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1
ใคร...เป็นผู้มีหน้าที่

หักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย?

1.1 ผูมี้หน้าท่ีหักภาษเีงนิได้ 

ณ ทีจ่่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถงึ  

ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.2 ผูม้หีน้าทีห่กัภาษเีงนิได้ 

ณ ท่ีจ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถงึ  

ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู ้รับซึ่งมีหน้าที่

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
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2
ผู้มีหน้าที่หักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่าย

ต้องปฏิบัติอย่างไร?

2.1 มีและใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

(เว้นแต่บุคคลธรรมดาที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ให้ใช้เลขประจ�าตัวประชาชนแทน)

2.2 หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินได้ 

ซึ่งมีกฎหมายก�าหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

2.3 ออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

ให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ในกรณีที่เป็นรัฐบาล องค์การ 

ของรฐับาล เทศบาล สขุาภิบาล หรอืองค์การบรหิาร

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินได้

ออกใบรับส�าหรับค่าภาษีที่ได้หักไว้ให้แก่ผู้รับเงิน

2.4 น�าส ่งภาษีที่ได ้หักไว ้ภายใน 7 วัน  

นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินต่อส�านักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู ้มีหน้าที่หักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่ายมีส�านักงานตั้งอยู่
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การยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องท�าความตกลงกับ
กรมสรรพากร พร้อมท้ังลงนามในเอกสารข้อตกลง 
ในการ ย่ืนแบบแสดงรายการและช� าระภาษี  
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับหมายเลข 
ผู ้ ใช ้ (User ID) และรหัสผ ่าน (Password)  
จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ 

การยื่นแบบฯ และช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้

วิธีการยื่นแบบและช�าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต

เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  
ที่ www.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต” 

เลือก “ยื่นแบบออนไลน์”

ป้อนหมายเลขผู้ใช้ (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password)

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม 
“ตกลง” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

เลือกประเภทแบบแสดงรายการ

หน้าจอจะแสดงแบบแสดงรายการตามทีเ่ลอืก  
และหน้าแบบแสดงรายการจะปรากฏข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะของผู้เสียภาษีตามที่ได้แจ้งไว้
ต่อกรมสรรพากร
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 • กรณีไม่มีภาษีต้องช�าระหรือช�าระไว้เกิน 

กรมสรรพากรจะยนืยนัข้อมลูและตอบรับการยืน่แบบฯ  

โดยแจ้งผลการยื่นแบบฯ พร้อมหมายเลขอ้างอิง 

ยื่นแบบฯ ให้ทราบทันทีที่หน้าจอ

 • กรณีมีภาษีต้องช�าระ ให้เลือกช่องทาง 

การช�าระภาษีและปฏิบัติตามขั้นตอน

ขั้นตอนการช�าระภาษี

 • ช�าระภาษด้ีวยชุดช�าระเงิน (Pay - In - Slip) 

ช่องทางทีเ่ปิดให้บรกิาร ดงันี ้ตู ้ATM ของธนาคาร,  

Internet Banking, Counter Service, Phone Banking,  

Mobile Banking และ Tele Banking ที่เข้าร่วม

โครงการ กรณชี�าระผ่านช่องทาง Counter Service  

และส�านกังานสรรพากรพ้ืนทีส่าขา ผู้เสียภาษีต้องน�า

ชดุช�าระเงนิไปช�าระด้วย

 • ช�าระภาษีแบบเชื่อมต่อเว็บไซต์ (ระบบ

ช�าระเงิน) ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับการช�าระภาษีจะถูกส่งจาก 

กรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษี 

ยนืยนัการท�ารายการจากระบบช�าระเงนิของธนาคาร 

แล ้วธนาคารจะแจ ้งผลการท�ารายการส ่งให ้ 

กรมสรรพากรแบบทนัทีทนัใด

ส่ังพมิพ์แบบแสดงรายการเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 

โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ 

ปรากฏอยู่บนแบบฯ ด้วย

เมื่อกรมสรรพากรได้รับแบบฯ และช�าระ

ภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว จะมีหลักฐาน

ยืนยันให้ทราบ ดังนี้

 • ยืนยันการตอบรบัทันทีท่ีหน้าจอ กรณีไม่มี

ภาษต้ีองช�าระ

 • ยืนยันการย่ืนแบบฯ และช�าระภาษ ี(ถ้าม)ี  

โดยท่านสามารถสัง่พมิพ์ใบเสรจ็รบัเงนิได้ด้วยตนเอง  

2 วันท�าการถัดจากวันท�ารายการยื่นแบบฯ และ 

ช�าระภาษโีดยมขีัน้ตอน ดังนี้

คลิก www.rd.go.th เลือก “บริการ 

ยืน่แบบผ่านอนิเทอร์เนต็” เลอืก “บรกิาร

สมาชิก” เลือก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”

Login เข้าสู่ระบบด้วย User ID และ 

Password

เลือกประเภทแบบแสดงรายการภาษี 

ที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ป้อนหมายเลขอ้างอิงการย่ืนแบบ หรือ 

เดือน/ปีภาษี

 2.5 จัดท�าบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ  

ท่ีจ่าย และน�าส่งภาษีโดยบัญชีพิเศษ อย่างน้อย

จะต้องมีข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร

ก�าหนด
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3
เงินได้ประเภทใด

ที่ต้องถูกหักภาษี 

ณ ที่จ่าย?

3.1 เงนิได้ท่ีบุคคลซ่ึงมหีน้าท่ีเสยีภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดาเป็นผู้รับ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  

(น�าส่งตามแบบ ภ.ง.ด.3) ที่ก�าหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

 3.1.1 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

 3.1.2 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ 

วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม

 3.1.3 เ งิ น ไ ด ้ จ า ก ก า ร รั บ เ ห ม า  

ที่ผู ้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ 

ในส่วนส�าคัญนอกจากเครื่องมือ

 3.1.4 เงนิได้จากการธรุกจิการพาณชิย์ 

การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งฯ เฉพาะ

ประเภทที่ก�าหนดไว้ ดังนี้
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  (1) เงินรางวัลในการประกวด

แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะ 

ท�านองเดยีวกนั

  (2) เงนิได้จากการเป็นนกัแสดง

สาธารณะ

  (3) เงินได้จากการรับโฆษณา

  (4) เงนิได้จากการรบัจ้างท�าของ

  (5) เงินได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ

  (6) เงินรางวัล ส่วนลด หรือ

ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

  (7) เงินได้จากค่าขนส่ง

3.2 เงินได้ท่ีบุคคลซึง่มหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิได้

นิติบุคคลเป็นผู้รับ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (น�าส่ง

ตามแบบ ภ.ง.ด.53) ที่ก�าหนดไว้มีดังต่อไปนี้

 3.2.1 เงินได้จากการขายสินค้าพืชผล

การเกษตร (บางประเภท) ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้

ตั๋วเงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก�าไรหรือประโยชน์

อื่นใด เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จาก

วิชาชีพอิสระ เงินได้จากค่าจ้างท�าของ เงินได้จาก

การประกวด แข่งขัน ชิงโชค หรือการอ่ืน อันมี

ลักษณะท�านองเดียวกัน เงินได้จากค่าโฆษณา

 3.2.2 เงินได ้ตามมาตรา 40 (8) 

เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ  

นอกเหนือจากที่กล่าวตาม 3.2.1

 3.2.3 เ งินได ้ จากค ่ า เ บ้ียประ กัน

วินาศภัย เฉพาะที่จ่ายให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายว ่ าด ้ วยการประกันวิ นาศภั ย  

ในประเทศไทย

 3.2.4 เงินได้ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึง

การจ่ายค่าโดยสารส�าหรับการขนส่งสาธารณะ

ข้อสงัเกต : จ�านวนเงนิได้ขัน้ต�า่ทีต้่องหกัภาษี

ไว้ตาม 3.1 และ 3.2 ส�าหรับเงินได้พึงประเมิน

ที่จ ่ายให้แก่ผู ้รับซึ่งมีหน้าที่ เสียภาษีเงินได  ้

ตามสญัญารายหนึง่ ๆ  มจี�านวนรวมทัง้สิน้ต้ังแต่ 

1,000 บาทขึ้นไป

13
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ทุกคนมีส่วนช่วย
พัฒนาประเทศได้

ด้วยการจ่ายภาษี

14

4
อัตราภาษี

ที่ต้องค�านวณภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่าย
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 4.1 กรณีผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล 

ธรรมดา (ภ.ง.ด.3)

ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

1  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ี

ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตาม

มาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวล

รัษฎากร ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร 

บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง

อย่างอื่น ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่า

แห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับ

กรรมสทิธิ์

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5.0

2  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าเช่าเรือ ตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ใน

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิล�าเนา 

หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

1.0

3  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

เงินได้จากวิชาชีพอิสระตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวล

รษัฎากร 

 - กฎหมาย 

 - การประกอบโรคศิลปะ 

 - วิศวกรรม 

 - สถาปัตยกรรม 

 - การบัญชี 

 - ประณีตศิลปกรรม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิล�าเนา 

หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

3.0
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ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

4  - บุคคลและ 

คณะบุคคล 

 - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

มาตรา 40 (5) (6) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มิได้อยู่ใน

ประเทศไทย

15.0

5  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าจ้างท�าของที่เข้าลักษณะเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (7) และ (8) แห่งประมวล 

รัษฎากร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.0

6  - บุคคล 

 - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น 

 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 - คณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคล

รางวัล 

 - การประกวด 

 - การแข่งขัน 

 - การชิงโชค 

 - การอื่นใดที่มีลักษณะท�านอง

เดียวกัน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5.0

7  - บุคคล 

 - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น 

 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 - คณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคล

ค่าแสดงให้แก่นักแสดง

สาธารณะ ได้แก่ 

 - นักแสดงละคร ภาพยนตร์ 

วิทยุ และโทรทัศน์ 

 - นักร้อง 

 - นักดนตรี 

 - นักกีฬาอาชีพหรือนักแสดง 

เพื่อความบันเทิงใดๆ

(1) ผู้มีเงินได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างประเทศ 

(2) ผู้มีเงินได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างประเทศ กรณีที่

มีการด�าเนินการถ่ายท�าภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยและได้รบัอนญุาตให้ถ่ายท�าในประเทศไทย 

(3) ผู้มีเงินได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศไทย

อตัราภาษี 

เงนิได้บุคคล

ธรรมดา

10.0 

5.0
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ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

8  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคล

ค่าโฆษณา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2.0

9  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 - นิติบุคคลอื่น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จาก

การให้บริการ แต่ไม่รวมถึง 

(1) การจ่ายค่าโดยสารส�าหรับ

การขนส่งสาธารณะ 

(2) การจ่ายเงินได้ตามข้อ 4, 6,  

7, 11 ซ่ึงก�าหนดให้หักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่ายไว้โดยเฉพาะ

แล้ว 

(3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม

และภัตตาคาร 

(4) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.0

10  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย

ค่าโดยสารส�าหรับการขนส่ง

สาธารณะ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.0

11  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ 

ใดๆ เนื่องจากการส ่งเสริม 

การขาย

ผูม้หีน้าท่ีเสยีภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถงึผูร้บั 

ที่เป็นผู ้ซื้อสินค้า หรือผู ้รับบริการซึ่งเป็นผู ้บริโภค

โดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะน�าไปขายต่อไป

3.0
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 4.2 กรณีผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(ภ.ง.ด.53)

ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

1  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (2) และ (3) แห่งประมวล

รัษฎากร เช่น ค่านายหน้า และ

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ 

หรือสิทธิอย่างอื่น

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิ หรือสมาคม

ท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)  

แห่งประมวลรัษฎากร)

3.0

10.0

2  - ธนาคารพาณิชย์ 

 - บริษัท ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์ 

 - บรษิทับรหิารสนิทรพัย์

มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล

รัษฎากรทุกกรณี

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัท

บริหารสินทรัพย์)

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดฯ)

1.0

10.0

3  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 - นิติบุคคลอื่น (ไม่รวม

ถึงธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทตาม

กฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย์และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์)

มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล

รัษฎากรเฉพาะ

 - ดอกเบี้ยพันธบัตร

 - ดอกเบี้ยหุ้นกู้

ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธรุกจิเงนิทนุ ธรุกจิหลกัทรพัย์และธรุกจิเครดิต 

ฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์

1.0



24 25

ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

4
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 - นิติบุคคลอื่น (ไม่รวม
ถึงธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์)

มาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล
รษัฎากรเฉพาะ 
 - ดอกเบี้ยพันธบัตร 
 - ดอกเบีย้หุน้กู้ 
 - ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
 - ดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีอ่ยูใ่นบงัคับ
ต้องถกูหกัภาษไีว้ ณ ทีจ่่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ 
ปิโตรเลยีม เฉพาะส่วนทีเ่หลอื
จากการถกูหกัภาษไีว้ ณ ท่ีจ่าย  
ตามกฎหมายดงักล่าว 
 - ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจ�าหน่ายตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้
ที่ บริษัทหรือห ้ างหุ ้ นส ่ วน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เป็นผูอ้อกและจ�าหน่ายครัง้แรก
ในราคาต�า่กว่าราคาไถ่ถอน

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย (ไม่รวมถงึธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทั
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงิน ทุนธุรกิจ
หลกัทรพัย์และธรุกจิเครดติฟองซเิอร์ และบรษิทับรหิาร
สนิทรพัย์)
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 
ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดฯ)

1.0

10.0

5
 - บรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย 
 - กองทุนรวม (เดิม) 
 - สถาบันการเงินที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทย  
จัดตั้งขึ้นส�าหรับให้
กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม  
(ไม่รวมถึงกิจการ
ร่วมค้า)

เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
ก�าไรหรือประโยชน์อื่นใดตาม
มาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร

(1 ) บริษัทหรือห ้ าง หุ ้นส ่ วนนิติ บุคคล ท่ีตั้ งขึ้ น 
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการใน
ประเทศไทย 
(2 ) บริษัทหรือห ้ าง หุ ้นส ่ วนนิติ บุคคล ท่ีตั้ งขึ้ น 
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทจ�ากัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด ผู้จ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
ในบริษัทจ�ากัด ผู ้จ ่ายเงินปันผลและบริษัทจ�ากัด 
ผูจ่้ายเงนิปันผลไม่ได้ถอืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั ผูร้บัเงนิปันผล 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)

10.0

10.0
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ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

6
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

 - ค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่น
ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ตามมาตรา 40 (5 )  (ก )  
แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ 
ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ฯลฯ  
แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคาร
หรือโรงเรือนทีไ่ด้รับกรรมสทิธิ์ 

 - ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี ท่ี 
ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดฯ)

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย

5.0

10.0

1.0

7
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตาม
มาตรา 40 (6) แห่งประมวล
รษัฎากร 

 - กฎหมาย 

 - การประกอบโรคศิลปะ 

 - สถาปัตยกรรม 

 - วิศวกรรม 

 - การบัญชี 

 - ประณีตศิลปกรรม

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดฯ)

3.0

10.0

8
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าจ้างท�าของที่เข้าลักษณะเป็น 
เงนิได้พงึประเมนิตาม 

 - มาตรา 40 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร (การรับ เหมา ท่ี 
ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการ
จัดหาสัมภาระ) 

 - มาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากรการรับจ้างท�าของ

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) 

(2) บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต ่างประเทศ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยมีส�านักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวร
ในประเทศไทย

3.0

3.0



28 29

ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

9
 - บุคคล 

 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น 

 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 - คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

ค่าจ้างท�าของ บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย  
โดยมิได้มีส�านักงานสาขาตั้งอยู ่ เป ็นการถาวรใน
ประเทศไทย

5.0

10
 - บุคคล 

 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคล 

 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 - คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

รางวัลใน 

 - การประกวด 

 - การแข่งขัน 

 - การชิงโชค 

 - การอ่ืนใดอันมีลกัษณะท�านอง
เดียวกัน

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย

5.0

11
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าโฆษณา บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย

2.0

12
 - บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 - นิติบุคคลอื่น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จาก
การให้บริการ แต่ไม่รวมถึง  
(1) การจ ่ายเงินได ้ตามข ้อ  
8, 9, 12, 15 ซึง่ก�าหนดให้หกัภาษี
เงนิได้ ณ ทีจ่่ายไว้โดยเฉพาะแล้ว 

(2) การจ่ายค่าโดยสารส�าหรับ
การขนส่งสาธารณะ 

(3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม 
และภัตตาคาร 

(4) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)

3.0
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ล�าดับที่
ผู้จ่ายเงินหรือ 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี 
ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อตัราร้อยละ

13  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

รางวลั ส่วนลด หรอืประโยชน์ใดๆ 

เนือ่งจากการส่งเสรมิการขาย

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 

ในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)

3.0

14  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ 

รับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน

วนิาศภยัในประเทศไทย

1.0

15  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น

ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย

ค่าโดยสารส�าหรับการขนส่ง

สาธารณะ

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 

ในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)

1.0

16  - บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 - นิติบุคคลอื่น  

(เฉพาะกรณีผู้จ่ายเงิน

ได้เป็นผู้ส่งออก 

หรือผู้ผลิตสินค้า 

แล้วแต่กรณี)

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

เฉพาะที่ เป ็นการจ ่ายเงินได ้ 

จากการซ้ือขายสินค้า ประเภท

ยางแผ่น หรือยางชนิดอ่ืนจาก

ต้นยางพารา มันส�าปะหลัง ปอ 

ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ  

ผลปาล์มน�้ามัน

บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 

ในประเทศไทย

0.75
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แบบ ภ.ง.ด.3

5
แบบที่ ใช้ ในการน�าส่ง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5.1 แบบ ภ.ง.ด.3 เป็นแบบท่ีใช้ส�าหรับ 

การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเงิน

เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังน้ี 

ตามมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 

50 (3) (4) (5) และมาตรา 3 เตรส ส�าหรับการจ่าย

เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (5) (6) (7 ) (8) และ 

การเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร

5.2 แบบ ภ.ง.ด.53 เป็นแบบท่ีใช้ส�าหรับ

การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับ

เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตาม

มาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษี 

ตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

แบบ ภ.ง.ด.53

TAX FORM
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6
บทก�าหนดโทษ

กรณีปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน

6.1 ถ้าผูจ่้ายเงนิซึง่มหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

มิได้หักและน�าเงินส่ง หรือได้หักและน�าเงินส่งแล้ว  

แต่ไม่ครบจ�านวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิด 

ร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องช�าระตาม 

จ�านวนเงนิภาษทีีม่ไิด้หกัและน�าส่ง หรอืตามจ�านวน

เงินท่ีขาดไปแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีผู ้จ่ายเงินได้ 

หักภาษีไว ้แล ้ว ให ้ผู ้ มี เ งินได ้ ซ่ึงต ้องเสียภาษ ี

พ้นความรบัผดิท่ีจะช�าระเงินภาษีเท่าจ�านวนท่ีผูจ่้าย 

เงนิได้หักไว้ และให้ผูจ่้ายเงนิรบัผดิช�าระภาษีจ�านวน

นั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)

6.2 ถ้าผูจ่้ายเงนิซึง่มหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

ไม่น�าเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปน�าส่งภายใน

ก�าหนดเวลา จะต้องรบัผดิเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5  

ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องเสีย 

หรือน�าส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ



36

6.3 ผูใ้ดเจตนาละเลยไม่ยืน่รายการทีต้่องยืน่ 

เพื่อหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

อากร ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท หรอื 

จ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืทัง้ปรับทัง้จ�า (มาตรา 37 ทวิ  

แห่งประมวลรษัฎากร)

36

จ่ายภาษี ด้วยส�านึกที่ดี

เพื่ออนาคต
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