เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๕ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๒๘๑/๒๕๖๐
เรื่อง สัง่ ใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร
มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ เตรส แหงประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินได ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินได อธิบดีกรมสรรพากร
สั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
ตามหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จาย ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตรา
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให
ผูจา ยเงิ น ไดพึง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ แหง ประมวลรัษฎากร มีห นาที่ หักภาษี เงิน ได ณ ที่ จา ย
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๒๘๐/๒๕๖๐
เรื่อง สั่ง ใหผูจายเงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ แหง ประมวลรั ษฎากร มีห นาที่หัก ภาษีเงิน ได
ณ ที่จาย ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น แต ไ ม ร วมถึ ง กลุ ม เกษตรกร
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ ๐.๗๕ เฉพาะผูจายเงินและสําหรับการซื้อสินคา
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ยางแผนหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยางพารา
เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูสงออกหรือผูผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากยางดังกลาว ไมวาจะใชยางนั้นเปนสวนใหญ
หรือไม
(๒) มันสําปะหลัง ไมวาจะเปนหัวหรือจัดทําเปนผง แปง เสน กอน แทง ฝอย
ชิ้น เม็ด หรือจัดทําในลักษณะอื่น เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูสงออก
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(๓) ปอ เฉพาะกรณีผูซื้อเปน ผูสงออกหรือผูผลิตกระสอบปาน ผากระสอบปาน
ดายทอกระสอบปาน หรือทอผากระสอบปาน เชือกหรือผลิตภัณฑใด ๆ ที่ผลิตจากปอ ไมวาจะใชปอนัน้
เปนสวนใหญหรือไม
(๔) ขาวโพด เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูสงออกหรือผูผลิตน้ํามันพืชหรืออาหารสัตวทุกชนิด
(๕) ออย เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูผลิตน้ําตาลทุกชนิด
(๖) เมล็ดกาแฟ ไมวาจะคั่วแลวหรือไม เฉพาะกรณีผูซื้อเปน ผูสง ออกหรือผูผลิต
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากกาแฟ
(๗) ผลปาลมน้ํามัน ไมวาเปนสวนใดของผล เฉพาะกรณีผูซื้อเปนผูผลิตน้ํามันปาลม
หรือผูผลิตน้ํามันพืช
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อสินคาตามวรรคหนึ่งที่มีการจายเงินไดพึงประเมินตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๓/๓ ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให
ผูจา ยเงิ น ไดพึง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร มีห นาที่ หักภาษี เงิน ได ณ ที่ จา ย
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๒๘๐/๒๕๖๐
เรื่อง สั่ง ใหผูจายเงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ แหง ประมวลรั ษฎากร มีห น าที่หัก ภาษีเงิน ได
ณ ที่จาย ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓/๓ ใหบ ริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น แตไมรวมถึง กลุมเกษตรกร
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แหงประมวลรัษฎากร
เฉพาะผูจายเงินซึ่งเปนผูซื้อขาวและเปนผูสงออกใหแกผูรับซึ่งเปน
(๑) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไว
ในอัตรารอยละ ๐.๕ สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรา
รอยละ ๐.๕ สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
คําวา “ขาว” หมายความวา ขาวสาร ปลายขาว ขาวกลอง ปลายขาวกลอง
ขาวนึ่ง และปลายขาวนึ่ง ทั้งนี้ ไมวาจะเปนขาวเจาหรือขาวเหนียว”

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๕ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ขอ ๓ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

