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เร่ือง ส่ังให้ผู้จ่ำยเงนิได้พงึประเมนิตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎำกร มหีน้ำที ่หักภำษีเงนิได้ ณ ทีจ่่ำย  
--------------------------------------------- 

                   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 144 (พ.ศ. 2522) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยภาษีเงินได ้อธิบดีกรมสรรพากรสัง่ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และอตัราดงัต่อไปน้ี 

                   ข้อ 1 ใหย้กเลิกค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท. 4/2528 เร่ือง สัง่ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2528 

                   ข้อ 2 ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินค านวณหกัภาษีไวทุ้กคร้ังท่ีจ่ายเงินไดพึ้งประเมินแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละของ
เงินไดพึ้งประเมินตามท่ีระบุในค าสัง่น้ี 

                   ข้อ 3 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมีเป็น
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 0.75 เฉพาะผูจ่้ายเงิน และส าหรับการ
ซ้ือสินคา้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

                          (1) ยางแผน่หรือยางชนิดอ่ืนอนัผลิตข้ึนหรือไดม้าจากส่วนใด ๆ ของตน้ยางพาราเฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผู ้
ส่งออกหรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากยางดงักล่าว ไม่วา่จะใชย้างนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่  
                          (2) มนัส าปะหลงั ไม่วา่จะเป็นหวัหรือจดัท าเป็นผง แป้ง เสน้ กอ้น แท่ง ฝอย ช้ิน เมด็ หรือจดัท าในลกัษณะ
อ่ืน เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออก  
                          (3) ปอ เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตกระสอบป่าน ผา้กระสอบป่าน ดา้ยทอกระสอบป่าน หรือ
ทอผา้กระสอบป่าน เชือกหรือผลิตภณัฑใ์ด ๆ ท่ีผลิตจากปอ ไม่วา่จะใชป้อนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่  
                          (4) ขา้วโพด เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตน ้ ามนัพืชหรืออาหารสตัวทุ์กชนิด  
                          (5) ออ้ย เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลทุกชนิด  
                          (6) เมลด็กาแฟ ไม่วา่จะคัว่แลว้หรือไม่ เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจาก
กาแฟ 
                          (7) ผลปาลม์น ้ ามนั ไม่วา่เป็นส่วนใดของผล เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูผ้ลิตน ้ ามนัปาลม์หรือผูผ้ลิตน ้ ามนัพืช  
                          (8) ขา้ว เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูส่้งออก  
                          ค าวา่ “ขา้ว” หมายความวา่ ขา้วสาร ปลายขา้ว ขา้วกลอ้ง ปลายขา้วกลอ้ง ขา้วน่ึง และปลายขา้วน่ึง ทั้งน้ี ไม่
วา่จะเป็นขา้วเจา้หรือขา้วเหนียว  
                          (9) สินคา้ตาม (1) ถึง (8) เฉพาะกรณีผูซ้ื้อเป็นผูไ้ม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรแต่ไม่รวมถึง
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย วา่ดว้ยสหกรณ์"  
(เพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 56/2538 ใชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2538 
เป็นตน้ไป) 



(เพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 23/2531 ใชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2531 
เป็นตน้ไป)  
                          “ขอ้ 3/1 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 
40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ีระบุใน (2) หกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0 
                          (2) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแ้ต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0 
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.120/2545)  
                          “ขอ้ 3/2 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 
40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ีระบุใน (2) หกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0 
                          (2) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแ้ต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.101/2544 ใชบ้งัคบั 16 กรกฎาคม 2544 เป็นตน้ไป)  
                          “ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินเฉพาะท่ีเป็นการโอนทรัพยสิ์นท่ีมิใช่เงิน
สด เพื่อตอบแทนการไดสิ้ทธิในการด าเนินการตามสญัญาท่ีกระท ากบัรัฐวสิาหกิจก่อนการน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมา
เปล่ียนสภาพเป็นหุน้ในรูปแบบของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวสิาหกิจ โดยสญัญา
ดงักล่าวตอ้งเป็นสญัญาท่ีกระท าก่อนวนัท่ีค าสัง่กรมสรรพากรน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสญัญาท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
ภายหลงัจากวนัท่ีค  าสัง่กรมสรรพากรน้ีใชบ้งัคบัในส่วนสาระส าคญัของระยะเวลาการไดสิ้ทธิ หรือ มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีตอ้งส่ง
มอบ” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.139/2547 ใชบ้งัคบั 12 เมษายน 2547 เป็นตน้ไป) 

                   “ข้อ 4 ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดงัต่อไปน้ี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
                          (1) ธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์บริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นผู ้
จ่ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (ก) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยนอกจากท่ีระบุใน (ข) แต่ไม่รวมถึง
ธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยบ์ริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณ
หกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0  
                          (ข) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแ้ต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0  
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่ ผูจ่้ายเงินไดท่ี้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม 
(1) เป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียหุน้กู ้
ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็นธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์บริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
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ธุรกิจ หลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั บริหารสินทรัพย ์หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0  
                          “(๓) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่ผูจ่้ายเงินไดท่ี้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม 
(๑) เป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียหุน้กู ้
ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่าย
ตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรกใน
ราคา ต ่ากวา่ราคาไถ่ถอน เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการถือศุกกู ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (ก) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยนอกจากท่ีระบุใน (ข) แต่ไม่รวมถึง
ธนาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์บริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณ
หกัไวใ้นอตัราร้อยละ ๑.๐  
                           (ข) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ ๑๐.๐”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๒๐๕/๒๕๕๖ ใชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่ ๒๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป) 

                   “ ข้อ 5 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยกองทุนรวมสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงกิจการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวอ้ตัราร้อยละ 10.0 กรณีใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ี
ตั้งข้ึนคามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทยแต่ไม่รวมถึง  
                          (1) บริษทัจดทะเบียน  
                          (2) บริษทัจ ากดั นอกจาก (1) ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัจ ากดัผูจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัจ ากดั ผูจ่้ายเงินปันผลและบริษทัจ ากดัผูรั้บเงินปันผลไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.58/2539 ใชบ้งัคบั 14 กมุภาพนัธ์ 2539 เป็นตน้ไป) 

 

 

 

 

 



                   ข้อ 6 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายค่าเช่าหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีได้
เน่ืองจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ีไดรั้บ
กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น 
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากท่ีระบุใน (3) หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0 
                          (3) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0 
                          (4) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการใน
ประเทศไทย นอกจากท่ีระบุใน (3) เฉพาะท่ีเป็นค่าเช่าเรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพาณิชยน์าวท่ีีใชใ้นการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0 

 
“ความในวรรคหน่ึง ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัการจ่ายเงินค่าเช่าตามสญัญาใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิงท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
                          (๑) ผูใ้หเ้ช่าเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีไดรั้บช าระแลว้ไม่ต ่ากวา่ ๖๐ ลา้น
บาท และเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร 
                          (๒) ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล 
                          (๓) ก าหนดเวลาเช่าตอ้งมีระยะเวลาตั้งแต่ ๓ ปีข้ึนไป เวน้แต่ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีผูใ้หเ้ช่ายดึมา
จากผูเ้ช่ารายอ่ืน ระยะเวลาในการใหเ้ช่าอาจไม่ถึง ๓ ปีก็ได ้
                           ค าวา่ “การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง” หมายความวา่ สญัญาใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นและน าออกใหเ้ช่าโดยใหค้  ามัน่วา่ เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือส่งคืน
ทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูใ้หเ้ช่าก็ได”้ 

 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๑๗๖/๒๕๕๒ ใชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่วนัท่ี ๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๑๗๖/๒๕๕๒) 

                   ข้อ 7 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 
(6) แห่งประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนอกจากท่ีระบุใน (2) เฉพาะท่ีเป็นผูมี้
ภูมิล าเนาในประเทศไทย หรืออยูใ่นประเทศไทย หรือประกอบกิจการในประเทศไทย แลว้แต่กรณี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดย
ค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
                          (2) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 10.0 

ยกเลิก 
ตามค าส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป.259/2559 

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2559 
 

http://www.rd.go.th/publish/41781.0.html


                   ข้อ 8 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะท่ีเป็นค่าจา้ง
ท าของ ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เฉพาะค่าจา้งท าของท่ีเขา้ลกัษณะเป็นเงินไดพึ้งประเมินตาม
มาตรา 40 (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.73/2541)  
                          (3) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยมีส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.8/2528)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.20/2531)  
                          “เฉพาะค่าจา้งท าของท่ีเป็นเงินไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระใน
ส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับสญัญาจา้งท่ีท าข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2530 เป็นตน้ไป ”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.21/2530 ใชบ้งัคบั 1 พฤศจิกายน 2530 เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.125/2546) 

                   ข้อ 9 ใหบุ้คคล บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่
นิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะท่ีเป็นรางวลัในการประกวด การ
แข่งขนั การชิงโชค หรือการอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนั หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0  
                          “ (2) นกัแสดงสาธารณะ  
                          “(ก) กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวต้ามอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัรา
ภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา เวน้แต่นกัแสดงสาธารณะท่ีเป็น นกัแสดงภาพยนตร์หรือโทรทศันซ่ึ์งมีภูมิล าเนาอยูใ่น
ต่างประเทศ เฉพาะกรณีท่ีมีการด าเนินการถ่ายท า ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ในประเทศไทยโดยบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตา่งประเทศ และไดรั้บอนุญาตใหถ่้ายท าในประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค า
ขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย วา่
ดว้ยการขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2544 หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อย
ละ 10.0” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.111/2545 ใชบ้งัคบั 28 กนัยายน 2545 เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.120/2545)  
                          (ข) กรณีนอกจาก (ก) หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0  
ค าวา่ “นกัแสดงสาธารณะ” หมายความวา่ นกัแสดงละคร ภาพยนตร์ วทิยแุละโทรทศัน์ นกัร้อง นกัดนตรี นกักีฬาอาชีพ
หรือนกัแสดงเพื่อความบนัเทิงใด ๆ”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.31/2534 ใชบ้งัคบั 1 กนัยายน พ.ศ. 2534 เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.102/2544) 
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                   ข้อ 10 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินท่ีเป็นค่าโฆษณา
ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัรา
ร้อยละ 2.0  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.6/2528) 

                   ข้อ 11 ใหบุ้คคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่
นิติบุคคล เฉพาะกรณีท่ีเป็นผูส่้งออก หรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑใ์ด ๆ จากสตัวน์ ้ า และผูผ้ลิตอยูใ่นบงัคบัตอ้งขออนุญาตตั้ง
โรงงาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินท่ีเป็นค่าซ้ือสตัวน์ ้ าทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติและส่วน
ต่างๆของสตัวน์ ้ าไม่วา่จะสดหรือแช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ เพ่ือรักษาไวมิ้ใหเ้ป่ือย เน่าในระหวา่ง
การขนส่ง ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไว้
ในอตัราร้อยละ 1.0 

                   ข้อ 12 ใหบุ้คคล บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินท่ีเป็นค่าจา้งท าของใหแ้ก่ผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิไดมี้ส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ป็นการถาวรในประเทศไทย
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5.0  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.8/2528)  
                          "ขอ้ 12/1 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 
40(8) เฉพาะท่ีเป็นการจ่ายเงินไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 9 (2) ขอ้ 10 ขอ้ 12 ขอ้ 
12/3 และขอ้ 12/4 แต่ไม่รวมถึงการจ่าย ค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภตัตาคาร และค่าเบ้ียประกนัชีวติ ใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึง
เป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
                          ค าวา่ “การใหบ้ริการ” หมายความวา่ การกระท าใด ๆ อนัอาจหาประโยชน์อนัมีมูลค่าซ่ึงมิใช่การขายสินคา้  
                          ค าวา่ “ภตัตาคาร” หมายความวา่ กิจการขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมไม่วา่ชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจา้งปรุง
อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี ไม่วา่ในหรือจากสถานท่ีซ่ึงจดัใหป้ระชาชนเขา้ไปบริโภคได ้”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.104/2544 ใชบ้งัคบั 15 กนัยายน 2544 เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.112/2545)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.115/2545)  
                          "ขอ้ 12/2 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายรางวลั ส่วนลดหรือประโยชน์
ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 3.0  
ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการใหร้างวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค หรือเป็นผูป้ระกอบการท่ีน าสินคา้หรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของ

http://www.rd.go.th/publish/3617.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3615.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3540.html
http://www.rd.go.th/publish/9049.0.html


ตนเองโดยตรง โดยมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปขายต่อ  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.118/2545)  
                          "ขอ้ 12/3 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบ้ียประกนัวนิาศภยั 
ใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการรับประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยัใน
ประเทศไทย หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0 ”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.101/2544 ใชบ้งัคบั 16 กรกฎาคม 2544 เป็นตน้ไป)  
                          "ขอ้ 12/4 ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินท่ีเป็นค่า
ขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น  
                          (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0  
                          (2) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 1.0  
                          ค าวา่ “การขนส่งสาธารณะ ” หมายความวา่ การรับส่งผูโ้ดยสารเป็นการทัว่ไปเป็นปกติธุระ ”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.104/2544 ใชบ้งัคบั 15 กนัยายน 2544 เป็นตน้ไป)  
(ดูค  าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.126/2546)  
                          “ขอ้ ๑๒/๕ ใหบุ้คคล บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะ
บุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นการจ่ายเงินได้
เพ่ือซ้ือพลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 
เฉพาะท่ียงัมิไดเ้จียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุดงักล่าวหรือท่ีท าข้ึนใหม่ เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมเพชรหรือไข่มุก
หรือท่ีท าข้ึนใหม่ ใหแ้ก่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึงมิใช่หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล
และมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี ๓๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๐ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 
๑.๐  
                          ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบั ส าหรับการจ่ายเงินไดเ้พ่ือซ้ือพลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอ
ปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เฉพาะท่ียงัมิไดเ้จียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุ
ดงักล่าวหรือท่ีท าข้ึนใหม่ เพชร ไข่มุกและส่ิงท าเทียมเพชรหรือไขมุ่กหรือท่ีท าข้ึนใหม่ ใหแ้ก่ผูจ่้ายเงินไดซ่ึ้งเป็นผูซ้ื้อสินคา้
ไปเพ่ือการบริโภค โดยไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะน าไปขายต่อ  
                          “ทั้งน้ี ส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน เฉพาะท่ีจ่ายตั้งแต่วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๒๐๙/๒๕๕๖ ใชบ้งัคบั ๒๐ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป) 
                          “ขอ้ ๑๒/๖ การจ่ายเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งมีจ านวนตามสญัญารายหน่ึงๆ มีจ านวน
ตั้งแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป แมก้ารจ่ายนั้นจะไดแ้บ่งจ่ายคร้ังหน่ึงๆ ไม่ถึงหน่ึงพนับาท”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๑๘๑/๒๕๕๓ ใชบ้งัคบั ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป) 

                   ข้อ 13 ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย น าส่งภาษีท่ีตนมีหนา้ท่ีตอ้งหกั ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด ณ ส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตทอ้งท่ีนั้นภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดพึ้งประเมิน ไม่วา่จะหกัภาษีไว้
แลว้หรือไม่” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.115/2545 ใชบ้งัคบั 11 ตุลาคม 2545 เป็นตน้ไป) 
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                   ข้อ 14 ค าสัง่น้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในค าสัง่น้ีเป็นตน้ไป”  
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 19/2530 ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2530 เป็นตน้ไป) 

สัง่ ณ วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 

วทิย ์ตนัตยกลุ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


