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เงนิจอง 

  
--------------------------------------------- 

  
                เพื่อใหเ้จา้พนกังานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการตรวจและแนะน าเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดแ้ละ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการท่ีไดมี้การเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงิน
จอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนั กรมสรรพากรจึงมีค าสัง่ดงัต่อไปน้ี 
  
                ข้อ 1  การใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง และไดมี้การเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง โดยมีขอ้ตกลงตอ้งคืนเงิน
ดงักล่าวใหผู้ว้า่จา้ง โดยยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินดงักล่าวออกจากเงินค่างานท่ีผูรั้บจา้งจะไดรั้บในแต่ละงวด เพ่ือชดเชยกบัเงิน
จ่ายล่วงหนา้ท่ีรับไปจนกวา่จะครบถว้น พร้อมทั้งหกัเงินค่าประกนัผลงานของผูรั้บจา้งไวอี้กส่วนหน่ึง และจะคืนเงินประกนั
ผลงานใหแ้ก่ผูรั้บจา้งเม่ือหมดระยะเวลาประกนัผลงาน จะมีภาระภาษีดงัน้ี 
                        (1) เงินจ่ายล่วงหนา้ (ADVANCE PAYMENT) 
                              (ก) ผูรั้บจา้งจะตอ้งน าเงินจ่ายล่วงหนา้มารวมค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 
65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัขอ้ 4.4 แห่งค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.1/2528 เร่ือง การใชเ้กณฑสิ์ทธิในการค านวณ
รายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2528 
                              (ข) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูว้า่จา้ง เม่ือจ่ายเงินล่วงหนา้ มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ใน
อตัราร้อยละ 3.0 ของเงินล่วงหนา้ตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สัง่ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา 40 
แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2528 
                                   เม่ือมีการจ่ายค่างวดงานแต่ละงวดใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ผูว้า่จา้งมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อย
ละ 3.0 ของเงินค่างวดงานหลงัหกัเงินจ่ายล่วงหนา้ในแต่ละงวดออกแลว้ 
                              (ค) ผูรั้บจา้งตอ้งน าเงินจ่ายล่วงหนา้มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวล
รัษฎากร โดยถือวา่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการใหบ้ริการเกิดข้ึนในขณะไดรั้บช าระเงินดงักล่าว ตามมาตรา 
78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        (2) เงินประกนัผลงาน (RETENTION) 
                              (ก) เงินประกนัผลงานท่ีผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูว้า่จา้งตามจ านวนท่ีตกลงในสญัญา โดยยนิยอม
ใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินดงักล่าวจากเงินคา่จา้งในแต่ละงวด เพ่ือเป็นประกนัผลงานนั้น เม่ือผูว้า่จา้งจ่ายเงินค่าจา้งแต่ละงวดใหผู้ ้
รับจา้งโดยหกัเงินประกนัผลงานดงักล่าว กรณีจึงถือเป็นรายไดข้องผูรั้บจา้งเตม็จ านวนมูลค่าของงานท่ีแลว้เสร็จในแต่ละ
งวด และเม่ือผูว้า่จา้งจ่ายคืนเงินประกนัผลงานใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ผูว้า่จา้งไม่มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายอีก 
                              (ข) ผูรั้บจา้งตอ้งน าเงินประกนัผลงานท่ีถูกผูว้า่จา้งหกัจากเงินค่าจา้งแต่ละงวดมารวมค านวณเป็นมูลค่า
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือวา่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการใหบ้ริการเกิดข้ึน
ในขณะท่ีไดรั้บเงินค่าจา้งแต่ละงวด ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือมีการจ่ายเงินประกนัผลงานคืนใหแ้ก่ผูรั้บ
จา้ง ผูรั้บจา้งไม่ตอ้งน าเงินประกนัผลงานดงักล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 



                          กรณีการใหบ้ริการรับจา้งท าของอยา่งอ่ืน นอกจากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง และไดมี้การเรียกเก็บเงิน
จ่ายล่วงหนา้ และเงินประกนัผลงาน ใหถื้อปฏิบติัท านองเดียวกบัวรรคหน่ึง 
  
                ข้อ 2  การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือการใหบ้ริการอ่ืน 
                        (1) การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือการใหบ้ริการอ่ืน 
                              “(ก) การค านวณรายได ้และรายจ่ายของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงประกอบกิจการใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนั้น ตอ้งน ารายไดท่ี้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลกัษณะเป็นเงินกอ้นเพ่ือตอบ
แทนการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทั้งจ านวน ไม่วา่จะเรียกเก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนท่ี
เรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนั มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใหเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือจะน ารายได้
นั้นมาเฉล่ียตามส่วนแห่งจ านวนปีตามสญัญา และน ามารวมค านวณเป็นรายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนบัแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใหเ้ช่าทรัพยสิ์นก็ได ้
                              ในกรณีการใหบ้ริการอ่ืนซ่ึงเป็นบริการตามสญัญาระยะยาว ตอ้งน ารายไดท่ี้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บใน
ลกัษณะเป็นเงินกอ้นเพ่ือตอบแทนการใหบ้ริการทั้งจ านวน ไม่วา่รายไดน้ั้นจะเกิดจากการผอ่นช าระหรือช าระคร้ังเดียว และ
ไม่วา่จะเรียกเก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนั
มารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใหบ้ริการหรือจะน ารายไดน้ั้นมาเฉล่ียตามส่วนแห่งจ านวนปีตาม
สญัญาแต่ไม่เกินสิบปี และน ามารวมค านวณเป็นรายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนบัแตปี่ท่ิเร่ิมใหบ้ริการก็ได ้ในกรณี
การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นหรือใหบ้ริการไดก้ระท าในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีหรือสญัญาการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นหรือใหบ้ริการ
เป็นสญัญาส้ินสุดในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ใหเ้ฉล่ียเงินรายไดต้ามส่วนของเดือนหรือจ านวนวนัท่ีใหเ้ช่าหรือ
ใหบ้ริการในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.74/2541 สัง่ ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) 
                              (ข) ในกรณีท่ีไดมี้การปฏิบติัตาม (ก) แลว้ต่อมาหากไดมี้การจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ หรือเงินประกนั 
ฯลฯ ใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือผูรั้บบริการตามขอ้ตกลงหรือสญัญา ใหผู้ใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการน าเงินจ่ายล่วงหนา้ หรือเงินประกนั 
ฯลฯ ท่ีไดคื้นใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือผูรั้บบริการ มาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 
65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยใหถื้อเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดจ่้ายคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ หรือเงินประกนั ฯลฯ 
                        (2) การหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลผูจ่้ายเงินล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า 
เงินจอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนัปฏิบติัดงัน้ี 
                              (ก) กรณีการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ถือเป็นการจ่ายเงินไดเ้น่ืองจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทั้งจ านวน ผูจ่้ายมีหนา้ท่ี
ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 5.0 ทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย ตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528ฯ ลงวนัท่ี 26 
กนัยายน พ.ศ. 2528 
                              (ข) กรณีการใหบ้ริการอ่ืน ถือเป็นเงินไดเ้น่ืองจากการใหบ้ริการทั้งจ านวน ถา้การใหบ้ริการนั้นเป็น
บริการรับจา้งท าของ ผูจ่้ายมีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3.0 ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งท าของ ตามค าสัง่
กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528ฯ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 
                        (3) การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ใหผู้ข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า 
เงินจอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนั ปฏิบติัดงัน้ี 
                              (ก) ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้ตอ้งน ามูลค่าทั้งหมดท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการขายสินคา้ไม่วา่จะเรียก
เก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั ฯลฯ มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร



ดว้ย โดยถือวา่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายสินคา้ เกิดข้ึนในขณะท่ีมีการส่งมอบสินคา้ เวน้แต่ไดมี้การ
โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ ไดรั้บช าระราคาสินคา้ หรือไดอ้อกใบก ากบัภาษีก่อนส่งมอบสินคา้ ก็ใหถื้อวา่ความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือ
ไดมี้การกระท านั้น ๆ ดว้ย ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                              (ข) ผูป้ระกอบกิจการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ีมิใช่อสงัหาริมทรัพย ์หรือการใหบ้ริการอ่ืน ตอ้งน ามูลค่าทั้งหมด
ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือการใหบ้ริการอ่ืนไม่วา่จะเรียกเก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั 
ฯลฯ มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรดว้ย โดยถือวา่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือการใหบ้ริการอ่ืนเกิดข้ึนในขณะไดรั้บช าระเงินดงักล่าว ตามมาตรา 78/1(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                              (ค) ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดป้ฏิบติัตาม (ก) หรือ (ข) แลว้ ต่อมาหากไดมี้การคืนเงินจ่าย
ล่วงหนา้ หรือเงินประกนั ฯลฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือผูรั้บบริการอ่ืนตามขอ้ตกลงหรือสญัญา ให้
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใบลดหน้ี ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น หรือ
ผูรั้บบริการอ่ืน ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
                              (ง) ผูป้ระกอบกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์เรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั ฯลฯ ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร 
  
                ข้อ 3  เงินประกนั หรือเงินมดัจ าในกรณีดงัต่อไปน้ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ 1 และขอ้ 2 
                        (1) กรณีเงินประกนั หรือเงินมดัจ าภาชนะบรรจุสินคา้ซ่ึง 
                              (ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ ไดมี้การเรียกเก็บเงินประกนัหรือเงินมดัจ าภาชนะบรรจุสินคา้ 
และ 
                              (ข) ตอ้งมีการคืนเงินประกนั หรือเงินมดัจ าใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ทนัทีท่ีมีการคืนภาชนะบรรจุสินคา้ โดยไม่มี
เง่ือนไข 
                              ความในวรรคหน่ึงไม่รวมถึงกรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินเป็นการชดใชค้วามช ารุดเสียหาย หรือสูญหายของ
ภาชนะบรรจุสินคา้ ซ่ึงถือเป็นการขายสินคา้ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร 
                        “(2) การประกอบกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึง 
                              (ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจไดมี้การเรียกเก็บเงินประกนัหรือเงินมดัจ า 
                              (ข) ตอ้งมีการคืนเงินประกนั หรือเงินมดัจ าใหแ้ก่ผูเ้ช่าทนัทีท่ีสญัญาส้ินสุดลงโดยไม่มีเง่ือนไข แต่กรณี
เกิดความเสียหาย ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิหกักลบลบหน้ีได ้
                              (ค) เงินประกนั หรือเงินมดัจ าท่ีเรียกเก็บตอ้งไม่เกิน 3-6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน และ 
                              (ง) สญัญาใหเ้ช่าทรัพยสิ์นมีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี” 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.74/2541 สัง่ ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) 
  
                ข้อ 4  กรณีการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีมีการเรียกเก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า เงิน
จอง หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนัตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.36/2536 เร่ือง การขายสินคา้ตามสญัญา
ใหเ้ช่าซ้ือหรือสญัญาซ้ือขายผอ่นช าระท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อเม่ือไดส่้งมอบ ตามมาตรา 78(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 และตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ป.61/2539 เร่ือง การค านวณก าไรสุทธิ 
และเงินไดสุ้ทธิส าหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ใหถื้อปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว 



  
                ข้อ 5  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ แนวทางปฏิบติั หรือค าวนิิจฉยัใดท่ีขดัหรือแยง้กบัค าสัง่น้ีใหเ้ป็นอนัยกเลิก 
  
                ข้อ 6  ค าสัง่น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในค าสัง่น้ีเป็นตน้ไป 
  

สัง่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
  

ร้อยเอก สุชำต ิเชำว์วศิิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


