


การบญัชภีาษอีากร
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รหสัวชิา :  3523302

อ. สมใจ  เภาด้วง



บทที ่3
การบญัชีภาษหัีก ณ ทีจ่่าย



วตัถุประสงค์ของภาษหัีก ณ ทีจ่่าย

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษหัีก ณ ทีจ่่าย

การหักภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่่าย

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้มหีน้าทีหั่ก ณ ทีจ่่าย

หัวข้อส าคญั

อตัราภาษหีัก ณ ทีจ่่าย



การหักภาษเีงินได้นิติบุคคล ณ ทีจ่่าย

การหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามมาตรา 3 เตรส

การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัรายการภาษหีัก ณ ทีจ่่าย

หัวข้อส าคญั

แบบรายการภาษหีัก ณ ทีจ่่าย



1. เพ่ือบรรเทาภาระการเสียภาษใีห้แก่ผู้รับเงินได้

2. เพ่ือให้รัฐบาลมรีายได้เข้าคลงัอย่างสม า่เสมอ

3. เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษขีองรัฐ

วตัถุประสงค์ของภาษหัีก ณ ที่จ่าย



ผู้จ่ายเงินได้ (ผู้หัก ณ ทีจ่่าย) 

ผู้มเีงินได้ (ผู้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย)

บุคคลธรรมดา 
บริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

มูลนิธิ หรือสมาคม

ผู้มีหน้าที่หักภาษเีงนิได้ ณ ที่จ่าย



ประเภทเงินได้ จ่ายให้บุคคลธรรมดา จ่ายให้นิติบุคคล

ม. 40 (1) การรับจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน หัก อัตราก้าวหน้า หัก 3%

ม. 40 (2) การรับท างานให้ เช่น ค่านายหน้า หัก อัตราก้าวหน้า หัก 3%

ม. 40 (3) ลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ หัก อัตราภาษี หัก 3%

ม. 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยตั๋วเงิน หัก 15% หัก 1%

ม. 40 (4) (ข) เงินปันผล หัก 10% หัก 10%

อตัราภาษหีัก ณ ที่จ่าย



ประเภทเงินได้ จ่ายให้บุคคลธรรมดา จ่ายให้นิติบุคคล

ม. 40 (5) ค่าเช่า ประโยชน์เน่ืองจากการเช่า หัก 5% หัก 5%

ม. 40 (6) วชิาชีพอสิระ เช่น หมอ บัญชี หัก 3% หัก 3%

ม. 40 (7) รับเหมา ฯ หัก 3% หัก 3%

ม. 40 (8) รับจ้าง หัก 3% หัก 3%

ม. 40 (8) โฆษณา หัก 2% หัก 2%

ม. 40 (8) ขนส่ง หัก 1% หัก 1%



ประเภทเงินได้ จ่ายให้บุคคลธรรมดา จ่ายให้นิติบุคคล

ม. 40 (8) แข่งขัน หัก 5% หัก 5%

ม. 40 (8) ชิงโชค หัก 5% หัก 5%

ม. 40 (8) นักแสดง หัก 5% – %
ม. 40 (8) รางวลัตามเป้า ส่งเสริมการขาย หัก 3% หัก 3%
40 (8) ประกนัภัย หัก 1% หัก 1%

40 (8) บริการอ่ืน หัก 3% หัก 3%



1. ขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร

หน้าทีข่องผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย

2. ค านวณภาษทีีต้่องหักให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ทีจ่่าย

หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษ ีณ ที่จ่าย

4. จัดท าแบบแจ้งข้อความเกีย่วกบัเงินได้ของคนต่างด้าว
5. จัดท าบัญชีพเิศษแสดงการหักภาษ ีณ ทีจ่่ายแนบน าส่ง

6. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงินได้ หัก ณ ทีจ่่าย และน าส่งภาษี
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( ภายในวนัที ่7 ของเดือนถัดไป)



1.1 กรณผู้ีจ่ายเงินไม่ได้หักภาษ ีณ ทีจ่่าย ในจ านวนภาษทีีต้่องช าระตามจ านวน
ทีม่ไิด้หัก และมไิด้น าส่ง ให้ผู้จ่ายและผู้มเีงินได้จะต้องรับผดิร่วมกนั

1.2 กรณผู้ีจ่ายหักภาษ ีณ ทีจ่่ายไว้ไม่ครบถ้วน จึงน าส่งภาษขีาดไปกว่าจ านวน
ทีต้่องเสีย ให้ผู้จ่ายเงินได้และผู้มเีงินได้ร่วมรับผดิด้วยกนั

1.3 กรณผู้ีจ่ายเงินได้หักภาษไีว้ แต่มไิด้น าส่งหรือน าส่งไม่ครบจ านวนผู้มเีงินได้ซ่ึง
ต้องเสียภาษพ้ีนความรับผดิทีต้่องช าระเท่าจ านวนทีผู้่มหีน้าทีห่ักภาษ ีณ ทีจ่่าย
ได้หักไว้แล้ว ให้ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่ายรับผดิช าระเงินภาษน้ัีนแต่ฝ่ายเดียว

ความรับผดิของผู้มีหน้าที่หักภาษ ีณ ที่จ่าย

1.  ความรับผดิทางแพ่ง



1.4 กรณผู้ีหักน าส่งไม่ครบ หรือขาดจ านวน หรือไม่ส่งเลยหรือล่วงเลยเวลาทีก่ าหนด   
ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่ายต้องรับผดิเสียเงินเพิม่ ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือ
เศษของเดือนของเงินภาษทีีไ่ม่ครบ หรือขาด หรือไม่ส่ง หรือล่วงเลยก าหนดเวลา
อกีส่วนหน่ึงอกีด้วย แต่เงินเพิม่ดังกล่าวต้องไม่เกนิจ านวนภาษี ทีจ่ะต้องน าส่ง

1.5 กรณผู้ีจ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษ ีณ ทีจ่่าย ต่อมาผู้เสียภาษไีด้น าภาษไีปช าระ เจ้าพนักงาน
ประเมนิมอี านาจเรียกเกบ็เงินภาษหัีก ณ ทีจ่่ายจากผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่ายแต่ผู้เดียว
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกเกบ็จากผู้มเีงินได้ก่อนได้



2. ความรับผดิทางอาญา

2.1 หากไม่ย่ืนรายการน าส่งภาษ ีต้องระวงัโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท
เว้นแต่มเีหตุสุดวสัิย

2.2 ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย ทีหั่กภาษตีามประมวลรัษฎากร ซ่ึงไม่จัดท าบัญชีพเิศษ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท



2. ผู้มเีงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง มหีน้าทีแ่จ้งรายการหักลดหย่อนต่อผู้จ่ายหรือนายจ้าง

1. ย่ืนค าร้องขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษภีายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่เีงินได้

3. ผู้มเีงินได้ถึงเกณฑ์ ต้องย่ืนแบบแสดงรายการ และช าระค่าภาษ ีมสิีทธิน าภาษทีีถู่กหักไว้
มาหักออกจากภาษทีีต้่องช าระตามปกติได้ โดยแนบหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ทีจ่่าย
พร้อมกบัย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี

ความรับผดิของผู้มีหน้าที่ถูกหักภาษ ีณ ที่จ่าย



5. กรณผู้ีมเีงินได้ถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่ายแล้ว แต่ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษ ีเจ้าพนักงาน
จะประเมนิภาษทีีต้่องเรียกเกบ็ โดยค านวณภาษพีร้อมเบีย้ปรับ  และเงินเพิม่เป็นจ านวน
ตามกฎหมายก่อน แล้วจึงน าภาษทีีถู่กหัก ณ ทีจ่่ายและน าส่งมาหักออก

4. ผู้มเีงินได้ทีถู่กหักภาษไีว้มากเกนิกว่า จ านวนภาษทีีต้่องช าระ มสิีทธิขอคืนภาษไีด้
ภายในก าหนดเวลา



กรณทีี ่ 1. ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

1. การหัก ณ ทีจ่่ายจากเงินได้พงึประเมนิ ตามมาตรา 40 (1) และ (2) P’81 
1.1 การหักภาษสี าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างทีจ่่ายเป็นปกติ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง

การหักภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย



ตัวอย่าง 3.1 นายรักชาติท างานวันที่ 1 ม.ค. 25x1 บริษัทให้เงินเดือน 36,000 บาท 
และจ่ายเงินให้อีกเดือนละ 10,000 บาทส าหรับค่าเช่าบ้าน แจ้งค่าลดหย่อน
1) ภริยาไม่มเีงินได้ 2) มบุีตร 1 คน 3) ประกนัชีวติปีละ 60,000 บาท คุ้มครอง 20 ปี
P’81 



เงนิได้พงึประเมนิ(36,000+10,000)x 12 เดือน 552,000 
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงนิได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 452,000
หัก ค่าลดหย่อน:

ผู้มเีงนิได้                        60,000
คู่สมรส                                         60,000
บุตร                                              30,000
ค่าเบีย้ประกนัชีวติ                      60,000 (210,000)

เงนิได้สุทธิ 242,000
ภาษีเงนิได้ (242,000-150,000)x5% 4,600

* ภาษีทีต้่องหัก ณ ทีจ่่ายจากเงนิเดือน ม.ค.- พ.ย. เดือนละ (4,600/12)  
ธ.ค. 383x11= 4,213 (4,600-4213)          

383
387

บาท
บาท



1.2 กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนเงินทีจ่่ายในระหว่างปีภาษี ( P’82 )
ตัวอย่าง 3.2 นางสาวสายธารรับเงินเดือนละ 20,000 บาท และ เม่ือเดือนตุลาคม
ขึน้เป็นเดือนละ 30,000 บาท หักเงินสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคมเดือนละ 750 
บาท และหักเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ 5%  หักลดหย่อนภาษีได้ตาม
จ านวนทีจ่่ายจริง เงินสะสมทีส่มาชิกจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ หักลดหย่อน
ภาษีเงินได้ 10,000 บาท และส่วนที่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงจะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้รวมทั้งส้ินไม่เกนิ 500,000 บาท) * กรณนีีต้้องค านวณภาษ ี3 ทอด



เงินได้พงึประเมิน(20,000x12) 240,000 

หัก ยกเว้นเงินสะสมเข้ากองทุน(20,000x5%)x12-10,000 (2,000) 238,000 

หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 138,000

หัก ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 60,000
-

เงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ 10,000
เงินสะสมเข้ากองทุนประกนัสังคม (750x12) 9,000 79,000

เงินได้สุทธิ 59,000

* เงินได้สุทธิต ่ากว่า 150,000 ได้รับยกเว้นภาษี จึงไม่ต้องหัก ภาษี

ทอดที ่(1) ค านวณภาษ ีหัก ณ ทีจ่่ายเดือน ม.ค. – ก.ย. ก่อนการขึน้เงินเดือน



เงินได้พงึประเมิน(30,000x12) 360,000 

หัก ยกเว้นเงินสะสมเข้ากองทุน(1,000x9)+(1,500x3)-10,000 (3,500) 356,500 

หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)

เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 256,500

หัก ค่าลดหย่อน(60,000+10,000+9,000) 79,000

เงินได้สุทธิ 177,500

ภาษีเงินได้ (177,500 - 150,000)x5% 1,375

*ภาษีทีต้่องหัก ณ ทีจ่่ายจากเงินเดือน ต.ค.- พ.ย. เดือนละ (1,375/12) = 114.58 บาท

ทอดที ่(2) ค านวณภาษ ีหัก ณ ทีจ่่ายเดือน ต.ค. – พ.ย. หลงัการขึน้เงินเดือน



เงินได้พงึประเมิน (20,000x9)+(30,000x3) 270,000 
หัก ยกเว้นเงินสะสมเข้ากองทุน(1,000x9)+(1,500x3)-10,000 (3,500)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 266,500
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 166,500
หัก ค่าลดหย่อน ตาม (2) (79,000)
เงินได้สุทธิ 87,500
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ต้องหัก ณ ทีจ่่าย -

แต่ภาษีทีหั่ก ณ ทีจ่่ายเดือน ต.ค.- พ.ย.(114.58x2)= 229.16
* ดังน้ันเดือน ธ.ค. ไม่ต้องหัก ณ ทีจ่่ายและสามารถขอคืนภาษี = 229.16

ทอดที ่(3) ค านวณภาษ ีหัก ณ ทีจ่่ายเดือน ธ.ค. 



1.3 กรณกีารหักภาษเีม่ือมีการจ่ายเงนิได้เพิม่เตมิจากเงนิได้ประจ า เช่น 
รายได้จากเงนิโบนัส 

ตัวอย่างที ่3.3 จากตัวอย่าง 3.2 ถ้าบริษทัจ่ายโบนัสให้ น.ส.สายธาร ในเดือนธันวาคม 
จ านวน 50,000 บาท พร้อมจ่ายเงินเดือน การค านวณภาษหีัก ณ ทีจ่่ายต้องน าโบนัส
ไปรวมกบัเงินเดือน และเงินได้อ่ืนทีบ่ริษทัจ่ายตลอดปี (ถ้าม)ี แล้วจึงค านวณภาษทีี่
ต้องหัก ณ ทีจ่่าย ส าหรับการจ่ายเงินเดือนธันวาคมตามล าดับขั้นตอน



เงินได้พงึประเมิน(20,000x9)+(30,000x3)+80,000 (โบนัส) 350,000 
หัก ยกเว้นเงินสะสมเข้ากองทุน(1,000x9)+(1,500x3)-10,000 (3,500)
คงเหลือ 346,500
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 246,500
หัก ค่าลดหย่อน ตาม (2) (79,000)
เงินได้สุทธิ 167,500
* ภาษีเงินได้ส าหรับปี (167,500-150,000)x5% =  875 บาท
* ภาษีทีหั่ก ณ ทีจ่่ายเดือน ต.ค.- พ.ย. (114.58x2) = 229.16 บาท 
* ดังน้ัน เดือนธันวาคม หักภาษีได้ ณ ทีจ่่ายได้ 875-229.16  = 645.84 บาท

ทอดที ่(3)  ค านวณภาษ ีหัก ณ ทีจ่่ายเดือน ธ.ค. 



1.4 กรณกีารหักภาษสี าหรับการจ่ายเงินทีม่จี านวนคราวทีจ่่ายไม่แน่นอน 
เช่น รายได้จากค่านายหน้าทีไ่ด้รับเป็นบางเดือน  ( P’84)

ตัวอย่างที ่3.4 บริษทัแสงไทย จ ากดั จ่ายเงินค่านายหน้า จากการขายสินค้าให้พนักงานขาย             
นายสมชาย (โสด) ในปีนีร้วม 3 คร้ัง :

คร้ังที ่1 มนีาคม                       120,000  บาท
คร้ังที ่2 กนัยายน                      230,000  บาท
คร้ังที ่3 พฤศจิกายน                 300,000  บาท



ค่านายหน้าคร้ังที ่1 120,000 

ค่านายหน้าคร้ังที ่2 230,000
รวมรายได้ค่านายหน้า 350,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 250,000 
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 190,000
* ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายเดือนกนัยายน (190,000 - 150,000)x5% = 2,000

จ่ายคร้ังที ่1 จ านวน 120,000 บาทไม่ถึง 150,000 ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษ ีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายคร้ังที ่2 เดือนกนัยายน  120,000+230,000 บาท 



ค่านายหน้าคร้ังที่ 1 120,000 
ค่านายหน้าคร้ังที่ 2 230,000
ค่านายหน้าคร้ังที่ 3 300,000
รวมรายได้ค่านายหน้า 650,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงนิได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 550,000 
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงนิได้สุทธิ 490,000
ภาษเีงนิได้ (300,000-150,000)x5%+(490,000-300,000)x10% = 26,500
หัก ภาษทีี่ได้หักแล้ว ส าหรับจ่ายคร้ังที่ 2 (2,000)
* ภาษทีี่ต้องหัก ณ ที่จ่าย คร้ังที่ 3 = 24,500

จ่ายคร้ังที ่3 เดือนพฤศจิกายน  300,000 บาท 



1.5 กรณกีารหักภาษสี าหรับการจ่ายเงินได้เพิม่เติมจากค่าจ้างตามปกติ 
เช่น เงินค่าล่วงเวลา (ค านวณเช่นเดียวกบักรณ ี1.4)

1.6 กรณจ่ีายเงินได้พงึประเมนิให้ผู้รับทีคู่่สมรสมเีงินได้ ให้แยกรายได้ค านวณ        
ต่างฝ่ายต่างหักค่าลดหย่อนตามจ านวน

1.7 กรณกีารหักภาษกีรณทีีผู้่มเีงินได้มสิีทธิส าหรับค่าลดหย่อนเปลีย่นแปลงไป   
เช่น มบุีตรเพิม่ขึน้ในระหว่างปี  สมรสระหว่างปีภาษี



1.8 กรณกีารหักภาษสี าหรับการจ่ายเงินได้ทีน่ายจ้างจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
1.8.1 เงินบ าเหน็จ
1.8.2 เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพหรือ กบข.
1.8.3 เงินชดเชยกฎหมายแรงงาน
1.8.4 เงินทีจ่่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
* กรณกีารหักภาษสี าหรับการจ่ายเงินได้ เพราะเหตุออกจากงาน

1. เงินทีจ่่ายให้ ค านวณจากระยะเวลาทีท่ างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.  หักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 50% ไม่เกนิ 100,000 บาท



1. กรณเีงินบ าเหน็จทีจ่่าย เท่าจ านวณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ตัวอย่างที ่3.5 บริษทัดวงดาวจ ากดั จ่ายเงินบ าเหน็จให้ลูกจ้างรายหน่ึง
จ านวนเงิน 150,000 บาท  ลูกจ้างท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน 15 ปี 
เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน 10,000 บาท



เงินบ าเหน็จทีจ่่าย 150,000 
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนแรก (7,000x15 ปี) (105,000)
คงเหลือ 45,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50% ของ (45,000) (22,500)
เงินบ าเหน็จทีต้่องน ามาค านวณภาษี 22,500
* ภาษหีัก ณ ทีจ่่ายส าหรับเงินบ าเหน็จ (22,500x5%) = 1,125 



2. กรณเีงินบ าเหน็จทีจ่่าย ต ่ากว่า จ านวณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ตัวอย่างที ่3.6 บริษทัแสงดวงดาวจ ากดั จ่ายเงินบ าเหน็จให้พนักงานจ านวน 
80,000 บาท ท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน 10 ปี เงินเดือนเดือนสุดท้าย
ก่อนออกจากงาน 10,000 บาท



เงินบ าเหน็จทีจ่่าย 80,000 
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนแรก (7,000x10 ปี) (70,000)
คงเหลือ 10,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50% ของ (10,000) (5,000)
เงินบ าเหน็จทีต้่องน ามาค านวณภาษี 5,000
* ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่ายส าหรับเงินบ าเหน็จ (5,000x5%) = 250 



3. กรณเีงินบ าเหน็จทีจ่่าย สูงกว่า จ านวณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ตัวอย่างที ่3.7 บริษทัทดัเทพ จ ากดั จ่ายเงินบ าเหน็จให้พนักงานเป็นจ านวน
120,000 บาท ท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน 10 ปี เงินเดือน เดือนสุดท้าย
ก่อนออกจากงาน 10,000 บาท



เงินบ าเหน็จทีจ่่ายจริง 120,000 
เงินบ าเหน็จตามกฎหมาย (10,000x10 ปี) 100,000 
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนแรก (7,000x10 ปี)  (70,000)
คงเหลือ 30,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50% ของ (30,000) (15,000)
รวมค่าใช้จ่ายทีน่ าไปหักเงินบ าเหน็จ 
(70,000+15,000) = (85,000)
เงินบ าเหน็จทีต้่องน ามาค านวณภาษี 35,000
* ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่ายส าหรับเงินบ าเหน็จ 
(35,000x5%) = 1,750 



4. กรณเีงินบ าเหน็จทีจ่่าย ไม่เท่ากนัตลอด 12 เดือน ในปีบ าเหน็จ 
ตัวอย่างที ่3.8 บริษทัเทพไทย จ ากดั จ่ายเงินบ าเหน็จ 150,000 ให้พนักงานซ่ึง
ท างานมานาน 10 ปี เงินเดือนทีจ่่ายให้ผู้รับบ าเหน็จระหว่างปีทีอ่อกจากงาน
ดังนี:้ มกราคม เดือนละ 12,000 บาท กรกฎาคม - ธันวาคม เดือนละ 15,000 บาท



เงินเดือน 12 เดือนถัวเฉลีย่ 
(12,000x6)+(15,000x6)/12 = 13,500 

บวก ร้อยละ 10 (13,500x10%) 1,350 
รวม 14,850
* ฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายทีห่ักได้ตามกฎหมาย 14,850x10 148,500

ค านวณเงนิเดือนถวัเฉลีย่ บวกร้อยละ 10 ของเงนิเดือนถวัเฉลีย่ 
แล้วน าไปเปรียบเทียบกบับ าเหน็จที่ค านวณได้ตามกฎหมาย

* ฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายทีห่ักได้ตามจ่ายจริง    150,000



เงินบ าเหน็จทีจ่่ายจริง 150,000 
เงินบ าเหน็จตามกฎหมาย 148,500 
หัก ค่าใช้จ่ายส่วนแรก (7,000x10 ปี) (70,000)
คงเหลือ 78,500
หัก ค่าใช้จ่าย 50% ของ (78,500) (39,250)
รวมค่าใช้จ่ายทีน่ าไปหักเงินบ าเหน็จ 
(70,000+39,250) (109,250)
เงินบ าเหน็จทีต้่องน ามาค านวณภาษี 40,750
* ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่ายส าหรับเงินบ าเหน็จ 
(40,750x5%) 2,037.50 



1.9 การหักภาษ ีกรณทีีน่ายจ้างออกภาษแีทนให้แก่ลูกจ้าง (P’90 )
ตัวอย่างที ่3.9 การค านวณภาษหีัก ณ ทีจ่่ายต่อไปนีจ้ะเร่ิมจาก 

* กรณทีี ่1 ลูกจ้างจ่ายภาษเีอง
* กรณทีี ่2 นายจ้างจ่ายเฉพาะภาษทีอดแรกให้  
* กรณทีี ่3 นายจ้างจ่ายภาษใีห้ทุกทอด



กรณทีี่ 1 ลูกจ้างจ่ายค่าภาษเีงนิได้เอง
เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 

หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)

เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 320,000

หัก ค่าลดหย่อน (60,000)

เงินได้สุทธิ 260,000

ภาษเีงินได้ ตลอดทั้งปี (260,000 - 150,000)x5% 5,500

* ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่ายต่อเดือน (5,500/12) = 458.33



กรณทีี่ 2 นายจ้างจ่ายภาษใีห้เป็นจ านวนเท่ากบัค่าภาษทีอดแรกที่ค านวณได้
เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 
บวก ภาษทีอดแรกทีน่ายจ้างออกให้ 5,500
รวมเงินได้ 425,500
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 325,500
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 265,500
ภาษเีงินได้ทีน่ายจ้างออกภาษทีอดแรกให้
(265,500 - 150,000)x5% = 5,775
*ภาษหีัก ณ ทีจ่่ายส าหรับการจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือน (5,775/12) = 481.25



กรณทีี่ 3 นายจ้างจ่ายภาษใีห้ลูกจ้างทุกทอด (ทอดที่ 2)
เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 
บวก ภาษทีอดแรกทีน่ายจ้างออกให้ 5,775
รวมเงินได้ 425,775
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 325,775
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 265,775
* ภาษเีงินได้ทีน่ายจ้างออกภาษทีอดแรกให้
(265,775 - 150,000)x5% =

5,788.75



กรณทีี่ 3 นายจ้างจ่ายภาษใีห้ลูกจ้างทุกทอด (ทอดที่ 3)
เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 
บวก ภาษทีอดแรกทีน่ายจ้างออกให้ 5,788.75
รวมเงินได้ 425,788.75
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 325,788.75
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 265,788.75
* ภาษเีงินได้ทีน่ายจ้างออกภาษทีอดแรกให้
(265,788.75 - 150,000)x5% = 5,789.44



กรณทีี่ 3 นายจ้างจ่ายภาษใีห้ลูกจ้างทุกทอด (ทอดที่ 4)
เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 
บวก ภาษทีอดแรกทีน่ายจ้างออกให้ 5,789.44
รวมเงินได้ 425,789.44
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 325,789. 44
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 265,789.44
* ภาษเีงินได้ทีน่ายจ้างออกภาษทีอดแรกให้
(265,789.44 - 150,000)x5% = 5,789.47



กรณนีายจ้างจ่ายภาษใีห้ลูกจ้างทุกทอด (ทอดที่ 5)

เงินเดือนเสมือนจ่ายทั้งปี (35,000x12) 420,000 
บวก ภาษทีอดแรกทีน่ายจ้างออกให้ 5,789.47
รวมเงินได้ 425,789.47
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ไม่เกนิ 100,000) (100,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 325,789. 47
หัก ค่าลดหย่อน (60,000)
เงินได้สุทธิ 265,789.47
* ภาษเีงินได้ทีน่ายจ้างออกภาษทีอดแรกให้
(265,789.47 - 150,000)x5% =

5,789.47



การหักภาษ ีกรณทีี่นายจ้างออกภาษแีทนให้ทุกทอด
* ภาษเีงนิได้ส าหรับเดือนรวมค่าภาษทีี่นายจ้างออกให้ทุกทอด

=  5,789.47/12         =   482.456

1.10 การหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ในอตัราร้อยละ 3 ของค่าแรงรายวนัต้องมจี านวน 
เกนิกว่า 100 คนขึน้ไป มภูีมลิ าเนาไม่เป็นหลกัแหล่ง มกีารเข้าออกเสมอ



2. การหักภาษ ีณ ทีจ่่ายจากเงินได้พงึประเมนิตาม มาตรา 40 (3)  และ (4)
ประเภทค่าแห่งสิทธิ ค่ากู๊ดวลิล์ ค่าลขิสิทธ์ หรือสิทธิอย่าง

2.1 การหักภาษจีากเงินได้ประเภทค่าแห่งกู๊ดวลิล์ ลขิสิทธ์ิ หรือ สิทธิต่าง   (P’93)
ตัวอย่างที ่3.10 ส านักพมิพ์ไทยเสรี จ่ายค่าลขิสิทธ์ิให้ นางสาวบัวบาน ในปีนี้

คร้ังที ่1 เดือนมนีาคม 60,000 บาท

คร้ังที ่2 เดือนพฤษภาคม 130,000 บาท

คร้ังที ่3 เดือนสิงหาคม 60,000 บาท



คร้ังที ่1 มนีาคม                        60,000  บาท
คร้ังที ่2 พฤษภาคม                     130,000  บาท
คร้ังที ่3 สิงหาคม                    60,000  บาท

ค านวณภาษหีัก ณ ทีจ่่าย ส าหรับค่าลขิสิทธ์ิ คร้ังแรกเดือน มนีาคม 
* ภาษหีัก ณ ทีจ่่ายส าหรับการจ่ายค่าลขิสิทธ์ิคร้ังที ่1  60,000 x 5% = 3,000

กรณจ่ีายให้กบัผู้รับทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาทีอ่ยู่ในประเทศ



ค านวณภาษหีัก ณ ทีจ่่าย ส าหรับค่าลขิสิทธ์ิ คร้ังที ่2 เดือน พฤษภาคม
ภาษสี าหรับค่าลขิสิทธ์ิคร้ังที ่2 (60,000+130,000)           190,000
ภาษสี าหรับค่าลขิสิทธ์ิรวม ( 190,000 x 5%)                  9,500
หัก ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่ายไว้ คร้ังที ่1                                     ( 3,000)
* ภาษหีัก ณ ทีจ่่ายคร้ังที ่2 = 6,500



ค านวณภาษหีัก ณ ทีจ่่าย ส าหรับค่าลขิสิทธ์ิ คร้ังที ่3 เดือน สิงหาคม
ภาษสี าหรับค่าลขิสิทธ์ิคร้ังที ่3 (60,000+130,000+60,000)           250,000
ภาษสี าหรับค่าลขิสิทธ์ิรวมเป็นเงิน ( 250,000 x 5%)   12,500
หัก ภาษทีีห่ักไว้ คร้ังที ่1-2 (3,000+6,500)                                    ( 9,500)

* ภาษหีัก ณ ทีจ่่ายคร้ังที ่3 = 3,000



แยกให้เป็น 2 กรณ ีดังนี้

กรณทีี ่1 ผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าภาษเีอง ภาษทีีต้่องหัก = 15%

กรณทีี ่2 ผู้ซ้ือเป็นผู้รับภาระภาษแีทน ผู้ขายจะได้รับค่าลขิสิทธ์ิเต็ม

ตัวอย่างที ่3.11 บริษทัไทยเสรี จ ากดั จ่ายค่าลขิสิทธ์ิให้ Mr. John ทีอ่ยู่ใน
ต่างประเทศ 65,000 บาทการค านวณภาษทีีบ่ริษทัต้องหัก และ/หรือน าส่ง
แยกเป็น 2 กรณ ี(P’94)

กรณจ่ีายให้กบัผู้รับทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาทีอ่ยู่ในต่างประเทศ



กรณทีี ่1  Mr. John เป็นผู้จ่ายค่าภาษเีอง  
* ค่าภาษทีีต้่องหัก   = 65,000x15%  =  9,750 บาท



กรณทีี ่2  บริษทัจ่ายภาษแีทน  Mr. John
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด แรก 65,000x15%          =  9,750 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 2 9,750 x15%            = 1,462.50 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 3 1,462.50 x15%           = 219.375 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 4 219.375 x15%           =   32.906 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 5 32.906 x15%          =   4.936 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 6 4.936x15%             =  0.740 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 7 0.74x15%              =   0.111 บาท
ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายทอด 8 0.111x15%            =       0.016 บาท

รวมภาษทุีกทอด              11,470.58 บาท



* สูตรการค านวณภาษหัีก ณ ทีจ่่ายรวมทุกทอดทีต้่องน าส่ง 
=     เงินทีจ่่าย x อตัราภาษหีัก ณ ทีจ่่าย

(100 – อตัราภาษหีัก ณ ทีจ่่าย)

แทนค่า     = (65,000x 15%)  = 11,470.58
85%

* ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายรวมทุกทอดทีต้่องน าส่ง =  11,470.58 บาท



2.2 การหักภาษ ีณ ทีจ่่ายจากเงินได้ประเภทดอกเบีย้มาตรา 40 (4) (ก)
กรณจ่ีายดอกเบีย้ให้กบัผู้มหีน้าทีเ่สียภาษเีงินได้ บุคคลธรรมดา ค านวณหักภาษใีน       
อตัรา 15%

ตัวอย่างที ่3.12 บริษทัรัดกล้า จ ากดั มดีอกเบีย้เงินกู้ยืมทีต้่องจ่ายให้แก่ นายสมชาย
จ านวน 125,000 บาท (P’96)

* ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย = 125,000 x 15% = 18,750  บาท



ตัวอย่างที ่3.13 ธนาคารกสิกรได้จ่ายดอกเบีย้เงินฝากประจ า ให้นางละมยั จ านวน 
500,000 บาท (P’96)

* ภาษทีีธ่นาคารจะต้องหัก ณ ทีจ่่าย = 500,000 x 15% = 75,000 บาท 

ตัวอย่างที ่3.14 บริษทัรักไทย จ ากดั ออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน มูลค่า 300,000 
บาท จ าหน่ายให้แก่นายทองไทย ในราคา 285,000 บาท (P’96)

เงินได้พงึประเมนิ ม.40 (4) (ก) ทีต้่องหักภาษ ีณ ทีจ่่าย (300,000 - 285,000) 15,000

* ภาษทีีต้่องหักภาษ ีณ ทีจ่่าย (15,000 x 15%) =                              2,250



2.3 การหักภาษจีากเงินได้ประเภทเงินปันผลมาตรา 40 (4) (ข)
หักใน อตัราร้อยละ 10 ของเงินปันผลทีจ่่าย



3. การหักภาษ ีณ ทีจ่่ายจากเงินได้ประเภทตาม มาตรา 40 (5)(6)
(อยู่ต่างประเทศ) หักใน อตัราร้อยละ 15 ของเงินได้

4. การหักภาษ ีณ ทีจ่่ายจากเงินได้ประเภทตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8)   
มรีายรับตั้งแต่ 10,000 บาท หักใน อตัราร้อยละ 1 ของเงินได้

ตัวอย่างที ่3.15 กองคลงัมหาวทิยาลยัเทพดล จ่ายเช็คให้ร้านทดัดาว ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน 
20,000 บาท (P’98)

* ภาษทีีห่ัก ณ ทีจ่่าย (20,000 x 1%) = 200 บาท



5.  กรณจ่ีายเงินได้ให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์
5.1 กรณขีายอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้มาโดยมไิด้เป็นทางการค้าหรือหาก าไร
- อนัเป็นมรดกหรือโดยเสน่หา
- โดยทางอ่ืนนอกเหนือจากได้มาโดยมรดก หรือโดยเสน่หา

5.2 กรณขีายอสังหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นทางการค้าหรือหาก าไร



ตัวอย่างที่ 3.17 นายทองแท้ ขายที่ดินที่ได้มาโดยรับมรดกซ่ึงอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง
นนทบุรี ให้แก่นายทองทา เป็นเงิน 3 ล้านบาท ที่ดินแปลงนี้นายทองแท้ เพิ่งได้รับโอน
มรดกในปีนี้ หลังจากที่เจ้าของมรดกได้เสียชีวิตไปแล้ว 5 ปี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
ทีด่ินแปลงนีเ้ท่ากบั 2.4 ล้านบาท บุคคลธรรมดาทีข่ายอสังหาริมทรัพย์  ให้ใช้ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เป็นฐานค านวณภาษ ี (P’99)



ราคาประเมนิทุนทรัพย์ 2,400,000 
หัก เงินได้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีพราะนอกเขตเทศบาล (400,000)
เงินได้ทีต้่องเสียภาษี 2,000,000
หัก ค่าใช้จ่าย 50%(ของ 3 ล้านบาท) (1,500,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่าย 500,000
เงินได้เฉลีย่ต่อปีทีถื่อครอง (500,000/5) 100,000
ภาษเีงินได้เฉลีย่ต่อปี (100,000x5%) 5,000

* ภาษเีงินได้ทีต้่องหัก ณ ทีจ่่าย (500,000x5%) = 25,000



ตัวอย่างที่ 3.18 นางสมศรี ได้ซ้ือบ้านพร้อมที่ดินใกล้ที่ท างาน เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x4
โดยย้ายช่ือมาเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 25x6 แต่มีเหตุต้องขายบ้านและ
ที่ดินดังกล่าวให้พี่สาวในราคา 2.4 ล้านบาท ก าหนดจะโอนกรรมสิทธ์ิต้นเดือนธันวาคม 
25x10 มรีาคาประเมนิบ้านและทีด่ินทีท่างราชการก าหนด 3 ล้านบาท  (P’100)



ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของบ้านและทีด่ิน 2,400,000 
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาตามจ านวนปีทีถื่อครอง 6 ปี ร้อยละ 60 (1,440,000)
เงินได้หลงัหักค่าใช้จ่ายปีทีถื่อครอง 960,000
เงินได้เฉลีย่ต่อปีทีถื่อครอง (960,000/6) 160,000
ภาษเีฉลีย่ต่อปีทีถื่อครอง (160,000x5%) (8,000)

* ภาษเีงินได้ทีต้่องหัก ณ ทีจ่่าย (960,000x5%) = 48,000



การหักภาษ ีณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส

คือ การหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ในกรณจ่ีายเงินได้บางประเภท ทีป่ระมวลรัษฎากรก าหนด 
ให้อ านาจอธิบดีกรมสรรพากรในการทีจ่ะออกค าส่ังโดยอาศัยอ านาจมาตรา 3 เตรส และ
กฎกระทรวงฉบับที ่144 ให้ผู้จ่ายเงินได้ทีไ่ม่มหีน้าทีต้่องหักภาษี ณ ทีจ่่าตามมาตรา 40 
ต้องหักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่าย



ประเภทเงินได้ จ่ายให้นิติบุคคล
ประกอบกิจการในประเทศไทย

จ่ายให้มูลนิธิ

1. ม. 40 (2) ต าแหน่ง (3) ค่าแห่งกู๊ดวลิล์ หัก 3% หัก 10%
2. ม. 40 (4) (ก)  ดอกเบีย้ หัก 1% หัก 10%
3. ม. 40 (4) (ข) เงินปันผล ส่วนแบ่งก าไรฯ หัก 10% หัก 10%
4.  ม. 40 (5) ค่าเช่า หัก 5% หัก 10%
5. .ม. 40 (6) วชิาชีพอสิระ หัก 3% หัก 10%



ประเภทเงินได้ จ่ายให้นิติบุคคล
ประกอบกจิการ
ในประเทศไทย

จ่ายให้นิติบุคคล
ประกอบกจิการ
ในต่างประเทศ

6. ม. 40 (7) ค่าจ้างท าของ (8)  หัก 3% หัก 5%
7. ม. 40 (8) เงินรางวลัประกวด/ แข่งขนั หัก 5% หัก 5%
8. ม. 40 (8) เงินค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่
นักแสดงสาธารณะ

หัก 5% หัก 10%

9. ม. 40 (8) ค่าโฆษณา หัก 2% หัก 2%



ประเภทเงินได้ จ่ายให้นิติบุคคล จ่ายให้บุคคลธรรดา

10. การจ่ายเงินค่าบริการทีไ่ม่เข้าข้อยกเว้น
และไม่ใช่ค่าบริการทีถู่กก าหนดให้หักภาษี
ไว้ในข้ออ่ืนแล้ว

หัก 3% หัก 3%

11. ม. 40 (8) ค่าขนส่ง หัก 1% -
12. ม. 40 (8) เงินเงินรางวลั/ส่วนลดใด หัก 3% หัก 3%
13. ม. 40 (8) เงินค่าเบีย้ประกนัวนิาศภัย หัก 1% -
14. ม. 40 (8) ค่าซ้ือผลทางการเกษตร หัก 0.75% -



การหักภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงินได้มหีน้าทีหั่กภาษ ีจากเงินทีจ่่ายและน าส่งรัฐบาล ก่อนทีจ่ะจ่ายเงินให้แก่
บริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน ภาษเีงินได้นิติบุคคลทีถู่กหักภาษ ีณ ทีจ่่ายนีใ้ห้ถือ
เป็น เครดิต ในการค านวณภาษเีงินได้นิติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี การหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล ณ ทีจ่่ายม ี3 กรณี



1. ตามมาตรา 69 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร กรณทีีส่่วนราชการจ่าย เงินได้ให้แก่บริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยส่วนราชการเป็นผู้หักภาษ ีณ ทีจ่่าย อตัราร้อยละ 1

2. ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กรณบีริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขาย
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ีณ ทีจ่่าย คือ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษทั สมาคม 
คณะบุคคล ทีจ่่ายค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ อตัราร้อยละ 1

3. ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้ดูจากภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่่าย
ซ่ึงได้กล่าวไว้แล้ว



การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัรายการหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างที ่3.19 บริษทัสายทพิย์จ ากดั มรีายการเกีย่วกบัการด าเนินงานและการหักภาษ ี
ณ ทีจ่่าย และรายการทีถู่กหักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่ายตลอดเดือนสิงหาคม 2560 และน าส่ง
ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย ดังนี ้(P’105)
25x1
ส.ค.  2     จ่ายเช็คให้บริษทัแสงชัย จ ากดั เป็นเงิน 1,985,000 บาท ค่าซ้ือวตัถุดิบ 

2,000,000 บาท โดยหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ตาม มาตรา 3 เตรส และได้ออก
หนังสือรับรองการหักภาษเีป็นเงิน 15,000 บาท (0.75%)



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ เดบิต
บาท      ส.ต

เครดิต
บาท    ส.ต

วตัถุดิบ    
เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายเช็คค่าซ้ือวตัถุดิบ

ส.ค.       2

เลขที่
บัญชี

2,000,000   -
1,985,000    -

5,000    -



25x1
ส.ค.  4 จ่ายเช็คให้แก่นายสมศักดิ์เป็นค่านายหน้าขายสินค้าให้บริษทัเป็นเงิน 194,000 บาท 

ซ่ึงได้หักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่าย ตาม มาตรา 40 (2) และได้ออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษ ีณ ทีจ่่ายให้เป็นจ านวน 6,000 บาท (3%) (P’105)



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ เดบิต
บาท      ส.ต

เครดิต
บาท    ส.ต

ค่านายหน้า    
เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายเช็คค่านายหน้า
ขายสินค้า

ส.ค.       4

เลขที่
บัญชี

200,000   -
194,000    -

6,000    -



25x1
ส.ค.  6 จ่ายเช็คให้นายศรีชัย 76,500 บาท ช าระดอกเบีย้เงินกู้ตาม มาตรา 40 (4) (ก) 

จ านวน 90,000 บาท ออกหนังสือรับรองการหักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่าย เป็นเงิน
13,500 บาท (15%) (P’105)





25x1
ส.ค.  13 จ่ายเช็คให้นายทด ผู้รับวางระบบบัญชีให้บริษทั เป็นเงิน 43,650 บาท ซ่ึงได้หักภาษี

ตามมาตรา 3 เตรส พร้อมกบัออกหนังสือรับรองการหักภาษเีป็นเงิน 1,350 บาท(3%)
(P’105)



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ เดบิต
บาท      ส.ต

เครดิต
บาท    ส.ต

ค่าวางระบบบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายเช็คค่าวางระบบบัญชี

ส.ค.      13

เลขที่
บัญชี

45,000   -
43,650    -

1,350    -



25x1
ส.ค.  15 จ่ายเงินปันผล ให้แก่บริษทัเกษตรสามคัค ีจ ากดั ด้วยเช็คจ านวน 90,000 บาท 

ตามทีบ่ริษทัได้ประกาศจ่ายเม่ือเดือนพฤษภาคมซ่ึงได้หักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่าย
ตาม ม.3 เตรส และออกหนังสือรับรองการหักภาษเีป็นเงิน 10,000 บาท(10%)   
(P’105)



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ เดบิต
บาท      ส.ต

เครดิต
บาท    ส.ต

เงินปันผลค้างจ่าย               
เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายเงินปันผลด้วยเช็ค

ส.ค.      15

เลขที่
บัญชี

100,000   -
90,000    -
10,000    -



25x1
ส.ค.  22 โอนเงินให้บริษทัเบสต้า จ ากดั ซ่ึงอยู่ทีอ่งักฤษ จ านวน 76,500 บาท เป็นเงินค่า

นายหน้าขายสินค้าตามสัญญานายหน้าตัวแทน 90,000 บาท ต้องหักภาษเีงินได้
ณ ทีจ่่ายตาม มาตรา 70 เป็นเงิน 13,500 บาท ธนาคารคดิค่าธรรมเนียมการโอน 
1,000 บาท (15%) (P’105)



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

จ่ายเช็คค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม

ส.ค.      22

เลขที่
บัญชี

90,000    -
1,000    -

77,500    -
13,500    -



25x1
ส.ค.  27 ได้รับเช็คจ านวน 19,800 บาท จากมหาวิยาลยัธรรมรัตน์ เงินค่าน ้ามันพืช

ทีบ่ริษทัส่งให้สถาบันค้นคว้าผลติภัณฑ์อาหารเม่ือ 15 มถุินายน ซ่ึงกองคลงั
ได้หักภาษี มาตรา 69 ทวิ และออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
เป็นเงิน 200 บาท (1%) (P’106)



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

เงินฝากธนาคาร
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า

ลูกหนี ้- ม.ธรรมรัตน์
รับเช็คจาก ม.ธรรมรัตน์
และหนังสือรับรองภาษีหัก
ณ ทีจ่่าย

ส.ค.      27

เลขที่
บัญชี

19,800    -
200    -

20จ00    -



25x1
ก.ย.  7 บริษทัสายทพิย์จ ากดั น าส่งภาษหีัก ณ ทีจ่่าย โดยเขยีนเช็คส่ังจ่ายกรมสรรพากร 

พร้อมย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงินได้หัก ณ ทีจ่่าย รวม 5 ฉบับ เป็นเงิน 59,350
บาทมรีายละเอยีด (P’106)



ภ.ง.ด. 1 หัก ณ ทีจ่่าย ค่านายหน้า (บุคคลธรรมดา) ม. 40 (2)  6,000 -

ภ.ง.ด. 2 หัก ณ ทีจ่่าย ดอกเบีย้ (บุคคลธรรมดา) ม. 40 (4) (ก)       13,500 -

ภ.ง.ด. 3 หัก ณ ทีจ่่าย บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 3 เตรส 1,350 -

ภ.ง.ด. 53 หัก ณ ทีจ่่าย นิติบุคคล  ตามมาตรา 3 เตรส           25,000 -

ภ.ง.ด. 54 หัก ณ ทีจ่่าย ค่านายหน้า ตามมาตรา 70                        13,500 -

รวม                                          59,350 -



วนัที่

25x1

รายการ จ านวนเงนิภาษีหัก ณ ที่จ่าย การน าส่งภาษี หมายเหตุ

บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล แบบย่ืน
แสดงรายการ

เลขที่
ใบเสร็จ

จ านวนเงนิ

มาตรา 3 เตรส มาตราอ่ืน มาตรา 3 เตรส มาตราอ่ืน 

ส.ค.    2 จ่ายซ้ือวตัถุดิบ 15,000

4 จ่ายค่านายหน้า 6,000

6 จ่ายค่าดอกเบีย้ 13,500

13 จ่ายเช็คค่าวางระบบบัญชี 1,350

15 จ่ายเงนิปันผล 10,000

22 จ่ายค่านายหน้า 13,500

ก.ย. 7 ภงด. 1

ภงด. 2

ภงด. 3

ภงด. 53

ภงด. 54

00001

00002

00003

00004

00005

6,000

13,500

1,350

25,000

13,500

1,350 19,500 25,000 13,500 59,350
ที่มา :www.rd.go.th ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)

บัญชีพเิศษแสดงการหักภาษแีละน าส่งภาษี



สมุดรายวนัทัว่ไป
หน้า x1

พ.ศ. 25x1
เดือน    วนัที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต
บาท     ส.ต

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย
เงินฝากธนาคาร

จ่ายเช็คให้สรรพากรน าส่ง  
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย

ก.ย.      7

เลขที่
บัญชี

59,350    -
59,350    -



บริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ภ.ง.ด.53  ส าหรับนิติบุคคลในประเทศ 
ภ.ง.ด.54  ส าหรับนิติบุคคลในต่างประเทศ

* ต้องน าส่งภายในวนัที ่7 ของเดือนถัดไปนับจากวนัที ่1-ส้ินเดือนของทุกเดือน

บุคคลธรรมดา 
ภ.ง.ด.1  ส าหรับ ม.40 (1) (2)  
ภ.ง.ด.2  ส าหรับ ม.40 (3) (4)
ภ.ง.ด.3  ส าหรับ ม.40 (5)-(8)

แบบแสดงรายการภาษหีัก ณ ที่จ่าย


























