
ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีผูรับเงินมหีนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

- ตารางสรุปภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย กรณีผูรับเงินมีหนาที่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคล ประกอบกิจการในประเทศไทย 

- ตารางสรุปภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย กรณีผูรับเงินเปนนติิบุคคลตามกฎหมายตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย 
 

ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

กรณีผูรับเงนิมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ประกอบกิจการในประเทศไทย 
 

ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(2)-(8) 

  

  

  

- หนวยงานรัฐ 

- องคการรัฐ 

- องคการปกครอง 

สวนทองถิ่น 

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 1 

 -จายเงินตั้งแต  

   500 บาทขึ้นไป 

  

ม.69 ทวิ ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(2) 

-  การรับทํางานให 

-  คานายหนาฯลฯ 

  

- บริษัท 

- หางหุนสวนนิติบุคคล 

- นิติบุคคลอื่น 

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  มูลนิธิ/สมาคม 

หักภาษีรอยละ 3 

  

หักภาษีรอยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/1(1) 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/1(2) 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(3) 

-  คากูดวิลล ลิขสิทธิ์/ สิทธิอยางอื่น ฯลฯ 

-  บริษัท/หางหุนสวน 

-  นิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  มูลนิธิ/สมาคม 

หักภาษีรอยละ 3 

 

หักภาษีรอยละ 10 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/2(1) 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 3/2(2) 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ก) 

-  ดอกเบี้ยเงินฝาก 

-  ดอกเบี้ยพันธบัตร 

-  ดอกเบี้ยหุนกู 

-  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 

-  ดอกเบี้ยเงินกูยืม 

-  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหัก

ภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามกฎหมายวาดวย

ภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่เหลือ

หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

- ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคา 

จําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ 

ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนาย 

ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน 

-  เงินไดทํานองเดียวกับดอกเบี้ย 

-  ผลประโยชนจากการใหกูยืมหรือ          

สิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด 

ธนาคาร/บริษัทเงินทุน 

หลักทรัพย/บริษัท 

เครดิตฟองซิเอร 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

- บริษัท/หางหุนสวน 

นิติบุคคล(ไมรวมธนาคาร/

บริษัทเงินทุน/บริษัท

หลักทรัพย/บริษัท

เครดิตฟองซิเอร) 

- มูลนิธิ/สมาคม 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

  

หักภาษีรอยละ 10 

  
  

  

  

  

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(1)(ก) 

 

 

 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 4(1)(ข) 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ก)เฉพาะ 

-  ดอกเบี้ยพันธบัตร 

-  ดอกเบี้ยหุนกู 

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

(ไมรวมธนาคาร/ 

บริษัทเงินทุน/  

บริษัทหลักทรัพย/ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร) 

-  ธนาคาร 

-  บริษัทเงินทุน 

-  บริษัทหลักทรัพย 

-  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(2) 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

  

ม.40(4)(ก) เฉพาะ 

 -  ดอกเบี้ยพันธบัตร 

 -  ดอกเบี้ยหุนกู 

 -  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน 

 -  ดอกเบี้ยเงินกูยืม 

 -  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูก

หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามกฎหมายวา

ดวย  ภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่

เหลือ หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

 -  ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคา 

จําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ 

 ในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนาย

ครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน 

บริษัท/หางหุนสวน 

นิติบุคคล/นิติบุคคลอื่น 

(ไมรวมธนาคาร/ 

บริษัทเงินทุน/ 

บริษัทหลักทรัพย/ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร) 

   

- บริษัท/หางหุนสวน 

นิติบุคคล/นิติบุคคลอื่น 

(ไมรวมธนาคาร/ 

บริษัทเงินทุน/บริษัท 

หลักทรัพย/บริษัท

เครดิตฟองซิเอร) 

- มูลนิธิ/สมาคม 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

  

  

หักภาษีรอยละ 10 

  

ท.ป.4/2528 ขอ 4(3)(ก) 

 

 

 

 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 4(3)(ข) 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(4)(ข) 

 -  เงินปนผล 

 - สวนแบงกําไร 

  

  

  

   

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  กองทุนรวม/ 

-  สถาบันการเงินที่มี 

กฎหมายเฉพาะ 

 (ไมรวมกิจการรวมคา) 

   

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 10 

 -ไมตองหักภาษีหาก  จาย

ใหบริษัทจด  ทะเบียนใน

ตลาด  หลักทรัพยและ

บริษัท  ที่ถือหุนในบริษัท  

จายเงินปนผลไมนอยกวา

รอยละ 25 ของหุนทั้งหมด 

ท.ป.4/2528 ขอ 5 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

  

  

  

  

ม.40(5)(ก) 

 การใหเชาทรัพยสิน ฯลฯ 

  

  

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

  

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

- มูลนิธิ/สมาคม 

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล

เฉพาะที่ไดรับคาเชาเรือตาม

กฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

หักภาษีรอยละ 5 

  

หักภาษีรอยละ 10 

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 6(2) 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 6(3) 

ท.ป.4/2528 ขอ 6(4) 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

 

ม.40(6) 

 -วิชาชีพอิสระตาม 

  ประมวลรัษฎากร 

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

  

- ผูมีหนาที่เสียภาษี 

เงินไดนิติบุคคล 

- มูลนิธิ/สมาคม 

  

หักภาษีรอยละ 3 

  

หักภาษีรอยละ 10 

  

ท.ป.4/2528 ขอ 7(1) 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 7(2) 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

update December 2008
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(7)(8) 

 -  การรับเหมาที่ผูรับเหมาจัดหาสัมภาระ 

 -  คาจางทําของ 

  

  

  

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

-  ผูจายเงินทุกราย 

  

  

  

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

(ไมรวมมูลนิธิ/สมาคม) 

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล

ตามกฎหมายตางประเทศ

ประกอบกิจการในไทยและ

มิไดมีสํานักงานสาขาตั้งอยู

ถาวรในไทย 

หักภาษีรอยละ 3 

  

  

หักภาษีรอยละ 5 

  

  

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 8(2)(3) 

 

 

ท.ป.4/2528 ขอ 12 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

  

  

  

  

  

ม.40(8) 

 -  คาโฆษณา 

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได   

นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 2 

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 10 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 

 -รางวัลในการประกวดแขงขัน  ชิงโชค 

  

ผูจายเงินทุกราย 

  

  

  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        

นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 5 

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 9(1) 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

update December 2008
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(8) 

คาบริการ 

 -  ไมรวมคาบริการโรงแรมและภัตตาคาร, 

คาเบี้ยประกันชีวิต 

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได         

นิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 3 

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/1(2) ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 

รางวัลสวนลดหรือประโยชน 

ใด ๆ จากการสงเสริมการขาย 

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        

นิติบุคคล 

หักภาษีรอยละ 3 

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/2(2) ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 

เบี้ยประกันวินาศภัย 

  

  

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได         

นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 12/3 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

ม.40(8) 

คาขนสงที่มิใชคาขนสงสาธารณะ 

   

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได        

นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

   

ท.ป.4/2528 ขอ 12/4 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 
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ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(8) 

 - คาซื้อสินคาพืชไร 8 ชนิด ไดแก 

  ยางแผน หรือยางชนิดอื่น 

  มันสําปะหลัง ปอ ขาวโพด ออย 

  เมล็ดกาแฟ ผลปาลมน้ํามัน ขาว 

-  บริษัท 

-  หางหุนสวนนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลอื่น 

  

บริษัท/หางหุนสวน 

นิติบุคคล(ไมรวมกลุม 

 เกษตรกรตามกฎหมาย 

วาดวยสหกรณ) 

หักภาษีรอยละ0.75 

  

  

  

  

ท.ป.4/2528 ขอ 3 ภ.ง.ด.53 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจาก 

เดือนที่จายเงินได 

  

ม.40(8) 

 - ขายอสังหาริมทรัพย 

  

  

ผูจายเงินทุกราย 

  

  

  

บริษัท/หางหุนสวน 

นิติบุคคล 

  

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

  

ม.69 ตรี 

 

หักภาษีและนําสง 

ขณะจดทะเบียน 

สิทธิและนิติกรรม 

ที่กรมที่ดิน 
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ตารางสรุปภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

กรณีผูรับเงนิเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย 
 

ประเภทเงินได 

พึงประเมิน 
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี 

วิธีคํานวณภาษี/ 

หักภาษีอัตรารอยละ 

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร 

หรือคําสั่งกรมสรรพากร 

ที่กําหนดใหหักภาษี 

แบบฯ 

กําหนดเวลานําสงภาษี 

ม.40(2)(3)(4) 

(5)(6) 

  

  

  

  

  

  

ผูจายเงินทุกราย 

  

  

  

  

  

  

  

บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล 

ตามกฎหมายตางประเทศและ 

มิไดประกอบกิจการในไทย 

  

หักภาษีรอยละ 15 

 - กรณีเงินปนผลใหหักรอยละ 10 

 - ไมตองหักภาษีกรณีจายดอกเบี้ย  

พันธบัตร ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  หากผูจายเงินเปนรัฐบาล

หรือ สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมาย  

โดยเฉพาะของไทย 

ม.70 

 

ภ.ง.ด.54 

นําสงภายในวันที่ 1-7  

ของเดือนถัดไปจากเดือนที่

จายเงินได 

  

  

  

ม.40(7)(8) 

  

  

- หนวยงานรัฐ 

- องคการของรัฐ 

- องคการปกครองสวน

ทองถิ่น 

- บริษัท 

- หางหุนสวนนิติบุคคลตาม

กฎหมายตางประเทศและมิได

ประกอบกิจการในไทย 

หักภาษีรอยละ 1 

  

  

ม.69 ทวิ 

 

 

ภ.ง.ด.53 

นําสงภายใน 

วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป 

จากเดือนที่จายเงินได 

 
*การหักภาษ ีอาจไดรับการยกเวนหรือลดอัตราภาษีตามอนุสัญญาภาษซีอน 
 

update December 2008

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata69_3
http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata70

