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ภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย 
ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร 

 
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศท่ีมิไดประกอบกิจการ

ในประเทศไทย แตมีแหลงเงินไดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่ีเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) 
หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ท่ีจายจากหรือในประเทศไทย ไมวาโดยบุคคลใดๆ ยอมมีหนาท่ีเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในประเทศตามหลักแหลงเงินได (Source Rule) และเพื่อใหการจัดเก็บภาษเีงินไดเปนไปได
ดวยดี จึงมีการกําหนดใหผูจายเงินไดมีหนาท่ีตองนําสงภาษีเงินได ณ ท่ีจาย โดยผูมีเงินไดมิตองมีหนาท่ี
ปฏิบัติการอ่ืนใดอีก การจดัเก็บภาษีดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มาเปน
ประเด็นปุจฉา – วิสัชนาดังนี ้ 

ปุจฉา มาตรา 70 แหงประมวลรษัฎากร บัญญัติไวอยางไร  
วิสัชนา มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร บัญญัติไวดังนี ้ 
     “มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ

กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5) หรือ (6) ท่ีจายจากหรือใน
ประเทศไทย  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี  โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพงึประเมินท่ี
จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  แลวนําสงอําเภอทองท่ีพรอมกับยื่นรายการ
ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด ภายในเจ็ดวันนบัแตวันส้ินเดอืนของเดือนท่ีจายเงินไดพึงประเมินนัน้ ท้ังนี้ ใหนํา
มาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

         ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายของตางประเทศไดรับเงินไดพึงประเมินท่ีเปนดอกเบ้ียจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยมืเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม” 

ปุจฉา หลักการท่ัวไปของภาษีเงินไดนิตบุิคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนด
ไวอยางไร  

วิสัชนา หลักการท่ัวไปของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้  
     1. ภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร เปนภาษีท่ีมีลักษณะท่ีนิยมเรียกกนัวา 

“ภาษีเงินไดเสร็จเด็ดขาด” กลาวคือ การหักภาษเีงินได ณ ท่ีจายกรณอ่ืีนๆ นั้น จํานวนภาษเีงินไดนิติบุคคลท่ี
ถูกหักไว ณ ท่ีจาย ใหถือเปนเครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการของผูมีเงินได แตสําหรับภาษเีงินได ณ ท่ีจาย
ตามมาตรา 70 ไมมีเง่ือนไขดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศท่ีเปนผูถูกหักและนําสง
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายไว ไมมีหนาท่ีตองปฏิบัติการใดๆ เกีย่วกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดนัน้ๆ 
อีก ถือเปนอันเสร็จส้ินไป เม่ือไดมีการเสียภาษีโดยวิธีดังกลาวเรียบรอยแลว  

     2. โดยท่ัวไปจัดเก็บตามหลักแหลงเงินไดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  
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     3. ประเภทเงินไดพึงประเมินท่ีอยูในขายท่ีตองเสียภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 ไดแก เงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3(4)(5) และ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทานั้น กรณีเขาลักษณะเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(7) หรือ (8) ไมอยูในขายท่ีตองเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลในกรณีนี้ เชน บริษทัจํากัดใน
ตางประเทศ ขายสินคาใหแกบริษัทในประเทศไทย หรือไดรับคาโฆษณา จากบริษัทหรือบุคคลอ่ืนในประเทศ
ไทย ไมตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายแตอยางใด  

     4. กรณบีริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูมีเงินได เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอน (DTA) กับประเทศไทย ตองพิจารณาสาระสําคัญของขอตกลงในอนุสัญญา
แตละฉบับวา อยูในขายท่ีตองเสียภาษเีงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากรหรือไม หรือมี
ขอกําหนดเกีย่วกับการลดอัตราภาษีเงินได ณ ท่ีจายหรือไมอยางไร  

     5. ผูจายเงินไดตองรวมรับผิดในจํานวนภาษเีงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร 
ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมีหนาท่ีตองเสีย ตามจํานวนท่ีไมได
หักและหรือนาํสงใหเปนการถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ปุจฉา ผูจายเงนิไดท่ีมีหนาท่ีหักและนําสงภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร 
คือบุคคลใด  

วิสัชนา ผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มิไดมีการ
กําหนดหรือจาํกัดวาเปนบุคคลใด ดังนั้นไมวาบุคคลใดก็ตามท่ีเปนผูจายเงินได ก็ตองมีหนาท่ีหกัและนําสง
ภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ซ่ึงไดแกผูจายเงินไดดังตอไปนี้   

     1. บุคคลธรรมดา รวมท้ังกองมรดก 
     2. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนติิบุคคล  
     3. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท้ังท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ

ตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย 
     4. กิจการท่ีดําเนินรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาล

ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย 
     5. กิจการรวมคา 
     6. มูลนิธิหรือสมาคม  
     7. รัฐบาลและองคการของรัฐบาลท้ังหลาย ซ่ึงไดแก 
         7.1 องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล อาทิ 
              (1) กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามผู

ประพฤติมิชอบแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
              (2) มหาวิทยาลัยของรัฐท้ังหลาย  
         7.2 กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนัน้ อาทิ 
             (1) เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการบริหารราชการสวนจังหวดั องคการ

บริหารราชการสวนตําบล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน   
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             (2) รัฐวิสาหกิจท้ังหลายที่ไมมีฐานะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล อาทิ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรรมขนาดยอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การส่ือสารแหงประเทศไทย การนิคมแหงประเทศไทย การ
รถไฟแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการทหารผานศึก กองสลาก   

             (3) กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจดัต้ังกิจการอ่ืนๆ    
         7.3 หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลัง องคการคาของคุรุสภา   
  8. นิติบุคคลอ่ืน 

ปุจฉา ภาษีเงนิไดนติิบุคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา 
40(2) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร  

วิสัชนา หลักการท่ัวไปของภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้  
     1. เงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดเนื่องจากการรับทํางานให เชน คา

บริหารจัดการทางธุรกิจ คาบริการนายหนาตัวแทน คาฝกอบรม คาซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณ   
     2. โดยท่ัวไปใหคํานวณหกัภาษเีงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงิน

ไดตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรา 15% โดยเฉพาะในกรณีท่ีจายเงินไดดังกลาวใหแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศท่ีไมมีอนสัุญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษี
ซํ้าซอนกับประเทศไทย เชน บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกจิการขนสงทางเรือระหวางประเทศ  
ในการดําเนินงานบริษัทฯ มีคาใชจายตางๆ ท่ีตองจายไปยังตางประเทศ  

         (1) กรณจีายคา Ship Management ซ่ึงเปนคาบริหารเรือ ทางดานเทคนิคการเดินเรือใหกบั
บริษัทในตางประเทศ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู
จายเงินดังกลาวมีหนาท่ีตองหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินท่ีจายในอัตรารอยละ 15.0     

         (2) กรณีคานายหนาในการนําเรือเขาทาเรือ (Agency) และคานายหนาในการหาผูเชาเรือ 
(Brokerage) เขาลักษณะเปนเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงิน
ไดดังกลาวไปยังตางประเทศ มีหนาท่ีตองหกัภาษจีากเงินไดพึงประเมินท่ีจายในอัตรารอยละ 15.0  

         (3) สําหรับคาเทียบเรือเม่ือเรือเขาเทียบทาเรือในตางประเทศ คาเบ้ียประกนัภัยตัวเรือ คาเบ้ีย
ประกันภัยลูกเรือ คาเบ้ียประกันภัยสินคา คาซอมแซมตัวเรือ (Bunking) คารักษาพยาบาล และคารับรอง 
(Entertain) ซ่ึงเปนคาใชจายของลูกเรือตามท่ีไดจายไปจริง เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินดังกลาวไปยังตางประเทศ ไมมีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย แต
อยางใด (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/12269 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2537) 

     3. กรณีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการเก็บภาษีซํ้าซอนกบัประเทศ 
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ไทย และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินไดไมตองหกัภาษี ณ ท่ีจายแตอยางใด  
4. กรณีจายคานายหนาตัวแทนจากการหาลูกคาในตางประเทศ เพื่อการขายสินคาหรือใหบริการ 

ในตางประเทศ และคาฝกอบรมในตางประทศ ไมตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวล
รัษฎากร แตอยางใด 

การคํานวณหกัภาษเีงินไดนติิบุคคลตามมาตรา 70 สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากรอาจแสดงเปนตารางไดดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 สําหรับเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูจายเงินไดในประเทศไทย จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(2) แหงประมวลรัษฎากร  

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
มิได ประกอบกิจการในประเทศไทย  

ผูมีเงินไดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ของประเทศ DTA 

ใช 
ไมตองคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่
จาย เพราะเปนกําไรจากธุรกิจ 

ไมใช 

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน 
อัตรา 15% และไมตองนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

เงินไดที่จายเปนคานายหนาจาก
การหาลูกคาในตางประเทศ 

ใช 

ไมใช 

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน 
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

เงินไดที่จายเปนคานายหนาจาก
การหาลูกคาในประเทศไทย 

ใช 

ไมใช 

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน 
อัตรา 15% และไมตองนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

เงินไดที่จายเปนคาฝกอบรม 
ในตางประเทศ 

ใช 

ไมใช 

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน 
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

เงินไดที่จายเปนคาซอมแซม 
ตางๆ  

ใช 

ไมใช 

คํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน 
อัตรา 15% และตองนําสง
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

เงินไดที่จายเปนคาบริการ 
รับทํางานใหอื่นๆ  
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 ปุจฉา ภาษีเงินไดนินบุิคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา 
40(3) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร 
 วิสัชนา หลักเกณฑของภาษเีงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี ้
     1. เงินไดตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก คาแหงกูดวลิล (Goodwill) หรือคาแหง
ความนิยม คาแหงลิขสิทธ์ิ (Copy write) เชน คาลิขสิทธในบทประพันธ กรรมวิธี สูตร เคร่ืองหมายการคา คา
แหงสิทธิอยางอ่ืน (Other Right) อาทิ คาสิทธิท่ีลักษณะทํานองเดียวกนักับคาแหงกูดวิลล หรือคาแหง   ลิข
สิทธ เชน สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร และคาสิทธิ (Royalty)  
     2. โดยท่ัวไปใหคํานวณหกัภาษเีงินได ณ ท่ีจายในอัตรา 15% ของเงินไดท่ีจาย เวนแตกรณจีายเงิน
ไดใหแกบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศท่ีอนุสัญญาวาดวยการเวนการ
เก็บภาษีซํ้าซอนกับประเทศไทย และซ่ึงไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยดังตอไปนี้ ผูจายเงินไดมี
หนาท่ีหกัภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 
         (1) อินโดนีเซีย และปากีสถาน 10% ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ 
         (2) ฮังการี 15% ตามขอ 12 แหงอนุสัญญา ฯ  
         (3) เบลเยีย่ม แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี เนธอรแลนด โปแลนด และสหราชอาณาจักร 5 % 
ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ 
     3. คาสิทธิมีท้ังท่ีเปนคาบริหารและคาสินคา ในกรณีท่ีจายคาสิทธิในสวนท่ีเปนคาบริการใหผูจาย
นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากเดอืนท่ีจายเงิน
ได ดวยแบบ ภ.พ.36 
 ปุจฉา คาสิทธิ (Royalty) ตามขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอนกําหนดไวอยางไร  
 วิสัชนา ตามขอตกลกวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอน กําหนดความหมายของคาสิทธิไวดังนี ้
     1. คาตอบแทนเพ่ือการใชหรือสิทธิในการใชลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวทิยาศาสตรใด ๆ 
รวมท้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงถือเปนงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ พ.ศ.2537 ซ่ึงโดยท่ัวไป
มักปรากฏในขอ 12 แหงอนสัุญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน ในสวนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินไดจากทุน 
     2. คาตอบแทนเพ่ือการใชหรือสิทธิในการใชสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา แบบ หรือหุนจําลอง 
แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวธีิใด ๆ เชน การจัดหาเอกสารแบะแบบตาง ๆ ท่ีใชในการตอสรางและการ
ดําเนินงานโรงกล่ันน้ํามัน ซ่ึงตามสัญญา Confidentiality Agreement ไดกําหนดใหใชเอกสารและ
แบบตางๆ ดังกลาว ไดเฉพาะเพื่อการกอสรางและการดําเนินงานโรงกล่ันน้ํามันท่ีตกลงกันเทานั้น ไมสามารถ
นําเอกสารและแบบดังกลาวไปใชกอสรางโรงกล่ันแหงอ่ืน และไมสามารถนําไปใหผูอ่ืนใชไดอีก ดงันี้ คา
ตอบ แทนการใชเอกสารและแบบดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชแบบ หรือหุนจําลอง แผนผัง 
ซ่ึงถือเปนคาสิทธิ  

         บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินคาคอมพิวเตอร  Hardware & Software และ License 
of Software โดยเฉพาะ License of Software บริษัทฯ ซ้ือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจายเงิน
คา License of Software บริษัทฯ คํานวณหักภาษเีงินได ณ ท่ีจายในอัตรา 15% ของจํานวนเงินบาทท่ีได
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นําไปซ้ือเงินเหรียญสหรัฐท่ีจะโอนไปตางประเทศ โดยไดยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 นําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
เงินบาทตอกรมสรรพากรทุกคร้ัง  
             เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริษัทผูขาย License of 
Software ยินยอมใหบริษทัฯ ใชอัตราแลกเปล่ียนตายตัวสําหรับการชําระหนี้ โดยบริษัทฯ จะใชอัตรา
แลกเปล่ียนดังกลาวคํานวณจาํนวนเงินบาทท่ีตองชําระ และใชจํานวนเงินดังกลาวโอนไปชําระหนี้ ซ่ึงบริษัท
ผูขาย License of Software จะไดรับเงินเหรียญสหรัฐตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารซ้ือขายจริงใน
ขณะน้ัน และบริษัทฯ ไดใชจํานวนเงินบาทท่ีบริษัทฯ จายจริงมาคํานวณภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 
แหงประมวลรัษฎากร แตเจาหนาท่ีไดแจงวา บริษัทฯ ตองชําระภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย โดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนของธนาคารฯ ณ วันท่ีโอนเงินออกไปใหกับบริษทัผูขาย License of Software คูณดวย
จํานวนเงินเหรียญสหรัฐตามอินวอยซ เชนนี้ ตามขอเท็จจริงดังกลาว เปนการหักภาษีนําสงตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร ไมใชการชาํระหนี้สินเปนเงินตราตางประเทศท่ีตองคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย
ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด จึงตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร โดยใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามอัตราถัว
เฉล่ียประจําเดอืนของเดอืนท่ีลวงมาแลว ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไวเปนอัตราแลกเปล่ียนในการ
คํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทยตามมาตรา 9 แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2524 สวนกรณีท่ีบริษัท
ฯ กําหนดอัตราแลกเปล่ียนตายตัวสําหรับการชําระหนี้ตามขอเท็จจริงดงักลาว ยอมมีผลใชบังคับในระหวาง
คูสัญญาเทานั้น (หนงัสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/01814 ลงวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2541) 
     3. คาตอบแทนเพ่ือการใชหรือสิทธิในการใชฟลมภาพยนตร หรือเทปบันทึกภาพสําหรับโทรทัศน
หรือการกระจายเสียง อุปกรณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร เชน เงินคาเชาชองส่ือ
สัญญาณฯ ในระบบดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศของอินโดนีเซีย ถือเปนเงินไดพงึประเมินประเภทคาสิทธิ
ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร 
     4. คาตอบแทนเพ่ือขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
วิทยาศาสตร เชน การใหคําปรึกษาแบะนําเกี่ยวกับการกอสรางและการดําเนินการโรงกล่ันน้ํามัน เขาลักษณะ
เปนการใหขอมูลทางเทคนิคท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไมเปนท่ีเปดเผยกับบุคคลท่ัวไป และโดยท่ีตามสัญญา 
Confidentiality Agreement ยังกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับตราบเทาท่ีขอมูล
นั้นยังไมเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณะชน และไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชกจิการอ่ืนใดได นอกจาก
นํามาใชในกิจการโรงกล่ันน้าํมันท่ีตกลงกนัเทานั้น ดังนี้ คาตอบแทนการใชขอมูลดังกลาวเขาลักษณะเปน
คาตอบแทนการใชขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชยหรือทางวิทยาศาสตร 
         การใหบริการทางเทคนิค (Technical Consultation) เพื่อแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหวัตถุประสงค
ตามสัญญาบรรลุเปาหมาย การใหขอมูลทางเทคนิค (Technical Information) เชน แบบ แผนผัง ขอกําหนด 
และขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการผลิต เปนตน การใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) 
โดยสงวิศวกรผูเช่ียวชาญเขามาใหคําปรึกษาทางเทคนิค การชวยฝกอบรมพนักงาน และการชวยคัดเลือก 
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จัดหา และติดต้ังอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการผลิต ตามสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ
(Technical Assistance Agreement) โดยบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนท่ีไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ ผูวาจางตองชําระคาท่ีพัก คาอาหารและคาเดินทางของ
ผูเช่ียวชาญที่เขามาใหความชวยเหลือในประเทศไทย คาตอบแทนดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนเพ่ือ
ขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชกรรม หรือวิทยาศาสตร 
      5. กําไรที่ไดจากการจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินท่ีกอใหเกดิคาสิทธิข้ึน ถาสิทธิหรือทรัพยสินนั้น
จําหนายโดยผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศคูสัญญากับประเทศไทย เพื่อการใชโดยเฉพาะในประเทศไทย และการ
ชําระเงินคาสิทธิหรือทรัพยสินนั้นตกเปนภาระแกวิสาหกิจของประเทศไทย หรือของสถานประกอบการ
ถาวรท่ีต้ังอยูในประเทศไทย (ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน) 

ปุจฉา ภาษีเงนิไดนติิบุคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา 
40(4) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร  

วิสัชนา หลักเกณฑของภาษเีงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้  
      1. เงินไดตามมาตรา 40 (4) แหงประมวลรัษฎากร เงินไดท่ีเปน  
          (1) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก  
             - ดอกเบ้ียพันธบัตร ซ่ึงจายโดยรัฐบาล และรัฐวสิาหกิจ  
             - ดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงจายโดยธนาคาร  
             - ดอกเบ้ียหุนกู ซ่ึงจายโดยบริษัทจาํกัด และรัฐวสิาหกิจ  
             - ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน ซ่ึงจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบ้ีย

เงินกูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ  เชน บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของบริษัท ค. 
จํากัด ประเทศญ่ีปุน บริษัทฯ ไดกูเงินจากบริษัท ค. จํากัด ซ่ึงไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย 
เชนนี้ ดอกเบ้ียดังกลาวเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เม่ือบริษัทฯ จาย
ดอกเบ้ียไปใหแกบริษัทผูใหกูในประเทศญ่ีปุน ท่ีมิใชสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัย ซ่ึงมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจากดอกเบี้ยจายในอัตรารอยละ 15 
ของดอกเบ้ีย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/10293 ลงวันท่ี 16 
มิถุนายน 2537)  

 
             - ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได

ปโตรเลียม เฉพาะสวนท่ีถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดปโตรเลียม 

             - ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวาราคาไถถอน ซ่ึง
จายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน   

             - เงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัดอกเบ้ีย ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ   
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             - ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นท่ีไดจากการใหกูยืม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ เชน บริษทัฯ 
ไดเขาทําสัญญา Credit Agreement กับบริษัท K. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศสา
ธารณเกาหลี และเปนนิติบุคคลตางประเทศท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ตามสัญญาดังกลาว บริษัท
ฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit Insurance Fee) ใหกับบริษทั K. เนื่องจากบริษัท K. 
ไดไปกูเงินจากธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนํามาใหบริษัทฯ ตาม
สัญญา Credit Agreement ซ่ึงตามสัญญาระหวางบริษัท K. กับธนาคารฯ นั้น ระบุวา บริษทั K. จะตอง
ซ้ือประกันเพือ่ประกันความเส่ียงในการไดรับชําระสินเช่ือคืนจากบริษัทฯ เชนนี้ คาธรรมเนียมการประกันภัย 
ท่ีบริษัทฯ จายใหกับบริษัท K. เปนประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ  ท่ีไดจากการใหกูยืมของบริษัท K. จึง
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร บริษทัฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ใน
อัตรารอยละ 15 ของเงินท่ีจาย ตาม มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร  

             ธนาคารฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกบัธนาคาร ก. ซ่ึง
ต้ังข้ึนตามกฎหมายของฮองกง และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  

             (ก) ธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินสกุลเยน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตํ่าจากธนาคาร ก.  
             (ข) ในวนัเดยีวกับท่ีธนาคารฯ ทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ธนาคารฯ จะเขาทําสัญญา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกบัธนาคาร ก. โดยตามสัญญาแลกเปล่ียนดังกลาวธนาคารฯ 
และธนาคาร ก. จะแลกเปล่ียนเงินเยนตามสัญญากูเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
จากอัตราดอกเบี้ยของเงินเยนตามสัญญากูซ่ึงมีอัตราตํ่าเปนอัตราดอกเบ้ียของเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีมีอัตราสูง
ดวย ท้ังนี ้ธนาคารฯ และธนาคาร ก. จะใชจํานวนเงินตน และกําหนดเวลาในการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเปน
เกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการแลกเปล่ียนกนั  

             (ค) เม่ือถึงกําหนดเวลาแลกเปล่ียนดังกลาว และธนาคารฯ จะสงผลตางระหวางอัตรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงคํานวณตามอัตราท่ีตกลงแลกเปล่ียนกนัในธนาคาร ก.  

             กรณีดงักลาว เนื่องจากธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินสกุลเยนจากธนาคาร ก. และไดทํา
สัญญาแลกเปล่ียนเงินเยนดังกลาว เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคาร ก. ซ่ึงเปนผูใหกูพรอมท้ังแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียจากอัตราของเงินเยนเปนอัตราของเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การทําสัญญากูยืมและสัญญา
แลกเปล่ียนดังกลาว จึงถือไดวาธนาคารฯ และธนาคาร ก. ไดตกลงเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราเงิน
สกุลเยน เปนอัตราของเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ และมีผลใหธนาคารฯ ตองชําระหนี้เงินกูยมืใหกับเจาหนี้ 
เสมือนเปนการกูยืมเงินสกุลเงินสหรัฐฯ ฉะนั้น การชาํระเงินตามสัญญาแลกเปล่ียนดังกลาว จงึเขาลักษณะ
เปนเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจากการใหกูยืมตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร และเม่ือธนาคารฯ ชําระเงินตามสัญญาแลกเปล่ียนออกไปใหธนาคาร 
ก. ซ่ึง มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลไวในอัตรารอย
ละ 10 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 270) พ.ศ.2537 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/4441 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2539) 
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             - ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ท่ีไดจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนดิ  ไมวาจะมี
หลักประกนัหรือไมก็ตาม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ   

        (2) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินปนผลที่ไดจากบริษัทท่ีต้ังข้ึน
ตามกฎหมายของไทย เงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของไทย เงิน
สวนแบงของกําไรที่ไดจากกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากกองทุนรวม
ตามมาตรา 39 แหงประมวล รัษฎากร เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากบริษทั หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดปโตรเลียม ท่ีอยูในบังคับท่ีตองหักภาษไีว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงิน
ไดปโตรเลียม เฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษไีว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว   

         (3) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ค) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินโบนัสท่ีจายแกผูถือหุนหรือผู
เปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  

         (4) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินลดทุนของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล เฉพาะสวนท่ีจายไมเกนิกวากําไรหรือเงินท่ีกันไวรวมกัน  

         (5) เงินไดตามมาตรา 40(4)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน 
สวนนิติบุคคลซ่ึงต้ังจากกําไรท่ีไดมาหรือเงินท่ีกันไวรวมกัน  

         (6) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนท่ีไดจากการที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกนิกวาเงินทุน  

         (7) เงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน 
หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน  

    2. โดยท่ัวไปใหคํานวณหกัภาษี ณ ท่ีจายในอัตรา 15% ของเงินไดท่ีจาย เวนแตกรณีจายเงินไดท่ี
เปนดอกเบ้ียจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืม
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ไมตองคํานวณหักภาษี ณ ท่ีจาย และสําหรับเงินปน
ผลหรือเงินสวนแบงของกําไร คํานวณหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรา 10% ของเงิน 

     3. เงินไดตามมาตรา 40(4) แหงประมวลรัษฎากร เปนเงินไดท่ีไมอยูในขายท่ีตองเสียภาษีมูลคา
เพิ่ม ผูจายเงินไดจึงไมตองนาํสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร  

ปุจฉา กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมท่ีตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 กองทุนรวมดังกลาวตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากรหรือไมเพราะเหตุใด  

วิสัชนา กองทุนรวมดังกลาวไมมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจากเงินสวนแบงของกําไรดังกลาวถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร   
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ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากแร สําหรับ
ดอกเบี้ยเงินกูยืมจากตางประเทศท่ีจายในกรณี หรือไม 

วิสัชนา กรณีจายดอกเบ้ียเงินกูยืนใหแกบุคคลดังตอไปนี้ ผูจายเงินไดไมตองคํานวณหกัภาษี ณ ท่ีจาย  
     1. สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน และรัฐบาลตางประเทศ

นั้นเปนเจาของทุนท้ังหมด  
     2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  ท้ังนี้  เฉพาะ ดอกเบ้ียท่ี

ไดรับจาก  
         (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
         (2) รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเงินนั้น   (พระราชกฤษฎีกาฯ 

(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 สัตต) 
     3. ผูมีเงินไดท่ีเปนดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล องคการของรัฐบาล  หรือสถาบันการเงินท่ีมี

กฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพือ่สงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
หรืออุตสาหกรรม ท่ีจําหนายในตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 อัฏฐ)  

ปุจฉา ภาษีเงนิไดนติิบุคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา 
40(5) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร  

วิสัชนา หลักเกณฑของภาษเีงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้  
    1. เงินไดตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตามมาตรา 

40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไมวาจะเปน 
         (1) การใหเชาสังหาริมทรัพย เชน แทนขุดเจาะนํ้ามัน เคร่ืองจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เปนตน  
         (2) การใหเขาอสังหาริมทรัพย อาทิ หองชุดในอาคารชุดซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ี

ต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ มีสิทธิเปนเจาของตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
    2. โดยท่ัวไปใหคํานวณหกัภาษี ณ ท่ีจายในอัตรา 15% ของเงินไดท่ีจาย เวนแตกรณีจายเงินไดท่ี

เปนคาเชาเรือเดินทะเลทีใ่ชในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการ สงเสริมการพาณชิยนาวี ใหคํานวณหักภาษเีงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรา
รอยละ 1 ท้ังนี้ เฉพาะคาเชาท่ีมีการจายในชวงเวลาตอไปนี้  

         (1)  ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2539 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 299) 
พ.ศ.2539 และ 

         (2) ต้ังแตวันท่ี 23 ตุลาคม 2547 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 425) 
พ.ศ.2547 

     3.  เงินไดตามมาตรา 40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะสวนท่ีเปนเงินไดจากการใหเชา
สังหาริมทรัพย เปนเงินไดจากการใหบริการที่อยูในขายท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ผูจายเงินไดจึงตองนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถัดจาก
เดือนท่ีจายเงินได (พรอมกับการนําสงภาษี ณ ท่ีจาย)   
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ปุจฉา ภาษีเงนิไดนติิบุคคล ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับเงินไดตามมาตรา 
40(6) แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑอยางไร  

วิสัชนา หลักเกณฑของภาษเีงินไดนิติบุคคลกรณีดังกลาวมีดังนี้  
    1. เงินไดตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระ ไดแก วิชา

กฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม  
     2. โดยท่ัวไปใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย สําหรับเงินไดตามมาตรา 40(6) แหงประมวล

รัษฎากร ในอัตรา 15% โดยเฉพาะในกรณท่ีีจายเงินไดดังกลาวใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึน
ตามกฎหมายของประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอนกับประเทศไทย  

         กรณีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(6) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการเก็บภาษีซํ้าซอนกบัประเทศ
ไทย และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินไดไมตองหกัภาษี ณ ท่ีจายแตอยางใด  

     3. กรณีจายเงินไดจากวิชาชิพอิสระ ถือเปนการจายคาบริการที่ไดใหจากตางประเทศ และไดการ
ใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ผูจายเงินไดจึงมีหนาท่ีตองนําสงภาษมูีลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แหง
ประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.พ.36 ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากเดอืนท่ีจายเงินได เวนแต เงินไดดังตอไปนี้  

         (1) เงินไดจากการประกอบโรคศิลปะ  
         (2) เงินไดคาสอบบัญชี  
         (3) เงินไดคาวาความ   
ปุจฉา มีวิธีการเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร อยางไร 
วิสัชนา  
     1. ใหผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นําสงเงินภาษี

หัก ณ ท่ีจาย ท่ีคํานวณตามหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราท่ีกฎหมายกาํหนด พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการ 
ภ.ง.ด.54 สวน ก ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถัดไป ไมวาตนจะไดหักภาษไีว ณ ท่ีจายไวหรือไมก็ตาม  

     2. การเสียภาษีเงินไดนิตบุิคคล โดยผูจายเงินไดเปนผูหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร และนําสงไวโดยถูกตองครบถวนแลว ถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายของตางประเทศนัน้ ไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยโดยเสร็จเดด็ขาดแลว บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาวไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ประเทศไทยอีก และไมอาจใชประโยชนจากจํานวนภาษเีงินไดนิติบุคคลท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย เพื่อการใดๆ ใน
ประเทศไทยไดอีก  

ปุจฉา ความรับผิดของผูจายเงินได 
วิสัชนา  
     1. ความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  
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         ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 54 แหงประมวล
รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนโุลม เปนผลใหผูจายเงินไดมีความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจาย ตามท่ี
ตองหักและนาํสง ดังนี้  

         (1) กรณท่ีีผูจายเงินมิไดหักและนําสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจายหรือไดหักและนําสงแลว แตไมครบ
จํานวนท่ีถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกบัผูมีเงินได  

         (2) กรณผูีจายเงินไดหกัภาษี ณ ท่ีจายไวแลว แตมิไดนําสงผูจายเงินตองรับผิดแตเพยีงฝายเดยีว 
(มาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร)   

     2. ความรับผิดในเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร  
         กรณีผูจายเงินไดไมนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ภายใน

เจ็ดวนันับแตวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีจายเงินไดพึงประเมิน ผูจายเงินไดตองรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 
แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี  

     3. ความรับผิดทางอาญา  
         กรณีผูจายเงินไดไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนดเวลา ตองรับผิดระวางโทษปรับทาง

อาญาไมเกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดอัตราท่ีควร
เปรียบเทียบปรับดังนี้ 

         (1) กรณยีื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วัน นับแตวนัพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 100 บาท  
         (2) กรณยีื่นแบบแสดงรายการเกนิกวา 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 200 บาท  
         (3) กรณเีจาพนกังานสรรพากรตรวจพบความผิด ปรับกระทงละ 1,000 บาท 
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ดังนี ้
"มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบ

กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5) หรือ (6) ท่ีจายจากหรือใน
ประเทศไทย  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี  โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพงึประเมินท่ี
จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  แลวนําสงอําเภอทองท่ีพรอมกับยื่นรายการ
ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด ภายในเจ็ดวันนบัแตวันส้ินเดอืนของเดือนท่ีจายเงินไดพึงประเมินนัน้ ท้ังนี้ ใหนํา
มาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม"  (พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2534 
มาตรา 24ใชบังคับ 1 มกราคม 2535 เปนตนไป)  

"ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณท่ีีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศไดรับเงินไดพึงประเมินท่ีเปนดอกเบ้ียจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทย จัดตัง้ขึ้นสําหรับใหกูยืมเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม" (แกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับท่ี 206) พ.ศ.2515 ขอ 12 ใชบังคับ 16 กันยายน 2515 เปนตนไป)  

จากบทบัญญัติดังกลาว อาจแยกพิจารณาเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิ
บุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ัง กิจการท่ีดําเนนิเปนทางคาหรือหากําไร โดยรัฐบาล
ตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศท่ีมิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินจากแหลงเงินไดในประเทศไทย ไดตามมาตรา 
40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้  
  

  
 

2. ประเภทเงินไดพึงประเมินตองหักภาษี ณ ท่ีจาย  
ประเภทเงินไดพึงประเมินท่ีกําหนดใหผูจายเงินตองหักภาษี ณ ท่ีจาย  ไดแก  
2.1  เงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดเนื่องจากการรับทํางานให 

ตัวอยางเชน  
     บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือระหวางประเทศ  ในการดําเนนิงาน

บริษัทฯ มีคาใชจายตางๆ ท่ีตองจายไปยังตางประเทศ  
         (1) กรณจีายคา Ship Management ซ่ึงเปนคาบริหารเรือ ทางดานเทคนิคการเดินเรือใหกบั

บริษัทในตางประเทศ เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู
จายเงินดังกลาวมีหนาท่ีตองหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินท่ีจายในอัตรารอยละ 15.0   

             สําหรับการจายเงินเดือนพนกังานท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีทํางานบนเรือเปนรายบุคคลนั้น
กรณีถือไดวาพนักงานดังกลาวทํางานในประเทศไทย และตองนําเงินไดพึงประเมินท่ีรับจากบริษัทฯ ไปยืน่
แบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินใน
กรณีนี้มีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจายไวทุกคราวท่ีจายเงินไดตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร  
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         (2) กรณีคานายหนาในการนําเรือเขาทาเรือ (Agency) และคานายหนาในการหาผูเชาเรือ 
(Brokerage) เขาลักษณะเปนเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงิน
ไดดังกลาวไปยังตางประเทศ มีหนาท่ีตองหกัภาษจีากเงินไดพึงประเมินท่ีจายในอัตรารอยละ 15.0  

         (3) สําหรับคาเทียบเรือเม่ือเรือเขาเทียบทาเรือในตางประเทศ คาเบ้ียประกนัภัยตัวเรือ คาเบ้ีย
ประกันภัยลูกเรือ คาเบ้ียประกันภัยสินคา คาซอมแซมตัวเรือ (Bunking) คารักษาพยาบาล และคารับรอง 
(Entertain) ซ่ึงเปนคาใชจายของลูกเรือตามท่ีไดจายไปจริง เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) 
แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผูจายเงินดังกลาวไปยังตางประเทศ ไมมีหนาท่ีตองหกัภาษี ณ ท่ีจาย แตอยาง
ใด (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/12269 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2537)  

2.2  เงินไดตามมาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิ
อยางอ่ืน  

     2.2.1 คาแหงกูดวิลล (Goodwill) หรือคาความนิยม   
     2.2.2 คาแหงลิขสิทธ์ิ (Copy write) เชน คาลิขสิทธ์ิในบทประพันธ กรรมวิธี สูตร เคร่ืองหมาย

การคา  
     2.2.3 คาแหงสิทธิอยางอ่ืน (Other Right) ไดแก คาสิทธิท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันกับคา

แหงกูดวิลล หรือคาแหงลิขสิทธ์ิ เชน สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร  
     2.2.4 คาสิทธิ (Royalty) ตามขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอนระหวางประเทศไทย

กับประเทศตาง แบงเปน  
         (1) คาตอบแทนเพ่ือการใชหรือสิทธิในการใชลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ

วิทยาศาสตรใดๆ เชน  
             โปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดังนั้น 

คาตอบแทนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จงึเขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชลิขสิทธ์ิในงาน
วรรณกรรม ซ่ึงถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรค 2 แหงอนสัุญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรัง่เศส เพื่อ
การเวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/19845 ลงวันท่ี 5 กนัยายน 2538) 

             คาโปรแกรมคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาเม่ือพนกําหนดประกัน คาโทรสารหรือโทรศัพทให
คําแนะนํากรณีปญหาเรงดวน คาฝกอบรมวิธีการใชโปรแกรม และคาปรึกษาท่ีผูเช่ียวชาญเขามาฝกอบรม
พนักงานในประเทศไทยเปนเวลา 2 สัปดาห เขาลักษณะเปนคาแหงลิขสิทธ์ิเปนเงินไดตามมาตรา 40(3) แหง
ประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพือ่การเวน
การเก็บภาษีซอนในสวนท่ีเกี่ยวกับภาษีเกบ็จากเงินไดจากทุน ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงาน
วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/3299 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 
2539) 

             บริษัทฯ จายคาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกบริษัทท่ีอยูในประเทศท่ีมี
อนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือเวนการเกบ็ภาษีซอนกับประเทศไทย เชนนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร ถือเปนงาน
วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 คาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาลักษณะเปน
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คาตอบแทนการใชลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ถือเปนคาแหงลิขสิทธ์ิ ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร 
ดังนั้น กรณบีริษัทฯ จายคาตอบแทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ประเทศตอไปนี้ (ตามขอหารือ) ซ่ึงไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยเขาลักษณะเปนการจาย
คาตอบแทนการใชลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมซ่ึงถือเปนคาสิทธิ บริษัทฯ มีหนาท่ีหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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 ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอรแลนด โปแลนด และสหราชอาณาจกัร 

รอยละ 5 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาฯ 
(หนังสือกรมสรรรพากรท่ี กค 0811/4702 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2539)  

              
         (2) คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชสิทธบัตร เคร่ืองหมายการคา แบบ หรือ

หุนจําลอง แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีใดๆ เชน  
             การจดัหาเอกสารและแบบตางๆ ท่ีใชในการกอสรางและการดําเนินงานโรงกล่ันน้ํามัน ซ่ึง

ตามสัญญา Confidentiality Agreement ไดกําหนดใหใชเอกสารและแบบตางๆ ดังกลาว ไดเฉพาะ
เพื่อการกอสรางและการดําเนินงานโรงกล่ันน้ํามันท่ีตกลงกันเทานัน้ ไมสามารถนําเอกสารและแบบดังกลาว
ไปใชกอสรางโรงกล่ันแหงอ่ืน และไมสามารถนําไปใหผูอ่ืนใชไดอีก ดังนี้ คาตอบแทนการใชเอกสารและ
แบบดังกลาว เขาลักษณะเปนคาตอบแทนการใชแบบ หรือหุนจําลอง แผนผัง ซ่ึงถือเปนคาสิทธิ ตามขอ 12 
แหงอนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกบัราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/11458 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2536)  

             บริษัทฯ  ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  มีความประสงคจะกอสรางและประกอบธุรกิจโรงแรม
ขนาด 400 หอง  ภายใตเคร่ืองหมายการคาท่ีตกลงกัน ไดทําสัญญาวาจางบริษัท A. ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสและเปนบริษัทเจาของโรงแรมในเครือท่ัวโลก เพื่อใหความชวยเหลือทางเทคนิค 
(Technical Assistance Contract) ในการกอสรางโรงแรม บริษัท A. จะใหความชวยเหลือในการ
จัดทําขอเสนอแนะและกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของบริเวณโรงแรม และวัสดุอุปกรณตางๆ ของโรงแรม 
และจะสงผูเช่ียวชาญเขามาแนะนํา ตรวจสอบแผนงานตางๆ ในประเทศไทยไมเกนิ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 - 3 
สัปดาห บริษทัฯ ตกลงจะชําระคาตอบแทนใหเปนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ และจะชําระคืนคาเดินทางของ
ผูเช่ียวชาญในการเขามาปฏิบัติงานใหกับ บริษัท A.  เชนนี้ การใหความชวยเหลือของบริษัท A. ดังกลาว เขา
ลักษณะเปนการใหขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชย หรือทางวิทยาศาสตร และ
โดยท่ีตามสัญญาใหความชวยเหลือดังกลาว กําหนดใหเอกสารท่ีเกีย่วกับขอเสนอแนะอันเปนมาตรฐานใน
การกอสรางโรงแรมของบริษัท A.  เปนลิขสิทธ์ิของบริษัท A. ดังนั้น การจายเงิน เปนคาตอบแทนการให
ความชวยเหลือตามสัญญาดังกลาว ใหกับบริษัท A.  จึงถือเปนการจายเงินคาสิทธิตามนัยของ 12 วรรคส่ี แหง
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ความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสเพ่ือการยกเวนการเก็บภาษีซอน และการให
ความชวยเหลือตามขอเท็จจริงดังกลาว ยังถือไมไดวาบริษัท A. ไดใหความชวยเหลือโดยผานสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เม่ือบริษัทฯ จายเงินคาตอบแทนและเงินคาใชคืนคาเดินทางของผูเช่ียวชาญ
อันถือเปนสวนหน่ึงของคาสิทธิดวย บริษัทฯ มีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายไวในอัตรารอยละ 15 ตาม
มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/10352 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2536)  

         (3) คาตอบแทนเพ่ือการใชหรือสิทธิในการใชฟลมภาพยนตร หรือเทปบันทึกภาพสําหรับ
โทรทัศน หรือการกระจายเสียง อุปกรณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร เชน   

             เงินคาเชาชองส่ือสัญญาณในระบบดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศของอินโดนีเซีย ถือเปน
เงินไดพึงประเมินประเภทคาสิทธิ ตามมาตรา 40(3) แหงประมวลรัษฎากร และขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/01206 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2535)  

         (4) คาตอบแทนเพ่ือขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
วิทยาศาสตร เชน  

             การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการกอสรางและการดําเนนิการโรงกล่ันน้าํมัน เขาลักษณะ
เปนการใหขอมูลทางเทคนิคท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไมเปนท่ีเปดเผยกบับุคคลท่ัวไป และโดยท่ีตามสัญญา 
Confidentiality Agreement ยังกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับตราบเทาท่ีขอมูล
นั้นยังไมเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณะชน และไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในกิจการอ่ืนใดได นอกจาก
นํามาใชในกิจการโรงกล่ันน้าํมันท่ีตกลงกนัเทานั้น ดังนี้ คาตอบแทนการใชขอมูลดังกลาวเขาลักษณะเปน
คาตอบแทนการใชขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชย หรือทางวิทยาศาสตร ซ่ึง
ถือเปนคาสิทธิ ตามขอ 12 แหงอนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกบัราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เพื่อการ
เวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/11458 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2536) 

             การใหบริการทางเทคนิค (Technical Consultation) เพื่อแกปญหาตางๆ เพื่อให
วัตถุประสงคตามสัญญาบรรลุเปาหมาย การใหขอมูลทางเทคนิค (Technical Information) เชน แบบ 
แผนผัง ขอกาํหนด และขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการผลิต เปนตน การใหความชวยเหลือทางเทคนิค 
(Technical Assistance) โดยสงวิศวกรผูเช่ียวชาญเขามาใหคําปรึกษาทางเทคนิค การชวยฝกอบรม
พนักงาน และการชวยคัดเลือก จัดหา และติดต้ังอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการผลิต ตามสัญญาความ
ชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) โดยบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุนท่ีไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย และในการดําเนินการดงักลาว บริษัทฯ ผูวาจาง
ตองชําระคาท่ีพัก คาอาหาร และคาเดินทางของผูเช่ียวชาญที่เขามาใชความชวยเหลือในประเทศไทย เชนนี ้
คาตอบแทนการใหบริการดงักลาว เชาลักษณะเปนคาตอบแทนเพ่ือขอสนเทศเก่ียวกับประสบการณทาง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร ซ่ึงถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรค สาม แหงอนุสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุนเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/24174 ลงวันท่ี 
3 พฤศจิกายน 2538)  
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             บริษัท พ. เปนผูกําหนด Shopping Center Concept ซ่ึง Shopping Center 
Concept ดังกลาว เปนส่ิงท่ีบริษัท พ. ไดมาจากประสบการณท่ีไดประกอบกิจการศูนยการคาเปนจํานวน
หลายแหง และเปนระยะเวลายาวนานหลายป ฉะนัน้ สัญญาวาจางระหวางบริษัทฯ กับบริษัท พ. จึงเขา
ลักษณะเปนการใหขอสนเทศท่ีไดจากประสบการณในการประกอบกิจการศูนยการคาของบริษัท พ. แก
บริษัทฯ ซ่ึงเกนิขอบเขตการใหบริการทางวิชาชีพโดยท่ัวไป  

              ดังนัน้ คาตอบแทนท่ีบริษัท พ. ไดรับจึงถือเปนคาสิทธิตามขอ 12 วรรคสาม แหงอนุสัญญา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน และปองกันการหลีกเล่ียงรัษฎากรในสวน
ท่ีเกี่ยวกับภาษเีก็บจากเงินได ฉะนั้น เม่ือบริษัทฯ จายคาตอบแทนใหกบับริษัท พ. ซ่ึงมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีหกัภาษ ีณ ท่ีจายในอตัรารอยละ 15 ของคาจาง ตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร และขอ 12 แหงอนสัุญญาฯ ดังกลาว (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/8899 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2536 และท่ี กค 0802/พ.7366 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2537) 

         (5) กําไรท่ีไดจากการจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินท่ีกอใหเกิดคาสิทธิข้ึน ถาสิทธิหรือทรัพยสิน
นั้นจําหนายโดยผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศคูสัญญากับประเทศไทย เพื่อการใชโดยเฉพาะในประเทศไทย และการ
ชําระเงินคาสิทธิหรือทรัพยสินนั้นตกเปนภาระแกวิสาหกิจของประเทศไทย หรือของสถานประกอบการ
ถาวรท่ีต้ังอยูในประเทศไทย (ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน) 

2.3  เงินไดตามมาตรา 40 (4) แหงประมวลรัษฎากร เงินไดท่ีเปน  
     2.3.1 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก  
         (1) ดอกเบ้ียพันธบัตร ซ่ึงจายโดยรัฐบาล และรัฐวสิาหกิจ 
         (2) ดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงจายโดยธนาคาร 
         (3) ดอกเบ้ียหุนกู ซ่ึงจายโดยบริษัทจํากัด และรัฐวิสาหกิจ   
         (4) ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน ซ่ึงจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน  
         (5) ดอกเบ้ียเงินกูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ  เชน  
             บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของบริษัท ค. จํากัด ประเทศญ่ีปุน บริษัทฯ ไดกูเงินจากบริษัท ค. 

จํากัด ซ่ึงไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เชนนี้ ดอกเบ้ียดังกลาวเขาลักษณะเปนเงินไดตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เม่ือบริษัทฯ จายดอกเบ้ียไปใหแกบริษัทผูใหกูในประเทศญ่ีปุน ท่ีมิใช
สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัย ซ่ึงมิไดประกอบกจิการในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากดอกเบ้ียจายในอัตรารอยละ 15 ของดอกเบ้ีย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/10293 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2537)  

         (6) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียม เฉพาะสวนท่ีถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงจายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดปโตรเลียม 
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         (7) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวาราคาไถถอน ซ่ึง
จายโดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน   

         (8) เงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัดอกเบ้ีย ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ   
         (9) ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจากการใหกูยืม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ  เชน  
             บริษัท ป. จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญา Credit Agreement กับบริษัท K. ซ่ึงเปน

บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศสาธารณเกาหลี และเปนนิติบุคคลตางประเทศท่ีมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย ตามสัญญาดังกลาว บริษัทฯ จะตองจายคาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit 
Insurance Fee) ใหกับบริษัท K. เนื่องจากบริษัท K. ไดไปกูเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea EXIM Bank) เพื่อนํามาใหบริษทัฯ ตามสัญญา Credit 
Agreement ซ่ึงตามสัญญาระหวางบริษัท K. กับธนาคารฯ นั้น ระบุวา บริษัท K. จะตองซ้ือประกันเพื่อ
ประกันความเส่ียงในการไดรับชําระสินเช่ือคืนจากบริษทัฯ เชนนี้ คาธรรมเนียมการประกันภัย (Credit 
Insurance Fee) ท่ีบริษัทฯ จายใหกับบริษัท K. เปนประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ  ท่ีไดจากการใหกูยืม
ของบริษัท K. จึงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เม่ือบริษัทฯ จาย
คาธรรมเนียมดังกลาวไปใหบริษัท K. บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 15 ของเงินท่ี
จาย ตาม มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/15795 ลงวันท่ี 7 กันยายน 
2537)  

             ธนาคารฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกบัธนาคาร ก. ซ่ึง
ต้ังข้ึนตามกฎหมายของฮองกง และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  

             (ก) ธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินสกุลเยน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตํ่าจากธนาคาร ก.  
             (ข) ในวนัเดยีวกับท่ีธนาคารฯ ทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ธนาคารฯ จะเขาทําสัญญา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกบัธนาคาร ก. โดยตามสัญญาแลกเปล่ียนดังกลาวธนาคารฯ 
และธนาคาร ก. จะแลกเปล่ียนเงินเยนตามสัญญากูเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
จากอัตราดอกเบี้ยของเงินเยนตามสัญญากูซ่ึงมีอัตราตํ่าเปนอัตราดอกเบ้ียของเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีมีอัตราสูง
ดวย ท้ังนี ้ธนาคารฯ และธนาคาร ก. จะใชจํานวนเงินตน และกําหนดเวลาในการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเปน
เกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการแลกเปล่ียนกนั  

             (ค) เม่ือถึงกําหนดเวลาแลกเปล่ียนดังกลาว และธนาคารฯ จะสงผลตางระหวางอัตรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงคํานวณตามอัตราท่ีตกลงแลกเปล่ียนกนัในธนาคาร ก.  

             กรณีดงักลาว เนื่องจากธนาคารฯ ไดทําสัญญากูยมืเงินสกุลเยนจากธนาคาร ก. และไดทํา
สัญญาแลกเปล่ียนเงินเยนดังกลาว เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคาร ก. ซ่ึงเปนผูใหกูพรอมท้ังแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียจากอัตราของเงินเยนเปนอัตราของเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การทําสัญญากูยืมและสัญญา
แลกเปล่ียนดังกลาว จึงถือไดวาธนาคารฯ และธนาคาร ก. ไดตกลงเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจากอัตราเงิน
สกุลเยน เปนอัตราของเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ และมีผลใหธนาคารฯ ตองชําระหนี้เงินกูยมืใหกับเจาหนี้ 
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เสมือนเปนการกูยืมเงินสกุลเงินสหรัฐฯ ฉะนั้น การชาํระเงินตามสัญญาแลกเปล่ียนดังกลาว จงึเขาลักษณะ
เปนเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจากการใหกูยืมตาม
มาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร และเม่ือธนาคารฯ ชําระเงินตามสัญญาแลกเปล่ียนออกไปใหธนาคาร 
ก. ซ่ึง มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินไดนิติบุคคลไวในอัตรารอย
ละ 10 ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 270) พ.ศ.2537 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/4441 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2539) 

         (10) ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไดจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด  ไมวาจะมี
หลักประกนัหรือไมก็ตาม ซ่ึงจายโดยบุคคลใดๆ  

     2.3.2 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก  
         (1) เงินปนผลที่ไดจากบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของไทย  
         (2) เงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของไทย    
         (3) เงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  
         (4) เงินสวนแบงของกําไรท่ีไดจากกองทุนรวมตามมาตรา 39 แหงประมวล รัษฎากร  
         (5) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม หรือบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม   
         (6) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่ไดจากบริษทั หรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีมีหนาท่ี

เสียภาษเีงินไดปโตรเลียม ท่ีอยูในบังคับท่ีตองหักภาษีไว ณ ท่ีจายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 
เฉพาะสวนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษไีว ณ ท่ีจายตามกฎหมายดังกลาว   

     2.3.3 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ค) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินโบนัสท่ีจายแกผูถือหุนหรือผู
เปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  

     2.3.4 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ง) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินลดทุนของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล เฉพาะสวนท่ีจายไมเกนิกวากําไรหรือเงินท่ีกันไวรวมกัน  

     2.3.5 เงินไดตามมาตรา 40(4)(จ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุน 
สวนนิติบุคคลซ่ึงต้ังจากกําไรท่ีไดมาหรือเงินท่ีกันไวรวมกัน  

     2.3.6 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ฉ) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนท่ีไดจากการที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกนิกวาเงินทุน  

     2.3.7 เงินไดตามมาตรา 40(4)(ช) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน 
หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนเปนผูออก ท้ังนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน  

2.4 เงินไดตามมาตรา 40(5) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตามมาตรา 
40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร 

2.5 เงินไดตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระดังนี ้
     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  
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบกิจการใน

ประเทศไทย แตไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 กองทุนรวมดังกลาวไมมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจาก เงินสวนแบงของกําไรดังกลาวถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวล
รัษฎากร  
 

3. อัตราภาษีเงนิไดหัก ณ ท่ีจาย  
สําหรับการหกัภาษเีงินไดนติิบุคคลตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2535 

เปนตนไป กําหนดอัตราภาษีไวดังนี้   
3.1  สําหรับการจายเงินไดพงึประเมินอ่ืนใดนอกจากกรณีตามขอ 3.2  รอยละ 15   
3.2  สําหรับการจายเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 10   
3.3  เพื่อเปนการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศใหมีการพัฒนา และขยายกองเรือเพิ่มมาก

ขึ้น จึงกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดท่ีนํามาคํานวณภาษีเงินไดตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และคง
จัดเก็บในอัตรารอยละ 1.0 สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีเปนคาเชาเรือเดินทะเลท่ีใชในการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ ซ่ึงการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ท้ังนี ้ เฉพาะคาเชาท่ี
มีการจายระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 กันยายน 2544 (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 299) พ.ศ.2539)   

อนึ่ง เปนท่ีนาสังเกตวาอัตราภาษีสําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวล
รัษฎากร นี้เทากับอัตราภาษเีงินไดสําหรับการจําหนายกาํไรไปตางประเทศตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร ท้ังนี้ เพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินกําไรสุทธิ ซ่ึงไดเสียภาษีเงินได
จากฐานกําไรสุทธิมาแลวช้ันหนึ่ง และลดอัตราภาษีลงเหลือเทากับอัตราภาษีท่ีกําหนดตามขอตกลงวาดวยการ
เวนการเก็บภาษีซํ้าซอน  

หมายเหตุ 
 ในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร มีความ
จําเปนอยางมากท่ีผูศึกษาและผูปฏิบัติตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ ขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอน 
(Double Taxation Agreement: DTA.) ท่ีประเทศไทยไดทําไวกับประเทศตางๆ ซ่ึงมีผลโดยตรงตอ
การคํานวณหกัภาษเีงินไดนติิบุคคลตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร รวมท้ังภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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ตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร เปนอันมาก แตเนื่องจากขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอนมี
เนื้อหารายละเอียดเปนจํานวนมาก จึงขอแยกนําไปกลาวไปบทตอไป   
  

4.  การยกเวนภาษีเงินได 
4.1  สําหรับดอกเบ้ียเงินกูยมืจากตางประเทศท่ีจายใหแก  
     4.1.1 สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน และรัฐบาล

ตางประเทศนัน้เปนเจาของทุนท้ังหมด  
     4.1.2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  ท้ังนี้  เฉพาะ 

ดอกเบ้ียท่ีไดรับจาก  
         (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
         (2) รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการกูเงินนั้น   (พระราชกฤษฎีกาฯ 

(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 สัตต) 
4.2 สําหรับดอกเบ้ียพนัธบัตรของรัฐบาล องคการของรัฐบาล  หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมาย 

โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรือ
อุตสาหกรรม ท่ีจําหนายในตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 มาตรา 5 อัฏฐ)  
  

5. การเสียภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร  
 5.1 การนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย   

     ใหผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นําสงเงินภาษหีัก 
ณ ท่ีจาย ท่ีคํานวณตามหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราท่ีกฎหมายกําหนด พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
54 สวน ก ภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถัดไป ไมวาตนจะไดหักภาษีไว ณ ท่ีจายไวหรือไมก็ตาม  

5.2 การเสียภาษีเงินไดนิตบุิคคล โดยผูจายเงินไดเปนผูหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวล
รัษฎากร และนําสงไวโดยถูกตองครบถวนแลว ถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ของตางประเทศนั้น ไดเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยโดยเสร็จเด็ดขาดแลว บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศดังกลาวไมมีหนาท่ีตองเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลในประเทศ
ไทยอีก และไมอาจใชประโยชนจากจํานวนภาษเีงินไดนติิบุคคลท่ีถูกหักไว ณ ท่ีจาย เพื่อการใดๆ ในประเทศ
ไทยไดอีก  
 

6. ความรับผดิของผูจายเงินได 
6.1  ความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  
     ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหนาํบทบัญญัติตามมาตรา 54 แหงประมวล

รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนโุลม เปนผลใหผูจายเงินไดมีความรับผิดในจํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจาย ตามท่ี
ตองหักและนาํสง ดังนี้  
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     6.1.1 กรณท่ีีผูจายเงินมิไดหักและนําสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจายหรือไดหักและนําสงแลว แตไมครบ
จํานวนท่ีถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกบัผูมีเงินได  

     6.1.2 กรณผูีจายเงินไดหกัภาษี ณ ท่ีจายไวแลว แตมิไดนําสงผูจายเงินตองรับผิดแตเพยีงฝายเดยีว 
(มาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร)   

6.2 ความรับผดิในเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร  
     กรณีผูจายเงินไดไมนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ภายในเจด็

วันนับแตวนัส้ินเดือนของเดอืนท่ีจายเงินไดพึงประเมิน ผูจายเงินไดตองรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แหง
ประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดอืนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี  

6.3 ความรับผดิทางอาญา  
    กรณีผูจายเงินไดไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนดเวลา ตองรับผิดระวางโทษปรับทางอาญา

ไมเกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดอัตราท่ีควรเปรียบเทียบ
ปรับดังนี ้

     6.3.1 กรณยีื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วัน นับแตวนัพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 100 บาท  
     6.3.2 กรณยีื่นแบบแสดงรายการเกนิกวา 7 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลา ปรับกระทงละ 200 บาท  
     6.3.1 กรณีเจาพนกังานสรรพากรตรวจพบความผิด ปรับกระทงละ 1,000 บาท 

 
7. วิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย  

สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินท่ีอยูในขายตองหักภาษเีงินไดไว ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2535 เปนตนมากําหนดวิธีการคํานวณภาษหีัก ณ ท่ีจาย ใหเกิดความ
งาย ปองกันการสับสนและการหลบเล่ียงภาษี (Tax Avoidance) (โดยเลือกจายเงินไดประเภทท่ีกฎหมาย
ยอมใหหักคาใชจายในอัตราสูง) ท้ังนี้ โดยใหเงินไดทุกประเภทเสมอภาคเทาเทียมกนั ไมยอมใหหกัคาใชจาย
ใดๆ  

การคํานวณภาษีจึงใหนําเงินไดพึงประเมินท่ีจาย คูณดวยอัตราภาษีเงินได ดังนี้   
7.1  สําหรับเงินไดพงึประเมินอ่ืนใดท่ีมิใชเงินไดตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
 

                ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย          =           เงินไดพึงประเมิน  x 15 %  
 
7.2  สําหรับเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  
 

                ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย         =            เงินไดพึงประเมิน  x 10 %  
 

หมายเหตุ 
1. การเสียภาษีหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร นี้ เปนวิธีการเสียภาษีเงินได โดย

เสร็จเด็ดขาด ผูมีเงินไดไมตองยื่นรายการเสียภาษีอีก  
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2. ตองพิจารณาอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนท่ีประเทศไทยไดกระทําตอประเทศที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูมีเงินไดต้ังอยู  
 
8. กรณีท่ีไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร  

     8.4.1 การจายคานายหนาแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่
มีขอตกลงวาดวยการเวนการเก็บภาษีซํ้าซอนกับประเทศไทย   

     1. กรณีท่ีบริษัทฯ จายเงินคานายหนาใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ี
มีถ่ินท่ีอยูในประเทศฟนแลนด โดยการประกอบกิจการนายหนาดงักลาวไมไดประกอบกิจการในประเทศ
ไทย เชนนี้  การจายเงินไดดงักลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินกาํไรที่ไดเนื่องจากธุรกิจ  ไดรับยกเวนภาษี เงิน
ไดตามขอ 7 วรรคหน่ึง แหงอนุสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ฟนแลนด เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2505 บริษัทฯ จึงไม
มีหนาท่ีหกัภาษีเงินได ณ ท่ีจายแตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/16990 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2531)  

     2. หางฯ ประกอบกิจการผลิตสินคาเคร่ืองประดับเพื่อสงออก ไดทําสัญญาแตงต้ังใหบริษัท... ซ่ึง
ต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส และไมมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย  เปนตัวแทน
จําหนายสินคาของหางฯ ในประเทศฝร่ังเศส  เงินคานายหนาดังกลาวเขาลักษณะเปนกําไรจากธุรกิจ และโดย
ท่ีบริษัท... มิไดประกอบกจิการโดยผานทางสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนั้น บริษัท.. จึงไมมี
หนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยจากคานายหนาท่ีไดรับ  ท้ังนี้ ตามขอ 7 วรรคแรก แหง
อนุสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสเพ่ือการเวนการเก็บภาษซีอน  และมาตรา 3 แหง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2505 ฉะนั้น เม่ือหางฯ สงเงินคานายหนาออกไปใหบริษัทฯ หางฯจึงไมมี
หนาท่ีตองหกัภาษีเงินได ณ ท่ีจายแตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/13720 ลงวันท่ี 6 กันยายน 
2532)  

     3. บริษัทฯ ประกอบกจิการผลิตและขายสินคาออกไปยังตางประเทศ ซ่ึงในการติดตอกับลูกคา
บางราย มีเง่ือนไขการคิดเงินคานายหนาใหกับบุคคลซ่ึงติดตอขายสินคาใหบริษัทฯ  โดยคิดคานายหนาเปน
อัตรา รอยละของมูลคาสินคาท่ีสงออกตาม Invoice ของลูกคาเฉพาะรายน้ัน  และมีการจายคานายหนาใหกับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของประเทศญ่ีปุน และบุคคลธรรมดาของประเทศเยอรมัน ซ่ึงเดินทางเขามารับ
เงินคานายหนาในประเทศไทยและอยูในประเทศไทยไมเกิน 180 วันในปปฏิทิน  รวมทั้งไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย  เชนนี้  การจายเงินไดดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินไดเนื่อง จากการ
รับทํางานใหตามมาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร และโดยท่ีนายหนาดังกลาวเปนบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูใน
ประเทศญ่ีปุน และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซ่ึงมีอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน
กับประเทศไทย เงินไดดังกลาวจึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดในประเทศไทย ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา
ฯ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2505  บริษัทฯ ผูจายคานายหนาจึงไมมีหนาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย แตอยางใด (หนงัสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/1832 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2537)  
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     4. บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดจายคานายหนาในการหาลูกคาในตางประเทศ โดย
คํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขายตามอัตราท่ีตกลงกันใหกับบริษัท A แหงประเทศสิงคโปร ซ่ึงไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย โดยบริษัท A ถือหุนอยูในบริษัทฯ รอยละ 25 เชนนี้ กรณีบริษทัฯ จายเงิน
คานายหนาในการหาลูกคาใหแกบริษัท A ดังกลาวง ถือเปนการจายกําไรจากธุรกจิ ไดรับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีเงินไดในประเทศไทย ตามขอ 7 วรรคหนึ่ง แหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐสิงคโปรเพื่อการยกเวนการเก็บภาษีซอนในสวนท่ีเกี่ยวกับภาษเีก็บจากเงินได บริษัทฯ 
จึงไมมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหง ประมวลรัษฎากร และการจายคานายหนา
ดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายคาบริการใหแกผูประกอบการนอกราชอาณาจักร เนื่องจากการใหบริการใน
ตางประเทศ บริษัทฯ จึงไมมีหนาท่ีตองนาํสงภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0811/4492 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2539) 

     8.4.2 กรณีเงินไดจากการประกอบธุรกิจตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร   
     1. บริษัทฯ ไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารในตางประเทศ (ธนาคาร A) โดยตามสัญญาดังกลาว 

กําหนดใหบริษัทฯ ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนเงินเยน ตอมาเนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนมี
แนวโนมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับเงินตราตางประเทศสกุลอ่ืน บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะเขาทําสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Currency Swap Agreement) กับธนาคารในตางประเทศอีกแหงหนึ่ง 
(ธนาคาร B) เพื่อแลกเปล่ียนเงินเยนกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศดงักลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

         (1) บริษทัฯ และธนาคาร B จะใชจาํนวนเงินตน อัตราดอกเบ้ีย และกําหนดเวลาในการชําระ
หนี้ตราสัญญากูระหวางบริษทัฯ กับธนาคาร A. เปนเกณฑในการคํานวณจํานวนเงิน และกําหนดเวลาในการ
แลกเปล่ียนกนั และจะกําหนดอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินเยนกับเงินเหรียญสหรัฐไวลวงหนา  

         (2) เม่ือถึงกําหนดเวลาตาม (1)  บริษัทฯ  มีหนาท่ีตองสงเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคํานวณตามอัตรา
ท่ีตกลงกันออกไปใหธนาคาร B และในทางตรงกันขาม ธนาคาร B มีหนาท่ีตองสงเงินเยนมาใหบริษัทฯ 
(เพื่อท่ีบริษัทฯ จะไดนําไปชําระใหกับธนาคาร A)  

         (3) ในการเขาสัญญาดังกลาว ธนาคาร B จะเรียกเกบ็คาธรรมเนียมจากบริษัทฯ ดังนี้  
             (ก) คาธรรมเนียมในการจัดทํา Current Swap Agreement (Arrangement Fee) 

ซ่ึงจะเรียกเก็บคร้ังเดียวเม่ือทําสัญญา  
             (ข) คาธรรมเนียมประกันความเส่ียง  (Fee for Assuming Some Credit Risk of 

Counter Party) ซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินตราตางประเทศท่ีแลกเปล่ียนกันในแตละงวด โดยจะเรียกเก็บ
ทุกคร้ังท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตรากัน  

             เนื่องจากคาธรรมเนียมท้ัง 2 รายการดังกลาว เขาลักษณะเปนเงินไดจากการประกอบธุรกจิ
การพาณิชยของธนาคาร B ซ่ึงถือเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ สง
เงินคาธรรมเนียมดังกลาวออกไปใหธนาคาร B ซ่ึงมิไดประกอบกจิการในประเทศไทย บริษทัฯ จึงไมมี
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หนาท่ีตองหกัภาษีเงินได ณ ท่ีจายจากคาธรรมเนียมท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/19630 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2532)  

     2. การโอนเงินคาจางจากคาโฆษณาไปยังตางประเทศ ถาบริษัทตางประเทศประกอบกิจการเปน
บริษัทโฆษณา คาจางโฆษณาเขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ  ผูวาจาง
ซ่ึงจายเงินคาโฆษณาใหแกบริษัทตางประเทศไมมีหนาท่ีหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร แตอยางใด (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/24049 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2536)  

     3. บริษัทฯ ไดเชารถยกตีนตะขาบ (Crawler Crane) พรอมอุปกรณ จากบริษัทผูใหเชาใน
ประเทศญ่ีปุน และไดเชาอุปกรณกําเนิดกาํลัง (Generator) พรอมอุปกรณ จากบริษัทผูใหเชาในประเทศ
สิงคโปรเพื่อนํามาใชในโครงการขยายโรงกล่ันของบริษัท ท. บริษัทผูใหเชาท้ังสองเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศญ่ีปุนและประเทศสิงคโปร มิไดประกอบกิจการหรือมีตัวแทนหรือสถานประกอบการถาวรใดๆ ใน
ประเทศไทย เชนนี้ การจายเงินไดดังกลาวเขาลักษณะเปนการจายเงินกําไรที่ไดเนือ่งจากธุรกิจ ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดตามขอ 7 วรรคหน่ึง แหงอนสัุญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนเพื่อการเวนการเก็บภาษี
ซอน  และตามขอ 7 วรรคหน่ึง แหงความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2505 
บริษัทฯ ในประเทศไทยผูเชา จึงไมมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย หรือภาษอ่ืีนแตอยางใด (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/220 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2537)  

     4. บริษัทฯ ประกอบกจิการขายปลีกสินคาอุปโภคบริโภคในลักษณะรานคาสะดวก ตองการขยาย
ธุรกิจโดยการเพิ่มสาขาและชนิดของสินคา บริษัทฯ จึงตองสรางศูนยกระจายสินคาขนาดใหญท่ีมีการจัดเก็บ
สินคาดวยระบบคอมพิวเตอร บริษัทฯ ไดทําสัญญาวาจางบริษัท A แหงประเทศแคนาดา ไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เพื่อใหบริการดังนี ้

          (1) รวบรวมและประเมินขอมูลอยางละเอียดท่ีจําเปนตองใชในการศึกษางานคร้ังน้ี ซึ่งรวมถึงจํานวนหรือความหลากหลายของ
สินคาในปจจุบันและในแผนงานในอนาคตที่คาดการณไว ระดับสินคาคงคลัง และการเคล่ือนไหวของสินคาเหลาน้ัน ตําแหนงท่ีต้ังของรานสาขา
และประวัติหรือรายละเอยีดการสั่งสินคา ความถี่ของการจัดสง และเปาหมายมาตรฐานการบริการตอรานสาขา  

         (2) ทําการสรุปและประเมินเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ วิธีจัดสินคา และวิธีการ
จัดสงสินคา รวมท้ังทําการออกแบบ Lay Out ตางๆ และขนาดของคลังสินคาท่ีเหมาะสมกับวิธีตางๆ 
เหลานั้น 

         (3) ทําการแนะนําระบบงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อรองรับแผนการขยายงานของบริษัทฯ และ
เพื่อบรรลุถึงเปาหมายผลตอบแทนในการลงทุน ตระเตรียมระบบ Lay Out และเตรียมงบประมาณในการ
ดําเนินการ ทําการสรุปเร่ืองขีดความสามารถสูงสุดหรือกําลังผลิตของ Lay Out ตางๆ และระบุการ
เตรียมการขยายโครงการ  

         (4) เตรียมแบบ Lay Out อยางละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีตองติดต้ัง รวมท้ังระบุ
รายละเอียดเนือ้ท่ีหรือสถานท่ีใชประกอบการทํางานท่ีเกีย่วของและทําการสรุปเร่ืองขนาดของตัวอาคารขอ 
คลังสินคา และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ  
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         (5) ประสานงานกับสถาปนิกและวศิวกรของโครงการ เพื่อใหทราบถึงเนื้อท่ีท่ีตองวางเวน เพื่อ
ใชปฏิบัติงานของสวนตางๆ ของอาคารคลังสินคา  

         (6) คิดคนและระบุมาตรฐานของอุปกรณ ท้ังท่ีตองประกอบติดต้ังกับตัวอาคาร และท่ีไมตอง
ประกอบติดต้ัง เพื่อใหไดมาตรฐานในการประมูลงานอุปกรณดังกลาวท่ีไดประสิทธิภาพ  

         (7) ประสานงานในการจัดสงและการติดต้ังของอุปกรณดังกลาว  
         (8) พัฒนาข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ดังกลาว  
         (9) คิดคนหาแผนงานอยางละเอียดเปนข้ันตอนในการเร่ิมรับสินคาเขาคลัง และเร่ิมการ

ปฏิบัติงานของคลังสินคา  
         ในการใหบริการดังกลาว บริษัท A จะสงพนกังานเขามาเก็บขอมูลและใหบริการในประเทศ

ไทยรวมระยะเวลาท้ังส้ิน 62 วัน เชนนี้ เงินไดจากการใหบริการตามสัญญาดังกลาว เขาลักษณะเปนกําไรจาก
ธุรกิจ แตโดยที่การสงพนักงานเขามาใหบริการในประเทศไทยรวมเวลา 62 วัน ยงัถือไมไดวา บริษัท A 
ใหบริการโดยผานสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดังนัน้ บริษัท A จึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในประเทศไทยจากเงินไดท่ีไดรับตามสัญญาดังกลาว ตามขอ 7 วรรคหนึง่ แหงอนุสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศแคนาดา เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน และมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 
18) พ.ศ.2505 และการใหบริการของบริษัท A เขาลักษณะเปนการใหบริการโดยผูประกอบการที่อยูนอก
ราชอาณาจักร ซ่ึงเขามาใหบริการในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว และไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปน
การชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ จายคาจางตามสัญญาใหกบับริษัท A 
บริษัทฯ มีหนาท่ีตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 ตามมาตรา 83/6(1) แหงประมวลรัษฎากร 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/3488 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2539)  

         5. บริษัทฯ กูยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในและตางประเทศ โดยใหบริษัทใน
ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงประกอบกิจการท่ัวไปทีมิ่ใชสถาบันการเงิน โดยมิไดประกอบกจิการในประเทศไทย คํา
ประกันเพื่อออกหนังสือคํ้าประกันการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียในการกูยืม บริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียม
การออกหนังสือคํ้าประกันเงินกูยืมในอัตรารอยละ 0.5 ตอปของยอดเงินกูยืม และถาการชําระคาธรรมเนียม
ลาชา บริษัทฯ ตองจายดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15.0 ตอป โดยคิด 360 วันเปนหนึ่งป เชนนี้ คาธรรมเนียมการ
คํ้าประกันดังกลาว เขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไมมีหนาท่ีตองหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร และสําหรับดอกเบ้ียอันเนื่องมาจากการชําระ
คาธรรมเนียมลาชา เขาลักษณะเปนเงินไดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับดอกเบ้ีย ผลประโยชน หรือคาตอบแทน
อ่ืนๆ ท่ีไดจากการกูยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ตองหักภาษีเงินไดตามมาตรา 70 
แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ 11 วรรคสอง (ข) และวรรคส่ี แหงอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศญ่ีปุน ในอัตรารอยละ 15 ของเงินท่ีจาย (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0811/17901 ลงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2540)   

     8.4.3 กรณีสํานักงานผูแทนของบริษัทตางประเทศ  
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     บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศสิงคโปร ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนสํานกังาน
ผูแทนในประเทศไทย โดยประกอบธุรกจิประเภทท่ีกําหนดไวในบัญชี ค. ตามขอ 5 แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2515 หมวด 3(1) เปนสํานักงานผูแทนเพ่ือใหคําแนะนําในดาน
ตางๆ แกผูใชสินคาของบริษัทฯ หาแหลงจัดซ้ือช้ินสวนอะไหลเคร่ืองจักร สําหรับหลอแมแบบพลาสติก
เคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับทาและเคลือบแผนฟลมแมเหล็ก และรายงานความเคล่ือนไหวทางธุรกจิในประเทศ
ไทยใหสํานักงานใหญทราบเทานั้น มิไดใหบริการแกผูอ่ืน และสํานักงานผูแทนมิไดประกอบกิจการท่ีจะ
กอใหเกิดรายรับแตอยางใด เชนนี้ คาใชจายตางๆ ของสํานักงานผูแทนไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงานใหญ 
จึงไม ถือเปนรายได หรือรายรับท่ีจะตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือภาษีการคาตามลําดับ
แต อยางใด ตามนัยขอ 3 แหงประกาศกรมสรรพากร เร่ือง ภาษีเงินไดและภาษีการคาของสํานักงานผูแทนนิติ

บุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีกระทํากิจการในประเทศไทย ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2529* ดังนั้น 
สํานักงานผูแทนจึงไมตองจดทะเบียนการคาแตตองมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล แมวาสํานักงานผูแทนจะไมมีรายไดท่ีตองนํามาคํานวณภาษเีงินไดนิติบุคคลก็ตาม และสํานักงาน
ผูแทนมีหนาท่ีตองขอมีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแตวนัท่ีเร่ิมประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ตามขอ 1(ข)  แหงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ 
บุคคลมีและใชเลขประจําตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ 2522 (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/1037 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2532)   

     * ปจจบัุนรายไดดงักลาวไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามนัยขอ  1  แหงประกาศกรมสรรพากรเร่ือง 
ภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิม่สําหรับสํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติท่ีกระทํากจิการในประเทศไทย ลง
วันท่ี 25 สิงหาคม 2535  

หมายเหตุ 
ในการจายเงินไดตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)(6) หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย ผูจายเงินได
อาจมีหนาท่ีตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะไดนําไปกลาวในบทตอไป  
 
 
 
 
 
 
7. เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  

เลขประจําตัวผูเสียอากรตามมาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร เปนมาตรการเพ่ือความสะดวก
แกผูเสียภาษีอากร และเพื่อประโยชนในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของทางราชการ กลาวคือ ในการ
ปฏิบัติการตางๆ ตามประมวลรัษฎากร เชน การยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือการนาํสง
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ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ฯลฯ หากกิจการหรือผูเสียภาษไีดแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรไวโดยครบถวน
แลว  จะทําใหทราบไดโดยงายวาผูเสียภาษีไดปฏิบัติการตางๆ โดยครบถวนแลว โดยเฉพาะกรณท่ีีนําเคร่ือง
คอมพิวเตอรเขามาใชในการบันทึกขอมูล  

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรทุกประเภทท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 
ตองยื่นคํารองขอมีเลขประจําตัวภายใน 60 วัน นบัแตวันเร่ิมประกอบกิจการ และใชเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรในการปฏิบัติการตางๆ ตามประมวลรัษฎากรทุกคร้ัง (มาตรา 3 เอกาทศ แหงประมวลรัษฎากร)  หากฝา
ฝนตองระวางโทษปรับไมเกนิ 2,000 บาท (มาตรา 3  ทวาทศ แหงประมวลรัษฎากร)   
 
8. วิธีการเสียภาษีเงินไดนติิบุคคล  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร  (มาตรา 14 ประกอบมาตรา 38 
แหงประมวลรัษฎากร) ซ่ึงไดกําหนดวิธีการเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากรไวหลายวิธีแลวแตกิจการที่กระทํา โดยอาจจําแนกวิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยสังเขป 
ดังนี้   

8.1  การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ท่ีจาย  
      8.1.1 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แหงประมวล 

รัษฎากร  ใชสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย โดยใหถือวาภาษีหกั 
ณ ท่ีจาย เปนเครดิตภาษใีนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดถูกหกัไว ณ ท่ีจาย 
         “มาตรา 69 ทวิ ภายในบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล  เทศบาล  สุขาภิบาล  
หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 ภาษีท่ีหกัไวนี้   ใหถือเปนเครดิตใน
การคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหุางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีท่ีหักไวนั้น ในการนีใ้ห
นํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
         “มาตรา 69 ตรี ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(8) เฉพาะท่ีจายใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงขายอสังหาริมทรัพย คํานวณหักภาษี
เงินไดไว ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 แลวนําสงพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียนสิทธิหริอนิติกรรมใน
ขณะท่ีมีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 52 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
             ภาษีท่ีหักไวและนําสงตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษเีงินไดของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีท่ีถูกหักไวนั้น” 
         “มาตรา 3 เตรส ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังให
ผูจายเงินได พงึประเมินตามมาตรา 40 ซ่ึงไมมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายตามลักษณะ 2 หักภาษี ณ ท่ีจาย ตาม
หลักเกณฑ  เง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 63 มาใชบังคับโดยอนุโลม” (ดูกฎกระทรวงฉบับท่ี 144 และ
คําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528) 
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      8.1.2 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ใชสําหรับกรณีบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลตางประเทศ ตลอดจนกิจการของรัฐบาล ฯลฯ  ท่ีมิไดกระทํากิจการในประเทศไทย  แต
ไดรับเงินไดพงึประเมิน ตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ท่ีจายจากหรือในประเทศ
ไทย กฎหมายกําหนดใหผูจายเงินไดตองหกัภาษไีว ณ ท่ีจาย และนําสงใหถูกตองครบถวน   

8.2  การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง  
      8.2.1 สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีเสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองยื่นแบบแสดงรายการ

และเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 คร้ัง คือ  
         (1) ภาษีเงินไดนิตบุิคคลคร่ึงป โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของ

กําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวนัแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียจาก  
             (ก) ประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ีไดจากกจิการหรือเนื่องจากกจิการท่ีไดกระทํา

หรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ัวไปท้ังท่ีต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยหรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ กิจการรวมคา  

             (ข) ผลการดําเนินกจิการสําหรับรอบระยะเวลา  6  เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF: Bangkok International Banking 
Facility) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดติฟองซิเอร รวมท้ังบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหมีสอบทานงบการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 43) (มาตรา 67 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)     

         (2) ภาษเีงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนบั
แตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร) 

      8.2.2 สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพียงรอบระยะเวลาบัญชีละคร้ังเดียว โดยตองยืน่ภายใน 150 วันนับแตวนัสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ไดแก  

         (1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ังกจิการท่ี
ดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรโดย รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ ใหยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
52  

         (2) มูลนธิิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดโดยใหยืน่แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.55  
      8.2.3 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  และมีหนาท่ี

ตองเสียภาษจีากฐานกําไรสุทธิ ไดจําหนาย เงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดท่ีกันไวจากกําไรหรือท่ีถือไดวา
เปนเงินกําไร (ภายหลังจากเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว)  ออกไปจากประเทศไทย โดยตองเสียภาษีเงินไดใน
อัตรารอยละ  10  ของเงินกําไร หรือเงินประเภทอ่ืนซ่ึงกันไวจากกาํไรที่จําหนายออกไปจากประเทศไทย
ดังกลาวโดยใหหักภาษีออกจากเงินท่ีจําหนายนัน้  พรอมท้ังยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 สวน ข. ภายใน



30 

เจ็ดวนั นับแตวันท่ีจําหนาย หรือวันท่ีทราบแนชัดถึงจํานวนเงินกําไรท่ีจําหนายในบางกรณี (มาตรา 70 ทว ิ
แหงประมวลรัษฎากร)  

8.3 การเสียภาษีโดยเจาพนกังานประเมินเรียกเก็บ สําหรับผูเสียภาษีรายท่ีชําระภาษีเงินไดนติิบุคคล
ไวไมถูกตองครบถวน  ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษรีวมท้ังเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  

8.4  การเสียภาษีเงินไดแทนกัน (มาตรา 65 จัตวา แหงประมวลรัษฎากร)  
      ใหโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคายาสูบทุกทอดท่ีซ้ือสินคาจาก

โรงงานยาสูบ  โดยใหเสียภาษีแทนใหในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง ไมวาทอดใด ๆ และใน
อัตรารอยละ10 ของกําไรของผูขายปลีก (ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี 158 (พ.ศ. 2526))  และนําภาษดีังกลาวไป
ชําระท่ีกองคลัง  กรมสรรพากร ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ภาษีท่ีเสียแทนดังกลาวใหถือเปนเครดิตของผู
เสียภาษใีนการคํานวณภาษี  

      อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการเสียภาษีแตละวิธีจะไดนําไปกลาวในบทท่ีวาดวยการเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลจากฐานภาษีตาง ๆ ตอไป  
 
 
 
คําถามทายบท  

1. ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีหลักการทั่วไปกําหนดไวอยางไร  
2. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนติิบุคคล ไดแก บุคคลใดบาง 
3. นิติบุคคลทุกประเภทมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใชหรือไมเพราะเหตุใด   
4. ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกี่ลักษณะ อะไรบาง แตละฐานกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไว

อยางไร   
5. มีขอกําหนดเกี่ยวกบัแหลงเงินไดหรือแหลงรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางไร   
6. จงอธิบายความแตกตางของรอบระยะเวลาบัญชีในทางบัญชีและรอบระยะเวลาบัญชีในทางภาษี

อากร   
7. นิติบุคคลตองมีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรหรือไม อยางไร   
8. การเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลมีกี่วิธี อะไรบาง   

 
ท่ีมา :  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 3 


