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 เรื�อง ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จา่ย ตามมาตรา 3 เตรส แหง่ประมวลรัษฎากร เรียน ทา่นผู้จดัการ, ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  บริษัท ไทยพลาสติกแพคอินดสัทรี จํากดั ซึ�งได้จดทะเบียนเป็นผู้ผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติก ขอชี �แจงให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์, วิธีการ และหน้าที�ในการหกัภาษี ณ ที�จา่ยตามมาตรา 3เตรส แหง่ประมวลรัษฎากร ซึ�งลกูค้าบางรายของบริษัททําการหกัภาษี ณ ที�จา่ยที�ไมถ่กูต้องซึ�งไม่เป็นไปตามกฎหมายและคาํสั�งของกรมสรรพากร 
 อธิบดีกรมสรรพากรได้มีคําสั�งที� ท.ป.4/2528 กําหนดให้มีการหกัภาษี ณ ที�จา่ย ตามมาตรา 3 เตรส  แหง่ประมวลรัษฎากร ดงันี � 
 ……… ข้อ 6 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล หรือนิติบคุคลอื�นซึ�งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที�เป็นค่าจ้างทําของ ใหแ้ก่ผู้รบัซึ�งเป็น 
 (1) ผู้มีหนา้ที�เสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เฉพาะค่าจ้างทําของที�เข้าลกัษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที� 7 หรือ 8 หกัภาษี ณ ที�จ่ายโดยคํานวณหกัไว้ในอตัราร้อยละ 3.0… 

 อยา่งไรก็ตามธุรกิจของบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดสัทรี จํากดั ซึ�งได้จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก ไมอ่ยูใ่นบงัคบัต้องถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ย ตามคาํสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/2528 เพราะถือวา่การสั�งซื �อสินค้าของลกูค้าเป็นสญัญาซื �อขายสินค้ามิใช่สญัญาจ้างทําของ เนื�องจากบริษัท ฯ ผลิตสินค้าบรรจภุณัฑ์พลาสติกเป็นปกติอยูแ่ล้ว ถึงแม้วา่จะทําในลกัษณะที�ลกูค้ากําหนดและ/หรือจะจดัพิมพ์ตรา ยี�ห้อ และเครื�องหมายการค้าของลกูค้าลงบนผลิตภณัฑ์ ลกูค้าก็ไมม่ีหน้าที�หกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ยร้อยละ 3.0 
 ตวัอยา่งแนวคาํตอบข้อหารือของกรมสรรพากร….. 
 “…บริษัท ก. ผลิตสติกเกอร์ขายอยู่เป็นปกติอยู่แลว้ แม้จะผลิตสติกเกอร์ตามคําสั�งของบริษัท ข. ที�มีเงื�อนไขว่า บริษัท ก. ต้องพิมพ์ตรา ยี�ห้อ และเครื�องหมายการค้าของบริษทั ข. ลงบนแผ่นสติกเกอร์ด้วยเช่นนี/ถือเป็นการขายสินค้า มิใช่สญัญาจ้างทําของ บริษัท ข. ไม่มีหนา้ที�หกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายตามคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/2528 

 …บริษัท ค.ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกูขายเป็นปกติอยู่แล้ว แม้จะจดัพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ลงบนกล่องตามใบสั�งซื/อของบริษัท ง. ที�มี เงื�อนไขว่า บริษัท ค. ต้องพิมพ์ตรา ยี�ห้อ และเครื�องหมายการค้าของบริษัท ง. ลงบนกล่องกระดาษลูกฟกูด้วย เช่นนี/ ถือเป็นการขายสินค้า มิใช่สญัญาจ้างทําของ บริษัท ข. ไม่มีหนา้ที�หกัภาษีเงินได้ ณ ที�จ่าย ตามคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/ 2528 (หนงัสือกรมสรรพากรที� กค 0802/6125 ลงวนัที� 9 เมษายน 2536)” 
 จะเห็นได้วา่ ตามคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/2528 เกี�ยวกบัภาษีเงินได้หกั ณ ที�จา่ยตามมาตรา 3 เตรส แหง่ประมวลรัษฎากร ลกูค้าของบริษัทไมม่ีหน้าที�ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ยร้อยละ 3.0 เมื�อชําระเงินคา่สินค้าตอ่บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดสัทรี จํากดั  ซึ�งความเข้าใจดงักลา่วจะนํามาซึ�งการปฎิบตัิตามกฎหมายที�ถกูต้องอนัจะยงัผลให้ทั �งทางบริษัทฯ และลกูค้ามีการปฎบิตัิงานที�ถกูต้องและมีความเจริญเติบโตในธุรกิจร่วมกนั 

 สดุท้ายนี �ทางบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดสัทรี จํากดั หวงัวา่จะได้รับความร่วมมือจากลกูค้าที�มีคณุคา่ในการที�จะไมห่กัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ยร้อยละ 3.0 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่กบัทางผู้จดัการฝ่ายบญัชีของทางบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา                                                               ด้วยความเคารพอยา่งสงู บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดสัทรี จํากดั  



 
 ตัวอย่างข้อหารือภาษีอากร #1 

 เลขที�หนังสือ  :  กค 0706/568 วันที�   :  24 มกราคม 2551 เรืื� อง   :  ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จา่ย กรณีการรับจ้างผลิตกลอ่งกระดาษรูปแบบพิเศษตามสญัญาจ้าง ข้อกฎหมาย  :  มาตรา 40 ประกอบ ท.ป.4/2528ฯ ข้อหารือ   :  บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกลอ่งกระดาษ  รวมถึงผลติและจําหน่ายกระดาษลกูฟกูเป็นปกต ิธุระ ในการประกอบกิจการบริษัทฯ ได้ผลิตกลอ่งขนาดมาตรฐานไว้รอจําหน่ายให้แก่ลกูค้าที�ต้องการซื �อ และ บางสว่นบริษัทฯ จะผลิตกลอ่งขายตอ่เมื�อมีลกูค้าสั�งให้ผลติ โดยการผลิตกลอ่งตามที�ลกูค้าสั�งทําบริษัทฯ จะผลิตกลอ่งกระดาษตามขนาด ลกัษณะ รูปแบบ และจํานวนที�ลกูค้าต้องการ โดยบริษัทฯ จะใช้วตัถดุิบของบริษัทฯ เอง เมื�อผลิตเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะสง่มอบให้ลกูค้า หากบริษัทฯ ผลิตกลอ่งเกินจํานวนที�ลกูค้าสั�งทํา บริษัทฯ จะขายสว่นที�เกินไปเป็นเศษซาก ตอ่มา เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับเลือกจากบริษัท ป.ให้ผลติกลอ่ง EMS FREE BOX ตามรูปแบบและขนาดที�บริษัท ป. กําหนดโดยบริษัทฯ ยงัคงใช้วตัถดุิบที�จดัหามาเอง เมื�อบริษัทฯ ได้รับเงินคา่จ้าง บริษัท ป. ได้หกัภาษี เงินได้ ณ ที�จา่ยไว้ในอตัราร้อยละ 3.0 โดยถือวา่เป็นการจา่ยเงินคา่จ้างตามสญัญารับจ้างทําของ บริษัทฯ จงึหารือวา่ กรณีบริษัทฯ รับจ้างทํากลอ่งให้แก่บริษัท ป. ดงักลา่ว อยูใ่นบงัคบัต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ยโดยถือวา่เป็นการรับจ้างทําของถกู ต้องหรือไม่ และการที�บริษัทฯได้ทําสญัญากบัลกูค้าเฉพาะรายเพื�อรับผลติกลอ่งตามรูปแบบที�ลกูค้ากําหนดมาจะมีผลกระทบตอ่ภาระการหกัภาษี ณ ที�จ่าย หรือไม่ แนววินิจฉัย  :  วตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม ภ.พ.01 กิจการของ  บริษัทฯ เป็นประเภทผลติและจําหน่ายกลอ่งกระดาษและกระดาษลกูฟกู บริษัทฯ ได้ผลิตกลอ่งขนาด มาตรฐานไว้เพื�อ จําหน่ายแกล่กูค้าทั�วไป แตม่ีบางโอกาสที�บริษัทฯได้ไปรับจ้างลกูค้าเฉพาะรายเพื�อผลิต กลอ่งกระดาษตามรูปแบบที� ลกูค้ารายนั �นๆ ต้องการกิจการของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดงักลา่วนี �ถือได้วา่  บริษัทฯ ทํากลอ่งกระดาษและกลอ่ง กระดาษลกูฟกูไว้เพื�อขายเป็นปกต ิการที�บริษัทฯ รับจ้างบริษัท ป. ผลิต กลอ่ง EMS FREE BOXแม้จะต้องผลิตกลอ่ง ดงักลา่ว ตามรูปแบบที�บริษัท ป. กําหนดให้กระทํา ก็ยงัคงถือ วา่เป็นการขายกลอ่ง EMS FREE BOX ให้แก่บริษัท ป. เมื�อบริษัท ป. จา่ยเงินคา่กลอ่งจงึเป็นการชําระเงินคา่ ซื �อสินค้าและไมอ่ยูใ่นบงัคบัต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ย ตามคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/2528 ฯ ลงวนัที�  26 กนัยายน พ.ศ. 2528 เลขตูู้    :  71/35599                 



  ตัวอย่างข้อหารือภาษีอากร #2 
 เลขที�หนังสือ  :  กค 0811/3491 วันที�   :  30 เมษายน 2545 เรื�อง   :  ภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ที�จา่ยกรณีการผลิตสินค้าเพื�อขายและการผลิตสนิค้าตามคําสั�งลกูค้า ข้อกฎหมาย  :  คําสั�งกรมสรรพากร ที� ท.ป.4/2528ฯ ข้อหารือ   :  บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการผลิตสติกเกอร์ขนาดมาตรฐานเพื�อจําหน่ายให้แกล่กูค้าทั�วไป และบางกรณีจะ ผลิตตามคําสั�งของลกูค้าโดยพิมพ์ตรายี�ห้อหรือเครื�องหมายการค้าตามขนาดของผลิตภณัฑ์ของลกูค้าลงบนสติกเกอร์ บริษัทฯ ได้หารือดงันี � 1. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพื�อขาย จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้าง ทําของ และจะต้องถกู หกัภาษี ณ ที�จา่ยหรือไม่ 2. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคําสั�งของลกูค้า โดยพิมพ์ตรายี�ห้อหรือเครื�องหมายการค้า ของลกูค้าเพื�อจําหน่ายแก่ลกูค้า จะถือเป็นการผลติหรือรับจ้างทําของ และจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จา่ยหรือไม่ 3. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคําสั�งของลกูค้า โดยพิมพ์ตรายี�ห้อหรือเครื�องหมายการค้า ตามขนาดบรรจภุณัฑ์ของลกูค้า จะถือเป็นการผลติหรือรับจ้างทําของ และจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จา่ยหรือไม่ แนววินิจฉัย  :  กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพื�อจําหน่ายเป็นการทั�วไปเป็นปกติอยูแ่ล้วแม้ตอ่มาจะผลิตสติกเกอร์ตามคาํสั�ง ลกูค้าการจําหน่ายหรือการรับทําดงักลา่ว เข้าลกัษณะเป็นการขายสินค้า เมื�อบริษัทฯได้รับชําระราคา ไมอ่ยู่ในบงัคบัต้องถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ย ตามคําสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป.4/2528 เรื�องสั�งให้ผู้จา่ยเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 แหง่ประมวลรัษฎากร มีหน้าที�หกัภาษีเงินได้ ณ ที�จา่ย ลงวนัที� 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 แตอ่ยา่งใด เลขตูู้    :  65/31397 


