เร่ือง ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
เรียน ท่านผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท อรุณสยาม พีวีซี จำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสินค้าทุกชนิดท่ีทำด้วยหนังเทียมและพลาสติก
ขอช้ีแจงให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์, วิธีการ และหน้าท่ีในการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3
เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงลูกค้าบางรายของบริษัททำการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีไม่ถูกต้อง
ซ่ึงไม่เป็นไปตามกฎหมายและคำส่ังของกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรได้มีคำส่ังท่ี ท.ป.4/2528 กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส
แห่งประมวลรัษฎากร ดังน้ี
……… ข้อ 6 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะท่ีเป็นค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับซ่ึงเป็น
(1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะค่าจ้างทำของ
ท่ีเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทท่ี 7 หรือ 8 หักภาษี ณ ท่ีจ่าย
โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0…
อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัท อรุณสยาม พีวีซี จำกัด
ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสินค้าทุกชนิดท่ีทำด้วยหนังเทียมและพลาสติก ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ
ท่ีจ่าย ตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เพราะถือว่าการส่ังซ้ือสินค้าของลูกค้าเป็นสัญญาซ้ือขายสินค้า
มิใช่สัญญาจ้างทำของ เน่ืองจากบริษัท ฯ ผลิตสินค้าทุกชนิดท่ีทำด้วยหนังเทียมและพลาสติกเป็นปกติอยู่แล้ว
ถึงแม้ว่าจะทำในลักษณะท่ีลูกค้ากำหนดและ/หรือจะจัดพิมพ์ตรา ย่ีห้อ
และเคร่ืองหมายการค้าของลูกค้าลงบนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็ไม่มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3.0
ตัวอย่างแนวคำตอบข้อหารือของกรมสรรพากร…..
“…บริษัท ก. ผลิตสติกเกอร์ขายอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว แม้จะผลิตสติกเกอร์ตามคำส่ังของบริษัท ข.
ท่ีมีเง่ือนไขว่า บริษัท ก. ต้องพิมพ์ตรา ย่ีห้อ และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท ข. ลงบนแผ่นสติกเกอร์ด้วย
เช่นน้ีถือเป็นการขายสินค้า มิใช่สัญญาจ้างทำของ บริษัท ข. ไม่มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ
ท่ีจ่ายตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528
…บริษัท ค.ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขายเป็นปกติอยู่แล้ว แม้จะจัดพิมพ์ข้อความต่าง ๆ
ลงบนกล่องตามใบส่ังซ้ือของบริษัท ง. ท่ีมี เง่ือนไขว่า บริษัท ค. ต้องพิมพ์ตรา ย่ีห้อ
และเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท ง. ลงบนกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เช่นน้ี ถือเป็นการขายสินค้า
มิใช่สัญญาจ้างทำของ บริษัท ข. ไม่มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/
2528 (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/6125 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2536)”
จะเห็นได้ว่า ตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เก่ียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3
เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ลูกค้าของบริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3.0
เม่ือชำระเงินค่าสินค้าต่อบริษัท อรุณสยาม พีวีซี จำกัด
ซ่ึงความเข้าใจดังกล่าวจะนำมาซ่ึงการปฎิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้องอันจะยังผลให้ท้ังทางบริษัทฯ
และลูกค้ามีการปฎิบัติงานท่ีถูกต้องและมีความเจริญเติบโตในธุรกิจร่วมกัน
สุดท้ายน้ีทางบริษัท อรุณสยาม พีวีซี จำกัด
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากลูกค้าท่ีมีคุณค่าในการท่ีจะไม่หักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3.0
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับทางผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ/หรือฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทฯ
ได้ตลอดเวลา

ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท อรุณสยาม พีวีซี จำกัด
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: ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย กรณีการรับจ้างผลิตกล่องกระดาษรูปแบบพิเศษตามสัญญาจ้าง
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กฎหมาย : มาตรา 40 ประกอบ ท.ป.4/2528ฯ
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้อหารื
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: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ
รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระดาษลูกฟูกเป็นปกติธุระ ในการประกอบกิจการบริษัทฯ
ได้ผลิตกล่องขนาดมาตรฐานไว้รอจำหน่ายให้แก่ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือ และบางส่วนบริษัทฯ
จะผลิตกล่องขายต่อเม่ือมีลูกค้าส่ังให้ผลิต โดยการผลิตกล่องตามท่ีลูกค้าส่ังทำบริษัทฯ
จะผลิตกล่องกระดาษตามขนาด ลักษณะ รูปแบบ และจำนวนท่ีลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯ
จะใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ เอง เม่ือผลิตเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะส่งมอบให้ลูกค้า หากบริษัทฯ
ผลิตกล่องเกินจำนวนท่ีลูกค้าส่ังทำ บริษัทฯ จะขายส่วนท่ีเกินไปเป็นเศษซาก ต่อมา เม่ือวันท่ี 1
เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับเลือกจากบริษัท ป.ให้ผลิตกล่อง EMS FREE BOX
ตามรูปแบบและขนาดท่ีบริษัท ป. กำหนดโดยบริษัทฯ ยังคงใช้วัตถุดิบท่ีจัดหามาเอง เม่ือบริษัทฯ
ได้รับเงินค่าจ้าง บริษัท ป. ได้หักภาษี เงินได้ ณ ท่ีจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 โดยถือว่า
เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญารับจ้างทำของ บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีบริษัทฯ
รับจ้างทำกล่องให้แก่บริษัท ป. ดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายโดยถือว่า
เป็นการรับจ้างทำของถูก ต้องหรือไม่ และการท่ีบริษัทฯ
ได้ทำสัญญากับลูกค้าเฉพาะรายเพ่ือรับผลิตกล่องตามรูปแบบท่ีลูกค้ากำหนดมา
จะมีผลกระทบต่อภาระการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือไม่
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: วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.
01 กิจการของ บริษัทฯ เป็นประเภทผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษและกระดาษลูกฟูก บริษัทฯ
ได้ผลิตกล่องขนาดมาตรฐานไว้เพ่ือ จำหน่ายแก่ลูกค้าท่ัวไป แต่มีบางโอกาสท่ีบริษัทฯ
ได้ไปรับจ้างลูกค้าเฉพาะรายเพ่ือผลิตกล่องกระดาษตามรูปแบบท่ี ลูกค้ารายน้ันๆ ต้องการ
กิจการของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวน้ีถือได้ว่า บริษัทฯ ทำกล่องกระดาษและกล่อง
กระดาษลูกฟูกไว้เพ่ือขายเป็นปกติ การท่ีบริษัทฯ รับจ้างบริษัท ป. ผลิตกล่อง EMS FREE BOX
แม้จะต้องผลิตกล่อง ดังกล่าว ตามรูปแบบท่ีบริษัท ป. กำหนดให้กระทำ ก็ยังคงถือว่า
เป็นการขายกล่อง EMS FREE BOX ให้แก่บริษัท ป. เม่ือบริษัท ป. จ่ายเงินค่ากล่อง
จึงเป็นการชำระเงินค่าซ้ือสินค้าและไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย
ตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2528
: 71/35599
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: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย
กรณีการผลิตสินค้าเพ่ือขายและการผลิตสินค้าตามคำส่ังลูกค้า
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กฎหมาย : คำส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528ฯ
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: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการผลิตสติกเกอร์ขนาดมาตรฐานเพ่ือจำหน่ายให้แก่ลูกค้าท่ัวไป และ
บางกรณีจะผลิตตามคำส่ังของลูกค้าโดยพิมพ์ตรา
ย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้าตามขนาดของผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าลงบนสติกเกอร์ บริษัทฯ ได้หารือดังน้ี
1. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพ่ือขาย จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้าง ทำของ และจะต้องถูก
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม่
2. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคำส่ังของลูกค้า โดยพิมพ์ตรา
ย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้า
ของลูกค้าเพ่ือจำหน่ายแก่ลูกค้า จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของ และจะต้องถูกหักภาษี ณ
ท่ีจ่าย
หรือไม่
3. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ตามคำส่ังของลูกค้า โดยพิมพ์ตรา
ย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้า
ตามขนาดบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของ และจะต้องถูกหักภาษี ณ
ท่ีจ่าย
หรือไม่
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: กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์เพ่ือจำหน่ายเป็นการท่ัวไปเป็นปกติอยู่แล้ว
แม้ต่อมาจะผลิตสติกเกอร์
ตามคำส่ังลูกค้าการจำหน่ายหรือการรับทำดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า เม่ือบริษัทฯ
ได้รับชำระราคา ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี
ท.ป.4/2528
เร่ืองส่ังให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ
ท่ีจ่าย
ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
: 65/31397
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