
 
คําส่ังกรมสรรพากร 
ที่ ป. 119/2545 

เรื่อง  การเครดิตภาษีเงินปนผลหรอืเงินสวนแบงของกาํไรตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร  
  

-------------------------------- 
  
                เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนําผูมีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการเครดิตภาษีเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ตาม
มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคาํสั่งดังตอไปน้ี  
  
                ขอ   1   ใหยกเลิกคาํสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.108/2544 เรื่อง การเครดิตภาษีเงินปนผลหรือเงิน
สวนแบงของกําไร ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  
  
                ขอ   2   กรณีบุคคลธรรมดาไดรบัเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร 
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย บุคคลธรรมดาผูมีเงินไดจะไดรับเครดิตใน
การคํานวณภาษี โดยนําอัตราภาษีเงินไดที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลน้ันตองเสีย หารดวยผลตาง
ของหน่ึงรอย ลบดวยอัตราภาษีเงินไดดังกลาวน้ัน ไดผลลัพธ เทาใดใหคูณดวยจาํนวนเงินปนผลหรือเงิน
สวนแบงของกําไรที่ไดรับ ผลลัพธที่ไดเปนเครดติในการคํานวณภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร  
                           กรณีบุคคลธรรมดาไดรับเงินปนผลซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร จากบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรสทุธิของกิจการที่ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   3   กรณีบุคคลธรรมดาไดรบัเงินปนผลซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสําหรับใหกูยมืเงิน
เพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ซึ่งไมมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ตาม
มาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร แตหากผูไดรับเงินปนผลเลือกเสียภาษีในอัตรา รอยละ 10.0 ของเงินได ก็ไมตองนําเงินปนผลไป
รวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ตามมาตรา 
48(3) วรรคสอง แหงประมวลรษัฎากร  
  
                ขอ   4   กรณีบุคคลธรรมดาไดรบัเงินสวนแบงของกําไรซ่ึงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร จากกองทุนรวมตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งเงินไดของกองทุน
รวมดงักลาวไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 42(24) แหงประมวลรัษฎากร ผู
ไดรับเงินสวนแบงของกําไรไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร แตหากผูไดรับ
เงินสวนแบงของกําไรเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได ก็ไมตองนําเงินสวนแบงของกําไรไป
รวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ตามมาตรา 
48(3) วรรคสอง แหงประมวลรษัฎากร  
  
                ขอ   5   กรณีบุคคลธรรมดาไดรบัเงินสวนแบงของกําไรซ่ึงเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(8) แหงประมวลรัษฎากร จากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบญัญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ซึ่งไมมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงิน
สวนแบงของกําไรไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร แตหากผูไดรับเงินสวนแบง
ของกําไรยอมใหผูจายเงินไดน้ันหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 50(2) แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรารอยละ 
10.0 ของเงินได เม่ือถึงกําหนดยื่น รายการ ผูไดรับเงินสวนแบงของกําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินสวน
แบงของกําไรดงักลาวมารวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ทั้งน้ี เฉพาะกรณีผูไดรับเงินสวนแบงของกําไรไม
ขอรับเงินภาษีที ่ถูกหักไวน้ันคืน หรือไมขอเครดติเงินภาษีที่ถูกหักไวน้ัน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536  
  
                ขอ   6   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยไดรับเงินปนผลจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทนุตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสรมิการลงทุน และเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ



บุคคล ผูไดรับเงินปนผลไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลดังกลาวมารวมคาํนวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  
  
                ขอ   7   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและบริษัทจดทะเบียน 
ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึง่ไมมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินสวนแบงของกําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินสวนแบงของ
กําไรดังกลาวมารวมคาํนวณเปนรายไดเพ่ือเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 263) 
พ.ศ. 2536  
  
                ขอ   8   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งเปนบริษัทจาํกัด 
ไดรับเงินปนผลจากบริษัทจํากัดทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรอืสถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งข้ึนสาํหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม หรือ
ไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินปนผลและเงนิ
สวนแบงของกําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลและเงินสวนแบงของกําไรดังกลาวจํานวนก่ึงหน่ึงมารวม
คํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 
ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดรับเงินปนผลจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน และเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรบั
เงินปนผลไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลดังกลาวจํานวนก่ึงน่ึงมารวมคํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดรับเงินสวนแบงกําไรจากกิจการ
รวมคา ซึ่งมีหนาที่ตองเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินสวนแบง
กําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินสวนแบงกําไรดังกลาวทั้งจํานวนมารวมคํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 5 ทวิ (1) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 10) พ.ศ. 2500  
  
                ขอ   9   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ไดรับเงินปน
ผลจากบริษัทจาํกัดทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จัดตั้งข้ึนสําหรบัใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ อุตสาหกรรม หรือไดรับเงินสวน
แบงของกําไรจากกองทุนรวมตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินปนผลและเงนิสวนแบงของ
กําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลและเงนิสวนแบง ของกําไรดังกลาวทัง้จํานวนมารวมคํานวณเปน
รายไดเพ่ือเสยีภาษีเงินไดนิตบุิคคล ทั้งน้ี ตาม หลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 ทวิ (10) 
แหงประมวลรัษฎากร  
                           (1)  บริษัทจํากัดที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึง่ถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงนิปนผลไม
นอยกวารอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจายเงนิปนผลและบรษัิทจํากัดผู
จายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทจาํกัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม  
                           (2)  บริษัทจดทะเบียน ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดรับเงินปนผลจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม กฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน และเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรบั
เงินปนผลไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลดังกลาวทั้งจํานวนมารวมคํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไดรับเงินสวนแบงกําไรจากกิจการ
รวมคา ซึ่งมีหนาที่ตองเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดรับเงินสวนแบง
กําไรไดรับยกเวนไมตองนําเงินสวนแบงกําไรดังกลาวทั้งจํานวนมารวมคํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   10   กรณีบุคคลธรรมดาไดรับเงินปนผล ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร จากบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยจายจากเงนิปนผลที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลที่ตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการลงทนุ และเปนเงิน
ปนผลที่จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามขอ 6 ผูไดรบัเงินปนผลไมได
รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  



                           กรณีบุคคลธรรมดาไดรับเงินปนผล ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40(4)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร จากบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยจายจากเงนิสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมทีจ่ัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตามขอ 7ผูไดรับเงินปนผลไมไดรับเครดิต
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   11   กรณีบุคคลธรรมดาไดรับเงินปนผล ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร จากบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเปนเงินปนผลที่เขา
ลักษณะตามขอ 8 และขอ 9 ผูไดรับเงินปนผลไดรับเครดติภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   12   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตัง้ข้ึนตามกฎหมายไทยจายเงินปนผลซึ่งเปน
เงินปนผลทีจ่ายจากกําไรเฉพาะสวนที่เกิดข้ึนตามขอ 10 ผูจายเงินปนผลจะตองระบุในหนังสอืรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จายวา ไมไดรับเครดติภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีต่ั้งข้ึนตามกฎหมายไทยจายเงินปนผลซึ่งเปนเงิน
ปนผลที่จายจากกําไรทั้งในสวนที่เกิดข้ึนตามขอ 10 และกําไรจากการประกอบกิจการตามขอ 11 ผูจายเงิน
ปนผลจะตองระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหชดัเจนวา เงินที่ไดจายน้ันจํานวนใดไดรับ
เครดติภาษี และจํานวนใดไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   13   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตัง้ข้ึนตามกฎหมายไทยประกอบกิจการทีต่อง
เสียภาษีเงินไดหลายอัตรา เม่ือจายเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรใหแกผูรับซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
และผูจายเงินไดทราบโดยชดัแจงวาจายจากเงินกําไรหลังจากเสียภาษีในอัตราใด ผูจายเงินไดจะตองระบุ
ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหชดัเจนวาเงินปนผลหรือ เงินสวนแบงของกําไรที่จายน้ันจํานวน
ใดไดมาจากกิจการทีต่องเสียภาษีเงินไดในอัตราใด  
                            กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง จายเงนิปนผลหรือเงินสวนแบงของ
กําไรใหแกผูรับซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และผูจายเงินไดไมสามารถทราบโดยชัดแจงวาจายจากเงินกําไร
หลังจากเสยีภาษีในอัตราใด ผูจายเงินไดตองเฉลี่ยเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรตามสวนของกําไร
หลังจากเสยีภาษีในแตละอัตราภาษี และจะตองระบุในหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหชัดเจนวาเงิน
ปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่จายน้ันจํานวนใดไดมาจากกิจการทีต่องเสียภาษีเงินไดในอัตราใด  
  
                ขอ   14   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลแสดงขอความทีกํ่าหนดใหตอง
ระบุในหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ถูกตอง และผูมีเงินไดมิไดนําไปใช
เครดติภาษี หรือนําไปใชเครดติภาษีถูกตองตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ผูจายเงินไดและผูมี
เงินไดไมตองรบัผิดตามมาตรา 47 ทวิ วรรคสี ่แหงประมวลรษัฎากร  
  
                ขอ   15   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลแสดงขอความทีกํ่าหนดใหตอง
ระบุในหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ถูกตอง และผูมีเงินไดนําไปใชเครดิต
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร แตใชเครดิตภาษีไมถูกตอง โดยเครดิตภาษีที่คํานวณไดมี
จํานวนเกินกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับ อันเปนเหตุใหผูมีเงินไดได รับเงินภาษีคืนเกินไปหรอืชําระภาษีไวไม
ครบถวน ผูจายเงินไดไมตองรบัผิดตามมาตรา 47 ทวิ วรรคสี ่แหงประมวลรษัฎากร สําหรับผูมีเงินไดตอง
รับผดิตามจํานวนเงินภาษีที่ไดรับคืนเกินไปหรือเงินภาษีทีช่ําระไวไมครบถวน ซึ่งเจาพนักงานประเมินมี
อํานาจเรียกคืนเงินจํานวนดังกลาวหรือประเมนิเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากผูมีเงินได แลวแตกรณี ตาม
มาตรา 47 ทวิ วรรคสี่ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   16   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลแสดงขอความทีกํ่าหนดใหตอง
ระบุในหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ไมถูกตอง และผูมีเงินไดมิไดนําไปใช
เครดติภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรษัฎากร ผูจายเงินไดและ ผูมีเงินได ไมตองรับผิดตามมาตรา 
47 ทวิ วรรคสี่ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   17   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลแสดงขอความทีกํ่าหนดใหตอง
ระบุในหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ไมถูกตอง และผูมีเงินไดนําไปใชเครดติ
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเครดิตภาษีที่คํานวณไดมีจํานวนเกินกวาทีผู่มีเงินไดพึง
ไดรับ ซึ่งอาจเปนเหตุใหผูมีเงินไดจะไดรับเงินภาษีคืนเกินไป หากผูมีเงินไดยังไมไดรับเงินภาษีคืน หรือ
ไดรับเงินภาษีคนืแตยังไมเกินกวาจํานวนที่พึงไดรับ ผูจายเงินไดและผูมีเงินไดไมตองรับผิดตามมาตรา 47 
ทวิ วรรคสี ่แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   18   กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินปนผลแสดงขอความทีกํ่าหนดใหตอง
ระบุในหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ไมถูกตอง และผูมีเงินไดนําไปใชเครดติ



ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเครดิตภาษีที่คํานวณไดมีจํานวนเกินกวาทีผู่มีเงินไดพึง
ไดรับ อันเปนเหตุใหผูมีเงินไดไดรับเงินภาษีคืนเกินไปหรือชําระภาษีไวไมครบถวน ผูจายเงินไดตองรับผดิ
รวมกับผูมีเงินไดตามจํานวนเงนิภาษีที่ไดรับคนืเกิน ไปหรือเงินภาษีทีช่ําระไวไมครบถวน ตามมาตรา 47 
ทวิ วรรคสี่ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเรียกคืนเงินจํานวนดังกลาวหรือประเมิน
เรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจาก ผูจายเงินไดกอน แตถาเรียกคืนเงินภาษีหรือเรยีกเก็บภาษีจากผูจายเงินได
ไมไดหรือไมครบจํานวนทีถู่กตอง เจาพนักงานประเมินก็มีอํานาจเรียกคืนเงินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีจากผูมี
เงินได ตามมาตรา 18 แหงประมวลรัษฎากร  
                           กรณีผูมีเงินไดไดรับเงินปนผลจากผูจายเงินไดหลายราย และผูจายเงินไดบางรายแสดง
ขอความที่กําหนดใหตองระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามขอ 12 และขอ 13 ไมถูกตอง 
หากผูมีเงินไดนําไปใชเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเครดิตภาษีที่คํานวณไดมี
จํานวนเกินกวาที่ผูมีเงินไดพึงไดรับ อันเปนเหตุใหผูมีเงินไดไดรับเงินภาษีคืนเกินไปหรือชําระภาษีไวไม
ครบถวน ผูจายเงินไดซึ่งแสดงขอความที่กําหนดใหตองระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ไม
ถูกตอง ตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดตามจาํนวนเงินภาษีที่ไดรับคืนเกินไปหรอืเงินภาษีที่ชาํระไวไมครบถวน 
ตามมาตรา 47 ทวิ วรรคสี่ แหงประมวลรัษฎากร  
  
                ขอ   19   กรณีบุคคลธรรมดาไดรับเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรจากบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งเปนเงินปนผลที่ไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร ตามขอ 11 ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได โดยไมตองนําไป
รวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนก็ได ในกรณีเลือกนําไปรวมคํานวณกับ เงินไดอ่ืน ผูมีเงินไดจะไดรับเครดิตภาษี
ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และในกรณีที่ไดรับเงินปนผลที่ไดรับเครดิตภาษีจากผูจายหลาย
ราย ผูมีเงินไดจะตองนําเงินไดดังกลาวที่ไดรบัในปภาษีทุกรายมารวมคํานวณภาษี ไมสามารถเลือกเฉพาะ
บางรายนํามารวมคํานวณภาษีเพ่ือไดรับเครดติภาษี  
  
                ขอ   20   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือคาํวินิจฉัยใด ที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งน้ีใหเปนอัน
ยกเลิก  
  

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
  

วิชัย จึงรกัเกยีรต ิ 
(นายวิชัย จึงรักเกียรติ)  

รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพากร  

 


