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คำชี้แจง

พิมพ์เมื่อ ธ.ค. 2556

	 1.	ผู้มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย และวิธีคำนวณ

	 	 1.1	 รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน		
ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ	
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ ต้ังแต่ 500 บาท ข้ึนไป ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	1.0
   หมายเหตุ ให้องค์การของรัฐบาลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าฯ 
ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 นี้ ยื่นรายการ พร้อมกับชำระภาษีได้	
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวง
  1.2	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล0หรือนิติบุคคลอื่น0ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้	
พึงประเมิน ดังต่อไปนี้
   (1)	เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่	
ผู้รับซึ่งเป็น
    (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ให้คำนวณ หักไว้ในอัตราร้อยละ	3.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
   (2)	ค่าเช่า0หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 
40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ 
และเงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง)  ให้แกผู้่รับซึ่งเป็น
    (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	5.0
    กรณีจ่ายค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	1.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำหนดฯ)  ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
   (3)	เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับ	
ซึ่งเป็น
    (ก) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	3.0
    (ข) มูลนิธิหรือสมาคม0(ไม่รวมถึงถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ 
กำหนดฯ) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
   (4)	ค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
    (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	3.0
    (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย0โดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย 	
ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	3.0
   (5) ค่าโฆษณา ให้แกผู้่รับท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำนวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ	2.0
   (6)	เงินได้พึงประเมินสำหรับการซื้อสินค้าประเภทยางแผ่น 	มันสำปะหลัง	ปอ 
ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต 
ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	0.75
   กรณีผู้ซื ้อเป็นผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร0(ไม่รวมถึง 
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์)   หากมีการจ่ายเงินได้ตามท่ีกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้รับ	
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้คำนวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ	 0.75 ด้วย	
เช่นเดียวกัน
   (7)	เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นการ 
จ่ายเงินได้จากการให้บริการ นอกเหนือจาก (4) (5) (9) และ (10)	 (ไม่รวมถึงการจ่ายค่า
บริการของโรงแรมหรือภัตตาคาร ค่าเบี้ยประกันชีวิต) ให้แกผู้่รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำนวณหักไว้ 
ในอัตราร้อยละ	3.0
   (8)	รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ให้แก่ผู้รับ	
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธ ิ
หรือสมาคมหรือผู้ได้รับเงินได้ที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ 
นำไปขายต่อ ซึ่งได้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบ
กิจการของตนเองโดยตรง)  ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	3.0
   (9)	เงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย0ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	
ในประเทศไทย ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	1.0
	 	 	 (10)	ค่าขนส่ง	(ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ)	ให้แก	่
ผู้รบัซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย0(ไม่รวมถึง 
มูลนิธิหรือสมาคม) ให้คำนวณหักไว้ ในอัตราร้อยละ	1.0
	 	 1.3	 ธนาคารพานิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ 
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก)		
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
   (1)	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที ่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร์) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	1.0
   (2)	มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
	 	 1.4	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล0หรือนิติบุคคลอื่น0(ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่ 
หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม 1.3) ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล	
รัษฎากร เฉพาะที่เป็นดอกเบ้ียพันธบัตร	ดอกเบ้ียหุ้นกู้ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์		
หรือบริษัทฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้คำนวณหักไว้ 
ในอัตราร้อยละ	1.0

  1.5	บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน	 (ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่หัก 
ภาษี ณ ที่จ่ายตาม 1.3) ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวล	
รัษฎากร เฉพาะที่เป็นดอกเบ้ียพันธบัตร ดอกเบ้ียหุ้นกู้ ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน ุดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 
ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะ 
ส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจำหน่ายต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก และจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ให้แกผู้่รับซึ่งเป็น
   (1)	บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที ่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทฯ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร์) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	1.0
   (2)	มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้0(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ 
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
	 	 1.6	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย0กองทุนรวม		
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อ	
ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า) ซึ่งเป็น ผู้จ่าย 
เงินปันผลหรือ เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวล	
รัษฎากร ให้แกผู้่รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ	
ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	
(ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียน0และบริษัทจำกัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและ 
บริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
โดยทางอ้อม) ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	10.0
	 	 1.7	 บุคคล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้ ให้แกผู้่รับซ่ึงมีหน้าท่ี 
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
   (1)	เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็น
รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน 
ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	5.0
	 	 	 (2)	ค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้น	
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู	่
เป็นการถาวรในประเทศไทย ให้คำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ	5.0
	 	 1.8 การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม 1.2 ถึง 1.7 ต้องมีจำนวน	
ตามสัญญารายหนึ่งๆ ต้ังแต่ 1,000 บาท	ข้ึนไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง	
1,000	บาท
  หมายเหตุ	 กรณีย่ืนเพ่ิมเติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจำนวนเงินที่แสดงไว้ขาด  
     และหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

	 2.	สถานท่ีย่ืนแบบ และกำหนดเวลาในการนำเงินภาษีส่ง

  ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 แสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	
พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน	7	วัน	นับแต่วันส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน 
ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
	 	 2.1	 สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา	(สำนักงานสรพากรเขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอเดิม) 
ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน
	 	 2.2	ธนาคารพาณิชย์ไทย
	 	 	 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสาขาที่ตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร
   การยื่นแบบฯ และชำระภาษีที่ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
   - ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 ที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ	
ผู้จ่ายเงินได้ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้นและจัดส่งให้
   -  ยื่นแบบฯ และนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
   - นำส่งภาษท้ัีงจำนวนท่ีต้องนำส่ง

	 3.	ความรับผิดของผู้มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย

	 	 3.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำส่งหรือได้หักและนำเงิน	
ส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้อง
ชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่งหรือตามจำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
   ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิด
ที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้ และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระภาษีจำนวน
นั้นแต่ฝ่ายเดียว (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)
	 	 3.2 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักนำส่ง	
ภายในกำหนดเวลาตาม 2. จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ	1.5 ต่อเดือน หรือเศษของ	
เดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 
1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำส่งภาษี (มาตรา 27 
แห่งประมวลรัษฎากร)
   ผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ยื่นแบบฯ นี้ภายในกำหนดเวลา 
ตาม 2.	เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	2,000	บาท	(มาตรา 
35 แห่งประมวล รัษฎากร)
  3.3 ผู้ใดเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง	
การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 5,000	 บาท หรือจำคุกไม่เกิน	 6	 เดือน	
หรือท้ังปรับท้ังจำ	(มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

        


