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เรือง ภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจา่ ย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
เรียน ท่านผู้จดั การ, ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บริษัท ไทยพลาสติกแพคอินดัสทรี จํากัด ซึง ได้ จดทะเบียนเป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ขอชี แจงให้ กบั ลูกค้ าของบริษัทฯ ให้ ทราบ
ถึงหลักเกณฑ์, วิธีการ และหน้ าทีในการหักภาษี ณ ทีจา่ ยตามมาตรา 3เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึง ลูกค้ าบางรายของบริษัททําการหักภาษี
ณ ทีจา่ ยทีไม่ถกู ต้ องซึง ไม่เป็ นไปตามกฎหมายและคําสัง ของกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรได้ มีคําสัง ที ท.ป.4/2528 กําหนดให้ มีการหักภาษี ณ ทีจา่ ย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี 
……… ข้อ 6 ให้บริ ษัทหรื อห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
หรื อนิติบคุ คลอืนซึงเป็ นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิ นเฉพาะทีเป็ นค่าจ้างทําของ ให้แก่ผู้รบั ซึงเป็ น

(1) ผู้มีหน้าที เสียภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดา เฉพาะค่าจ้างทําของทีเข้าลักษณะเป็ นเงินได้พึงประเมิ นประเภทที 7 หรื อ 8
หักภาษี ณ ทีจ่ายโดยคํานวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0…

อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จํากัด ซึง ได้ จดทะเบียนเป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ไม่อยูใ่ นบังคับ
ต้ องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ย ตามคําสัง กรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 เพราะถือว่าการสัง ซื อสินค้ าของลูกค้ าเป็ นสัญญาซื อขายสินค้ ามิใช่
สัญญาจ้ างทําของ เนืองจากบริษัท ฯ ผลิตสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว ถึงแม้ วา่ จะทําในลักษณะทีล กู ค้ ากําหนดและ/หรือจะ
จัดพิมพ์ตรา ยีห้อ และเครืองหมายการค้ าของลูกค้ าลงบนผลิตภัณฑ์ ลูกค้ าก็ไม่มีหน้ าทีหกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ยร้ อยละ 3.0
ตัวอย่างแนวคําตอบข้ อหารือของกรมสรรพากร…..

“…บริ ษัท ก. ผลิ ตสติ กเกอร์ ขายอยู่เป็ นปกติ อยู่แล้ว แม้จะผลิ ตสติ กเกอร์ ตามคําสังของบริ ษัท ข.
ทีมีเงือนไขว่า บริ ษัท ก. ต้องพิมพ์ตรา ยีห้อ และเครื องหมายการค้าของบริ ษทั ข. ลงบนแผ่นสติ กเกอร์ ด้วยเช่นนีถ/ ือเป็ น
การขายสินค้า มิ ใช่สญ
ั ญาจ้างทําของ บริ ษัท ข. ไม่มีหน้าทีหักภาษี เงินได้ ณ
ทีจ่ายตามคําสังกรมสรรพากรที ท.ป.4/2528
…บริ ษัท ค.ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขายเป็ นปกติ อยู่แล้ว แม้จะจัดพิมพ์ข้อความต่าง ๆ
ลงบนกล่องตามใบสังซื /อของบริ ษัท ง. ทีมี เงือนไขว่า บริ ษัท ค. ต้องพิมพ์ตรา ยีห้อ
และเครื องหมายการค้าของบริ ษัท ง. ลงบนกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เช่นนี / ถือเป็ นการขายสิ นค้า
มิ ใช่สญ
ั ญาจ้างทําของ บริ ษัท ข. ไม่มีหน้าทีหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย ตามคําสังกรมสรรพากรที ท.ป.4/
2528 (หนังสือกรมสรรพากรที กค 0802/6125 ลงวันที 9 เมษายน 2536)”

จะเห็นได้ วา่ ตามคําสัง กรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 เกียวกับภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจา่ ยตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ลูกค้ าของบริษัทไม่มีหน้ าทีต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ยร้ อยละ 3.0 เมือชําระเงินค่าสินค้ าต่อบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จํากัด ซึง ความ
เข้ าใจดังกล่าวจะนํามาซึง การปฎิบตั ิตามกฎหมายทีถกู ต้ องอันจะยังผลให้ ทงทางบริ
ั
ษัทฯ และลูกค้ ามีการปฎิบตั ิงานทีถกู ต้ องและมีความ
เจริญเติบโตในธุรกิจร่วมกัน
สุดท้ ายนี ทางบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จํากัด หวังว่าจะได้ รับความร่วมมือจากลูกค้ าทีมีคณ
ุ ค่าในการทีจะไม่หกั ภาษีเงิน
ได้ ณ ทีจา่ ยร้ อยละ 3.0 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับทางผู้จดั การฝ่ ายบัญชีของทางบริษัทฯ ได้ ตลอดเวลา
ด้ วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จํากัด

ตัวอย่ างข้ อหารือภาษีอากร #1
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แนววินิจฉัย

:

เลขตู้ ู

:

กค 0706/568
24 มกราคม 2551
ภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจา่ ย กรณีการรับจ้ างผลิตกล่องกระดาษรูปแบบพิเศษตามสัญญาจ้ าง
มาตรา 40 ประกอบ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษ รวมถึงผลิตและจําหน่ายกระดาษลูกฟูกเป็ นปกติ
ธุระ ในการประกอบกิจการบริษัทฯ ได้ ผลิตกล่องขนาดมาตรฐานไว้ รอจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าทีต้องการซื อ และ
บางส่วนบริษัทฯ จะผลิตกล่องขายต่อเมือมีลกู ค้ าสัง ให้ ผลิต โดยการผลิตกล่องตามทีลกู ค้ าสัง ทําบริษัทฯ
จะผลิตกล่องกระดาษตามขนาด ลักษณะ รูปแบบ และจํานวนทีล กู ค้ าต้ องการ โดยบริษัทฯ จะใช้ วตั ถุดิบของ
บริษัทฯ เอง เมือผลิตเสร็จแล้ ว บริษัทฯ จะส่งมอบให้ ลกู ค้ า หากบริษัทฯ ผลิตกล่องเกินจํานวนทีลกู ค้ าสัง ทํา
บริษัทฯ จะขายส่วนทีเกินไปเป็ นเศษซาก ต่อมา เมือวันที 1 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้ รับเลือกจากบริษัท ป.
ให้ ผลิตกล่อง EMS FREE BOX ตามรูปแบบและขนาดทีบริษัท ป. กําหนดโดยบริษัทฯ ยังคงใช้ วตั ถุดิบที
จัดหามาเอง เมือบริษัทฯ ได้ รับเงินค่าจ้ าง บริษัท ป. ได้ หกั ภาษี เงินได้ ณ ทีจา่ ยไว้ ในอัตราร้ อยละ 3.0 โดยถือ
ว่าเป็ นการจ่ายเงินค่าจ้ างตามสัญญารับจ้ างทําของ บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีบริษัทฯ รับจ้ างทํากล่องให้ แก่
บริษัท ป. ดังกล่าว อยูใ่ นบังคับต้ องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ยโดยถือว่าเป็ นการรับจ้ างทําของถูก ต้ องหรือไม่
และการทีบ ริษัทฯได้ ทําสัญญากับลูกค้ าเฉพาะรายเพือรับผลิตกล่องตามรูปแบบทีลกู ค้ ากําหนดมาจะมี
ผลกระทบต่อภาระการหักภาษี ณ ทีจ่าย หรือไม่
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม ภ.พ.01 กิจการของ
บริษัทฯ เป็ นประเภทผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษและกระดาษลูกฟูก บริษัทฯ ได้ ผลิตกล่องขนาด
มาตรฐานไว้ เพือ จําหน่ายแก่ลกู ค้ าทัว ไป แต่มีบางโอกาสทีบริษัทฯได้ ไปรับจ้ างลูกค้ าเฉพาะรายเพือผลิต
กล่องกระดาษตามรูปแบบที ลูกค้ ารายนันๆ
 ต้ องการกิจการของบริษัทฯ ตามข้ อเท็จจริงดังกล่าวนี ถือได้ วา่
บริษัทฯ ทํากล่องกระดาษและกล่อง กระดาษลูกฟูกไว้ เพือขายเป็ นปกติ การทีบริษัทฯ รับจ้ างบริษัท ป. ผลิต
กล่อง EMS FREE BOXแม้ จะต้ องผลิตกล่อง ดังกล่าว ตามรูปแบบทีบริษัท ป. กําหนดให้ กระทํา ก็ยงั คงถือ
ว่าเป็ นการขายกล่อง EMS FREE BOX ให้ แก่บริษัท ป. เมือบริษัท ป. จ่ายเงินค่ากล่องจึงเป็ นการชําระเงินค่า
ซื อสินค้ าและไม่อยูใ่ นบังคับต้ องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ย ตามคําสัง กรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที
26 กันยายน พ.ศ. 2528
71/35599
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กค 0811/3491
30 เมษายน 2545
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ทีจา่ ยกรณีการผลิตสินค้ าเพือขายและการผลิตสินค้ าตามคําสัง ลูกค้ า
คําสัง กรมสรรพากร ที ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการผลิตสติกเกอร์ ขนาดมาตรฐานเพือจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าทัว ไป และบางกรณีจะ
ผลิตตามคําสัง ของลูกค้ าโดยพิมพ์ตรายีห้อหรือเครืองหมายการค้ าตามขนาดของผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าลงบน
สติกเกอร์ บริษัทฯ ได้ หารือดังนี 
1. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ เพือขาย จะถือเป็ นการผลิตหรือรับจ้ าง ทําของ และจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ทีจา่ ยหรือไม่
2. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ ตามคําสัง ของลูกค้ า โดยพิมพ์ตรายีห้อหรือเครืองหมายการค้ า
ของลูกค้ าเพือจําหน่ายแก่ลกู ค้ า จะถือเป็ นการผลิตหรือรับจ้ างทําของ และจะต้ องถูกหักภาษี ณ
ทีจา่ ยหรือไม่
3. กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ ตามคําสัง ของลูกค้ า โดยพิมพ์ตรายีห้อหรือเครืองหมายการค้ า
ตามขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ า จะถือเป็ นการผลิตหรือรับจ้ างทําของ และจะต้ องถูกหักภาษี ณ
ทีจา่ ยหรือไม่
กรณีบริษัทฯ ผลิตสติกเกอร์ เพือจําหน่ายเป็ นการทัว ไปเป็ นปกติอยูแ่ ล้ วแม้ ตอ่ มาจะผลิตสติกเกอร์ ตามคําสัง
ลูกค้ าการจําหน่ายหรือการรับทําดังกล่าว เข้ าลักษณะเป็ นการขายสินค้ า เมือบริษัทฯได้ รับชําระราคา ไม่อยู่
ในบังคับต้ องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ย ตามคําสัง กรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 เรืองสัง ให้ ผ้ จู า่ ยเงินได้ พงึ
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้ าทีหกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจา่ ย ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.
2528 แต่อย่างใด
65/31397

