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ภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย
ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการ
ในประเทศไทย แตมีแหลงเงินไดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)
หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ที่จายจากหรือในประเทศไทย ไมวาโดยบุคคลใดๆ ยอมมีหนาทีเ่ สียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในประเทศตามหลักแหลงเงินได (Source Rule) และเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเงินไดเปนไปได
ดวยดี จึงมีการกําหนดใหผจู ายเงินไดมหี นาที่ตองนําสงภาษีเงินได ณ ที่จาย โดยผูมีเงินไดมติ องมีหนาที่
ปฏิบัติการอื่นใดอีก การจัดเก็บภาษีดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มาเปน
ประเด็นปุจฉา – วิสัชนาดังนี้
ปุจฉา มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร บัญญัติไวอยางไร
วิสัชนา มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5) หรือ (6) ที่จายจากหรือใน
ประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพงึ ประเมินที่
จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการ
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในเจ็ดวันนับแตวันสิน้ เดือนของเดือนทีจ่ ายเงินไดพึงประเมินนัน้ ทั้งนี้ ใหนํา
มาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มกี ฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกยู มื เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม”
ปุจฉา หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนด
ไวอยางไร
วิสัชนา หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิติบคุ คลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. ภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร เปนภาษีที่มีลักษณะที่นิยมเรียกกันวา
“ภาษีเงินไดเสร็จเด็ดขาด” กลาวคือ การหักภาษีเงินได ณ ที่จายกรณีอื่นๆ นั้น จํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่
ถูกหักไว ณ ทีจ่ าย ใหถือเปนเครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการของผูมีเงินได แตสําหรับภาษีเงินได ณ ที่จาย
ตามมาตรา 70 ไมมีเงื่อนไขดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตางประเทศที่เปนผูถูกหักและนําสง
ภาษีเงินได ณ ที่จายไว ไมมหี นาที่ตองปฏิบัติการใดๆ เกีย่ วกับการเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลสําหรับเงินไดนนั้ ๆ
อีก ถือเปนอันเสร็จสิ้นไป เมือ่ ไดมีการเสียภาษีโดยวิธีดังกลาวเรียบรอยแลว
2. โดยทั่วไปจัดเก็บตามหลักแหลงเงินไดที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย
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3. ประเภทเงินไดพึงประเมินที่อยูในขายที่ตองเสียภาษีเงินได ณ ที่จา ยตามมาตรา 70 ไดแก เงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3(4)(5) และ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทานั้น กรณีเขาลักษณะเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(7) หรือ (8) ไมอยูในขายที่ตองเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลในกรณีนี้ เชน บริษทั จํากัดใน
ตางประเทศ ขายสินคาใหแกบริษัทในประเทศไทย หรือไดรับคาโฆษณา จากบริษัทหรือบุคคลอื่นในประเทศ
ไทย ไมตองถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ายแตอยางใด
4. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลผูมีเงินได เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอน (DTA) กับประเทศไทย ตองพิจารณาสาระสําคัญของขอตกลงในอนุสัญญา
แตละฉบับวา อยูในขายที่ตอ งเสียภาษีเงินได ณ ทีจ่ ายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากรหรือไม หรือมี
ขอกําหนดเกีย่ วกับการลดอัตราภาษีเงินได ณ ที่จายหรือไมอยางไร
5. ผูจายเงินไดตองรวมรับผิดในจํานวนภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมีหนาที่ตองเสีย ตามจํานวนที่ไมได
หักและหรือนําสงใหเปนการถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ปุจฉา ผูจายเงินไดที่มีหนาทีห่ ักและนําสงภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
คือบุคคลใด
วิสัชนา ผูจายเงินไดที่มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มิไดมกี าร
กําหนดหรือจํากัดวาเปนบุคคลใด ดังนั้นไมวาบุคคลใดก็ตามที่เปนผูจา ยเงินได ก็ตอ งมีหนาที่หกั และนําสง
ภาษีเงินได ณ ที่จาย ซึ่งไดแกผูจายเงินไดดังตอไปนี้
1. บุคคลธรรมดา รวมทั้งกองมรดก
2. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบุคคล
3. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลทัง้ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย
4. กิจการที่ดําเนินรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอืน่ ที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย
5. กิจการรวมคา
6. มูลนิธิหรือสมาคม
7. รัฐบาลและองคการของรัฐบาลทั้งหลาย ซึ่งไดแก
7.1 องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล อาทิ
(1) กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามผู
ประพฤติมิชอบแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(2) มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหลาย
7.2 กิจการของรัฐตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งกิจการนัน้ อาทิ
(1) เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการบริหารราชการสวนจังหวัด องคการ
บริหารราชการสวนตําบล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
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(2) รัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่ไมมีฐานะเปนบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล อาทิ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรรมขนาดยอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค
การประปานครหลวง การประปาสวนภูมภิ าค การสื่อสารแหงประเทศไทย การนิคมแหงประเทศไทย การ
รถไฟแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการทหารผานศึก กองสลาก
(3) กิจการของรัฐตามกฎหมายทีจ่ ดั ตั้งกิจการอื่นๆ
7.3 หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิตบิ ุคคล เชน โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง องคการคาของคุรุสภา
8. นิติบุคคลอื่น
ปุจฉา ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา
40(2) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิติบคุ คลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. เงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดเนื่องจากการรับทํางานให เชน คา
บริหารจัดการทางธุรกิจ คาบริการนายหนาตัวแทน คาฝกอบรม คาซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ
2. โดยทั่วไปใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงิน
ไดตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรา 15% โดยเฉพาะในกรณีที่จายเงินไดดังกลาวใหแกบริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่ไมมีอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษี
ซ้ําซอนกับประเทศไทย เชน บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือระหวางประเทศ
ในการดําเนินงานบริษัทฯ มีคาใชจายตางๆ ที่ตองจายไปยังตางประเทศ
(1) กรณีจายคา Ship Management ซึ่งเปนคาบริหารเรือ ทางดานเทคนิคการเดินเรือใหกบั
บริษัทในตางประเทศ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู
จายเงินดังกลาวมีหนาทีต่ องหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายในอัตรารอยละ 15.0
(2) กรณีคานายหนาในการนําเรือเขาทาเรือ (Agency) และคานายหนาในการหาผูเชาเรือ
(Brokerage) เขาลักษณะเปนเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงิน
ไดดังกลาวไปยังตางประเทศ มีหนาที่ตองหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายในอัตรารอยละ 15.0
(3) สําหรับคาเทียบเรือเมื่อเรือเขาเทียบทาเรือในตางประเทศ คาเบี้ยประกันภัยตัวเรือ คาเบี้ย
ประกันภัยลูกเรือ คาเบี้ยประกันภัยสินคา คาซอมแซมตัวเรือ (Bunking) คารักษาพยาบาล และคารับรอง
(Entertain) ซึ่งเปนคาใชจายของลูกเรือตามที่ไดจายไปจริง เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินดังกลาวไปยังตางประเทศ ไมมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย แต
อยางใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/12269 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537)
3. กรณีจา ยเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการเก็บภาษีซ้ําซอนกับประเทศ
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ไทย และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินไดไมตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด
4. กรณีจายคานายหนาตัวแทนจากการหาลูกคาในตางประเทศ เพื่อการขายสินคาหรือใหบริการ
ในตางประเทศ และคาฝกอบรมในตางประทศ ไมตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวล
รัษฎากร แตอยางใด
การคํานวณหักภาษีเงินไดนติ ิบุคคลตามมาตรา 70 สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากรอาจแสดงเปนตารางไดดังนี้
ภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 สําหรับเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร
ผูจายเงินไดในประเทศไทย

จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(2) แหงประมวลรัษฎากร

ผูมีเงินไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของประเทศ DTA

ใช

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
มิได ประกอบกิจการในประเทศไทย

ไมตองคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่
จาย เพราะเปนกําไรจากธุรกิจ

ไมใช
เงินไดที่จายเปนคานายหนาจาก
การหาลูกคาในตางประเทศ

ใช

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรา 15% และไมตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ใช

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ใช

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรา 15% และไมตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ใช

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ไมใช
เงินไดที่จายเปนคานายหนาจาก
การหาลูกคาในประเทศไทย
ไมใช
เงินไดที่จายเปนคาฝกอบรม
ในตางประเทศ
ไมใช
เงินไดที่จายเปนคาซอมแซม
ตางๆ
ไมใช
เงินไดที่จายเปนคาบริการ
รับทํางานใหอื่นๆ

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่ม
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ปุจฉา ภาษีเงินไดนินบิ ุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา
40(3) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา หลักเกณฑของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. เงินไดตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก คาแหงกูดวิลล (Goodwill) หรือคาแหง
ความนิยม คาแหงลิขสิทธิ์ (Copy write) เชน คาลิขสิทธในบทประพันธ กรรมวิธี สูตร เครื่องหมายการคา คา
แหงสิทธิอยางอื่น (Other Right) อาทิ คาสิทธิที่ลักษณะทํานองเดียวกันกับคาแหงกูด วิลล หรือคาแหง ลิข
สิทธ เชน สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร และคาสิทธิ (Royalty)
2. โดยทั่วไปใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา 15% ของเงินไดที่จาย เวนแตกรณีจายเงิน
ไดใหแกบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่อนุสัญญาวาดวยการเวนการ
เก็บภาษีซ้ําซอนกับประเทศไทย และซึ่งไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยดังตอไปนี้ ผูจา ยเงินไดมี
หนาที่หกั ภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้
(1) อินโดนีเซีย และปากีสถาน 10% ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ
(2) ฮังการี 15% ตามขอ 12 แหงอนุสญ
ั ญา ฯ
(3) เบลเยีย่ ม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนธอรแลนด โปแลนด และสหราชอาณาจักร 5 %
ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ
3. คาสิทธิมีทั้งที่เปนคาบริหารและคาสินคา ในกรณีทจี่ า ยคาสิทธิในสวนที่เปนคาบริการใหผูจาย
นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จายเงิน
ได ดวยแบบ ภ.พ.36
ปุจฉา คาสิทธิ (Royalty) ตามขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอนกําหนดไวอยางไร
วิสัชนา ตามขอตกลกวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอน กําหนดความหมายของคาสิทธิไวดังนี้
1. คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตรใด ๆ
รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งถือเปนงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ พ.ศ.2537 ซึ่งโดยทั่วไป
มักปรากฏในขอ 12 แหงอนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน ในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินไดจากทุน
2. คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบ หรือหุนจําลอง
แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีใด ๆ เชน การจัดหาเอกสารแบะแบบตาง ๆ ที่ใชในการตอสรางและการ
ดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งตามสัญญา Confidentiality Agreement ไดกําหนดใหใชเอกสารและ
แบบตางๆ ดังกลาว ไดเฉพาะเพื่อการกอสรางและการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันที่ตกลงกันเทานั้น ไมสามารถ
นําเอกสารและแบบดังกลาวไปใชกอสรางโรงกลั่นแหงอืน่ และไมสามารถนําไปใหผอู ื่นใชไดอกี ดังนี้ คา
ตอบ แทนการใชเอกสารและแบบดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชแบบ หรือหุนจําลอง แผนผัง
ซึ่งถือเปนคาสิทธิ
บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินคาคอมพิวเตอร Hardware & Software และ License
of Software โดยเฉพาะ License of Software บริษัทฯ ซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจายเงิน
คา License of Software บริษัทฯ คํานวณหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ ายในอัตรา 15% ของจํานวนเงินบาทที่ได
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นําไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐทีจ่ ะโอนไปตางประเทศ โดยไดยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 นําสงภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเปน
เงินบาทตอกรมสรรพากรทุกครั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทผูขาย License of
ั ฯ ใชอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวสําหรับการชําระหนี้ โดยบริษัทฯ จะใชอัตรา
Software ยินยอมใหบริษท
แลกเปลี่ยนดังกลาวคํานวณจํานวนเงินบาทที่ตองชําระ และใชจํานวนเงินดังกลาวโอนไปชําระหนี้ ซึ่งบริษัท
ผูขาย License of Software จะไดรบั เงินเหรียญสหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารซื้อขายจริงใน
ขณะนัน้ และบริษัทฯ ไดใชจํานวนเงินบาทที่บริษัทฯ จายจริงมาคํานวณภาษีเงินไดหกั ณ ที่จายตามมาตรา 70
แหงประมวลรัษฎากร แตเจาหนาที่ไดแจงวา บริษัทฯ ตองชําระภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนของธนาคารฯ ณ วันที่โอนเงินออกไปใหกับบริษทั ผูขาย License of Software คูณดวย
จํานวนเงินเหรียญสหรัฐตามอินวอยซ เชนนี้ ตามขอเท็จจริงดังกลาว เปนการหักภาษีนําสงตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร ไมใชการชําระหนี้สินเปนเงินตราตางประเทศที่ตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด จึงตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร โดยใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามอัตราถัว
เฉลี่ยประจําเดือนของเดือนทีล่ วงมาแลว ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไวเปนอัตราแลกเปลี่ยนในการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 สวนกรณีที่บริษัท
ฯ กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวสําหรับการชําระหนี้ตามขอเท็จจริงดังกลาว ยอมมีผลใชบังคับในระหวาง
คูสัญญาเทานั้น (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/01814 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2541)
3. คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชฟลมภาพยนตร หรือเทปบันทึกภาพสําหรับโทรทัศน
หรือการกระจายเสียง อุปกรณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร เชน เงินคาเชาชองสื่อ
สัญญาณฯ ในระบบดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของอินโดนีเซีย ถือเปนเงินไดพงึ ประเมินประเภทคาสิทธิ
ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร
4. คาตอบแทนเพื่อขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
วิทยาศาสตร เชน การใหคําปรึกษาแบะนําเกี่ยวกับการกอสรางและการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน เขาลักษณะ
เปนการใหขอมูลทางเทคนิคที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไมเปนที่เปดเผยกับบุคคลทั่วไป และโดยที่ตามสัญญา
Confidentiality Agreement ยังกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับตราบเทาที่ขอมูล
นั้นยังไมเปนที่เปดเผยตอสาธารณะชน และไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชกจิ การอื่นใดได นอกจาก
นํามาใชในกิจการโรงกลั่นน้าํ มันที่ตกลงกันเทานั้น ดังนี้ คาตอบแทนการใชขอมูลดังกลาวเขาลักษณะเปน
คาตอบแทนการใชขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชยหรือทางวิทยาศาสตร
การใหบริการทางเทคนิค (Technical Consultation) เพื่อแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหวัตถุประสงค
ตามสัญญาบรรลุเปาหมาย การใหขอมูลทางเทคนิค (Technical Information) เชน แบบ แผนผัง ขอกําหนด
และขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิต เปนตน การใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
โดยสงวิศวกรผูเชี่ยวชาญเขามาใหคําปรึกษาทางเทคนิค การชวยฝกอบรมพนักงาน และการชวยคัดเลือก
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จัดหา และติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ตามสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance Agreement) โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนที่ไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย ซึ่งบริษทั ฯ ผูวาจางตองชําระคาที่พัก คาอาหารและคาเดินทางของ
ผูเชี่ยวชาญที่เขามาใหความชวยเหลือในประเทศไทย คาตอบแทนดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนเพื่อ
ขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชกรรม หรือวิทยาศาสตร
5. กําไรที่ไดจากการจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินที่กอใหเกิดคาสิทธิขึ้น ถาสิทธิหรือทรัพยสินนั้น
จําหนายโดยผูม ีถิ่นที่อยูในประเทศคูสัญญากับประเทศไทย เพื่อการใชโดยเฉพาะในประเทศไทย และการ
ชําระเงินคาสิทธิหรือทรัพยสินนั้นตกเปนภาระแกวิสาหกิจของประเทศไทย หรือของสถานประกอบการ
ถาวรที่ตั้งอยูในประเทศไทย (ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน)
ปุจฉา ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา
40(4) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา หลักเกณฑของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. เงินไดตามมาตรา 40 (4) แหงประมวลรัษฎากร เงินไดที่เปน
(1) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก
- ดอกเบี้ยพันธบัตร ซึ่งจายโดยรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึง่ จายโดยธนาคาร
- ดอกเบี้ยหุน กู ซึ่งจายโดยบริษัทจํากัด และรัฐวิสาหกิจ
- ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ซึ่งจายโดยบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ย
เงินกูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ เชน บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของบริษัท ค.
จํากัด ประเทศญี่ปุน บริษัทฯ ไดกเู งินจากบริษัท ค. จํากัด ซึ่งไมมสี ถานประกอบการถาวรในประเทศไทย
เชนนี้ ดอกเบีย้ ดังกลาวเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ จาย
ดอกเบี้ยไปใหแกบริษัทผูใหกูในประเทศญี่ปุน ที่มิใชสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัย ซึ่งมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองหักภาษีเงินไดนิติบคุ คลจากดอกเบี้ยจายในอัตรารอยละ 15
ของดอกเบี้ย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/10293 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2537)
- ดอกเบี้ยเงินกูย ืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ทีจ่ ายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียม เฉพาะสวนที่ถกู หักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียม
- ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครัง้ แรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน ซึ่ง
จายโดยบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
- เงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ
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- ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นที่ไดจากการใหกยู ืม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ เชน บริษทั ฯ
ไดเขาทําสัญญา Credit Agreement กับบริษัท K. ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสา
ธารณเกาหลี และเปนนิติบคุ คลตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ตามสัญญาดังกลาว บริษัท
ฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit Insurance Fee) ใหกับบริษทั K. เนื่องจากบริษัท K.
ไดไปกูเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนํามาใหบริษัทฯ ตาม
สัญญา Credit Agreement ซึ่งตามสัญญาระหวางบริษัท K. กับธนาคารฯ นั้น ระบุวา บริษทั K. จะตอง
ซื้อประกันเพือ่ ประกันความเสี่ยงในการไดรับชําระสินเชื่อคืนจากบริษัทฯ เชนนี้ คาธรรมเนียมการประกันภัย
ที่บริษัทฯ จายใหกับบริษัท K. เปนประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกยู ืมของบริษัท K. จึง
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร บริษทั ฯ จึงมีหนาทีต่ องหักภาษี ณ ที่จาย ใน
อัตรารอยละ 15 ของเงินที่จาย ตาม มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
ธนาคารฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร ก. ซึ่ง
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของฮองกง และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
(ก) ธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินสกุลเยน ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ ต่ําจากธนาคาร ก.
(ข) ในวันเดียวกับที่ธนาคารฯ ทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ธนาคารฯ จะเขาทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร ก. โดยตามสัญญาแลกเปลี่ยนดังกลาวธนาคารฯ
และธนาคาร ก. จะแลกเปลีย่ นเงินเยนตามสัญญากูเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
จากอัตราดอกเบี้ยของเงินเยนตามสัญญากูซึ่งมีอัตราต่ําเปนอัตราดอกเบีย้ ของเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่มีอัตราสูง
ดวย ทั้งนี้ ธนาคารฯ และธนาคาร ก. จะใชจํานวนเงินตน และกําหนดเวลาในการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเปน
เกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนกัน
(ค) เมื่อถึงกําหนดเวลาแลกเปลี่ยนดังกลาว และธนาคารฯ จะสงผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ตกลงแลกเปลี่ยนกันในธนาคาร ก.
กรณีดงั กลาว เนื่องจากธนาคารฯ ไดทาํ สัญญากูยืมเงินสกุลเยนจากธนาคาร ก. และไดทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินเยนดังกลาว เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคาร ก. ซึ่งเปนผูใ หกูพรอมทั้งแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยจากอัตราของเงินเยนเปนอัตราของเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การทําสัญญากูยืมและสัญญา
แลกเปลี่ยนดังกลาว จึงถือไดวาธนาคารฯ และธนาคาร ก. ไดตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเงิน
สกุลเยน เปนอัตราของเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ และมีผลใหธนาคารฯ ตองชําระหนี้เงินกูย มื ใหกับเจาหนี้
เสมือนเปนการกูยืมเงินสกุลเงินสหรัฐฯ ฉะนั้น การชําระเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนดังกลาว จึงเขาลักษณะ
เปนเงินไดที่มลี ักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกยู ืมตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร และเมื่อธนาคารฯ ชําระเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนออกไปใหธนาคาร
ก. ซึ่ง มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงมีหนาที่ตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลไวในอัตรารอย
ละ 10 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/4441 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539)
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- ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ
(2) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินปนผลที่ไดจากบริษัทที่ตั้งขึน้
ตามกฎหมายของไทย เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย เงิน
สวนแบงของกําไรที่ไดจากกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวม
ตามมาตรา 39 แหงประมวล รัษฎากร เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบริษทั หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียม ที่อยูในบังคับที่ตองหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ทีจ่ ายตามกฎหมายดังกลาว
(3) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ค) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุนหรือผู
เปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล
(4) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินลดทุนของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล เฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรหรือเงินที่กันไวรวมกัน
(5) เงินไดตามมาตรา 40(4)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน
สวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน
(6) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(7) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน
หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึง่ ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาทีล่ งทุน
2. โดยทั่วไปใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 15% ของเงินไดที่จาย เวนแตกรณีจายเงินไดที่
เปนดอกเบีย้ จากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืม
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ไมตองคํานวณหักภาษี ณ ที่จาย และสําหรับเงินปน
ผลหรือเงินสวนแบงของกําไร คํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 10% ของเงิน
3. เงินไดตามมาตรา 40(4) แหงประมวลรัษฎากร เปนเงินไดที่ไมอยูในขายที่ตองเสียภาษีมูลคา
เพิ่ม ผูจายเงินไดจึงไมตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร
ปุจฉา กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุคคลที่ตงั้ ขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมที่ตั้งขึน้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 กองทุนรวมดังกลาวตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากรหรือไมเพราะเหตุใด
วิสัชนา กองทุนรวมดังกลาวไมมีหนาที่ตอ งหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจากเงินสวนแบงของกําไรดังกลาวถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร
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ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากแร สําหรับ
ดอกเบี้ยเงินกูย ืมจากตางประเทศที่จายในกรณี หรือไม
วิสัชนา กรณีจา ยดอกเบีย้ เงินกูยืนใหแกบุคคลดังตอไปนี้ ผูจายเงินไดไมตองคํานวณหักภาษี ณ ที่จาย
1. สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น และรัฐบาลตางประเทศ
นั้นเปนเจาของทุนทั้งหมด
2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะ ดอกเบีย้ ที่
ไดรับจาก
(1) ธนาคารแหงประเทศไทย
(2) รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเ งินนั้น
(พระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 สัตต)
3. ผูมีเงินไดที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินทีม่ ี
กฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกยู ืมเงินเพือ่ สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรม ที่จําหนายในตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 อัฏฐ)
ปุจฉา ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา
40(5) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา หลักเกณฑของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. เงินไดตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตามมาตรา
40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไมวาจะเปน
(1) การใหเชาสังหาริมทรัพย เชน แทนขุดเจาะน้ํามัน เครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เปนตน
(2) การใหเขาอสังหาริมทรัพย อาทิ หองชุดในอาคารชุดซึ่งบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มีสิทธิเปนเจาของตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
2. โดยทั่วไปใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 15% ของเงินไดที่จาย เวนแตกรณีจายเงินไดที่
เปนคาเชาเรือเดินทะเลทีใ่ ชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซึ่งการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการ สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหคํานวณหักภาษีเงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรา
รอยละ 1 ทั้งนี้ เฉพาะคาเชาที่มีการจายในชวงเวลาตอไปนี้
(1) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299)
พ.ศ.2539 และ
(2) ตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 425)
พ.ศ.2547
3. เงินไดตามมาตรา 40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะสวนที่เปนเงินไดจากการใหเชา
สังหาริมทรัพย เปนเงินไดจากการใหบริการที่อยูในขายที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ผูจายเงินไดจึงตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จายเงินได (พรอมกับการนําสงภาษี ณ ที่จาย)
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ปุจฉา ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา
40(6) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา หลักเกณฑของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้
1. เงินไดตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระ ไดแก วิชา
กฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม
2. โดยทัว่ ไปใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ าย สําหรับเงินไดตามมาตรา 40(6) แหงประมวล
รัษฎากร ในอัตรา 15% โดยเฉพาะในกรณีที่จายเงินไดดังกลาวใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของประเทศที่ไมมีอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอนกับประเทศไทย
กรณีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการเก็บภาษีซ้ําซอนกับประเทศ
ไทย และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินไดไมตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด
3. กรณีจายเงินไดจากวิชาชิพอิสระ ถือเปนการจายคาบริการที่ไดใหจากตางประเทศ และไดการ
ใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ผูจายเงินไดจึงมีหนาทีต่ องนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหง
ประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จายเงินได เวนแต เงินไดดังตอไปนี้
(1) เงินไดจากการประกอบโรคศิลปะ
(2) เงินไดคาสอบบัญชี
(3) เงินไดคาวาความ
ปุจฉา มีวิธีการเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร อยางไร
วิสัชนา
1. ใหผูจายเงินไดที่มหี นาที่หักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นําสงเงินภาษี
หัก ณ ที่จาย ที่คํานวณตามหลักเกณฑเงือ่ นไขและอัตราที่กฎหมายกําหนด พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.54 สวน ก ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ไมวาตนจะไดหักภาษีไว ณ ทีจ่ ายไวหรือไมก็ตาม
2. การเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล โดยผูจ ายเงินไดเปนผูหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร และนําสงไวโดยถูกตองครบถวนแลว ถือวา บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตาม
กฎหมายของตางประเทศนัน้ ไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยโดยเสร็จเด็ดขาดแลว บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาวไมมหี นาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คลใน
ประเทศไทยอีก และไมอาจใชประโยชนจากจํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ถูกหักไว ณ ที่จาย เพื่อการใดๆ ใน
ประเทศไทยไดอีก
ปุจฉา ความรับผิดของผูจายเงินได
วิสัชนา
1. ความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
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ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 54 แหงประมวล
รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม เปนผลใหผูจายเงินไดมีความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ตามที่
ตองหักและนําสง ดังนี้
(1) กรณีที่ผูจายเงินมิไดหักและนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายหรือไดหักและนําสงแลว แตไมครบ
จํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินได
(2) กรณีผูจายเงินไดหกั ภาษี ณ ทีจ่ ายไวแลว แตมไิ ดนําสงผูจายเงินตองรับผิดแตเพียงฝายเดียว
(มาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร)
2. ความรับผิดในเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูจายเงินไดไมนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ภายใน
เจ็ดวันนับแตวนั สิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมิน ผูจายเงินไดตองรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27
แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี
3. ความรับผิดทางอาญา
กรณีผูจายเงินไดไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนดเวลา ตองรับผิดระวางโทษปรับทาง
อาญาไมเกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกรมสรรพากรกําหนดอัตราที่ควร
เปรียบเทียบปรับดังนี้
(1) กรณียื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วัน นับแตวนั พนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 100 บาท
(2) กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกวา 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 200 บาท
(3) กรณีเจาพนักงานสรรพากรตรวจพบความผิด ปรับกระทงละ 1,000 บาท
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ดังนี้
"มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5) หรือ (6) ที่จายจากหรือใน
ประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพงึ ประเมินที่
จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการ
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในเจ็ดวันนับแตวันสิน้ เดือนของเดือนทีจ่ ายเงินไดพึงประเมินนัน้ ทั้งนี้ ใหนํา
มาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม" (พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534
มาตรา 24ใชบังคับ 1 มกราคม 2535 เปนตนไป)
"ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทย จัดตัง้ ขึ้นสําหรับใหกูยืมเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม" (แกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2515 ขอ 12 ใชบังคับ 16 กันยายน 2515 เปนตนไป)
จากบทบัญญัติดังกลาว อาจแยกพิจารณาเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้ง กิจการที่ดําเนินเปนทางคาหรือหากําไร โดยรัฐบาล
ตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินจากแหลงเงินไดในประเทศไทย ไดตามมาตรา
40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้

2. ประเภทเงินไดพึงประเมินตองหักภาษี ณ ที่จาย
ประเภทเงินไดพึงประเมินทีก่ ําหนดใหผจู ายเงินตองหักภาษี ณ ที่จาย ไดแก
2.1 เงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดเนื่องจากการรับทํางานให
ตัวอยางเชน
บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือระหวางประเทศ ในการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีคาใชจายตางๆ ที่ตอ งจายไปยังตางประเทศ
(1) กรณีจายคา Ship Management ซึ่งเปนคาบริหารเรือ ทางดานเทคนิคการเดินเรือใหกบั
บริษัทในตางประเทศ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู
จายเงินดังกลาวมีหนาทีต่ องหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายในอัตรารอยละ 15.0
สําหรับการจายเงินเดือนพนักงานที่เปนชาวตางประเทศที่ทํางานบนเรือเปนรายบุคคลนั้น
กรณีถือไดวาพนักงานดังกลาวทํางานในประเทศไทย และตองนําเงินไดพึงประเมินที่รับจากบริษัทฯ ไปยืน่
แบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินใน
กรณีนี้มหี นาทีต่ องหักภาษี ณ ที่จายไวทุกคราวที่จายเงินไดตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร
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(2) กรณีคานายหนาในการนําเรือเขาทาเรือ (Agency) และคานายหนาในการหาผูเชาเรือ
(Brokerage) เขาลักษณะเปนเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงิน
ไดดังกลาวไปยังตางประเทศ มีหนาที่ตองหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายในอัตรารอยละ 15.0
(3) สําหรับคาเทียบเรือเมื่อเรือเขาเทียบทาเรือในตางประเทศ คาเบี้ยประกันภัยตัวเรือ คาเบี้ย
ประกันภัยลูกเรือ คาเบี้ยประกันภัยสินคา คาซอมแซมตัวเรือ (Bunking) คารักษาพยาบาล และคารับรอง
(Entertain) ซึ่งเปนคาใชจายของลูกเรือตามที่ไดจายไปจริง เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8)
แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินดังกลาวไปยังตางประเทศ ไมมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย แตอยาง
ใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/12269 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537)
2.2 เงินไดตามมาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก คาแหงกูด วิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
อยางอื่น
2.2.1 คาแหงกูดวิลล (Goodwill) หรือคาความนิยม
2.2.2 คาแหงลิขสิทธิ์ (Copy write) เชน คาลิขสิทธิ์ในบทประพันธ กรรมวิธี สูตร เครื่องหมาย
การคา
2.2.3 คาแหงสิทธิอยางอื่น (Other Right) ไดแก คาสิทธิที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับคา
แหงกูด วิลล หรือคาแหงลิขสิทธิ์ เชน สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร
2.2.4 คาสิทธิ (Royalty) ตามขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอนระหวางประเทศไทย
กับประเทศตาง แบงเปน
(1) คาตอบแทนเพือ่ การใชหรือสิทธิในการใชลขิ สิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ
วิทยาศาสตรใดๆ เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนั้น
คาตอบแทนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
จึงเขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรม ซึ่งถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรค 2 แหงอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรัง่ เศส เพื่อ
การเวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/19845 ลงวันที่ 5 กันยายน 2538)
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาเมื่อพนกําหนดประกัน คาโทรสารหรือโทรศัพทให
คําแนะนํากรณีปญหาเรงดวน คาฝกอบรมวิธีการใชโปรแกรม และคาปรึกษาทีผ่ ูเชี่ยวชาญเขามาฝกอบรม
พนักงานในประเทศไทยเปนเวลา 2 สัปดาห เขาลักษณะเปนคาแหงลิขสิทธิ์เปนเงินไดตามมาตรา 40(3) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพือ่ การเวน
การเก็บภาษีซอ นในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินไดจากทุน ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงาน
วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/3299 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2539)
บริษัทฯ
จายคาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกบริษัทที่อยูในประเทศทีม่ ี
อนุสัญญาหรือความตกลงเพือ่ เวนการเก็บภาษีซอนกับประเทศไทย เชนนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงาน
วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาลักษณะเปน
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คาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ถือเปนคาแหงลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร
ดังนั้น กรณีบริษัทฯ จายคาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศตอไปนี้ (ตามขอหารือ) ซึ่งไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยเขาลักษณะเปนการจาย
คาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมซึ่งถือเปนคาสิทธิ บริษัทฯ มีหนาทีห่ ักภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดังนี้
(ก) อินโดนีเซีย และปากีสถาน รอยละ 10 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12
แหงอนุสัญญาฯ
(ข) ฮังการี รอยละ 15 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ
(ค) เบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอรแลนด โปแลนด และสหราชอาณาจักร
รอยละ 5 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ
(หนังสือกรมสรรรพากรที่ กค 0811/4702 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539)
(2) คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชสิทธบัตร เครื่องหมายการคา แบบ หรือ
หุนจําลอง แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีใดๆ เชน
การจัดหาเอกสารและแบบตางๆ ที่ใชในการกอสรางและการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่ง
ตามสัญญา Confidentiality Agreement ไดกําหนดใหใชเอกสารและแบบตางๆ ดังกลาว ไดเฉพาะ
เพื่อการกอสรางและการดําเนินงานโรงกลัน่ น้ํามันที่ตกลงกันเทานัน้ ไมสามารถนําเอกสารและแบบดังกลาว
ไปใชกอสรางโรงกลั่นแหงอืน่ และไมสามารถนําไปใหผูอื่นใชไดอีก ดังนี้ คาตอบแทนการใชเอกสารและ
แบบดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชแบบ หรือหุนจําลอง แผนผัง ซึ่งถือเปนคาสิทธิ ตามขอ 12
แหงอนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/11458 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2536)
บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีความประสงคจะกอสรางและประกอบธุรกิจโรงแรม
ขนาด 400 หอง ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตกลงกัน ไดทําสัญญาวาจางบริษัท A. ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสและเปนบริษัทเจาของโรงแรมในเครือทัว่ โลก
เพื่อใหความชวยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance Contract) ในการกอสรางโรงแรม บริษัท A. จะใหความชวยเหลือในการ
จัดทําขอเสนอแนะและกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของบริเวณโรงแรม และวัสดุอปุ กรณตางๆ ของโรงแรม
และจะสงผูเชี่ยวชาญเขามาแนะนํา ตรวจสอบแผนงานตางๆ ในประเทศไทยไมเกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3
สัปดาห บริษทั ฯ ตกลงจะชําระคาตอบแทนใหเปนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ และจะชําระคืนคาเดินทางของ
ผูเชี่ยวชาญในการเขามาปฏิบัติงานใหกับ บริษัท A. เชนนี้ การใหความชวยเหลือของบริษัท A. ดังกลาว เขา
ลักษณะเปนการใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชย หรือทางวิทยาศาสตร และ
โดยที่ตามสัญญาใหความชวยเหลือดังกลาว กําหนดใหเอกสารที่เกีย่ วกับขอเสนอแนะอันเปนมาตรฐานใน
การกอสรางโรงแรมของบริษัท A. เปนลิขสิทธิ์ของบริษัท A. ดังนั้น การจายเงิน เปนคาตอบแทนการให
ความชวยเหลือตามสัญญาดังกลาว ใหกับบริษัท A. จึงถือเปนการจายเงินคาสิทธิตามนัยของ 12 วรรคสี่ แหง
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ความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อการยกเวนการเก็บภาษีซอน
และการให
ความชวยเหลือตามขอเท็จจริงดังกลาว ยังถือไมไดวาบริษัท A. ไดใหความชวยเหลือโดยผานสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เมื่อบริษัทฯ จายเงินคาตอบแทนและเงินคาใชคนื คาเดินทางของผูเชี่ยวชาญ
อันถือเปนสวนหนึ่งของคาสิทธิดวย บริษัทฯ มีหนาทีต่ องหักภาษีเงินได ณ ที่จายไวในอัตรารอยละ 15 ตาม
มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/10352 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2536)
(3) คาตอบแทนเพือ่ การใชหรือสิทธิในการใชฟล มภาพยนตร หรือเทปบันทึกภาพสําหรับ
โทรทัศน หรือการกระจายเสียง อุปกรณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร เชน
เงินคาเชาชองสื่อสัญญาณในระบบดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของอินโดนีเซีย ถือเปน
เงินไดพึงประเมินประเภทคาสิทธิ ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
(หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/01206 ลงวันที่ 20 มกราคม 2535)
(4) คาตอบแทนเพื่อขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
วิทยาศาสตร เชน
การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการกอสรางและการดําเนินการโรงกลั่นน้าํ มัน เขาลักษณะ
เปนการใหขอมูลทางเทคนิคที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไมเปนที่เปดเผยกับบุคคลทั่วไป และโดยทีต่ ามสัญญา
Confidentiality Agreement ยังกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับตราบเทาที่ขอมูล
นั้นยังไมเปนที่เปดเผยตอสาธารณะชน และไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในกิจการอื่นใดได นอกจาก
นํามาใชในกิจการโรงกลั่นน้าํ มันที่ตกลงกันเทานั้น ดังนี้ คาตอบแทนการใชขอมูลดังกลาวเขาลักษณะเปน
คาตอบแทนการใชขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชย หรือทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
ถือเปนคาสิทธิ ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เพื่อการ
เวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/11458 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2536)
การใหบริการทางเทคนิค (Technical Consultation) เพื่อแกปญหาตางๆ เพื่อให
วัตถุประสงคตามสัญญาบรรลุเปาหมาย การใหขอมูลทางเทคนิค (Technical Information) เชน แบบ
แผนผัง ขอกําหนด และขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิต เปนตน การใหความชวยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance) โดยสงวิศวกรผูเชี่ยวชาญเขามาใหคําปรึกษาทางเทคนิค การชวยฝกอบรม
พนักงาน และการชวยคัดเลือก จัดหา และติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการผลิต ตามสัญญาความ
ชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุนที่ไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย และในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ผูวาจาง
ตองชําระคาที่พัก คาอาหาร และคาเดินทางของผูเชี่ยวชาญที่เขามาใชความชวยเหลือในประเทศไทย เชนนี้
คาตอบแทนการใหบริการดังกลาว
เชาลักษณะเปนคาตอบแทนเพื่อขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทาง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร ซึ่งถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรค สาม แหงอนุสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอ น (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/24174 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2538)
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บริษัท พ. เปนผูกําหนด Shopping Center Concept ซึ่ง Shopping Center
Concept ดังกลาว เปนสิง่ ที่บริษัท พ. ไดมาจากประสบการณที่ไดประกอบกิจการศูนยการคาเปนจํานวน
หลายแหง และเปนระยะเวลายาวนานหลายป ฉะนัน้ สัญญาวาจางระหวางบริษัทฯ กับบริษัท พ. จึงเขา
ลักษณะเปนการใหขอสนเทศที่ไดจากประสบการณในการประกอบกิจการศูนยการคาของบริษัท พ. แก
บริษัทฯ ซึ่งเกินขอบเขตการใหบริการทางวิชาชีพโดยทั่วไป
ดังนัน้ คาตอบแทนที่บริษัท พ. ไดรับจึงถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรคสาม แหงอนุสัญญา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน และปองกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากรในสวน
ที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ จายคาตอบแทนใหกบั บริษัท พ. ซึ่งมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีหนาที่หกั ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง ตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ ดังกลาว (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/8899 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2536 และที่ กค 0802/พ.7366 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2537)
(5) กําไรที่ไดจากการจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินที่กอใหเกิดคาสิทธิขึ้น ถาสิทธิหรือทรัพยสิน
นั้นจําหนายโดยผูมีถิ่นที่อยูใ นประเทศคูสญ
ั ญากับประเทศไทย เพื่อการใชโดยเฉพาะในประเทศไทย และการ
หรือของสถานประกอบการ
ชําระเงินคาสิทธิหรือทรัพยสินนั้นตกเปนภาระแกวิสาหกิจของประเทศไทย
ถาวรที่ตั้งอยูในประเทศไทย (ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน)
2.3 เงินไดตามมาตรา 40 (4) แหงประมวลรัษฎากร เงินไดที่เปน
2.3.1 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก
(1) ดอกเบี้ยพันธบัตร ซึ่งจายโดยรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจายโดยธนาคาร
(3) ดอกเบี้ยหุนกู ซึ่งจายโดยบริษัทจํากัด และรัฐวิสาหกิจ
(4) ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ซึ่งจายโดยบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
(5) ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ เชน
บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของบริษัท ค. จํากัด ประเทศญี่ปุน บริษัทฯ ไดกูเงินจากบริษัท ค.
จํากัด ซึ่งไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เชนนี้ ดอกเบี้ยดังกลาวเขาลักษณะเปนเงินไดตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เมือ่ บริษัทฯ จายดอกเบี้ยไปใหแกบริษัทผูใหกูในประเทศญี่ปุน ที่มิใช
สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัย ซึ่งมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทั ฯ จึงมีหนาที่ตองหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากดอกเบีย้ จายในอัตรารอยละ 15 ของดอกเบี้ย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/10293 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2537)
(6) ดอกเบี้ยเงินกูย ืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียม เฉพาะสวนที่ถกู หักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดปโตรเลียม
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(7) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครัง้ แรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน ซึ่ง
จายโดยบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
(8) เงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ
(9) ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอืน่ ๆ ที่ไดจากการใหกยู ืม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ เชน
บริษัท ป. จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญา Credit Agreement กับบริษัท K. ซึ่งเปน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณเกาหลี และเปนนิติบุคคลตางประเทศที่มไิ ดประกอบ
กิจการในประเทศไทย ตามสัญญาดังกลาว บริษัทฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit
Insurance Fee) ใหกับบริษัท K. เนื่องจากบริษัท K. ไดไปกูเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea EXIM Bank) เพื่อนํามาใหบริษทั ฯ ตามสัญญา Credit
Agreement ซึ่งตามสัญญาระหวางบริษัท K. กับธนาคารฯ นั้น ระบุวา บริษัท K. จะตองซื้อประกันเพื่อ
ประกันความเสี่ยงในการไดรับชําระสินเชื่อคืนจากบริษทั ฯ เชนนี้ คาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit
Insurance Fee) ที่บริษัทฯ จายใหกับบริษัท K. เปนประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืม
ของบริษัท K. จึงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ จาย
คาธรรมเนียมดังกลาวไปใหบริษัท K. บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 ของเงินที่
จาย ตาม มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/15795 ลงวันที่ 7 กันยายน
2537)
ธนาคารฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร ก. ซึ่ง
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของฮองกง และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
(ก) ธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินสกุลเยน ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ ต่ําจากธนาคาร ก.
(ข) ในวันเดียวกับที่ธนาคารฯ ทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ธนาคารฯ จะเขาทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร ก. โดยตามสัญญาแลกเปลี่ยนดังกลาวธนาคารฯ
และธนาคาร ก. จะแลกเปลีย่ นเงินเยนตามสัญญากูเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
จากอัตราดอกเบี้ยของเงินเยนตามสัญญากูซึ่งมีอัตราต่ําเปนอัตราดอกเบีย้ ของเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่มีอัตราสูง
ดวย ทั้งนี้ ธนาคารฯ และธนาคาร ก. จะใชจํานวนเงินตน และกําหนดเวลาในการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเปน
เกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนกัน
(ค) เมื่อถึงกําหนดเวลาแลกเปลี่ยนดังกลาว และธนาคารฯ จะสงผลตางระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ตกลงแลกเปลี่ยนกันในธนาคาร ก.
กรณีดงั กลาว เนื่องจากธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยมื เงินสกุลเยนจากธนาคาร ก. และไดทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินเยนดังกลาว เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคาร ก. ซึ่งเปนผูใ หกูพรอมทั้งแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยจากอัตราของเงินเยนเปนอัตราของเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การทําสัญญากูยืมและสัญญา
แลกเปลี่ยนดังกลาว จึงถือไดวาธนาคารฯ และธนาคาร ก. ไดตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเงิน
สกุลเยน เปนอัตราของเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ และมีผลใหธนาคารฯ ตองชําระหนี้เงินกูย มื ใหกับเจาหนี้
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เสมือนเปนการกูยืมเงินสกุลเงินสหรัฐฯ ฉะนั้น การชําระเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนดังกลาว จึงเขาลักษณะ
เปนเงินไดที่มลี ักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกยู ืมตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร และเมื่อธนาคารฯ ชําระเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนออกไปใหธนาคาร
ก. ซึ่ง มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงมีหนาที่ตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลไวในอัตรารอย
ละ 10 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/4441 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539)
(10) ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทกุ ชนิด ไมวาจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม ซึ่งจายโดยบุคคลใดๆ
2.3.2 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก
(1) เงินปนผลที่ไดจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย
(2) เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย
(3) เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
(4) เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวมตามมาตรา 39 แหงประมวล รัษฎากร
(5) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(6) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาที่
เสียภาษีเงินไดปโตรเลียม ที่อยูในบังคับทีต่ องหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ทีจ่ ายตามกฎหมายดังกลาว
2.3.3 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ค) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุนหรือผู
เปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล
2.3.4 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินลดทุนของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล เฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรหรือเงินที่กันไวรวมกัน
2.3.5 เงินไดตามมาตรา 40(4)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน
สวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไวรวมกัน
2.3.6 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
2.3.7 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน
หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่นเปนผูออก ทั้งนี้ เฉพาะซึง่ ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาทีล่ งทุน
2.4 เงินไดตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตามมาตรา
40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร
2.5 เงินไดตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระดังนี้
2.5.1 วิชากฎหมาย
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2.5.2 การประกอบโรคศิลป
2.5.3 วิศวกรรม
2.5.4 สถาปตยกรรม
2.5.5 การบัญชี
2.5.6 ประณีตศิลปกรรม
หมายเหตุ
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทย แตไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 กองทุนรวมดังกลาวไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจาก เงินสวนแบงของกําไรดังกลาวถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร
3. อัตราภาษีเงินไดหัก ณ ที่จา ย
สําหรับการหักภาษีเงินไดนติ ิบุคคลตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2535
เปนตนไป กําหนดอัตราภาษีไวดังนี้
3.1 สําหรับการจายเงินไดพงึ ประเมินอื่นใดนอกจากกรณีตามขอ 3.2 รอยละ 15
3.2 สําหรับการจายเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 10
3.3 เพื่อเปนการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศใหมีการพัฒนา และขยายกองเรือเพิ่มมาก
ขึ้น จึงกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดที่นํามาคํานวณภาษีเงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และคง
จัดเก็บในอัตรารอยละ 1.0 สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนคาเชาเรือเดินทะเลที่ใชในการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ทั้งนี้ เฉพาะคาเชาที่
มีการจายระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 กันยายน 2544 (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2539)
อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาอัตราภาษีสําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวล
รัษฎากร นี้เทากับอัตราภาษีเงินไดสําหรับการจําหนายกําไรไปตางประเทศตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินกําไรสุทธิ ซึ่งไดเสียภาษีเงินได
จากฐานกําไรสุทธิมาแลวชั้นหนึ่ง และลดอัตราภาษีลงเหลือเทากับอัตราภาษีที่กําหนดตามขอตกลงวาดวยการ
เวนการเก็บภาษีซ้ําซอน
หมายเหตุ
ในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มีความ
จําเปนอยางมากที่ผูศึกษาและผูปฏิบัติตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอน
(Double Taxation Agreement: DTA.) ที่ประเทศไทยไดทาํ ไวกับประเทศตางๆ ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
การคํานวณหักภาษีเงินไดนติ ิบุคคลตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร รวมทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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ตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร เปนอันมาก แตเนื่องจากขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอนมี
เนื้อหารายละเอียดเปนจํานวนมาก จึงขอแยกนําไปกลาวไปบทตอไป
4. การยกเวนภาษีเงินได
4.1 สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยมื จากตางประเทศที่จายใหแก
4.1.1 สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศที่มกี ฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึน้
และรัฐบาล
ตางประเทศนัน้ เปนเจาของทุนทั้งหมด
4.1.2 บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะ
ดอกเบี้ยทีไ่ ดรบั จาก
(1) ธนาคารแหงประเทศไทย
(2) รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเ งินนั้น
(พระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 สัตต)
4.2 สําหรับดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกยู ืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม ที่จําหนายในตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 อัฏฐ)
5. การเสียภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่ าย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
5.1 การนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ใหผูจายเงินไดที่มีหนาทีห่ ักภาษี ณ ทีจ่ ายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นําสงเงินภาษีหัก
ณ ที่จาย ที่คํานวณตามหลักเกณฑเงื่อนไขและอัตราที่กฎหมายกําหนด พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
54 สวน ก ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ไมวาตนจะไดหักภาษีไว ณ ที่จายไวหรือไมก็ตาม
5.2 การเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล โดยผูจายเงินไดเปนผูหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร และนําสงไวโดยถูกตองครบถวนแลว ถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศนั้น ไดเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลในประเทศไทยโดยเสร็จเด็ดขาดแลว บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาวไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศ
ไทยอีก และไมอาจใชประโยชนจากจํานวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลที่ถูกหักไว ณ ที่จาย เพื่อการใดๆ ในประเทศ
ไทยไดอกี
6. ความรับผิดของผูจายเงินได
6.1 ความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหนาํ บทบัญญัติตามมาตรา 54 แหงประมวล
รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม เปนผลใหผูจายเงินไดมีความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ตามที่
ตองหักและนําสง ดังนี้
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6.1.1 กรณีที่ผูจายเงินมิไดหักและนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายหรือไดหักและนําสงแลว แตไมครบ
จํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินได
6.1.2 กรณีผูจายเงินไดหกั ภาษี ณ ที่จายไวแลว แตมไิ ดนําสงผูจายเงินตองรับผิดแตเพียงฝายเดียว
(มาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร)
6.2 ความรับผิดในเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูจายเงินไดไมนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ภายในเจ็ด
วันนับแตวนั สิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมิน ผูจายเงินไดตอ งรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหง
ประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี
6.3 ความรับผิดทางอาญา
กรณีผูจายเงินไดไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนดเวลา ตองรับผิดระวางโทษปรับทางอาญา
ไมเกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกรมสรรพากรกําหนดอัตราที่ควรเปรียบเทียบ
ปรับดังนี้
6.3.1 กรณียื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วัน นับแตวนั พนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 100 บาท
6.3.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกวา 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 200 บาท
6.3.1 กรณีเจาพนักงานสรรพากรตรวจพบความผิด ปรับกระทงละ 1,000 บาท
7. วิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย
สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินที่อยูในขายตองหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2535 เปนตนมากําหนดวิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ใหเกิดความ
งาย ปองกันการสับสนและการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) (โดยเลือกจายเงินไดประเภทที่กฎหมาย
ยอมใหหักคาใชจายในอัตราสูง) ทั้งนี้ โดยใหเงินไดทุกประเภทเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมยอมใหหกั คาใชจาย
ใดๆ
การคํานวณภาษีจึงใหนําเงินไดพึงประเมินที่จาย คูณดวยอัตราภาษีเงินได ดังนี้
7.1 สําหรับเงินไดพงึ ประเมินอื่นใดที่มใิ ชเงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่ าย

=

เงินไดพึงประเมิน x 15 %

7.2 สําหรับเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่ าย

=

เงินไดพึงประเมิน x 10 %

หมายเหตุ
1. การเสียภาษีหัก ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นี้ เปนวิธีการเสียภาษีเงินได โดย
เสร็จเด็ดขาด ผูมีเงินไดไมตอ งยื่นรายการเสียภาษีอกี
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2.
ตองพิจารณาอนุสญ
ั ญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนที่ประเทศไทยไดกระทําตอประเทศที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลผูมีเงินไดตั้งอยู
8. กรณีที่ไมตอ งหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
8.4.1 การจายคานายหนาแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่
มีขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซ้ําซอนกับประเทศไทย
1. กรณีที่บริษัทฯ จายเงินคานายหนาใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่
มีถิ่นที่อยูในประเทศฟนแลนด โดยการประกอบกิจการนายหนาดังกลาวไมไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย เชนนี้ การจายเงินไดดงั กลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินกําไรที่ไดเนื่องจากธุรกิจ ไดรับยกเวนภาษี เงิน
ไดตามขอ 7 วรรคหนึ่ง แหงอนุสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ฟนแลนด เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอ น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 บริษัทฯ จึงไม
มีหนาที่หกั ภาษีเงินได ณ ทีจ่ ายแตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/16990 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2531)
2. หางฯ ประกอบกิจการผลิตสินคาเครื่องประดับเพื่อสงออก ไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัท... ซึง่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย
เปนตัวแทน
จําหนายสินคาของหางฯ ในประเทศฝรั่งเศส เงินคานายหนาดังกลาวเขาลักษณะเปนกําไรจากธุรกิจ และโดย
ที่บริษัท... มิไดประกอบกิจการโดยผานทางสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น บริษัท.. จึงไมมี
หนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลในประเทศไทยจากคานายหนาที่ไดรบั ทั้งนี้ ตามขอ 7 วรรคแรก แหง
อนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน และมาตรา 3 แหง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 ฉะนั้น เมื่อหางฯ สงเงินคานายหนาออกไปใหบริษัทฯ หางฯจึงไมมี
หนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายแตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/13720 ลงวันที่ 6 กันยายน
2532)
3. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและขายสินคาออกไปยังตางประเทศ ซึ่งในการติดตอกับลูกคา
บางราย มีเงื่อนไขการคิดเงินคานายหนาใหกับบุคคลซึ่งติดตอขายสินคาใหบริษัทฯ โดยคิดคานายหนาเปน
อัตรา รอยละของมูลคาสินคาที่สงออกตาม Invoice ของลูกคาเฉพาะรายนั้น และมีการจายคานายหนาใหกับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของประเทศญี่ปุน และบุคคลธรรมดาของประเทศเยอรมัน ซึ่งเดินทางเขามารับ
เงินคานายหนาในประเทศไทยและอยูในประเทศไทยไมเกิน 180 วันในปปฏิทิน
รวมทั้งไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เชนนี้ การจายเงินไดดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินไดเนื่อง จากการ
รับทํางานใหตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร และโดยทีน่ ายหนาดังกลาวเปนบุคคลทีม่ ีถิ่นที่อยูใน
ประเทศญี่ปุน และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งมีอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
กับประเทศไทย เงินไดดังกลาวจึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดในประเทศไทย ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา
ฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 บริษัทฯ ผูจายคานายหนาจึงไมมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ทีจ่ าย แตอยางใด (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/1832 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537)
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4. บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดจายคานายหนาในการหาลูกคาในตางประเทศ โดย
คํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขายตามอัตราที่ตกลงกันใหกับบริษัท A แหงประเทศสิงคโปร ซึ่งไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย โดยบริษัท A ถือหุนอยูในบริษัทฯ รอยละ 25 เชนนี้ กรณีบริษทั ฯ จายเงิน
คานายหนาในการหาลูกคาใหแกบริษัท A ดังกลาวง ถือเปนการจายกําไรจากธุรกิจ ไดรับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีเงินไดในประเทศไทย ตามขอ 7 วรรคหนึ่ง แหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐสิงคโปรเพื่อการยกเวนการเก็บภาษีซอนในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได บริษัทฯ
จึงไมมีหนาทีต่ องหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหง ประมวลรัษฎากร และการจายคานายหนา
ดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายคาบริการใหแกผูประกอบการนอกราชอาณาจักร เนื่องจากการใหบริการใน
ตางประเทศ บริษัทฯ จึงไมมีหนาที่ตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0811/4492 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2539)
8.4.2 กรณีเงินไดจากการประกอบธุรกิจตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร
1. บริษัทฯ ไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารในตางประเทศ (ธนาคาร A) โดยตามสัญญาดังกลาว
กําหนดใหบริษัทฯ ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินเยน ตอมาเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนมี
แนวโนมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศสกุลอื่น บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะเขาทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Currency Swap Agreement) กับธนาคารในตางประเทศอีกแหงหนึ่ง
(ธนาคาร B) เพื่อแลกเปลี่ยนเงินเยนกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(1) บริษทั ฯ และธนาคาร B จะใชจาํ นวนเงินตน อัตราดอกเบี้ย และกําหนดเวลาในการชําระ
หนี้ตราสัญญากูระหวางบริษทั ฯ กับธนาคาร A. เปนเกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการ
แลกเปลี่ยนกัน และจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินเยนกับเงินเหรียญสหรัฐไวลวงหนา
(2) เมื่อถึงกําหนดเวลาตาม (1) บริษัทฯ มีหนาทีต่ องสงเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งคํานวณตามอัตรา
ที่ตกลงกันออกไปใหธนาคาร B และในทางตรงกันขาม ธนาคาร B มีหนาที่ตอ งสงเงินเยนมาใหบริษัทฯ
(เพื่อที่บริษัทฯ จะไดนําไปชําระใหกับธนาคาร A)
(3) ในการเขาสัญญาดังกลาว ธนาคาร B จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากบริษัทฯ ดังนี้
(ก) คาธรรมเนียมในการจัดทํา Current Swap Agreement (Arrangement Fee)
ซึ่งจะเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อทําสัญญา
(ข) คาธรรมเนียมประกันความเสี่ยง (Fee for Assuming Some Credit Risk of
Counter Party) ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินตราตางประเทศที่แลกเปลี่ยนกันในแตละงวด โดยจะเรียกเก็บ
ทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตรากัน
เนื่องจากคาธรรมเนียมทั้ง 2 รายการดังกลาว เขาลักษณะเปนเงินไดจากการประกอบธุรกิจ
การพาณิชยของธนาคาร B ซึ่งถือเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ สง
เงินคาธรรมเนียมดังกลาวออกไปใหธนาคาร B ซึ่งมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทั ฯ จึงไมมี
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หนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายจากคาธรรมเนียมที่จา ยตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/19630 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2532)
2. การโอนเงินคาจางจากคาโฆษณาไปยังตางประเทศ ถาบริษัทตางประเทศประกอบกิจการเปน
บริษัทโฆษณา คาจางโฆษณาเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูวาจาง
ซึ่งจายเงินคาโฆษณาใหแกบริษัทตางประเทศไมมีหนาทีห่ ักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร แตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/24049 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2536)
3. บริษัทฯ ไดเชารถยกตีนตะขาบ (Crawler Crane) พรอมอุปกรณ จากบริษัทผูใหเชาใน
ประเทศญี่ปุน และไดเชาอุปกรณกําเนิดกําลัง (Generator) พรอมอุปกรณ จากบริษัทผูใหเชาในประเทศ
สิงคโปรเพื่อนํามาใชในโครงการขยายโรงกลั่นของบริษัท ท. บริษัทผูใหเชาทั้งสองเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศญี่ปุนและประเทศสิงคโปร มิไดประกอบกิจการหรือมีตัวแทนหรือสถานประกอบการถาวรใดๆ ใน
ประเทศไทย เชนนี้ การจายเงินไดดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินกําไรที่ไดเนือ่ งจากธุรกิจ ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 7 วรรคหนึ่ง แหงอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศญีป่ ุนเพื่อการเวนการเก็บภาษี
ซอน และตามขอ 7 วรรคหนึ่ง แหงความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
บริษัทฯ ในประเทศไทยผูเ ชา จึงไมมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จา ย หรือภาษีอื่นแตอยางใด (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/220 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537)
4. บริษัทฯ ประกอบกิจการขายปลีกสินคาอุปโภคบริโภคในลักษณะรานคาสะดวก ตองการขยาย
ธุรกิจโดยการเพิ่มสาขาและชนิดของสินคา บริษัทฯ จึงตองสรางศูนยกระจายสินคาขนาดใหญที่มกี ารจัดเก็บ
สินคาดวยระบบคอมพิวเตอร บริษัทฯ ไดทําสัญญาวาจางบริษัท A แหงประเทศแคนาดา ไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เพื่อใหบริการดังนี้
(1) รวบรวมและประเมินขอมูลอยางละเอียดที่จําเปนตองใชในการศึกษางานครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงจํานวนหรือความหลากหลายของ
สินคาในปจจุบันและในแผนงานในอนาคตที่คาดการณไว ระดับสินคาคงคลัง และการเคลื่อนไหวของสินคาเหลานั้น ตําแหนงที่ตั้งของรานสาขา
และประวัติหรือรายละเอียดการสั่งสินคา ความถี่ของการจัดสง และเปาหมายมาตรฐานการบริการตอรานสาขา

(2) ทําการสรุปและประเมินเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ วิธีจัดสินคา และวิธกี าร
จัดสงสินคา รวมทั้งทําการออกแบบ Lay Out ตางๆ และขนาดของคลังสินคาที่เหมาะสมกับวิธีตางๆ
เหลานั้น
(3) ทําการแนะนําระบบงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อรองรับแผนการขยายงานของบริษัทฯ และ
เพื่อบรรลุถึงเปาหมายผลตอบแทนในการลงทุน ตระเตรียมระบบ Lay Out และเตรียมงบประมาณในการ
ดําเนินการ ทําการสรุปเรื่องขีดความสามารถสูงสุดหรือกําลังผลิตของ Lay Out ตางๆ และระบุการ
เตรียมการขยายโครงการ
(4) เตรียมแบบ Lay Out อยางละเอียดของเครื่องมือเครื่องใชที่ตองติดตัง้ รวมทั้งระบุ
รายละเอียดเนือ้ ที่หรือสถานที่ใชประกอบการทํางานที่เกีย่ วของและทําการสรุปเรื่องขนาดของตัวอาคารขอ
คลังสินคา และรายละเอียดทีเ่ กี่ยวของ
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(5) ประสานงานกับสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ เพื่อใหทราบถึงเนื้อที่ที่ตองวางเวน เพื่อ
ใชปฏิบัติงานของสวนตางๆ ของอาคารคลังสินคา
(6) คิดคนและระบุมาตรฐานของอุปกรณ ทั้งที่ตอ งประกอบติดตั้งกับตัวอาคาร และที่ไมตอ ง
ประกอบติดตัง้ เพื่อใหไดมาตรฐานในการประมูลงานอุปกรณดังกลาวที่ไดประสิทธิภาพ
(7) ประสานงานในการจัดสงและการติดตั้งของอุปกรณดังกลาว
(8) พัฒนาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ดังกลาว
(9) คิดคนหาแผนงานอยางละเอียดเปนขัน้ ตอนในการเริ่มรับสินคาเขาคลัง และเริ่มการ
ปฏิบัติงานของคลังสินคา
ในการใหบริการดังกลาว บริษัท A จะสงพนักงานเขามาเก็บขอมูลและใหบริการในประเทศ
ไทยรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 62 วัน เชนนี้ เงินไดจากการใหบริการตามสัญญาดังกลาว เขาลักษณะเปนกําไรจาก
ธุรกิจ แตโดยที่การสงพนักงานเขามาใหบริการในประเทศไทยรวมเวลา 62 วัน ยังถือไมไดวา บริษัท A
ใหบริการโดยผานสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนัน้ บริษัท A จึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในประเทศไทยจากเงินไดที่ไดรับตามสัญญาดังกลาว ตามขอ 7 วรรคหนึง่ แหงอนุสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศแคนาดา เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน และมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
18) พ.ศ.2505 และการใหบริการของบริษัท A เขาลักษณะเปนการใหบริการโดยผูประกอบการที่อยูนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งเขามาใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมไดจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่มเปน
การชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จายคาจางตามสัญญาใหกบั บริษัท A
บริษัทฯ มีหนาที่ตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 ตามมาตรา 83/6(1) แหงประมวลรัษฎากร
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/3488 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539)
5. บริษัทฯ กูยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ โดยใหบริษัทใน
ประเทศญี่ปุน ซึ่งประกอบกิจการทัว่ ไปทีม่ ิใชสถาบันการเงิน โดยมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย คํา
ประกันเพื่อออกหนังสือค้ําประกันการชําระคืนเงินตนและดอกเบีย้ ในการกูยืม บริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียม
การออกหนังสือค้ําประกันเงินกูยืมในอัตรารอยละ 0.5 ตอปของยอดเงินกูยืม และถาการชําระคาธรรมเนียม
ลาชา บริษัทฯ ตองจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15.0 ตอป โดยคิด 360 วันเปนหนึ่งป เชนนี้ คาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันดังกลาว เขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และสําหรับดอกเบีย้ อันเนื่องมาจากการชําระ
คาธรรมเนียมลาชา เขาลักษณะเปนเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน หรือคาตอบแทน
อื่นๆ ที่ไดจากการกูยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ตองหักภาษีเงินไดตามมาตรา 70
แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ 11 วรรคสอง (ข) และวรรคสี่ แหงอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุน ในอัตรารอยละ 15 ของเงินที่จาย (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/17901 ลงวันที่ 31
ธันวาคม 2540)
8.4.3 กรณีสํานักงานผูแทนของบริษัทตางประเทศ
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บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศสิงคโปร ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนสํานักงาน
ผูแทนในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจประเภทที่กําหนดไวในบัญชี ค. ตามขอ 5 แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 หมวด 3(1) เปนสํานักงานผูแทนเพื่อใหคําแนะนําในดาน
ตางๆ แกผูใชสินคาของบริษัทฯ หาแหลงจัดซื้อชิ้นสวนอะไหลเครื่องจักร สําหรับหลอแมแบบพลาสติก
เครื่องจักรที่ใชสําหรับทาและเคลือบแผนฟลมแมเหล็ก และรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศ
ไทยใหสํานักงานใหญทราบเทานั้น มิไดใหบริการแกผอู ื่น และสํานักงานผูแทนมิไดประกอบกิจการที่จะ
กอใหเกิดรายรับแตอยางใด เชนนี้ คาใชจายตางๆ ของสํานักงานผูแทนไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงานใหญ
จึงไม ถือเปนรายได หรือรายรับที่จะตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือภาษีการคาตามลําดับ
แต อยางใด ตามนัยขอ 3 แหงประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินไดและภาษีการคาของสํานักงานผูแทนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่กระทํากิจการในประเทศไทย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2529* ดังนั้น
สํานักงานผูแทนจึงไมตองจดทะเบียนการคาแตตองมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล แมวา สํานักงานผูแทนจะไมมีรายไดที่ตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ตาม และสํานักงาน
ผูแทนมีหนาทีต่ องขอมีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแตวนั ที่เริ่มประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ตามขอ 1(ข) แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลมีและใชเลขประจําตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2522 (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/1037 ลงวันที่ 26 มกราคม 2532)
* ปจจุบันรายไดดงั กลาวไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามนัยขอ 1 แหงประกาศกรมสรรพากรเรื่อง
ภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิม่ สําหรับสํานักงานภูมภิ าคของบริษัทขามชาติที่กระทํากิจการในประเทศไทย ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2535
หมายเหตุ
ในการจายเงินไดตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)(6) หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินได
อาจมีหนาที่ตอ งนําสงภาษีมลู คาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไดนําไปกลาวในบทตอไป

7. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เลขประจําตัวผูเสียอากรตามมาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร เปนมาตรการเพื่อความสะดวก
แกผูเสียภาษีอากร และเพื่อประโยชนในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของทางราชการ กลาวคือ ในการ
ปฏิบัติการตางๆ ตามประมวลรัษฎากร เชน การยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือการนําสง
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ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ฯลฯ หากกิจการหรือผูเสียภาษีไดแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรไวโดยครบถวน
แลว จะทําใหทราบไดโดยงายวาผูเสียภาษีไดปฏิบัติการตางๆ โดยครบถวนแลว โดยเฉพาะกรณีที่นําเครื่อง
คอมพิวเตอรเขามาใชในการบันทึกขอมูล
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตามประมวลรัษฎากรทุกประเภททีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
ตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวภายใน 60 วัน นับแตวันเริ่มประกอบกิจการ และใชเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรในการปฏิบัติการตางๆ ตามประมวลรัษฎากรทุกครัง้ (มาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร) หากฝา
ฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 3 ทวาทศ แหงประมวลรัษฎากร)
8. วิธีการเสียภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเปนภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 14 ประกอบมาตรา 38
แหงประมวลรัษฎากร) ซึ่งไดกําหนดวิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตาม
ประมวลรัษฎากรไวหลายวิธแี ลวแตกิจการที่กระทํา โดยอาจจําแนกวิธกี ารเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยสังเขป
ดังนี้
8.1 การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จาย
8.1.1 ภาษีหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แหงประมวล
รัษฎากร ใชสําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย โดยใหถือวาภาษีหกั
ณ ที่จาย เปนเครดิตภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดถูกหักไว ณ ทีจ่ าย
“มาตรา 69 ทวิ ภายในบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอืน่ เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คล ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 ภาษีที่หกั ไวนี้ ใหถือเปนเครดิตใน
การคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหุางหุนสวนนิติบคุ คลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น ในการนีใ้ ห
นํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา 69 ตรี ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จายใหกับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพย คํานวณหักภาษี
เงินไดไว ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 แลวนําสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิหริอนิติกรรมใน
ขณะที่มีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 52 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภาษีทหี่ ักไวและนําสงตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีถ่ ูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกหักไวนั้น”
“มาตรา 3 เตรส ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งให
ผูจายเงินได พึงประเมินตามมาตรา 40 ซึ่งไมมีหนาทีห่ ักภาษี ณ ที่จายตามลักษณะ 2 หักภาษี ณ ทีจ่ าย ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขและอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 63 มาใชบังคับโดยอนุโลม” (ดูกฎกระทรวงฉบับที่ 144 และ
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528)
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8.1.2 ภาษีหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ใชสําหรับกรณีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลตางประเทศ ตลอดจนกิจการของรัฐบาล ฯลฯ ที่มิไดกระทํากิจการในประเทศไทย แต
ไดรับเงินไดพงึ ประเมิน ตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ที่จายจากหรือในประเทศ
ไทย กฎหมายกําหนดใหผจู ายเงินไดตองหักภาษีไว ณ ทีจ่ าย และนําสงใหถูกตองครบถวน
8.2 การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง
8.2.1 สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองยื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 ครั้ง คือ
(1) ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลครึ่งป โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของ
กําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียจาก
(ก) ประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทํา
หรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทั่วไปทั้งที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศ กิจการรวมคา
(ข) ผลการดําเนินกิจการสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF: Bangkok International Banking
Facility) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมทั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหมีสอบทานงบการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 43) (มาตรา 67 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)
(2) ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับ
แตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร)
8.2.2 สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพียงรอบระยะเวลาบัญชีละครั้งเดียว โดยตองยืน่ ภายใน 150 วันนับแตวนั สุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ไดแก
(1) บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งกิจการที่
ดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรโดย รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบคุ คลอื่นที่ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ซึ่งประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ ใหยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
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(2) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดโดยใหยนื่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.55
8.2.3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมีหนาที่
ตองเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ ไดจําหนาย เงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวา
เปนเงินกําไร (ภายหลังจากเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว) ออกไปจากประเทศไทย โดยตองเสียภาษีเงินไดใน
อัตรารอยละ 10 ของเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นซึ่งกันไวจากกําไรที่จําหนายออกไปจากประเทศไทย
ดังกลาวโดยใหหักภาษีออกจากเงินทีจ่ ําหนายนัน้ พรอมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 สวน ข. ภายใน
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เจ็ดวัน นับแตวันที่จําหนาย หรือวันที่ทราบแนชัดถึงจํานวนเงินกําไรที่จําหนายในบางกรณี (มาตรา 70 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร)
8.3 การเสียภาษีโดยเจาพนักงานประเมินเรียกเก็บ สําหรับผูเสียภาษีรายที่ชําระภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
ไวไมถูกตองครบถวน ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
8.4 การเสียภาษีเงินไดแทนกัน (มาตรา 65 จัตวา แหงประมวลรัษฎากร)
ใหโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคายาสูบทุกทอดที่ซื้อสินคาจาก
โรงงานยาสูบ โดยใหเสียภาษีแทนใหในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง ไมวาทอดใด ๆ และใน
อัตรารอยละ10 ของกําไรของผูขายปลีก (ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2526)) และนําภาษีดังกลาวไป
ชําระที่กองคลัง กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ภาษีทเี่ สียแทนดังกลาวใหถือเปนเครดิตของผู
เสียภาษีในการคํานวณภาษี
อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีแตละวิธีจะไดนําไปกลาวในบทที่วาดวยการเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลจากฐานภาษีตาง ๆ ตอไป

คําถามทายบท
1. ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีหลักการทั่วไปกําหนดไวอยางไร
2. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ไดแก บุคคลใดบาง
3. นิติบุคคลทุกประเภทมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใชหรือไมเพราะเหตุใด
4. ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกี่ลักษณะ อะไรบาง แตละฐานกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไว
อยางไร
5. มีขอกําหนดเกี่ยวกับแหลงเงินไดหรือแหลงรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางไร
6. จงอธิบายความแตกตางของรอบระยะเวลาบัญชีในทางบัญชีและรอบระยะเวลาบัญชีในทางภาษี
อากร
7. นิติบุคคลตองมีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรหรือไม อยางไร
8. การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกี่วิธี อะไรบาง
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3

