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1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย
กรณี ซื้อสินคาหรือคาบริการจาก “บุคคลธรรมดา” ไมวาจะเปนรานคาที่เปดขายหนาราน หรือไมก็ตาม
1.1. เมื่อคณะกรรมการ ซื้อสินคาที่เปนพืชผลทางการเกษตรไมวาจะเปน ลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ ราก
เหงา ดอก หัว ฝก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ไมวาจํานวนเทาใดไมตองหัก ภาษี ณ
ที่จาย
1.2. เมื่อคณะฯ ซื้อสินคาหรือจางเหมา ใหแกผูขายสินคาที่ไมใชตามขอ 1 หรือผูใหบริการ ตั้งแต
10,000.-บาทขึ้นไปใหหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 1 บาท ของจํานวนเงินที่จาย ตัวอยางเชน
- ซื้อปุยคอก ปุยอินทรี วัสดุทางการเกษตร วัสดุอื่นๆ 10,000.- บาท ตองหักภาษี 10,000*1% = 100
บาท จายเงินใหผูขาย 9,900.- บาท อีก 100.บาทนําสงสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากรอําเภอ) ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 3 และใบแนบ ภ.ง.ด. 3
- จางเหมาบุคคลธรรมดา กอสรางอาคารผลิตปุย หรือทําอะไรก็ตามตั้งแต 10,000.- บาท ตองหักภาษี
10,000*1% = 100 บาท จายเงินใหผูรับจาง 9,900.- บาท อีก 100.บาทนําสงสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากร
อําเภอ) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
1.3. ในวันที่จายเงิน คณะฯ ตองขอใบเสร็จรับเงินจากผูขายสินคาหรือใหบริการ จํานวนเต็มคือ 10,000.บาท และคณะฯ ตองออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ใหแกผูขายหรือผูใหบริการทันที ตามแบบฟอรม
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 ทวิ โดยระบุวา จายเงิน จํานวน 10,000.- บาท ภาษีที่หักไว
100.- บาท
1.4. ถา คณะฯ จางแรงงานเปนรายวัน เปนรายคน ถาจายคาแรงตอคนทั้งเดือน ไมถึง 25,833.- บาท ไม
ตองหัก ภาษี ณ ที่จาย ถาเกินตองคํานวณหักภาษี ณ ที่จาย (สอบถามเจาหนาที่)
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย
กรณี ซื้อสินคาหรือคาบริการจาก “นิติบุคคล” เชน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล
2.1. คณะฯ ซื้อสินคา/จางเหมา เชาเครื่องจักร หรือทรัพยสินอื่น จากนิติบุคคล ตั้งแต 500.- บาท ตองหัก
ภาษี ณ ที่จายรอยละ 1 ทุกกรณี นําสงสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากรอําเภอ) ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไปเชนเดียวกับขอ 1.2. โดยใชแบบ ภ.ง.ด. 53 และใบแนบ ภ.ง.ด. 53

3. กรณีผูขายสินคาหรือใหบริการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณี ผูขายสินคาหรือผูใหบริการ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล การขายสินคาหรือ
ใหบริการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตองออกใบกํากับภาษีใหกับคณะกรรมการดวย และคณะฯ ตองมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว แต ตองถอดมูลคาสินคาหรือบริการออกจากราคาขายหรือคาจางรวม
กอน ตัวอยางเชน คาวัสดุกอสราง ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 15,000.- บาท คํานวณโดย
- คํานวณหาภาษีมูลคาเพิ่ม 15,000x7/107 = 981.30 บาท
- คํานวณหามูลคาสินคาไมรวมภาษี 15,000-981.30 =14,018.70 บาท
- คํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากจํานวนเงินที่ไมรวมภาษี 14,018.70 x 1%= 140.19 บาท
หมายเหตุ สินคาที่ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มไดแก พืชผลทางการเกษตรที่ยังไมปรุงสุก ปุย ยาปราบศัตรูพืช สัตวที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิต ที่ยังไมปรุง อาหารสัตว คาขนสงผูโดยสารหรือขนสงสินคา เปนตน
4. การปดอากรแสตมป
4.1 กรณีมีการจางเหมาบริการ ไมวาจะจางเหมาบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีคาจางเหมาตั้งแต
1,000.-บาทขึ้นไป ตองปดอากรแสตมป 1,000.- บาท ตอ 1.- บาท เศษของ 1,000.- บาท ใหถือเปน 1,000.- บาท
ผูรับจางมีหนาที่ ซื้ออากรแสตมป (จากสรรพากร) ไปปดสัญญาจางดวย ตัวอยางเชน จางเหมา 10,500.- บาท
ตองซื้ออากรแสตมปไปปดสัญญา จํานวน 11 บาท (10,500/1,000=10.50 เหลือเศษ ใหปดขึ้น เปน 11 บาท)
4.2. คาจางเหมา ตั้งแต 200,000.- บาทขึ้นไป(คาจางยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ผูรับจางตองนําสัญญาจาง
ไปเสียอากรแสตมปเปนตัวเงิน (ตีตราสาร) ณ ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
4.3. คาจางเหมารวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 200,000.-บาท เมื่อถอดภาษีมูลคาเพิ่มออกแลว มูลคาจางไม
ถึง 200,000.- บาท ไมตองเสียอากรเปนตัวเงิน ใหซื้อแสตมปปดทับ ตามเชนเดียวกับ ขอ 4.1 ตัวอยางเชนคาจาง
เหมารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 200,000*100/107 = 186,915.89 บาท ตองซื้ออากรแสตมปปดทับ
(186,915.89/1,000=186.92 บาท ปดขึ้นเปน 187 บาท)
4.4. สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย เชาอาคาร หรือที่ดินผูใหเชาตองเสียอากรแสตมปเปนตัวเงินในอัตรา
1,000.-บาท ตอ 1.- บาท โดยนําสัญญาเชนไปตีตราสารที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
หมายเหตุ คาจางแรงงานรายวัน และการเชาสังหาริมทรัพย เชน รถยนต เครื่องจักร ไมตองเสียอากร
แสตมป แตอยางใด
5. คาปรับอาญาและเงินเพิ่ม
5.1. ถาคณะฯ ไมหักภาษี ณ ที่จายนําสง มีโทษปรับอาญา ไมเกิน 2,000.- บาท และเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละ 1.5 ตอเดือนของจํานวนเงินภาษีที่ตองหักนําสง

5.2. ถาผูรับจางไมปดอากรแสตมปใหครบถวนบริบูรณ ตองเสียคาปรับอาญา ไมเกิน 500.- บาท และ
เงินเพิ่มอากรอีก 2 ถึง 6 เทาของจํานวนอากรแสตมปที่ตองเสีย
หากทานมีขอสงสัยประการใด ติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1
โทร. 044-242-511 หรือ 081-392-4767

