได้แก่
ดอกเบีย姃� พันธบัตร ดอกเบีย姃� เงินฝาก ดอกเบีย姃� หุน
้ กู้ ดอกเบีย姃� ตั柃�วเงิน ดอกเบีย姃� เงินกูย้ ม
ื ไม่วา่ จะมีหลักประกัน
หรือไม่ ฯลฯ ให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตรา ดังนี姃�
ประมวลรัษฎากร

﴾1﴿ ประเภทเงินได้ทจี昃� า่ ย ได้แก่ เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾4﴿﴾ก﴿ แห่ง

เฉพาะทีเ昃� ป็ นธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และบริษท
ั ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ผู้จ่า ย

ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง昃� ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง昃�
ไม่ใช่ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงิน
ทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ ผูจ้ า่ ย ทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที昃�
จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0
ผู้ร ับ

ทีเ昃� ป็ นมูลนิธห
ิ รือสมาคมทีป
昃� ระกอบกิจการซึง昃� มีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือ
สมาคมทีร昃� ฐั มนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 47﴾7﴿﴾ข﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ใน
กรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 10.0
ผู้ร ับ

﴾2﴿ ประเภทเงินได้ทจี昃� า่ ย ได้แก่ เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾4﴿﴾ก﴿ แห่ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ昃� ป็ นดอกเบีย姃� พันธบัตร ดอกเบีย姃� หุน
้ กู้
ผู้จ่า ย เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃� ซึง昃� ไม่ใช่
ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ทีเ昃� ป็ นธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃�
ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตรา ร้อยละ 1.0
ผู้ร ับ

﴾3﴿ ประเภทเงินได้ทจี昃� า่ ย ได้แก่ เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾4﴿﴾ก﴿ แห่ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ昃� ป็ นดอกเบีย姃� พันธบัตร ดอกเบีย姃� หุน
้ กู้ ดอกเบีย姃� ตั柃�วเงิน ดอกเบีย姃� เงินกูย้ ม
ื ดอกเบีย姃�
เงินกูย้ ม
ื ทีอ昃� ยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษี ไว้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี เงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที昃�
เหลือจากถูกหักภาษี ไว้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามกฎหมาย ดังกล่าว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ ายตั柃�วเงิน
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี姃�ทบ
ี昃� ริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃� เป็ นผูอ
้ อก และจําหน่ าย
ครัง姃� แรกในราคาตํ昃�ากว่าราคาไถ่ถอน
ผู้จ่า ย เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃� ซึง昃� ไม่ใช่
ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีป
昃� ระกอบ กิจการในประเทศไทย แต่ไม่
รวมถึงธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และบริษท
ั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ
ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 1.0
ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นมูลนิธห
ิ รือสมาคมทีป
昃� ระกอบกิจการซึง昃� มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือ
สมาคมทีร昃� ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็ นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตาม
มาตรา 47﴾7﴿﴾ข﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยใน
อัตราร้อยละ 10.0

2.4 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾8﴿ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะทีเ昃� ป็ นเงิน
ได้จากการให้บริการ เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40﴾8﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากการ
ธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอืน
昃� นอกจากทีร昃� ะบุไว้ในมาตรา 40﴾1﴿
ถึง 40﴾7﴿ แห่งประมวลรัษฎากร
การจ่ายค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการดังต่อไปนี姃�
﴾1﴿ การจ่ายค่าบริการทีม
昃� ก
ี ารกําหนดให้มก
ี ารหักภาษี ณ ทีจ昃� า่ ย ไว้แล้วตามคําสั昃�งกรม
สรรพากรที昃� ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที昃� 26 กันยายน พ.ศ. 2528 อันได้แก่ การจ่ายค่าจ้างทําของ การจ่ายค่า
โฆษณา การจ่ายค่าแสดงให้นกั แสดงสาธารณะ ซึง昃� ผูจ้ า่ ยยังคงมีหน้าทีห
昃� กั ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยเช่นเดิมต่อ
ไป
﴾2﴿ การจ่ายค่าโดยสารสําหรับการขนส่งสาธารณะ ผูจ้ า่ ยไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย

ได้ ณ ทีจ昃� า่ ย

﴾3﴿ การจ่ายค่าบริการของโรงแรมและค่าบริการของภัตตาคาร ผูจ้ า่ ยไม่ตอ
้ งหักภาษี เงิน
﴾4﴿ การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันชีวต
ิ ผูจ้ า่ ยไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย

คําว่า "การให้บริการ" หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อน
ั มีมลู ค่าซึง昃�
มิใช่การขายสินค้า
คําว่า "ภัตตาคาร" หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครือ
昃� งดืม
昃� ไม่วา่ ชนิดใด ๆ รวมทัง姃�
กิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครือ
昃� งดืม
昃� ทัง姃� นี姃� ไม่วา่ ในหรือจากสถานทีซ
昃� งึ昃� จัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้
คําว่า "การขนส่งสาธารณะ" หมายความว่า การรับส่งผูโ้ ดยสาร เป็ นการทั昃�วไปเป็ นปกติ
ธุระ เช่น ค่ารถโดยสาร วิง昃� ประจําเส้นทาง ค่าตั柃�วเครือ
昃� งบิน
คําว่า "นักแสดงสาธารณะ" หมายความว่า นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์
นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพือ
昃� ความบันเทิง ใด ๆ
ให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินสําหรับค่าบริการดังกล่าว หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามหลัก
เกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตราดังนี姃�
ผู้จ่า ย

เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃�

ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นผูม
้ ห
ี น้าทีเ昃� สียภาษี เงินได้บค
ุ คลธรรมดา ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้ผรู้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหัก
ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 3.0
ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง昃� ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่
รวมถึงมูลนิธห
ิ รือสมาคม ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 3.0

ต ัวอย่า ง

ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
คลังสินค้า เช่น

เงินค่าบริการตามมาตรา 40﴾8﴿ แห่งประมวลรัษฎากร ซึง昃� อยูใ่ นเกณฑ์ตอ
้ งหัก

﴾1﴿ ค่าบริการเก็บรักษาทรัพย์สน
ิ หรือสินค้า หรือรับฝากทรัพย์สน
ิ หรือสินค้า ค่าบริการ

﴾ก﴿ บริษท
ั ก จํากัด เป็ นผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์ ได้ขายรถยนต์ให้บริษท
ั ข จํากัด แต่บริษท
ั
ข จํากัด ได้ให้บริษท
ั ก จํากัด ช่วยดูแลรักษารถยนต์ไว้กอ
่ นจนกว่า จะรับมอบ โดยให้คา่ ตอบแทนในการ
ดูแลรักษารถยนต์ กรณี ดงั กล่าวเป็ นการให้บริการรับฝากทรัพย์
﴾ข﴿ บริษท
ั ค จํากัด มีถงั เหล็กขนาดใหญ่ และโกดังเป็ นสถานทีเ昃� ก็บสินค้า ได้ให้
บริการแก่บริษท
ั ง จํากัด ในการเก็บรักษาสารเคมีเหลว โดยการขนถ่ายสารเคมีเหลว ตามทีบ
昃� ริษท
ั ง จํากัด
ได้แจ้งให้ทราบ โดยใช้วธิ ส
ี บ
ู ถ่ายสินค้าจากเรือมาเก็บรักษาในถังเหล็กขนาดใหญ่ ในการส่งมอบสินค้าจะ
สูบถ่ายสินค้าจากถังเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปบรรจุลงในถังเหล็กขนาดเล็กบนรถบรรทุกของบริษท
ั ค จํากัด
และนําไปส่งมอบให้แก่บริษท
ั ง จํากัด ณ สถานทีก
昃� าํ หนดโดยวิธก
ี ารสูบถ่ายสินค้าออกจากถังเหล็กขนาด
เล็กเข้าไปบรรจุ ณ สถานทีส昃� ง่ สินค้า กรณี ดงั กล่าวเป็ นการให้บริการเก็บรักษาสินค้าในส่วนของการสูบถ่าย
สินค้าเข้าไปเก็บในถังเหล็กและสูบถ่ายออก และเป็ นการให้บริการขนส่งในส่วนของการขนส่งไปให้บริษท
ั
ง จํากัด
﴾2﴿ ค่าบริการทีจ昃� อดรถ ไม่วา่ จะกําหนดสถานทีจ昃� อดรถไว้เป็ นการเฉพาะหรือไม่
﴾3﴿ ค่าบริการใช้สถานทีเ昃� พือ
昃� ใช้เป็ นสถานทีส昃� าํ หรับการวางทรัพย์สน
ิ หรือสินค้า หรือติดตัง姃�
อุปกรณ์ ของผูใ้ ช้บริการ โดยไม่มก
ี ารส่งมอบการครอบครอง เช่น การให้ใช้สถานทีว昃� างตูบ
้ รรจุเครือ
昃� งดืม
昃� ที昃�
ขายโดยเครือ
昃� งอัตโนมัติ การให้บริการใช้สถานทีต
昃� ด
ิ ตัง姃� ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ การให้ใช้สถานทีต
昃� ด
ิ ตัง姃�
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพือ
昃� ให้บริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะ การ ให้ใช้สถานทีเ昃� พือ
昃� ให้ผรู้ บั บริการวางท่อทีใ昃� ช้
เพือ
昃� ขนส่งสินค้าผ่านทีข
昃� องผูใ้ ห้บริการ
นํ姃�าหนัก

﴾4﴿ ค่าบริการท่าเทียบเรือ ค่าบริการเช่าหลักผูกเรือ ค่าธรรมเนียมผ่านท่า ค่าบริการชั昃�ง

﴾5﴿ ค่าบํารุงสมาชิกในการเป็ นสมาชิกเพือ
昃� ใช้บริการในสโมสรกีฬา ﴾Sport club﴿ สนาม
กอล์ฟ หรือสโมสรเพือ
昃� การพักผ่อนหรือสันทนาการ
﴾6﴿ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามใบบันทึกค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
ทีธ昃� นาคารได้ให้บริการแก่ ผูข
้ ายสินค้าหรือให้บริการในการเรียกเก็บค่าสินค้าจากธนาคารได้ และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูข
้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ
﴾7﴿ ค่าบริการในการให้บริการแก่เจ้าของสินค้าทีผ
昃� จู้ าํ หน่ ายสินค้าได้ให้สว่ นลดแก่ลูกค้า
ตามทีเ昃� จ้าของสินค้ากําหนด และผูจ้ าํ หน่ ายสินค้าได้เรียกเก็บเงินชดเชยส่วนลดคืนจากเจ้าของสินค้า พร้อม
กับค่าบริการ
﴾8﴿ ค่าธรรมเนียมการคํา姃� ประกัน ทีผ
昃� ค
ู้ าํ姃� ประกันเรียกเก็บจากลูกหนี姃�เป็ นการตอบแทนทีผ
昃� ู้
คํา姃� ประกันยอมผูกพันตนเป็ นผูค
้ าํ姃� ประกันลูกหนี姃�
﴾9﴿ ค่าบริการใช้พื姃�นทีใ昃� นห้างสรรพสินค้า เพือ
昃� ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการชั昃�ว
ระยะเวลาอันจํากัด โดยไม่ได้มก
ี ารส่งมอบการครอบครองพื姃�นที昃� เช่น
﴾ก﴿ บริษท
ั ก จํากัด ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ให้บค
ุ คลอืน
昃� ใช้พื姃�นทีใ昃� นห้าง
สรรพสินค้า ประกอบ กิจการล้างอัดรูป หรือขายอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป โดยมี ข้อตกลงแบ่งรายได้ให้หา้ ง
สรรพสินค้า
﴾ข﴿ บริษท
ั ข จํากัด ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ได้ให้บริการหัวชัน
姃� ซึง昃� เป็ นชัน
姃� ที昃�
อยูด
่ า้ นหน้า หรือพื姃�นทีใ昃� ช้วางสินค้าอุปโภคบริโภคทีม
昃� องเห็นเด่นชัดกว่าชัน
姃� วางของทั昃�วไป เพือ
昃� ประโยชน์ใน
การเร่งยอดขาย
﴾10﴿ ค่าขนส่งทีไ昃� ม่ใช่คา่ โดยสารสําหรับการขนส่งสาธารณะ เช่น
﴾ก﴿ การประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยใช้รถยนต์
บรรทุกในการขนส่งสินค้าจากบริษท
ั ผูว้ า่ จ้าง ณ โรงงานทีผ
昃� ลิตหรือสถานทีท
昃� ผ
ี昃� วู้ า่ จ้างกําหนดไปยังสถานที昃�
ของลูกค้า
﴾ข﴿ บริษท
ั ก จํากัด รับจ้างจัดหารถบรรทุกมาขนสินค้าของบริษท
ั ข จํากัด ผูว้ า่ จ้าง
姃� เรือเล็กทีผ
ไปยังด่านศุลกากรจังหวัดทีส昃� ง่ สินค้าออก และลําเลียงสินค้าจากโกดังพักสินค้าไปขึน
昃� ซ
ู้ ื姃�อสินค้า
จัดหามาเพือ
昃� รอนําสินค้าผ่านศุลกากร และส่งมอบให้ผซ
ู้ ื姃�อโดยผูซ
้ ื姃�อจะจัดหาเรือใหญ่มาขนถ่ายสินค้าจากเรือ
姃� เรือใหญ่
เล็กขึน
﴾ค﴿ การประกอบการรับขนถ่ายสินค้าทีท
昃� า่ เรือ โดยวิธก
ี าร ดังต่อไปนี姃�
 ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดังไปทีท
昃� า่ เรือโดยใช้สายพาน
 ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดังไปทีท
昃� า่ เรือโดยวิธใี ช้คนขน
 ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดังไปทีท
昃� า่ เรือ โดยใช้รถตัก
ทางบกหรือไม่

﴾ง﴿ การประกอบกิจการขนส่งโดยรถบรรทุก ไม่วา่ จะจดทะเบียนกับกรมการขนส่ง

﴾จ﴿ การประกอบกิจการรับส่งเอกสารจากทีห
昃� นึ昃�งไปยังอีกทีห
昃� นึ昃�งด้วยจักรยานยนต์
โดยคําสั昃�งของผูว้ า่ จ้างซึง昃� มีทง姃� ั เรียกใช้ช昃�วั คราวและประจําเดือน
﴾ฉ﴿ บริษท
ั ช จํากัด เป็ นผูร้ บั สิทธิในการจัดพิมพ์และโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ ช้
โทรศัพท์ ได้วา่ จ้างผู้ รับจ้างให้ทาํ การขนส่งสมุดโทรศัพท์ทพ
ี昃� ม
ิ พ์เสร็จจากโรงพิมพ์ไปยังสํานักงานของผูจ้ ดั
ส่งในแต่ละภาคหรือเขตพื姃�นที昃� ตามทีก
昃� าํ หนดไว้โดย คิดค่าขนส่งตามนํ姃�าหนักของสมุดโทรศัพท์กรณี หนึ昃�ง
และให้ทาํ การจัดส่งสมุดโทรศัพท์จาก โรงพิมพ์ไปให้แก่ผใู้ ช้โทรศัพท์ตามบ้านหรือสํานักในภาคหรือเขต
ต่าง ๆ โดยผูจ้ ดั ส่งต้องให้ผรู้ บั ลงชือ
昃� รับไว้ และคิดค่าจัดส่งตามจํานวนเล่มของสมุดโทรศัพท์ทจี昃� ดั ส่งได้อก
ี
กรณี หนึ昃�ง
﴾ช﴿ บริษท
ั ซ จํากัด ได้จดทะเบียนประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารรับจ้าง

﴾ช﴿ บริษท
ั ซ จํากัด ได้จดทะเบียนประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารรับจ้าง
ไม่ประจําทางกับกรมการขนส่งทางบก ได้ให้บริการขนส่งพนักงานของบริษท
ั แห่งหนึ昃�งทุกวันเว้นวัน
อาทิตย์ ตามวัน เวลา และเส้นทางทีก
昃� าํ หนดกันไว้แน่ นอน โดยคิดค่าจ้างเป็ นรายเดือน
﴾ซ﴿ การประกอบกิจการใช้รถยนต์ตวู้ งิ昃� รับจ้างทั昃�วไปตามสถานทีแ
昃� ละเส้นทางทีผ
昃� วู้ า่ จ้าง
กําหนด โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูจ้ ดั หาพนักงานขับรถให้ และคิดค่าบริการในแต่ละครัง姃� ทีว昃� า่ จ้าง และการประกอบ
กิจการใช้รถยนต์ตรู้ บั ส่งพนักงานของบริษท
ั ผูว้ า่ จ้าง โดยรถยนต์ตจู้ ากทีห
昃� นึ昃�งไปยังอีกทีห
昃� นึ昃�งเป็ นประจํา มี
สถานทีร昃� บั ส่งทีแ
昃� น่ นอน โดย ผูร้ บั จ้างจะคิดค่าบริการจาก ผูว้ า่ จ้างเป็ นรายเดือน
﴾ฌ﴿ การให้บริการโดยรถเครนยกตูส
้ น
ิ ค้าจากทีห
昃� นึ昃�งไปยังอีกทีห
昃� นึ昃�ง
﴾ญ﴿ การประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งโดย
อากาศยาน หรือโดย เรือเดินทะเล
﴾ฎ﴿ บริษท
ั พ จํากัด มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ได้รบั จ้างขนย้าย
สิง昃� ของของลูกค้าไปอีก ทีห
昃� นึ昃�ง
姃� ลงจากเรือสินค้าต่างประเทศ พร้อมทัง姃� ตรวจ
﴾ฏ﴿ การประกอบกิจการรับขนสินค้าขึน
นับสินค้าว่าครบตามจํานวนหรือไม่
﴾ฐ﴿ ห้างฯ ได้ทาํ สัญญารับจ้างเหมารถรับส่งพนักงานและสิง昃� ของ กับบริษท
ั ป จํากัด
โดยห้างฯ จะนํารถที昃� ซื姃�อใหม่ พร้อมจัดให้มพ
ี นักงานขับรถทําการรับส่งพนักงานและสิง昃� ของของผูว้ า่ จ้าง
ตามสถานทีแ
昃� ละเส้นทางทีผ
昃� วู้ า่ จ้าง หรือพนักงานของผูว้ า่ จ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
﴾ฑ﴿ บริษท
ั บ จํากัด ประกอบกิจการรับขนถ่ายแป้ งมัน
﴾ฒ﴿ บริษท
ั ม จํากัด ประกอบกิจการขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินสมุทร เข้าเก็บในโรง
พักสินค้า และขนถ่ายจากท่าเรือลงเรือเดินสมุทร โดยใช้เครือ
昃� งทุน
่ แรง และแรงงานกรรมกร หรือโดยใช้รถ
เครนขนย้ายตูบ
้ รรจุสน
ิ ค้า ﴾คอนเทนเนอร์﴿ หรือใช้รถบรรทุกสินค้าจากทีห
昃� นึ昃�งไปยังอีกแห่งหนึ昃�ง
﴾ณ﴿ ห้างฯ ประกอบกิจการรับจ้างขนยกหรือลากจูงรถจากทีห
昃� นึ昃�งไปยังอีกทีห
昃� นึ昃�ง โดย
ห้างฯ ไม่มอ
ี ซ
ู่ อ
่ มรถ เพียงแต่ขนย้ายหรือลากรถไปส่งให้ตามคําสั昃�งของผูว้ า่ จ้างเท่านัน
姃�
﴾ด﴿ การให้บริการยกเคลือ
昃� นย้ายสิง昃� ของ วัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ ง ๆ ด้วยรถเครน รถเครนตีน
ตะขาบ และรถเทลเลอร์ ในการปฏิบตั งิ านผูร้ บั จ้างจะใช้รถเครน เคลือ
昃� นย้ายบรรดาวัสดุกอ
่ สร้างต่าง ๆ อาทิ
เช่น แผ่นเหล็ก เสาเข็ม ไปวางหรือกองไว้ ณ จุดที昃� ผูว้ า่ จ้างจะกําหนดโดยมิได้ให้บริการอย่างอืน
昃� กรณี รถ
เทลเลอร์จะนําไปขนของจากสถานทีห
昃� นึ昃�งไปยังสถานทีห
昃� นึ昃�ง ตามทีผ
昃� วู้ า่ จ้างจะกําหนด โดยผูร้ บั จ้างจะนํารถ
พร้อมพนักงานทีข
昃� บั รถไปยังสถานทีผ
昃� วู้ า่ จ้างกําหนด ตามระยะเวลาทีก
昃� าํ หนด ﴾เช่น 1 เดือน 3 เดือน﴿
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึง昃� ผูร้ บั จ้างจะคิดค่าบริการตามจํานวนวันทีไ昃� ด้ไปให้บริการ พร้อมทัง姃� เรียกเก็บ ค่านํ姃�า
มัน ค่าจ้างคนขับ ﴾ในกรณี ผรู้ บั จ้างต้องว่าจ้างคนขับจากทีอ昃� น
ื昃� ﴿ จากผูว้ า่ จ้างโดยผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบ
姃� ต่อบุคคลภายนอกและผูว้ า่ จ้าง
ต่อบรรดาความเสียหายทีเ昃� กิดขึน
﴾ต﴿ บริษท
ั ม จํากัด ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้า โดยมีสญ
ั ญารับขนสินค้ากับ
โรงงานผูผ
้ ลิตสินค้า เพือ
昃� นําสินค้าไปส่งตามทีผ
昃� วู้ า่ จ้างกําหนดให้ไปส่ง โดยบริษท
ั ม จํากัด ได้ตกลงกับ
เจ้าของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ให้นํารถยนต์มาทําการขนส่งอีก ทอดหนึ昃�ง แต่ความรับผิดชอบในความชํารุด
เสียหายในสินค้านัน
姃� บริษท
ั ม จํากัด จะต้องรับ ผิดชอบตามสัญญารับจ้างขนส่งต่อเจ้าของสินค้า
2.5 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินทีเ昃� ป็ นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื昃�องจากการส่ง
เสริมการขาย ให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าว หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามหลักเกณฑ์ เงือ
昃� นไข และ
อัตราดังนี姃�
ผู้จ่า ย

เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃�

ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นผูม
้ ห
ี น้าทีเ昃� สียภาษี เงินได้บค
ุ คลธรรมดา ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั ในกรณี นี姃�
ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 3.0
ผู้ร ับ ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง昃� ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่
ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือสมาคม ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั ผูร้ บั กรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 3.0

ในกรณี ทผ
ี昃� ไู้ ด้รบั เงินได้พงึ ประเมินทีเ昃� ป็ นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ
เนื昃�องจากการส่งเสริมการขายเป็ นผูซ
้ ื姃�อสินค้าหรือผูร้ บั บริการซึง昃� เป็ นผูบ
้ ริโภค หรือเป็ นผูป
้ ระกอบการทีน
昃� ํา
สินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิได้มวี ตั ถุประสงค์ทจี昃� ะนําไปขายต่อ
ผูจ้ า่ ยเงินได้ไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย แต่อย่างใด
การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินทีเ昃� ป็ นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ
เนื昃�องจากการส่งเสริมการขาย ทีอ昃� ยู่ ในเกณฑ์ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
ต ัวอย่า ง

﴾1﴿ เงินส่วนลด หรือรางวัลทีเ昃� จ้าของสินค้ากําหนดจ่ายเมือ
昃� ตัวแทนจําหน่ ายสินค้า หรือผู้
ซื姃�อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพือ
昃� นําไปขายต่อ ซื姃�อสินค้าจากเจ้าของสินค้าได้ตามเป้ า เช่น
﴾ก﴿ บริษท
ั ก จํากัด ขายสินค้าโดยขายส่งให้ตวั แทนจําหน่ าย ตัง姃� เป้ าในการขายสินค้า
ว่าเมือ
昃� ตัวแทนจําหน่ าย สั昃�งซื姃�อสินค้าครบตามจํานวนเงินทีก
昃� าํ หนด บริษท
ั จะจ่ายรางวัลหรือค่าส่งเสริมการ
ขาย หรือส่วนลดภายหลังเป็ นอัตราร้อยละของยอดซื姃�อ หรือตามจํานวนเงินทีก
昃� าํ หนด
﴾ข﴿ บริษท
ั ข จํากัด ได้ขายสินค้าโดยมีเงือ
昃� นไขท้ายประกาศราคาผลิตภัณฑ์ระบุวา่
หากลูกค้าซื姃�อสินค้าได้ตามเป้ ามีจาํ นวนรวมกันเกิน 500,000 หน่ วย จะให้สว่ นลดหน่ วยละ 0.05 บาท
จากราคาประกาศ
﴾ค﴿ ห้างฯ ประกอบกิจการค้าปลีกนํ姃�ามัน ได้ซื姃�อนํ姃�ามันหรือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้
ตามเป้ าทีบ
昃� ริษท
ั ก จํากัด ผูจ้ ดั จําหน่ ายนํ姃�ามันกําหนดไว้ โดยบริษท
ั ก จํากัด จะให้เงินจํานวนหนึ昃�งเป็ น
ส่วนลดซึง昃� คํานวณจากยอดซื姃�อตอนสิน
姃� เดือน โดยจะออกใบลดหนี姃�ทางการค้าให้แก่หา้ งฯ ซึง昃� ใบลดหนี姃�ดงั
กล่าวห้างฯ สามารถนําไปซื姃�อนํ姃�ามันในครัง姃� ต่อไปโดยหักจากยอดหนี姃�คา้ งชําระค่านํ姃�ามัน ส่วนลดทีห
昃� า้ งฯ ได้
รับจากบริษท
ั ก จํากัด ถือเป็ นส่วนลดทีไ昃� ด้รบั เนื昃�องจากการส่งเสริมการขาย
﴾ง﴿ บริษท
ั ข จํากัด เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายยา ได้ซื姃�อยาจากบริษท
ั ค จํากัด ซึง昃� เป็ นผูน
้ ําเข้า
โดยบริษท
ั ค จํากัด ได้ให้สว่ นลดแก่บริษท
ั ข จํากัด ในอัตราร้อยละ 35 ของราคาสินค้าทีบ
昃� ริษท
ั ข จํากัด
สั昃�งซื姃�อโดยให้บริษท
ั ข จํากัด รวบรวมยอด ส่วนลดในแต่ละเดือน แล้วจัดส่งใบแจ้งหนี姃�เรียกเก็บเงินไปยัง
บริษท
ั ค จํากัด
﴾2﴿ รางวัลหรือประโยชน์ใด ๆ เนื昃�องจากการส่งเสริมการขาย เช่น
﴾ก﴿ บริษท
ั ข จํากัด จัดโปรโมชั昃�น เพือ
昃� ช่วยตัวแทนจําหน่ ายสินค้าของตนเองระบาย
สินค้ารุน
่ เก่าออกจากสต๊อก โดยกําหนดว่าเมือ
昃� ตัวแทนจําหน่ ายขายสินค้ารุน
่ นัน
姃� ได้ บริษท
ั จะจ่ายเป็ นค่า
subsidize มูลค่า 500 บาท ต่อสินค้า 1 เครือ
昃� ง ถือเป็ นรางวัลหรือประโยชน์ใด ๆ เนื昃�องจากส่งเสริมการ
ขาย
﴾ข﴿ บริษท
ั ค จํากัด มีนโยบายส่งเสริมการขาย โดยจะให้รางวัลแก่ตวั แทนจําหน่ ายใน
วาระพิเศษตาม ธรรมเนียมปฏิบตั ท
ิ างการค้า เช่น ในโอกาสครบรอบเป็ นตัวแทนจําหน่ ายได้ 3 ปี ถือเป็ น
รางวัลหรือประโยชน์ใด ๆ เนื昃�องจากการส่งเสริมการขาย
2.6 การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินทีเ昃� ป็ นค่าเบีย姃� ประกันวินาศภัย
ให้ผจู้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินทีเ昃� ป็ นค่าเบีย姃� ประกันวินาศภัย หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามหลัก
เกณฑ์ เงือ
昃� นไข และอัตราดังนี姃�
ผู้จ่า ย

เฉพาะทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
昃�

ทีเ昃� ป็ นบริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง昃� ประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธห
ิ รือสมาคม ผูจ้ า่ ยทีจ昃� า่ ยให้กบั
ผูร้ บั ในกรณี นี姃� ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยในอัตราร้อยละ 1.0
ผู้ร ับ

ต ัวอย่า ง

ขนส่งสินค้า

การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันวินาศภัย ทีอ昃� ยูใ่ นเกณฑ์ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย

﴾1﴿ การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันอัคคีภยั ค่าเบีย姃� ประกันภัยรถยนต์ ค่าเบีย姃� ประกันภัยในการ
﴾2﴿ การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันสุขภาพ

﴾2﴿ การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันสุขภาพ
ข้อ 3 การจ่ายเงินได้พง
ึ ประเมินทีต
昃� อ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ยตามคําสั昃�ง กรมสรรพากรที昃�
ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที昃� 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และทีแ
昃� ก้ไขเพิม
昃� เติมตามคําสั昃�งกรมสรรพากรที昃�
姃�
ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที昃� 27 มิถน
ุ ายน 2544 ต้องมีจาํ นวนตามสัญญารายหนึ昃�ง ๆ ตัง姃� แต่หนึ昃�งพันบาทขึน
ไป แม้การจ่ายนัน
姃� จะได้แบ่งจ่ายครัง姃� หนึ昃�ง ๆ ไม่ถงึ หนึ昃�งพันบาท
ข้อ 4 ให้ผม
ู้ ห
ี น้าทีห
昃� กั ภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย นําส่งภาษี ทต
ี昃� อ
้ งหักไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.3 กรณี จา่ ยให้ผู้
มีหน้าทีเ昃� สียภาษี เงินได้บค
ุ คลธรรมดา และ ภ.ง.ด.53 กรณี จา่ ยให้บริษท
ั หรือห้างหุน
้ ส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล ณ
สํานักงานสรรพากรอําเภอหรือเขต ท้องที昃� ภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั สิน
姃� เดือนของเดือนทีจ昃� า่ ยเงินได้พงึ
ประเมินไม่วา่ จะหักภาษี ไว้แล้วหรือไม่

การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินทีไ昃� ม่ได้กาํ หนดให้มก
ี ารหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย ตามคําสั昃�งกรม
สรรพากรที昃� ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที昃� 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และทีแ
昃� ก้ไขเพิม
昃� เติมตามคําสั昃�งกรมสรรพากร
ที昃� ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที昃� 27 มิถน
ุ ายน 2544 ผูจ้ า่ ยเงินได้ไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย เช่น การซื姃�อ
ขายสินค้า การจ่ายค่าบริการของโรงแรมหรือของภัตตาคาร การจ่าย ค่าเช่าซื姃�อสินค้า
ข้อ

5

ต ัวอย่า ง

การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินทีผ
昃� จู้ า่ ยไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย

﴾1﴿ การจ่ายค่าซื姃�อสินค้า เช่น
﴾ก﴿ บริษท
ั ก จํากัด ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งเป็ นปกติ
ธุระ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย และเรียกเก็บ ค่าขนส่งเพิม
昃� จากค่าสินค้า ไม่วา่ จะ
เรียกเก็บค่าขนส่ง รวมกับราคาสินค้าหรือ แยกออกจากราคาสินค้า ค่าสินค้ารวมกับค่าขนส่งถือเป็ นเงินได้
จากการขายสินค้า ผูจ้ า่ ยเงินค่าซื姃�อสินค้าไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
﴾ข﴿ บริษท
ั ข จํากัด ขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตัง姃� สินค้าให้แก่ลูกค้า โดยรวมราคา
สินค้าและค่าติดตัง姃� เข้า ด้วยกัน ถือเป็ นการขายสินค้า ผูจ้ า่ ยเงินซื姃�อสินค้าไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
﴾2﴿ การจ่ายค่าโดยสารสําหรับการขนส่งสาธารณะ เช่น ค่าโดยสารรถแท็กซี昃� ค่าโดยสาร
เครือ
昃� งบิน ค่าโดยสาร รถยนต์โดยสารวิง昃� ประจําเส้นทาง
﴾3﴿ การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันชีวต
ิ เช่น การจ่ายค่าเบีย姃� ประกันอุบตั เิ หตุ
﴾4﴿ ค่าลดหย่อนหรือส่วนลดทีล昃� ดให้ทน
ั ทีในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ และรางวัล
ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื昃�องจากการส่งเสริมการขายทีผ
昃� รู้ บั เป็ นผูซ
้ ื姃�อ สินค้าหรือผูร้ บั บริการซึง昃� เป็ นผู้
บริโภค หรือเป็ นผูป
้ ระกอบการทีน
昃� ําสินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดย
มิได้มวี ตั ถุประสงค์ทจี昃� ะนําไปขายต่อไป เช่น
﴾ก﴿ บริษท
ั ก จํากัด ขายรถยนต์กระบะราคาคันละ 300,000 บาท ได้ให้สว่ นลดแก่ผู้
ซื姃�อซึง昃� เป็ นผูบ
้ ริโภค ระหว่างวันที昃� 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที昃� 30 สิงหาคม 2544 คันละ 5,000 บาท
ส่วนลดดังกล่าวไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
﴾ข﴿ บริษท
ั ข จํากัด ขายสินค้าให้ตวั แทนจําหน่ ายสินค้า โดยให้สว่ นลดในขณะทีข
昃� าย
สินค้าทันทีรอ้ ยละ 5 ของราคาสินค้าทีข
昃� าย ส่วนลดดังกล่าวไม่ตอ
้ งหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ昃� า่ ย
จึงขอชี姃�แจงมาเพือ
昃� ให้ทราบโดยทั昃�วกัน
กรมสรรพากร

27 มิถน
ุ ายน 2544

