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การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  แกไขโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 111/2545 

ขอความที่แรเงาคือสวนที่แกไขใหม   ตามมติ ครม. วันที่  12  มิถุนายน  2544 
 การจายเงินตองมีจํานวนตามสัญญา ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่ง ๆ ไมถึง 1,000 บาท 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี อัตราภาษี 

รอยละ 
แบบยื่น
รายการฯ  กําหนดเวลานําสง 

1. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ (3)   แหง
ประมวลรัษฎากร  เชน คานายหนา และคาแหงกูด
วิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น 
 
 

- บริษัท  หรือหางหุนสวน 
นิติบุคคล  

- นิติบุคคลอื่น 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ใน
ประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม  (ไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวล
รัษฎากร) 

3.0 
 

10.0 
 

ภ.ง.ด.53  
 
ภ.ง.ด.53 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

2. มาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก  
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 
- ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  
- ดอกเบี้ยหุนกู  
- ดอกเบี้ยพันธบัตร 
         ฯลฯ 

- ธนาคารพาณิชย  
- บริษัทตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร 

- บริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย (ไมรวมถึงธนาคารพาณิชย และบริษัทตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และ บริษัทบริหารสินทรัพย) 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดฯ) 

1.0 
 
 
 

10.0 
 

ภ.ง.ด.53 
 
 
 
ภ.ง.ด.53 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 
 

3. มาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะ 
- ดอกเบี้ยพันธบัตร 
- ดอกเบี้ยหุนกู 

 ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟอง
ซิเอร และ บริษัทบริหารสินทรัพย) 

1.0 ภ.ง.ด.53 นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน ที่จายเงิน 

4. มาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะ 
- ดอกเบี้ยพันธบัตร 
- ดอกเบี้ยหุนกู 
- ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 
- ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
- ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว       
ณ  ที่จาย ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียม เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ 
ที่จาย ตามกฎหมาย ดังกลาว 

- ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋ว
เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและ
จําหนาย  ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน 

   
  - บริษัท หรือหางหุนสวนนิติ

บุคคล  
  - นิติบุคคลอื่น 

(ไมรวมถึงธนาคารพาณิชยหรือ
บริษัทตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลัก
ทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิ
เอร และ บริษัทบริหารสิน
ทรัพย) 

 
 

(3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ใน
ประเทศไทย (ไมรวมถึงธนาคารพาณิชย และบริษัทตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทบริหารสินทรัพย  ) 

(1) มูลนิธิหรือสมาคม  (ไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดฯ) 

1.0 
 
 
 

10.0 

ภ.ง.ด.53 
 
 
 
ภ.ง.ด.53 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี อัตราภาษี 

รอยละ 
แบบยื่น
รายการฯ  กําหนดเวลานําสง 

5. เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรหรือประโยชน 
อื่นใด  ตามมาตรา 40 (4) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 

- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย  

- กองทุนรวม (เดิม) 
- สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัด
ตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสง
เสริมเกษตรกรรม พาณิชย
กรรม หรืออุตสาหกรรม (ไมรวม
ถึงกิจการรวมคา) 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย 

(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย (ไมรวมถึงบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจํากัด
ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอย
กวารอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลและบริษัทจํากัดผู
จายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทจํากัดผูรับเงิน
ปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม) 

10.0 
 

10.0 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.53 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

6. คาเชา หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดจากการใหเชา
ทรัพย สินตามมาตรา  40 (5) (ก ) แห งประมวล
รัษฎากร ไดแก คาเชาอาคาร บาน โรงเรือน สิ่งปลูก
สรางอยางอื่น ฯลฯ (แตไมรวมถึงคาแหงอาคารหรือ โรง
เรือนที่ได รับกรรมสิทธิและคาเชาตามสัญญาใหเชา
ทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ตามคําสั่ง ท.ป.34/2534) 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม  (ไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่          
รัฐมนตรีประกาศกําหนดฯ) 

(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

5.0 
 

10.0 
 

5.0 
 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.3     

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 
 
 

 คาเชาเรือตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชย
นาวีที่ใชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย 

(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1.0 
 

1.0 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

7. เงินไดจากวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 (6) แหง
ประมวลรัษฎากร 
- กฎหมาย 
- การประกอบโรคศิลป 
- สถาปตยกรรม 
- วิศวกรรม 
- การบัญชี 
- ประณีตศิลปกรรม 

    
   
 
 
 
 
 
  - บริษัท  หรือหางหุนสวน      

นิติบุคคล  
  - นิติบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย 

(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดฯ) 

(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลําเนาหรือ
อยูในประเทศไทย 

3.0 
 

10.0 
 

3.0 
 
 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.3     

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี อัตราภาษี 

รอยละ 
แบบยื่น
รายการฯ  กําหนดเวลานําสง 

8. คาจางทําของที่เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมิน
ตาม 
- มาตรา 40 (7) แหงประมวลรัษฎากร (การรับเหมา
ที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระ) 

- มาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากร การรับจาง
ทําของ 

- บริษัท  หรือหางหุนสวน 
นิติบุคคล  

- นิติบุคคลอื่น 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย (ไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม) 

(2) บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมี
สํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรในประเทศไทย 

(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

3.0 
 

3.0 
 
 

3.0 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.53 
 
 
ภ.ง.ด.3  
 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน     ที่จายเงิน 
 
 

9. คาจางทําของ บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิไดมีสํานัก
งานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรในประเทศไทย 

5.0 
 
 

ภ.ง.ด.53 นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน ที่จายเงิน 

10. รางวัลใน 
การประกวด 
การแขงขัน 
การชิงโชค 
การอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

(1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

5.0 
5.0 

ภ.ง.ด.53 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน ที่จายเงิน 

11. คาแสดงใหแกนักแสดงสาธารณะไดแก 
นักแสดงละคร  ภาพยนตร  วิทยุและโทรทัศน   
นักรอง  นักดนตรี 
นักกีฬา อาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ 

 
 

 
- บุคคล 
- บริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล 

- นิติบุคคลอื่น 
- หางหุนสวนสามัญ 
- คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล (1) ผูมีเงินได มีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ 

 
 
 
 
 
(2) ผูมีเงินไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 

อัตราภาษี
เงินได 

หรือ 10.0 
ตามกฎ
กระทรวง  
ฉบับที่ 238 

5.0 

ภ.ง.ด.3 
 
 
 
 
 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน     ที่จายเงิน 
 

12. คาโฆษณา 
 
 

- บริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล  

- นิติบุคคลอื่น 

(1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2.0 
2.0 

ภ.ง.ด.53 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

ประเภทเงินได 
พึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี อัตราภาษี 

รอยละ 
แบบยื่น
รายการฯ  กําหนดเวลานําสง 

13. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร เฉพาะที่เปนการจายเงินไดจากการให
บริการ แตไมรวมถึง 
(1) การจายเงินไดตาม 8. 9. 11. 12. 15. ซึ่งกําหนดให

หักภาษีเงินได ณ ที่จายไวโดยเฉพาะแลว 
(2) การจายคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะ 
(3) การจายคาบริการโรงแรมและภัตตาคาร 
(4) การจายคาเบี้ยประกันชีวิต 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย (ไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม) 
(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
 

3.0 
 

3.0 
 
 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

14. รางวัล สวนลด หรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสง
เสริมการขาย 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย (ไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม) 

(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
(ไมรวมผูรับที่เปนผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ ซึ่งเปนผูบริโภคโดย
ตรง โดยมิไดมีวัตถุประสงคจะนําไปขายตอไป) 

3.0 
 

3.0 

ภ.ง.ด.53 
 
ภ.ง.ด.3     

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

15. คาเบี้ยประกันวินาศภัย 

 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล  

     - นิติบุคคลอื่น 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ   วินาศ
ภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

1.0 ภ.ง.ด.53  นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่จายเงิน 

16. คาขนสง แตไมรวมถึงการจายคาโดยสารสําหรับการ
ขนสงสาธารณะ 

- บริษัท  หรือหางหุนสวน 
  นิติบุคคล  
- นิติบุคคลอื่น 

(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย (ไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม) 

(2) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1 
 
1 

ภ.ง.ด.53  
 
ภ.ง.ด.3 

นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน ที่จายเงิน 

17. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหงประมวล
รัษฎากร  เฉพาะที่เปนการจายเงินไดจากการซื้อขาย
สินคา ไมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เวนแต การซื้อ
สินคาประเภทยางแผนหรือยางชนิดอื่นจากตน
ยางพารา  มันสําปะหลัง ปอ  ขาว ขาวโพด  ออย 
เมล็ดกาแฟ ผลปาลมน้ํามัน เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผู
สงออกหรือผูผลิต 

- บริษัท  หรือหางหุนสวน 
  นิติบุคคล  
- นิติบุคคลอื่น 
- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได  
  (แตไมรวมถึงกลุมเกษตรกรตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ) 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 0.75 
 

ภ.ง.ด.53  นําสงภายใน 7 วัน นับ
แตวันสิ้นเดือนของ
เดือน ที่จายเงิน 

หมายเหตุ   มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดฯ ที่ไมอยูในขายตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ 
                   หรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 
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