ล้างข้อมูล

ภ.ง.ด.3

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร

สำ�หรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3) (4) (5)
กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) และเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
(ให้ทำ�เครื่องหมาย “” ลงใน “ ” หน้าชื่อเดือน) พ.ศ. .......................

(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ชือ่ ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (หน่วยงาน) :

สาขาที่

.....................................................................................................................................................................................

ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................... ห้องเลขที.่ .......... ชั้นที.่ .......หมู่บ้าน........................................
เลขที.่ ...............................................หมู่ท.ี่ ........ตรอก/ซอย.........................................แยก........................
ถนน.....................................................................ตำ�บล/แขวง.......................................................................
อำ�เภอ/เขต..................................................................จังหวัด.......................................................................
รหัสไปรษณีย์
.....................................................................................................
(1) ยื่นปกติ
นำ�ส่งภาษีตาม

(1) มกราคม

(4) เมษายน

(7) กรกฎาคม

(10) ตุลาคม

(2) กุมภาพันธ์

(5) พฤษภาคม

(8) สิงหาคม

(11) พฤศจิกายน

(3) มีนาคม

(6) มิถุนายน

(9) กันยายน

(12) ธันวาคม

(2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  ..........
(1) มาตรา 3 เตรส

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

(2) มาตรา 48 ทวิ

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผูม้ เี งินได้ ปรากฏตาม
(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.3 หรือในสือ่
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

(3) มาตรา 50 (3) (4) (5)

ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ที่แนบมาพร้อมนี้ :

จำ�นวน.................ราย
จำ�นวน.................แผ่น

หรือ
สือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ : จำ�นวน.................ราย
			จำ�นวน.................แผ่น

(ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที.่ ....................................................................
หรือตามหนังสือข้อตกลงการใช้งานฯ เลขอ้างอิงการลงทะเบียน...............................................)

		

สรุปรายการภาษีที่นำ�ส่ง 		

1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น . . . . . . . .
2. รวมยอดภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น . . . . . .
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . . . . . . .
4. รวมยอดภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)		

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.		.
.		.
.		.
.		.

จำ�นวนเงิน
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.0
.
.
.

			 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
							ลงชื่อ..............................................................................................ผู้จ่ายเงิน
           
(..............................................................................................)
							ตำ�แหน่ง..........................................................................................................
						 ยื่นวันที.่ ..........เดือน............................................พ.ศ. .............................
																			

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทศี่ ูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำ�ชี้แจงด้านหลัง)

คำ�ชี้แจง
1. ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย
		 ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
		 1.1 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (5) ได้แก่ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่น
ที่ได้เนื่องจาก (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน (ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ค) การผิด
สัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
		 1.2 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ
วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดชนิดไว้
		 1.3 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่
ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�ำคัญนอกจากเครื่องมือ
		 1.4 เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) ได้แก่  เงินได้จากการธุรกิจ    การพาณิชย์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
เงินได้พึงประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
ออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
		 หมายเหตุ ให้องค์การของรัฐบาลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าฯ
ซึง่ มีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาใช้แบบภ.ง.ด.3 นี้ ยืน่ รายการพร้อมกับช�ำระภาษี   
ได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

2. วิธคี �ำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย
ให้ค�ำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณีดังนี้
		 2.1 บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) และ (6) ให้แก่ผรู้ บั ทีม่ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ซึง่ มิได้เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 15.0
		 2.2 รัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูจ้ า่ ยเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) ให้แก่ผรู้ บั ซึง่ มีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
รายหนึง่ ๆ มีจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ ตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป แม้การจ่ายนัน้ จะได้แบ่งจ่าย
ครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ตาม ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 เว้นแต่
เงินได้ในการประกวดหรือแข่งขันให้ค�ำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้
		 2.3 บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลอืน่ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ดังต่อไปนี้ (เฉพาะกรณีการจ่ายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป)
ให้แก่ผรู้ บั ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
			 (1) ค่าเช่า0หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตาม
มาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับ
กรรมสิทธิ์) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
กรณีจ่ายค่ า เช่ า เรื อ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ ง เสริ มพาณิ ช ย์ นาวี
ทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ผรู้ บั ซึง่ เป็นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย ให้ค�ำนวณ
หักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
			 (2) เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้มีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย0หรืออยู่ในประเทศไทย
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (3) ค่าจ้างท�ำของที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)
หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (4) ค่าโฆษณา ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 2.0
			 (5) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่
เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการ นอกเหนือจาก (3) (4) และ (7) (ไม่รวมถึงการ
จ่ายค่าบริการของโรงแรมหรือภัตตาคาร) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (6) รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
(ไม่รวมถึงการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค
โดยตรงที่มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำไปขายต่อ หรือผู้ประกอบการที่น�ำสินค้าหรือบริการ
ไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง) ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
			 (7) ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารส�ำหรับการขนส่งสาธารณะ)
ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0

		 2.4 บุคคล บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยเงินได้พงึ ประเมินดังต่อไปนี       
้ (เฉพาะกรณี
การจ่ายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป)
			 (1) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะ
ที่เป็นรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะ
ท�ำนองเดียวกัน ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
			 (2) เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ทีจ่ า่ ยให้แก่
ผู้รับซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ ได้แก่ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์
นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว
เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม ให้ค�ำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
				 (ก) กรณีผู้มีเงินได้มีภูมิล�ำเนาอยู่ในต่างประเทศ  ให้ค�ำนวณหักตาม
อัตราภาษีเงินได้
				 (ข) กรณี ผู ้มี เงิ นได้มี ภูมิ ล�ำเนาอยู ่ใ นต่ างประเทศที่ เป็ นนั กแสดง
ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์0เฉพาะกรณีที่มีการด�ำเนินการถ่ายท�ำในประเทศไทยโดย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับ
อนุญาตให้ถ่ายท�ำในประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค�ำขอถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ค�ำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0
				 (ค) กรณีผู้มีเงินได้มีภูมิล�ำเนาอยู่ในประเทศไทย ให้ค�ำนวณหักไว้ใน
อัตราร้อยละ 5.0
หมายเหตุ กรณียื่นเพิ่มเติม0ให้กรอกเฉพาะรายการและจ�ำนวนเงินที่แสดง
ไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

3. สถานทีย่ นื่ แบบและก�ำหนดเวลาในการน�ำเงินภาษีสง่
ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 แสดงรายการหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย พร้อมกับน�ำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน  70วัน0นับแต่วนั สิน้ เดือน
ของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พืน้ ทีส่ าขาในท้องทีท่ ผี่ มู้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยมีส�ำนักงานตัง้ อยูซ่ งึ่ ได้มกี ารจ่ายเงิน

4. ความรับผิดของผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
		 4.1 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมิได้หักและน�ำส่ง หรือได้หักและ

น�ำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจ�ำนวนทีถ่ กู ต้อง ผูจ้ า่ ยเงินต้องรับผิดร่วมกับผูม้ เี งินได้ในการ
เสียภาษีที่ต้องช�ำระตามจ�ำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและน�ำส่งหรือตามจ�ำนวนที่ขาดไป
แล้วแต่กรณี
		
ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความ
รับผิดที่ต้องช�ำระเงินภาษีเท่าจ�ำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดช�ำระ
ภาษีจ�ำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว0(มาตรา054 แห่งประมวลรัษฎากร)
		 4.2 ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่น�ำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หัก
น�ำส่งภายในก�ำหนดเวลาตาม03.0จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5
ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องน�ำส่ง ทั้งนี้ ให้ค�ำนวณเงินเพิ่มเป็น
รายเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลายื่นแบบฯ
จนถึงวันยื่นแบบฯ และน�ำส่งภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)
			 ถ้าผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ยื่นแบบฯ ภายในก�ำหนดเวลาตาม 3.
เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35
แห่งประมวลรัษฎากร)
		 4.3 ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร    
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
(มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
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