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ประทับตรา
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีศู่นย์สารนิเทศสรรพากร                              โทร. 1161

 เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

	 (ให้ทำาเครื่องหมาย	“”	ลงใน	“ ”	หน้าชื่อเดือน)	พ.ศ. .......................

  (1)	 มกราคม	  (4)	เมษายน	  (7)	กรกฎาคม	  (10)	ตุลาคม

  (2)	กุมภาพันธ์	  (5)	พฤษภาคม	  (8)	สิงหาคม	  (11) พฤศจิกายน

  (3)	มีนาคม	  (6)	มิถุนายน	  (9)	กันยายน	  (12)	ธันวาคม

	 นำาส่งภาษีตาม	  (1)	 มาตรา	3 เตรส   (2)	 มาตรา	48 ทวิ   (3)	มาตรา	50	(3)	(4)	(5)

	 มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้มีเงินได้	ปรากฏตาม
 (ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.3 หรือในส่ือ
 บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)



คำาชี้แจง

พิมพ์ มี.ค. 2560

 1. ผูมี้หน้าทีห่กัภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย

  ได้แก่	บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม	 หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได ้
พึงประเมินตามมาตรา	40	(5)	(6)	(7)	(8)	แห่งประมวลรัษฎากร
  1.1 เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (5)	ได้แก่	 เงิน	หรือประโยชน์อย่างอื่น	
ที่ได้เนื่องจาก (ก)	การให้เช่าทรัพย์สิน	(ข)	การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน	(ค)	การผิด 
สัญญาซื้อขายเงินผ่อน	 ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือ 
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
  1.2 เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (6)	 ได้แก่	 เงินได้จากวิชาชีพอิสระ	คือ	 
วชิากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัช	ีประณตีศลิปกรรม
หรือวิชาชีพอิสระอื่น	ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดชนิดไว้
  1.3 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)	 ได้แก่	 เงินได้จากการรับเหมาท่ี 
ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำาคัญนอกจากเครื่องมือ
  1.4 เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) ได้แก่		เงนิได้จากการธรุกจิ				การพาณิชย์ 
การเกษตร	การอุตสาหกรรม	การขนส่ง	หรือการอื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ใน	(1)	ถึง	(7)	แล้ว
	 	 เงินได้พึงประเมินดังกล่าวข้างต้น	ให้รวมถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น 
ออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
  หมายเหตุ 	 ให้องค์การของรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าฯ	
ซึง่มหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาใช้แบบภ.ง.ด.3	นี	้ยืน่รายการพร้อมกับชำาระภาษี			
ได้โดยอนุโลม	ทั้งนี้	ตามวิธีการ	อัตรา	และประเภทสินค้าที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 2. วธีิคำานวณหกัภาษเีงินได้ ณ ท่ีจ่าย

 	 ให้คำานวณหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	แล้วแต่กรณีดังนี้
  2.1 บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม	หรือ	คณะบุคคล	ผู้จ่ายเงินได้
พงึประเมนิตามมาตรา	40	(5)	และ	(6)	ให้แก่ผู้รบัท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา	
ซึง่มไิด้เป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย ให้คำานวณหกัไว้ในอตัราร้อยละ 15.0
  2.2  รฐับาล องค์การของรัฐบาล	หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูจ่้ายเงินได้
พงึประเมนิตามมาตรา	40	(5)	(6)	(7)	(8)	ให้แก่ผูร้บัซึง่มหีน้าที่เ่สยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา
รายหน่ึงๆ	มจีำานวนรวมทัง้สิน้ตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป	 แม้การจ่ายนัน้จะได้แบ่งจ่าย
ครั้งหนึ่งๆ	ไม่ถึง 10,000 บาทก็ตาม	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 เว้นแต่   
เงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันให้คำานวณหักตามอัตราภาษีเงินได้
  2.3  บรษิทั	หรือห้างหุน้ส่วนนติิบุคคลหรือนติิบุคคลอ่ืน	ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ดังต่อไปน้ี	 (เฉพาะกรณีการจ่ายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป)  
ให้แกผู่รั้บซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   (1) ค่าเช่า0หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตาม 
มาตรา	40	(5)	(ก)	แห่งประมวลรัษฎากร	(ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับ 
กรรมสิทธิ์)	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
	 	 	 	 กรณีจ่ายค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาว ี
ทีใ่ช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ผูร้บัซึง่เป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย	 ให้คำานวณ
หกัไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
   (2) เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา	 40	 (6)	 แห่งประมวลรัษฎากร 
เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย0หรืออยู่ในประเทศไทย	 
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (3) ค่าจ้างทำาของที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 40	 (7)  
หรือ	(8)	แห่งประมวลรัษฎากร	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (4)  ค่าโฆษณา	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 2.0
   (5)  เงนิได้พงึประเมินตามมาตรา	40	(8)	แห่งประมวลรัษฎากร	เฉพาะที ่
เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการ	นอกเหนือจาก	(3)	(4)	และ	(7) (ไม่รวมถงึการ 
จ่ายค่าบริการของโรงแรมหรือภัตตาคาร)	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (6) รางวลั สว่นลด หรือประโยชน์ใดๆ	 เนื่องจากการส่งเสริมการขาย	 
(ไม่รวมถึงการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค 
โดยตรงที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาไปขายต่อ หรือผู้ประกอบการที่นำาสินค้าหรือบริการ 
ไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง)	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
   (7) ค่าขนส่ง (ไม่รวมถงึการจ่ายค่าโดยสารสำาหรับการขนส่งสาธารณะ)  
ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0

   2.4 บคุคล บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิติบคุคล	หรอืนิติบคุคลอืน่ ห้างหุน้ส่วนสามญั 
หรอืคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล	ซึง่เป็นผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิดงัต่อไปนี	้						(เฉพาะกรณ ี
การจ่ายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป)
   (1) เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา	40 (8)	แห่งประมวลรัษฎากร	เฉพาะ 
ที่เป็นรางวัลในการประกวด	 การแข่งขัน	 การชิงโชค	 หรือการอื่นใดอันมีลักษณะ 
ทำานองเดียวกัน	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
   (2) เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา	40 (8)	แห่งประมวลรษัฎากร	ทีจ่่ายให้แก่ 
ผู้รับซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ	ได้แก่	นักแสดงละคร	ภาพยนตร์	วิทยุและโทรทัศน์	
นักร้อง	นักดนตรี	นักกีฬาอาชีพ	หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ	ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว	 
เป็นหมู่หรือคณะ	หรือแข่งขันเป็นทีม	ให้คำานวณหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ดังนี้
    (ก)	กรณีผู้มีเงินได้มีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างประเทศ		ให้คำานวณหักตาม
อัตราภาษเีงนิได้
    (ข)	กรณีผู ้มีเงินได้มีภูมิลำาเนาอยู ่ในต่างประเทศที่เป็นนักแสดง 
ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์0เฉพาะกรณีที่มีการดำาเนินการถ่ายทำาในประเทศไทยโดย 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับ 
อนุญาตให้ถ่ายทำาในประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคำาขอถ่ายทำา 
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ให้คำานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
    (ค)	กรณีผู้มีเงินได้มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทย	 ให้คำานวณหักไว้ใน
อัตราร้อยละ 5.0
หมายเหต ุ กรณียื่นเพิ่มเติม0ให้กรอกเฉพาะรายการและจำานวนเงินที่แสดง 
	 	 	 	 	ไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

 3.  สถานทีย่ืน่แบบและกำาหนดเวลาในการนำาเงนิภาษส่ีง

   ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ยื่นแบบ	ภ.ง.ด.3 แสดงรายการหักภาษีเงินได้	
ณ	ที่จ่าย	พร้อมกับนำาเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน		70วนั0นบัแต่วนัสิน้เดือน
ของเดือนท่ีจ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม	ณ	สำานักงานสรรพากร 
พืน้ทีส่าขาในท้องทีท่ีผู่ม้หีน้าทีห่กัภาษ	ีณ	ทีจ่่ายมสีำานกังานตัง้อยูซ่ึง่ได้มกีารจ่ายเงิน

 4.  ความรับผดิของผู้มหีน้าท่ีหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย

   4.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี	ณ	ที่จ่ายมิได้หักและนำาส่ง	หรือได้หักและ 
นำาเงนิส่งแล้วแต่ไม่ครบจำานวนทีถู่กต้อง	ผูจ่้ายเงนิต้องรับผดิร่วมกบัผูม้เีงนิได้ในการ 
เสียภาษีที่ต้องชำาระตามจำานวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำาส่งหรือตามจำานวนที่ขาดไป
แล้วแต่กรณี
      ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว	 ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความ	 
รับผิดที่ต้องชำาระเงินภาษีเท่าจำานวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำาระ
ภาษีจำานวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว0(มาตรา054 แห่งประมวลรัษฎากร)
   4.2	ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี	 ณ	 ที่จ่าย	 ไม่นำาเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หัก	 
นำาส่งภายในกำาหนดเวลาตาม03.0จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม	 ในอัตราร้อยละ 1.5  
ต่อเดือน	 หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำาส่ง	 ทั้งนี้	 ให้คำานวณเงินเพิ่มเป็น 
รายเดือน	 (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลายื่นแบบฯ 
จนถึงวันยื่นแบบฯ	และนำาส่งภาษี	(มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)
   ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี	ณ	 ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ	 ภายในกำาหนดเวลาตาม	 3.  
เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย	ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 2,000 บาท (มาตรา 35 
แห่งประมวลรัษฎากร)
   4.3 ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น	เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร				
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิ 200,000 บาท	 หรือทัง้จำาทัง้ปรบั 
(มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 

         



 

ใบแนบ ภ.ง.ด.3 สาขาท่ี  

ลำ�
ดับ
ที่    ประเภทเงินได้

(ถ้ามากกว่าหนึ่งประเภทให้กรอกเรียงลงไป)

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย )   

  ลงชื่อ..................................................................................ผู้จ่�ยเงิน

                 (................................................................................)

  ตำ�แหน่ง............................................................................................

  ยื่นวันที.่.............เดือน......................................พ.ศ. .................... 

(ให้กรอกลำาดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)
หมายเหตุ   ให้ระบุว่าจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสอบบัญชี ค่าทนายความ ค่าวิชาชีพของแพทย์
     ค่าก่อสร้าง รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด
     การแข่งขัน การชิงโชค ค่าจ้างแสดงภาพยนตร์ ร้องเพลงดนตรี ค่าจ้างทำาของ ค่าจ้างโฆษณา ค่าขนส่งสินค้า ฯลฯ
    เงื่อนไขการหักภาษีให้กรอกดังนี้  
    หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1 
    ออกให้ตลอดไป กรอก 2 
    ออกให้ครั้งเดียว กรอก 3

แผ่นที.่................. ในจำานวน......................... แผ่น

จำ�นวนเงินที่จ่�ยแต่ละประเภท

เฉพ�ะคนหนึ่งๆ ในครั้งนี้

รวมเงินภ�ษีที่หักและนำ�ส่งในครั้งนี้

เงื่อ
นไ

ข 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากร                            โทร. 1161

ประทับตร�
นิติบุคคล
(ถ้�มี)

พิมพ์ มี.ค. 2560

วัน เดือน ปี ที่จ่�ย

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รจ่�ยเงิน

ช่ือผู้มีเงินได้ (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือยศ)

ที่อยู่ของผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวัด)

อัตร�
ภ�ษี

ร้อยละ
จำ�นวนเงิน

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้) ส�ข�ที่

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................รวมยอดเงินได้และภ�ษีที่นำ�ส่ง (นำาไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.3 แผ่นอื่น (ถ้ามี))

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ............................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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