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ค าน า 
 
 ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น “หน่วยงานของรัฐ” ที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ “สร้างเสริมสุขภาพ” ให้กับ
ทุกคนบนแผ่นดินไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการกองทุน และมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง พร้อมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานราชการ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ รวม 9 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
นอกจากนั้น ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการด้วย 

และจากการที่ สสส. ถูกออกแบบให้เป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ต้องรับผิดชอบในการสนับสนุน
ภารกิจส าคัญตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ จึงต้องด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งมีฐานะเป็น 
“ตัวแทนเข้าร่วมด าเนินงาน” ของ สสส. โดยปัจจุบันมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และชุมชนท้องถิ่นท่ีล้วนมีอุดมการณ์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศและสร้างประเทศ
ไทยให้น่าอยู่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ สสส. 

 ด้วยการที่ สสส. เป็น “หน่วยงานของรัฐ” จึงมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์แห่งรัฐอย่าง
เต็มรูปแบบ อีกท้ังที่ผ่านมา สสส. ยังตระหนักและให้ความส าคัญการน าส่งรายได้ให้รัฐอย่างครบถ้วน
มาโดยตลอด นอกจากนั้น สสส. ยังสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาด้านภาษีอากร (นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์) 
และผู้มีเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดท า “คู่มือภาษีอากรส าหรับภาคีผู้รับทุนตามข้อตกลงการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ” ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีที่รับทุนจาก สสส. จะมีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในฐานะ “ตัวแทนเข้า
ร่วมด าเนินงาน” ของ สสส. ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

คณะผู้จัดท า 
1 กุมภาพันธ์ 2560 
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1. สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส าหรับภาคีผู้รับทุน (แบบย่อ) 

1.1 กรณีภาคีผู้รับทุนของ สสส. จ่ายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการรายเดือน แบบแสดงรายการรายปี 
แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ 

หมวดค่าตอบแทนบุคลากรในแผนงาน/โครงการ และ/หรือเข้าข่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่หรือต าแหน่งงาน เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในแผนงาน/
โครงการ (เงินเดือน) 
- ค่าจ้างแรงงาน 

 
1. ค านวณเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งป ี

 ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไมต่้องหักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย 

 ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ในอัตราก้าวหน้า 

2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ) ในนาม 
สสส. ให้กับผู้รบัเงินทุกกรณ ี

 ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษ ี

 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีผู้ถูกหกัภาษีออกจากงาน
ในระหว่างปีภาษ ี

 
ภ.ง.ด.1 

 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
พร้อมน าส่งเงินภาษีที่หักไว ้
 
หมายเหตุ  
กรณี ผูร้ับเงินคนไหนคิด
ค านวณแล้วไมม่ีภาษีที่ต้อง
หัก ก็ไม่ต้องกรอกในเดือนนั้น
ได้ แต่ต้องไปกรอกให้ครบทุก
คนอีกครั้งในแบบสรุปภาษีทั้ง
ปี (ภ.ง.ด.1 ก) 

 
ภ.ง.ด.1 ก 

 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ปีถัดไป 

 



ประเภทเงินได้พึงประเมิน การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการรายเดือน แบบแสดงรายการรายปี 
แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ 

หมวดค่าตอบแทนอื่น ๆ  ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น 
- ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับบุคคลทัว่ไป
ที่เข้าร่วมประชุม 
- ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับ
บุคคลภายนอกที่มาช่วยงาน (ครั้ง
คราว) 
 

 
1. พิจารณาเงินได้ที่จ่ายให้กับบคุคลที่สาม (บุคคลธรรมดา) 

 จ่ายไมเ่กิน 10,000 บาท ไม่ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินได ้

2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ) ในนาม 
สสส. ให้กับผู้รบัเงินทันท ี

 
ภ.ง.ด.3 

 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
พร้อมน าส่งเงินภาษีที่หักไว ้
 
หมายเหตุ  
กรณี ผูร้ับเงินคนไหนคิด
ค านวณแล้วไมม่ีภาษีที่ต้อง
หัก ก็ไม่ต้องกรอกในเดือนนั้น
ได้ แต่ต้องไปกรอกให้ครบทุก
คนอีกครั้งในแบบสรุปภาษีทั้ง
ปี (ภ.ง.ด.3 ก) 

 
ภ.ง.ด.3 ก 

 
ภายในเดือนมกราคมของปี
ถัดไป 

- ค่าจ้างท่ีปรึกษา/ผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ (ผู้ที่มิได้อยู่ในประเทศ
ไทย) ท่ีนอกเหนือจากค่าสอน/ให้
ความรู ้

1. ค านวณหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได ้
2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ) ในนาม 
สสส. ให้กับผู้รบัเงิน ทันท ี

หมวดค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ โดยไม่มีสัญญาจ้างหรือการแต่งต้ัง เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้ ตามมาตรา 42 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาโครงการ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวฒุิ
ให้ความรู้ (ท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ) 
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแตง่ตั้ง 

 
1. จ่ายตามจริงตามเกณฑ์ที่ สสส. ก าหนด 
2. ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



ประเภทเงินได้พึงประเมิน การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการรายเดือน แบบแสดงรายการรายปี 
แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ 

อาทิ 

 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการก ากับ
ทิศ (แต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหารแผน) 

 คณะที่ปรึกษา 
- ค่าเบี้ยเลีย้งผู้เข้าร่วมประชุม มาตรา 
42 (7) 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง ส าหรับกรณีปฎิบัติงาน
ต่างจังหวัด 
หมวดค่าใช้สอย เป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แหง่ประมวลรัษฎากร 
เช่น 
- ค่าขนส่งรถตู้ (หรือท่ีเรยีกกันว่าค่า
เช่ารถตู้ จากบุคคลธรรมดา) 
- ค่าพาหนะเดินทางที่จ่ายให้บุคคล
ธรรมดา เช่น รถเมล์ TAXI รถรับจ้าง
ทั่วไป เป็นต้น 
- ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง
คนครัวท าอาหารเลี้ยง เป็นต้น 

 
1. พิจารณาเงินได้ที่จ่ายให้กับบคุคลที่สาม 

 จ่ายไมเ่กิน 10,000 บาท ไม่ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินได ้

2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ) ในนาม 
สสส. ให้กับผู้รบัเงินทันท ี

 
ภ.ง.ด.3 

 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
พร้อมน าส่งเงินภาษีที่หักไว ้
 
หมายเหตุ  
อาจกรอกแบบหรือไม่ก็ได้ใน
เดือนนั้น แต่ต้องไปกรอกให้
ครบทุกคนอีกครั้งในแบบ
สรุปภาษีท้ังปี (ภ.ง.ด.3 ก) 

 
ภ.ง.ด.3 ก 

 
ภายในเดือนมกราคมของปี
ถัดไป 



1.2 กรณีภาคีผู้รับทุนของ สสส. จ่ายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม ชมรม เป็นต้น) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการรายเดือน แบบแสดงรายการรายปี 
แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ แบบ ก าหนดเวลายื่นแบบ 

หมวดค่าใช้สอย กรณีจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคลถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น 
- ค่าจ้างท าของ เช่น ท าสื่อเผยแพร่ 
หนังสือ เป็นต้น 
- ค่าเช่ารถยนต์ จากบริษัทรถเช่า 
- ค่าเช่าสถานท่ี 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน 
กระดาษ เป็นต้น ท่ีซื้อจากห้างร้าน
ต่าง ๆ  

 
1. พิจารณาเงินได้ที่จ่ายให้กับบคุคลที่สาม (นิติบุคคล) 

 จ่ายไมเ่กิน 500 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 จ่ายตั้งแต่ 500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อย
ละ 1 ของเงินได ้

2. กรณีผูร้ับเงินออกบิลที่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 7% แล้ว ใหห้ัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ ก่อนรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
3. ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ท่ีจ่าย ในนาม สสส. ให้กับ
ผู้รับเงินทันที 

 
ภ.ง.ด.53 

 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
พร้อมน าส่งเงินภาษีที่หักไว ้

 
- 

 
- 
 

- ค่าโรงแรม/ที่พัก 
- ค่าโดยสารส าหรับการขนส่ง
สาธารณะ เช่น ค่ารถโดยสารประจ า
ทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถตู้
สาธารณะ เป็นต้น 
- ค่าอาหาร 
- ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่า
โรงแรม/ที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น 

1. จ่ายตามจริงตามเกณฑ์ที่ สสส. ก าหนด 
2. ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

- -   

 



1.3 กรณีภาคีผู้รับทุนของ สสส. มกีารว่าจ้างท าของ 

ให้คู่สัญญาของภาคีผู้รับทุน สสส. ปิดอากรแสตมป์ตาม “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481” หมวด 6 อากรแสตมป์ โดย
ค านวณค่าอากรแสตมป์จากมูลค่าตามสัญญาทุก 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท กรณีมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ต้องช าระอากร
เป็นตัวเงินแทน 
วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ 

น าจ านวน 1,000 หารวงเงินที่จ้าง เช่น จ้าง 100,000 บาท หารด้วย 1,000 ก็จะได้เท่ากับ 100 บาท หากมีเศษให้ติดเพ่ิมเข้าไป 1 บาท 



2. เกี่ยวกับ สสส. และสถานภาพของภาคี 

2.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน แนวคิด และวิธีการท างาน 

สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่เป็น “ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ” ตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 (1) – (6) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2544  ซึ่งกล่าวโดยสรุป การด าเนินงานทั้งหมดของ สสส. เป็นไปเพ่ือ “การส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” และดังจะเห็นได้
ชัดเจนจากการก าหนดเป้าหมายเฉพาะตามทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 
พ.ศ. 2564) ซึ่งมิได้เป็นเพียงเป้าหมายเฉพาะขององค์กร หากแต่เป็นการพัฒนาจากเป้าหมายหลักของ
ประเทศท่ีก าหนดในแผนพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น การลดอัตราการบริโภคสุรา และยาสูบ ซึ่งก าหนดให้มี
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จ านวนมากเข้าร่วมด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละเรื่อง โดย 
สสส. ซึ่งตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งได้ออกแบบให้เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีบุคลากรเพียงจ านวนน้อย 
แต่ทว่ากลับมีหน้าที่และภารกิจเข้าร่วมขบวนส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันเป้าหมายหลักของประเทศ 

ดังนั้น กรอบแนวคิด และวิธีในการท างานของ สสส. จึงหาใช่เป็นองค์การของรัฐบาลใน
ความหมายทั่วไป หากแต่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ และหาใช่เป็นกรณีที่  สสส. จะต้องด าเนินการ
หรือปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายหลักของประเทศเองโดยตรงแต่เพียงล าพัง หากแต่จะต้องเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีฐานะเป็นเพียง “ตัวแทนเข้าร่วมด าเนินงาน” ของ สสส. ซึ่งมีทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ที่ล้วนแต่มีอุดมการณ์ร่วมกันในอันที่จะบรรลุ
เป้าหมายหลักของประเทศและสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ร่วมกัน ตามกรอบของกฎหมายหลักคือ 
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เท่านั้น 

2.2 สถานภาพของภาคี  

ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ออกโดย
อ านาจตามมาตรา 21 (3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ระบุชัด
ว่า สถานภาพของ “ภาคี” เป็นเพียงผู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันและเข้ามาร่วมด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 
กับ สสส. เท่านั้น ดังปรากฏตามหลักฐานต่อไปนี้ 

(ก) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการ และกิจกรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 4 
ซึ่งระบุว่า “ภาค”ี หมายความว่า ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ อันอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
ชุดโครงการ หรือโครงการ 



(ข) นิยามค าว่า “ภาคี” ตามคู่มือการด าเนินงานแผนงาน/โครงการเชิงรุก:การบริหารแผนงาน/
โครงการและการบริหารการเงินการบัญชีและพัสดุ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 : 1 มีนาคม 2554 (ปรับบางส่วน 5 กันยายน 2555) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4 ซึ่งระบุว่า 
ภาคีมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา และร่วมลงทุนในบางกรณี  

(ค) นิยามค าว่า “ภาค”ี ในข้อ 2 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการสรรหากรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2547 ว่า “ภาคี” หมายถึง ภาคีสร้างเสริมสุขภาพอันรวมถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือร่วมกันด าเนินกิจกรรมของกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(ง) การก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของภาคีในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ข้อ 3 ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556) 

(จ) โดยนัยของเอกสารแนบท้ายข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เงื่อนไขและแนวทางการ
ด าเนินงานและการสนับสนุนในส่วนที่ก าหนดเกี่ยวกับลักษณะการท างานร่วมกัน การตรวจสอบและ
ควบคุมโครงการ การคืนเงินและทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ การจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และรายการ
บัญชีเพ่ือรับการตรวจสอบ 

  



3. รูปแบบของข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

3.1 เนื้อหาหลักของข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

ข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. มีองค์ประกอบเป็นนิติกรรมสัญญาเพียง 
“สัญญาตัวแทน” เท่านั้น และมิอาจตีความให้เป็น “สัญญาจ้างท าของ” ตามนัยมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ เนื่องจากองค์ประกอบตาม “ข้อตกลง” มีสาระส าคัญแตกต่างจาก
องค์ประกอบ “สัญญาจ้างท าของ” โดยสิ้นเชิง กล่าวคือ สัญญาจ้างท าของเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่
ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องท าการงานให้เป็นผลส าเร็จ และผู้ว่าจ้างต้องจ่าย “สินจ้าง” ตอบแทนเพ่ือผลส าเร็จ
แห่งการที่ท านั้น ทั้งนี้ สินจ้างดังกล่าวอาจเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน แต่
ตามข้อเท็จจริงดังปรากฏตามตัวอย่างรายงานการตรวจสอบงบการเงินของโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาคี
จะได้รับเงินได้หรือรายได้ ก็แต่เฉพาะส่วนของ “ค่าตอบแทนในการด าเนินงานของคู่สัญญา” ซึ่งเป็น 
“บ าเหน็จ” ของการเป็นตัวแทนเท่านั้น ส่วนงบด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ย่อมเป็นเพียง “เงินทด
รอง” ซึ่งภาคีต้องน าไปจ่ายให้บุคคลที่สามซึ่งเข้ามารับท างานให้แทน สสส. ที่มิอาจออกไปด าเนินการทั้ง
ปวงเหล่านั้นด้วย สสส. เอง และย่อมมิใช่ “สินจ้าง” ที่ สสส. จ่ายให้ภาคีแต่อย่างใด และมีการหักภาษีเงิน
ได้ ณ ที่จ่ายน าส่งถูกต้องการครบถ้วน (กรณีที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้หักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย) 

อย่างไรก็ตาม “สสส. ยังมีฐานะเป็นเจ้าของเงินงบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอยู่
โดยชอบธรรม” ดังปรากฏตามข้อเท็จจริงจากกรณีที่ สสส. มีเหตุต้องฟ้องร้องภาคีผู้รับทุน เพ่ือเรียกรับ
เงินทุนด าเนินงานคืนจากภาคีสืบเนื่องจากมีข้อพิพาทกับภาคีที่มีปัญหา สสส. สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาล
ปกครองกลาง และศาลปกครองกลางประทับรับฟ้องทุกคราวไป 

3.2 การก่อให้เกิดข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ  

จากสาระส าคัญในกระบวนการก่อให้เกิดข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. นั้น 
เกิดจากการยื่น “ค าเสนอ” หรือ “ข้อเสนอโครงการ” โดยผู้รับทุน ส่วน สสส. เป็นเพียงหน่วยงานที่ 
“สนองรับ” ข้อเสนอ อันจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง สสส. กับผู้รับทุนภายใต้ข้อเสนอโครงการที่
ได้รับความเห็นชอบจาก สสส. แล้ว ดังนั้น การเกิดข้ึนแห่งข้อตกลงดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากลักษณะ
ของสัญญาจ้างท าของที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนด “ข้อเสนอ” ว่าตกลงจะให้ผู้รับจ้างท าการงานสิ่งใดให้ 
และผู้รับจ้างตกลงสนองรับข้อเสนอนั้น โดยมุ่งหวังเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทน อีกทั้ง “ผลส าเร็จของ
งาน” มิได้ถูกก าหนดขึ้นโดย สสส. ฝ่ายเดียว แต่เป็นการก าหนดผลส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างภาคีผู้รับ
ทุนและ สสส. ซึ่งจะตกแก่สาธารณะตามเป้าหมายของประเทศ จึงมิใช่ผลส าเร็จของงานที่นายจ้างเป็นผู้
ก าหนด และพึงได้รับแต่ฝ่ายเดียวเยี่ยงสัญญาจ้างท าของตามนัยมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ทั้งสิ้น  



4. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของ สสส. ตอ่ภาคีผู้รับทุนโดยตรง (คู่สัญญา) 

4.1 ประเภทของภาคีผู้รับทุนโดยตรงจาก สสส. จ าแนกตามผู้มีหน้าที่ทางภาษีเงินได้ 

ภาคีผู้รับทุนโดยตรงจาก สสส. ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ได้แก่ 

1) หน่วยงานรัฐ อาทิ กระทรวง ทบวง กรม องค์การของรัฐบาลหรือสหกรณ์/เจ้าพนักงานผู้กระท า
งานของรัฐบาลโดยหน้าที่/บุคคลผู้กระท าการในนามของรัฐบาล/องค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น/สภากาชาดไทย/วัดวาอารามหรือองค์กรศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล1 

2) นิติบุคคล (ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร) 
มูลนิธิหรือสมาคม (ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร และนิติบุคคลอื่น 

ภาคีผู้รับทุนโดยตรงจาก สสส. ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ได้แก่ 

1) บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีรายการค่าตอบแทนของ
คู่สัญญา ซึ่งเข้าข่ายว่าเป็นค่าตอบแทนตามหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า ตามมาตรา 40 (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร2 

2) นิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม ชมรม เป็นต้น  ซึ่งได้รับ 
“ค่าตอบแทนในการด าเนินงานของคู่สัญญา” อันถือเป็น “บ าเหน็จ” ของการเป็นตัวแทน โดย
อาจระบุไว้ในรูปของรายการที่เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมสถาบัน ค่าโสหุ้ย (Overhead) 
เป็นต้น รายการเหล่านี้เข้าข่ายว่าเป็นรายได้อ่ืน ๆ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร3 

 

                                                           
1 มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระท างานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคล
ผู้กระท าการในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองค์กรศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซ่ึง
เป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย 
2 มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการ
ได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหนี้ใด ๆ ซ่ึงผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้จากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานนั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้นั้นจะ
เป็นการประจ าหรือชั่วคราว 
3 มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า เป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) 



4.2 หน้าที่ทางภาษีของ สสส. กรณีจ่ายให้ภาคีผู้รับทุนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ 

1) ภาคีผู้รับทุนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

กรณีที่ภาคีผู้รับทุนโดยตรงจาก สสส. ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายการเงินได้ที่
เข้าข่ายว่าเป็นค่าตอบแทนตามหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
และ สสส. ต้องด าเนินการหักภาษีเงินได ้ณ ที่จ่าย ในอัตราก้าวหน้าเมื่อถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยค านวณเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร4 ให้กับภาคผีู้รับทุน สสส. 

กรณีที่ สสส. ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร ให้แก่ภาคีผู้รับทุนมีบทระวางโทษตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ฉบับละไม่เกิน 2,000 
บาท โดยมีอายุความในการด าเนินคดีทางอาญา 1 ปี 

2) ภาคีผู้รับทุนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
มูลนิธิ สมาคม ชมรม เป็นต้น) 

กรณีท่ีภาคีผู้รับทุนโดยตรงจาก สสส. ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีรายการเงินได้ที่ระบุว่า
เป็นค่าธรรมเนียมสถาบันหรือค่าโสหุ้ย (Overhead cost) ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นเงินได้ ตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร5 และ สสส. ต้องด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร6 เมื่อมีจ านวนเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับภาคผีู้รับทุน สสส.  

                                                           
4 มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปี

ภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ให้ออกในทันทีทุกคร้ังที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(2) ในกรณีตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่

วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจางานในระหว่างปีภาษี 
(3) ในกรณีตามมาตรา 50 (2) (3) หรือ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ออกในทันทีทุกคร้ังที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
5 มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว 
6 มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้ค านวณหักภาษีเ งินได้
ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลา
บัญชีที่หักไว้นั้น ในการนี้ให้น ามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



5. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของภาคีผู้รับทุนโดยตรงในฐานะตัวแทน สสส. 
เมื่อน าไปจ่ายต่อให้บุคคลที่สาม 

5.1 กรณบีุคคลที่สามเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

1) กรณีจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ โดยเข้าข่ายว่าเป็นค่าตอบแทนตาม
หน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ด าเนินการหักภาษีเงิน
ได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราก้าวหน้าเมื่อถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยค านวณเงินได้พึง
ประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนาม สสส. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี หรือในกรณีที่มี
การจ่ายค่าตอบแทนให้ภาคีซึ่งเป็นผู้มิได้อยู่ประเทศไทยให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ 15 ของเงิน
ได้ตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม 
สสส. ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

แผนผัง กระบวนการปฏิบัติของภาคีผู้รับทุนโดยตรงในฐานะตัวแทนของ สสส. เม่ือน าไปจ่ายต่อให้
บุคคลที่สามในกรณีจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 

 

 
 
 

จ่ายค่าตอบแทน
บุคลากรซ่ึงเป็น
ผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการ 

ค านวณเงินได้พึง
ประเมินเสมือนหนึ่ง

ว่าได้จ่ายทั้งปี 

ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ไม่หักภาษี 

ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

หักภาษีในอัตรา
ก้าวหน้า 

ผู้ที่มิได้อยู่ประเทศ
ไทย 

หักในอัตราร้อยละ 
15 ของเงินได้ 

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายในนาม สสส. ในทันทีทุกคร้ัง

ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ออกหนังสือรับรองการหักภาษ ี
ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในนาม สสส. 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์ของ

ปีถัดจากปีภาษี  
หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ผู้ถูกหักภาษ ีณ ที่จ่ายออกจาก

งานในระหว่างปีภาษ ี



2) กรณีจ่ายค่าใช้สอยตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าด าเนินการ
ของภาคีผู้รับทุนในฐานะตัวแทน สสส. และถือว่าทั้งหมดเป็นเงินได้พึงประเมินของบุคคลที่สามที่
มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้ด าเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร7 เมื่อมจี านวนเงินได้ท่ีจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และต้องน าเงินภาษีที่หักไว้
น าส่ง ณ ส านักสรรพากรพ้ืนที่สาขาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 

แผนผัง กระบวนการปฏิบัติของภาคีผู้รับทุนโดยตรงในฐานะตัวแทนของ สสส. เม่ือน าไปจ่ายต่อให้
บุคคลที่สามในกรณีจ่ายค่าใช้สอยตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ 

 

5.2 กรณีบุคคลที่สามเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีจ่ายค่าใช้สอยตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ  ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่า
ด าเนินการของภาคีผู้รับทุนในฐานะตัวแทน สสส. และถือว่าทั้งหมดเป็นเงินได้พึงประเมินของบุคคลที่สาม
ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้ด าเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร เมื่อมีจ านวนเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และต้องน าเงินภาษีที่หักไว้น าส่ง ณ ส านัก
สรรพากรพื้นที่สาขาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 

                                                           
7 มาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผู้จ่ายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซ่ึงจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการ
จ่ายค่าซ้ือพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจ านวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่
ถึง 10,000 บาทก็ดี ให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน แต่เฉพาะเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขัน ให้ค านวณหักตาม
อัตราภาษีเงินได้ 

จ่ายในหมวดค่าใช้สอย
ตามกิจกรรมที่ระบุไว้
ในแผนงาน/โครงการ  

จ านวนเงินได้ที่จ่ายไม่เกิน 
10,000 บาท ไม่หักภาษี 

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 
ทวิ) ในนาม สสส. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

ของปีถัดจากปีภาษี  

หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษ ีณ 
ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี 

จ านวนเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่ 
10,000 บาทขึ้นไป 

หักในอัตราร้อยละ 1 
ของเงินได ้

น าส่งเงินภาษีที่หัก ณ ส านักสรรพากรพื้นที่สาขา
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายเงิน 

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในนาม 
สสส. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี  

หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษ ีณ ที่จ่าย
ออกจากงานในระหว่างปีภาษี 



5.3 กรณกีารจ้างท าของ (ปิดอากรแสตมป์) 

ในกรณีการจ้างท าของตามที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ การปิดอากรแสตมป์ทั้งหมดเป็นหน้าที่
ของคู่สัญญา เนื่องจากเป็นการกระท าการในฐานะตัวแทนของ สสส.8 ดังนั้น คู่สัญญาของภาคีผู้รับทุน
จะต้องปิดอากรแสตมป์ตาม “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481” 
หมวด 6 อากรแสตมป์ ดังนี้ 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป ์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป ์
4. จ้างท าของ ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ 

หมายเหต ุ
(1) ถ้าในเวลากระท าสัญญาจ้างท าของไม่

ทราบจ านวนสินจ้างว่าเป็นราคาใด ให้ประมาณ
จ านวนสินจ้างตามสมควรแล้วเสียอากรตาม
จ านวนสินจ้างที่ประมาณนั้น 

(2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และ
อากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติม
ให้ครบตามจ านวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มี
การรับเงิน 

(3) เมื่อการรับจ้างท าของได้สิ้นสุดลงแล้ว 
และปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไป ให้ขอคืนตาม
มาตรา 122 ได้ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
สัญญาที่ท าขึ้นนอกประเทศไทยและการ

ปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ท าในประเทศไทย 

1 บาท ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง 

ตราสารจ้างท าของ ดังต่อไปนี้ต้องช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร  
(1) ตราสารที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ส าหรับตราสารที่กระท าตั้งแต่วันที่ 5 

เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป หรือ  
(2) ตราสารที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป  

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ 
น าจ านวน 1,000 หารวงเงินที่จ้าง เช่น จ้าง 100,000 บาท หารด้วย 1,000 ก็จะได้เท่ากับ 100 

บาท หากมีเศษให้ติดเพ่ิมเข้าไป 1 บาท  

                                                           
8 มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระท างานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคล
ผู้กระท าการในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองค์กรศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซ่ึง
เป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย  



6. ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

6.1 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม สสส. ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร (ส าหรับบุคคลธรรมดา) 

 

 

ฉบบัท่ี 1 (ส ำหรับผู้ถกูหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรำยกำรทำงภำษี)

ฉบบัท่ี 2 (ส ำหรับผู้ถกูหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย เกบ็ไว้เป็นหลกัฐำน)

* หนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  ตามมาตรา  50  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร                                   เลขท่ี.....…     เล่มท่ี........

  ผู้มหีน้าที่หักภาษ ี ณ ที่จ่าย  :                                                   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0 9 9 4 0 0 0 0 0 5 3 7 7
  ช่ือ    ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                                                                    (ใหร้ะบวุา่เป็นบคุคลนิติบคุคล บริษทั สมาคมหรือคณะบคุคล )

  ที่อยู่      99/8 อาคารศนูย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
                                  (ใหร้ะบุเลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั)

  กระท าการแทน  โดย :                                                             เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
  ช่ือ  ..............................................................................................................................
                                   (ใหร้ะบุว่ำเป็นบุคคลนิติบุคคล บริษทั สมำคมหรือคณะบุคคล )

  ท่ีอยู่ .........................................................................................................................
                                   (ใหร้ะบุเลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั)

  ผู้ถูกหักภาษ ีณ ที่จ่าย  :                                                            เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
  ช่ือ  ..............................................................................................................................
                                                                    (ให้ระบุว่ำเป็นบุคคลนิติบุคคล บริษัท สมำคมหรือคณะบุคคล)

  ท่ีอยู่ .........................................................................................................................
                                                             (ให้ระบุเลขท่ี ตรอก/ซอย หมูท่ี่  ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั)

  ล าดับที่                              ในแบบ                  (1)  ภ.ง.ด.  1 ก                         (2)  ภ.ง.ด.  1 ก พิเศษ                     (3) ภ.ง.ด. 2                 (4) ภ.ง.ด. 3
                                                                           (5)  ภ.ง.ด.  2 ก                         (6)  ภ.ง.ด.  3 ก                              (7) ภ.ง.ด. 53            

  1.  เงินเดือน  คำ่จ้ำง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ  ตำมมำตรำ  40 (1)

  2.  คำ่ธรรมเนียม  คำ่นำยหนำ้  ฯลฯ  ตำมมำตรำ  40 (2)
  3.  คำ่แห่งลิขสิทธ์ิ  ฯลฯ  ตำมมำตรำ  40 (3)
  4.  (ก)  คำ่ดอกเบ้ีย  ฯลฯ  ตำมมำตรำ  40 (4)  (ก)
       (ข)  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งก ำไร ฯลฯ  ตำมมำตรำ  40 (4)  (ข)  ท่ีจ่ำยจำก
                    (1)  กิจกำรท่ีตอ้งเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำดงัน้ี
                                              (1.1)  อตัรำร้อยละ  30  ของก ำไรสุทธิ
                                              (1.2)  อตัรำร้อยละ  25  ของก ำไรสุทธิ
                                              (1.3)  อตัรำร้อยละ  20  ของก ำไรสุทธิ
                                              (1.1)  อตัรำอ่ืน ๆ (ระบ)ุ .......................... ของก ำไรสุทธิ
                    (2)  กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลไมไ่ดรั้บเครดิตภำษี
                    (3)  ก ำไรเฉพำะส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน ำมำรวมค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
                           ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลไมไ่ดรั้บเครดิตภำษี
  5.  กำรจ่ำยเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรท่ีออกตำมมำตรำ 3 เตรส
      เช่น รำงวลั  ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ  เน่ืองจำกกำรส่งเสริมกำรขำย  รำงวลัในกำร
      ประกวด  กำรแขง่ขนั  กำรชิงโชค  คำ่แสดงของนกัแสดงสำธำรณะ คำ่บริกำร คำ่ขนส่ง
      คำ่เบ้ียประกนัวินำศภยั  คำ่จ้ำงท ำของ  คำ่โฆษณำ  คำ่เช่ำ
  6.  อ่ืน ๆ (ระบุ)  ......................................................................................................

                                                                                                รวมเงนิที่จ่ายและภาษทีี่หักน าส่ง
                            รวมเงนิภาษทีี่หักน าส่ง (ตัวอกัษร)

                      เงินสะสมจ่ำยเขำ้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ใบอนุญำตเลขท่ี  ....................................................................... จ ำนวนเงิน บาท
                      เงินสะสมจ่ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  ใบอนุญำตเลขท่ี  ........................................................................  จ ำนวนเงิน บาท
                                             เลขที่บัญชีนายจ้าง          เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่บัตรประกนัสังคม ของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

        
  ผูจ่้ายเงิน                                                                                     ขอรับรองวา่  ขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ
                         หกัภำษี  ณ  ท่ีจ่ำย                ประทบัตรา
                         ออกภำษีใหต้ลอดไป     นิติบุคคล
                         ออกภำษีใหค้ร้ังเดียว                                                    ลงช่ือ ........................................................................................  ผูมี้หนำ้ท่ีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย       (ถา้มี)
                         อ่ืน ๆ (ใหร้ะบุ) ...........................                                            ..............…………...................... วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสือรับรอง ฯ
  หมายเหตุ  *  ใหส้ามารถอา้งอิงหรือสอบยนักนัไดร้ะหว่างล าดบัท่ีตามหนงัสือรับรองฯ กนัแบบยื่นรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
  ค  าเตือน         ผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรอง ฯ ฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตอ้งรับโทษทางอาญาตามมาตรา  35 แห่งประมวลรัษฎากร

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

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

ประเภทเงนิได้พึงประเมนิที่จ่าย วนั เดือน หรือ จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีท่ีหกั
ปีภาษีท่ีจ่าย และน าส่งไว้



6.2 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม สสส. (ส าหรับนิติบุคคล) 

  

  ผู้มหีน้าทีหั่กภาษ ี ณ ทีจ่่าย  :               เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0 9 9 4 0 0 0 0 0 5 3 7 7
  ช่ือ    ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
  ที่อยู่      99/8 อำคำรศูนยเ์รียนรู้สุขภำวะ ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

  กระท าการแทน  โดย :                            เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
  ช่ือ  ..............................................................................................................................
                                   (ให้ระบวุำ่เป็นบคุคลนิติบคุคล บริษทั สมำคมหรือคณะบคุคล)

  ท่ีอยู่ .........................................................................................................................
                                   (ให้ระบเุลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั)

  ผู้ถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่าย  :                                เลขประจ าตวัประชาชน

                                                                     เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
  ช่ือ  ..............................................................................................................................
                                        (ใหร้ะบุว่ำเป็นบุคคลนิติบุคคล บริษทั สมำคมหรือคณะบุคคล )

  ท่ีอยู่ ............................................................................................................................................................................................................................
                                  (ใหร้ะบุเลขท่ี ตรอก/ซอย หมู่ท่ี ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั)

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล

                                      รวมเงนิภาษ ี(ตัวอักษร)

หมายเหตุ

1. ใหก้รอกเลขประจ าตวัประชาชน กรณีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม

2. ใหก้รอกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร กรณีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม

(....................................................................)

ต าแหน่ง .......................................................................................

หนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย

ประเภทเงนิได้ที่จ่าย จ านวนเงนิได้ ภาษีประเภทภาษี วันเดือนปีที่จ่าย

.....................................................................................(ลงช่ือ)

                                                                                                                                                                   รวม

 ผูม้ีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 



7. ตารางแผนที่ประเดน็ทางภาษีอากร (Tax Issues Mapping) 

7.1 กรณีจ่ายจาก สสส. ไปยังภาคี 
Tax Type9 

Tax Issues 
CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 

PIT CIT 
รายได ้        สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วน

ราชการตาม มาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2544 ท าให้ สสส. ไม่ใช่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

รายได้จากเงินบ ารุง
กองทุน 

       สสส. ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในข่าย
ต้องเสีย VAT ตามมาตรา 77/2 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

เงินอุดหนุนโครงการ
เหลือจ่ายรับคืน 

       

รายได้ดอกเบีย้         สสส. ไม่ ได้ประกอบกิจการให้กู้ยืม/
ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
ตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร 
จึงไม่ต้องเสีย SBT 

รายได้จากเงินปันผล         
ก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทุน 

        

รับคืนเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 

        

รายได้อื่น         
ค่าใช้จ่าย         
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการ 

        

                                                           
9 ประเภทภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Tax Types)  

o CIT: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
o WT: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
o VAT: ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
o SBT: ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
o SD: อากรแสตมป์   
o Others: ภาษีอากรประเภทอื่น ๆ   



Tax Type9 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

เงินอุดหนุนโครงการ         
ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ วัด 

ค่าด าเนินงาน         
ค่าตอบแทนบุคลากร         
ค่าบริหารจัดการ        ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม

มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มี
หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้น10 
ค่าด าเนินงาน         
ค่าตอบแทนบุคลากร         
ค่าบริหารจัดการ         

นิติบุคคล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล11 
ค่าด าเนินงาน         
ค่าตอบแทนบุคลากร         
ค่าบริหารจัดการ    

12      
บุคคลธรรมดา 

ค่าด าเนินงาน         
ค่าตอบแทนบุคลากร         
ค่าตอบแทนคู่สญัญา  

13       
จัดซื้อจัดจ้าง        สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ท าเป็นสัญญาจ้าง

ท าของหรือสัญญาจ้างใด ๆ ต้องติดอากร
แสตมป์ ลักษณะตราสาร 4 แห่งบัญชี

                                                           
10 นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมตามรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
11 เช่น มูลนิธิ สมาคม บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ชมรม ฯลฯ 
12 ค่าบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมสถาบัน ค่า Overhead เข้าข่ายเงินได้จากการอื่น ๆ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ 500 
บาทขึ้นไป ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร อัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ 
13 ค่าตอบแทนคู่สัญญา เข้าข่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่หรือต าแหน่งงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คณะที่ปรึกษา บ าเหน็จจาก
เป็นตัวแทน หรือ สัญญารับท างานให้ (จ้างท าของ) ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้จ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้
จ่ายทั้งปี (ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 96/2543)  

o ในกรณีที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ สสส. ต้องออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ภาคี 

o ในกรณีที่มีค่าตอบแทนถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า และ สสส. ต้องออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ภาคี 

o ในกรณีที่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ภาคีซ่ึงเป็นผู้มิได้อยู่ประเทศไทยให้ค านวณหักในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ตามมาตรา 50 
(2) แห่งประมวลรัษฎากร 

o กรณี สสส. ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ภาคีมีบทระวางโทษตาม
มาตรา 35 หมวด 2 ฉบับละ 2,000 บาท อายุความ 1 ปี 



Tax Type9 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

อัตราอากรแสตมป์ โดยจะระบุไว้ใน
หนังสือสัญญาว่าการติดอากรแสตมป์
ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของคู่สัญญา14  

ค่าใช้จ่ายบริหาร
โครงการ 

       กรณีที่ สสส. ด าเนินการเอง และไม่เข้า
ข่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร         ในกรณีที่มีค่าตอบแทนถึงเกณฑ์ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า และ 
สสส. ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากรให้แก่พนักงาน 

ค่าบ าเหน็จบ านาญ/เงิน
สมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 

       อายุงานเกิน 5 ปี และอายุตัวเกิน 55 ปี 
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 
(1) วรรคสาม ประกอบมาตรา 48 (5) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 กรณีเชิญวิทยากร
เป็นรายบุคคล โดย
ไม่เป็นสัญญาจ้าง 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีค่าตอบแทน
คู่สัญญาตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

 กรณีจ้างนิติบคุคลเป็น
ตราสาร 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         
ค่าตอบแทนในการ
ประชุม/เข้าร่วม
กิจกรรม 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีค่าตอบแทน
คู่สัญญาตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 

 กรณไีม่เป็นสัญญา
จ้าง 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีค่าตอบแทน
คู่สัญญาตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

 กรณีจ้างนิติบคุคล
เป็นตราสาร 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าสาธารณูปโภค         
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

        

                                                           
14 ในทางบัญชีให้ สสส. ลงบัญชีเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และเครดิตรายได้อื่น บันทึกรายการ ณ วันที่ติดอากรแสตมป์ 



Tax Type9 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมลงทุน          
สินทรัพย ์         

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

        

ลูกหนี้ระยะสั้น         
เงินลงทุนระยะสั้น         
วัสดุคงเหลือ        กรณีได้มาโดยการจัดซื้อต้องค านวณหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (4) 
หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

สินทรัพย์หมุน เวียน
อื่น 

       เช่นเดียวกัน 

เงินลงทุนระยะยาว         
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์  

       เช่นเดียวกัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         เช่นเดียวกัน 
สินทรัพย์อื่น        เช่นเดียวกัน 

หนี้สิน         
เจ้าหนี้ระยะสั้น          

 กรณไีม่เป็นสัญญา
จ้าง 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีค่าตอบแทน
คู่สัญญาตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

 กรณีจ้างนิติบคุคล
เป็นตราสาร 

       ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหนี้เงินโอนและ
เงินอุดหนุนระยะสั้น  

       ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ผู้ รั บ ทุ น
เช่นเดียวกับเงินอุดหนุนโครงการ 

เงินรับฝากระยะสั้น         
หนี้สินหมุนเวียนอื่น        เมื่อจ่ายเงินได้ที่อยู่ในข่ายต้องค านวณหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (4) 
หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
ก็ให้ด าเนินการ 

เงินรับฝากระยะยาว         
รายได้รอการรับรู ้         
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
อื่น 

       เช่นเดียวกัน 

 



7.2 กรณีจ่ายจากภาคีของ สสส. ไปยังบุคคลที่สาม 

Tax Type 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

รายได้ 
รายได้จากเงิน
อุดหนุนโครงการ 

        

ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ วัดวาอาราม สภากาชาดไทย กองทุนฯ  
ค่าด าเนินงาน        ค่ า ด า เ นิ นก า ร  และค่ า ตอบแทน

บุคลากรโครงการในทุกกรณี ซึ่งถือเป็น
เพียง “เงินทดรอง” ซึ่งผู้รับทุนต้อง
น าไปจ่ายให้บุคคลที่สาม ซึ่งเข้ามารับ
ท างานให้แทน สสส. ที่มิอาจออกไป
ด าเนินการทั้งปวงเหล่านั้นด้วย สสส. 
เอง และย่อมมิใช่ “สินจ้าง” หรือเข้า
ข่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 
แห่งประมวลรัษฎากรที่ สสส. จ่ายให้
ผู้รับทุนแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทน
บุคลากร 

       

ค่าบริหารจัดการ        ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
จึงไม่มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น 15 
ค่าด าเนินงาน        เ ช่ น เ ดี ย วกั บค่ า ด า เนิ นกา ร  และ

ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการในทุก
กรณี 

ค่าตอบแทน
บุคลากร 

       

ค่าบริหารจัดการ         
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล16 

ค่าด าเนินงาน        เ ช่ น เ ดี ย วกั บค่ า ด า เนิ นกา ร  และ
ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการในทุก
กรณี 

ค่าตอบแทน
บุคลากร 

       

ค่าบริหาร
จัดการ17 

        ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สสส. ต้อง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร อัตราร้อยละ 1 ของเงิน
ได้ และออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย  

 ผู้รับทุนต้องน ารายได้ดังกล่าวมา
รวมค านวณเป็นรายได้ ในการ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน

                                                           
15 มูลนิธิหรือสมาคมตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
16 บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร   
17 ค่าบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมสถาบัน ค่า Overhead เข้าข่ายเงินได้จากการอื่นๆ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 



Tax Type 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

ได้ตามเกณฑ์ในมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นเงินภาษี
ทั้งสิ้นเท่าใด ให้น าเครดิตภาษีที่ 
สสส. หักไว้แล้วค านวณและหัก
ออกจากภาษีท่ีต้องเสีย 

บุคคลธรรมดา 
ค่าด าเนินงาน        เ ช่ น เ ดี ย วกั บค่ า ด า เนิ นกา ร  และ

ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการในทุก
กรณี 

ค่าตอบแทน
บุคลากร 

       

ค่าตอบแทน
คู่สัญญา18 

        ในกรณีที่มีค่าตอบแทนถึงเกณฑ์ที่ต้อง
เสียภาษี PIT สสส. ต้องค านวณหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า
ตามมาตรา 50 (1) แห่ งประมวล
รัษฎากร และออกหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ภาคี 

 ภาคีผู้รับทุนต้องน ารายได้ดังกล่าวมา
รวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมิน
เพื่อเสียภาษี เ งินได้ตามเกณฑ์ใน
มาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร 
เป็น เ งินภาษีทั้ งสิ้น เท่า ใด ให้น า
เครดิตภาษีที่  สสส. หักไว้แล้วนั้น 
ค านวณและหักออกจากภาษีที่ต้อง
เสีย 

รายได้ดอกเบีย้จาก
บัญชีโครงการ 

       เนื่องจาก สสส. เป็น “เจ้าของเงิน
งบประมาณ” รายได้ดอกเบี้ยจากบัญชี
โครงการ และรายรับอื่นๆ จึงเป็นเงินที่
ภาคีผู้รับทุนต้องส่งคืน สสส. เมื่อปิด
โครงการ และไม่ถือเป็นเงินได้ของภาคี
ผู้รับทุนแต่อย่างใด 

รายรับอ่ืน ๆ        

รายจ่าย 
ค่าใช้สอยตาม
กิจกรรมทีร่ะบไุว้ใน
แผนงาน/
โครงการ19 

       เสนอแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น ฯ  ว่ า ถื อ เ ป็ น ก า ร จ่ า ย ค่ า
ด าเนินการของผู้รับทุนในฐานะตัวแทน 
และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

                                                           
18 ค่าตอบแทนคู่สัญญา เข้าข่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่หรือต าแหน่งงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะที่ปรึกษา บ าเหน็จจากเป็น
ตัวแทน หรือ สัญญารับท างานให้ (จ้างท าของ) ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ สสส. ค านวณจ านวนเงินได้พึงประเมินเสมือน
หนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี (ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 96/2543) 
19 ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่า ค่าใช้สอยอื่น ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เข้าลักษณะสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ที่ท าเป็นสัญญาจ้างท าของ ต้อง
ติดอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร 4 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 



Tax Type 
Tax Issues 

CIT WT VAT SBT SD Others หมายเหตุ 
PIT CIT 

ของบุคคลที่สาม 
 กรณีจ านวน เ งิน ได้ ที่ จ่ ายตั้ ง แต่ 

10,000 บาท ข้ึนไปหักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ตาม
มาตรา 50 (4) และออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม 
สสส. 

จัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระบุไว้ในแผนงาน/
โครงการ20 

       เนื่องจากเป็นการกระท าการในฐานะ
ตัวแทนของ สสส. ดังนั้นการติดอากร
แสตมป์ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของคู่สัญญา  

ค่าตอบแทน
บุคลากร  

       ในกรณีที่มีเงินเดือนหรือค่าตอบ แทน
ถึงเกณฑ์ต้องภาษี PIT ภาคีผู้รับทุนต้อง
ค านวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม
มาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
และน าส่ง พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บุคคล
นั้นในนาม สสส. 

ค่าสาธารณูปโภค         

  

                                                           
20 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ท าเป็นสัญญาจ้างท าของ ต้องติดอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร 4 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 



8. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

8.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องยื่นทุกเดือน 

1) แบบ ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน ค่าจ้าง) เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน
ให้เจ้าหน้าที่โครงการในแต่ละเดือน โดยต้องกรอกชื่อเจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการที่ได้รับ
เงินเดือนในใบแนบ ภ.ง.ด.1 ทุกคน พร้อมทั้งระบุจ านวนเงินเดือนที่จ่ายภาษีที่ค านวณได้ของ
เดือนนั้น ๆ แต่หากเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน/โครงการคนไหนคิดค านวณแล้วไม่มีภาษี ก็ไม่ต้องกรอกใน
เดือนนั้นได้ แต่ให้ไปกรอกให้ครบทุกคนในแบบสรุปภาษีทั้งปี (ภ.ง.ด.1 ก) 

2) แบบ ภ.ง.ด.3 (ค่าจ้างท าของ ค่าเช่า รับเหมา ส าหรับคนรับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดา) เป็น
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงิน เช่น ค่าเช่า รับเหมา รับจ้าง ฯลฯ จากนั้นให้
กรอกชื่อผู้ที่ได้รับเงิน จ านวนเงินที่จ่าย เดือนที่จ่าย และภาษีที่ค านวณหักไว้ ณ ที่จ่าย ในใบแนบ 
ภ.ง.ด.3 ทุกคน 

3) แบบ ภ.ง.ด.53 (ค่าจ้างท าของ ค่าเช่า ส าหรับคนรับเงินที่เป็นนิติบุคคล) เป็นแบบยื่นรายการ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงิน เช่น ค่าเช่า รับเหมา รับจ้าง ฯลฯ จากนั้นให้กรอกชื่อนิติ
บุคคลที่ได้รับเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และภาษีที่ค านวณหักไว้ ณ ที่จ่าย ในใบแนบ 
ภ.ง.ด.53 ทั้งหมด 

8.2 แบบสรุปรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องยื่นทุกสิ้นปี 

1) แบบ ภ.ง.ด.1 ก เป็นแบบส าหรับสรุปรายการคนที่ได้รับเงินได้ ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 รายเดือนไว้
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในปีนั้น ๆ โดยท าการกรอกรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.1 
ก ทั้งนี้ แบบดังกล่าวจะเป็นการแสดงรายชื่อผู้รับเงินได้ท้ัง 12 เดือน สรุปจ านวนเงินได้ที่จ่ายและ
ภาษีที่หักน าส่งไว้ด้วยแบบรายเดือนทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ทราบว่าในปีหนึ่ง ๆ จ่ายเงินให้ใคร 
จ านวนเงินที่จ่ายเท่าไหร่ และเป็นยอดรวมภาษีที่คิดค านวณหักไว้ทั้งปีเท่าไหร่ 

2) แบบ ภ.ง.ด.3 ก เป็นแบบสรุปรายการชื่อนิติบุคคลที่ได้รับเงินได้จากผู้จ่ายเงินที่เป็นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐบาล ซึ่งในท่ีนี้คือ สสส. นั่นเอง 

8.3 แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส. 4) 

 ใช้ส าหรับคู่สัญญา กรณีที่ภาคีผู้รับทุนของ สสส. ว่าจ้างท าของ ด้วยสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาท
ขึ้นไป 

 

 



 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 
  



 
 



 
 



 
 



 



 

  



9. ค าถามที่พบ 

 
ประเด็นค าถาม ค าตอบ 

1. กรณีที่ภาคีผู้รับทุนมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ 3 
ซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้รับได้มีการออกบิลที่รวม vat 
7% แล้ว ภาคีจะต้องด าเนินการหักอย่างไร 

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 1 ของ
เงินได้ ก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม แล้วน าส่งด้วย
แบบ ภ.ง.ด.53 

2. กรณีข้อตกลงการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพมี
ลักษณะเป็นชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ
ใหญ่ (ท าหน้าที่เป็นจุดจัดการ) และโครงการย่อย (ผู้
ด าเนินงาน) ซึ่งภาคีที่ระบุในชุดโครงการดังกล่าวมี
ฐานะเป็นตัวแทนของ สสส. ทั้งหมด เมื่อโครงการ
ใหญ่มีการจ่ายเงินสนับสนุนให้โครงการย่อยจะต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร 

ต้องพิจารณาข้อตกลงฯ ที่ท ากับ สสส. และ
ข้อตกลงระหว่างจุดจัดการกับโครงการย่อย
เป็นรายกรณีไปว่าเข้าข่ายการเป็นสัญญา
แทนของ สสส. หรือไม่ หากเข้าข่ายตาม
หลักการนั้นไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
เพราะจุดจัดการและโครงการย่อย (ผู้
ด าเนินงาน) ล้วนเป็นภาคีท่ีรับทุน(ตัวแทน) 
โดยตรงจาก สสส. ทั้งสิ้น 

3. กรณีใบแทนใบเสร็จรับเงิน หากจ่ายค่าเบ็ดเตล็ด มี
ค าจ ากัดความหรือไม่ ว่าขนาดวงเงินเท่าไหร่ 

พิจารณาตามความเหมาะสมและข้อเท็จจริง
เป็นรายกรณวี่าผู้รับเงินไม่สามารถออกใบรับ
ได้จริง และมีจ านวนเงินไม่มากนัก (พิจารณา
จาก 1.ความจ าเป็นที่ต้องจ่าย 2.ผู้รับไม่
สามารถออกใบเสร็จ 3.เป็นรายการเบ็ดเตล็ด
จ านวนเงินน้อยมากๆ ไม่ใช่รายจ่ายหลัก) 

4. กรณีใบส าคัญรับเงิน จ าเป็นต้องแนบส าเนาบัตรฯ 
ทุกครั้งหรือไม่ เสนอให้มีการก าหนดวงเงินว่า น้อย
กว่า XXX บาท ขอแค่เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
มากกว่า XXXX บาท ขอส าเนาบัตรฯ (ซึ่งของเดิมมี
การก าหนดวงเงินและคิดว่าน่าจะดีอยู่แล้ว อยากให้
พิจารณาของเดิม) 

เพ่ือให้มีผลตามกฎหมายจ าเป็นต้องแนบทุก
กรณี เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่
กรมสรรพากรเป็นผู้ก าหนด 

5. กรณีคณะบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ตามกฎหมาย
ไม่สามารถหักใครต่อได้ แปลว่าไม่ต้องหักภาษี
หรือไม่?  

คณะบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีหน้าที่
กระท าการแทน สสส. ตามหลักของ 
“ตัวการ-ตัวแทน” ดังนั้น จึงใช้เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากรของ สสส. เพื่อการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย 

6. กรณีท่ีไปยื่นแบบน าส่งภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน
นาม สสส. แล้วสรรพากรพื้นที่ปฏิเสธการรับเอกสาร 
จะท าอย่างไร 

การรับยื่นแบบเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
หากพบกรณีเช่นนนี้ให้แจ้งกลับมาที่ สสส. 
เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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7. ค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างที่จะต้องหักหรือไม่หักภาษี 
ณ ที่จ่าย 

สสส. จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีภาคีให้
สามารถระบุหมวดที่จะต้องหักภาษีเพ่ือให้
ภาคีด าเนินการได้สะดวกและถูกต้องต่อไป 

8. ภาคีจะต้องด าเนินการยื่นภาษีอย่างไร เมื่อเกิด
กรณีท่ี สสส. หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายคร่อมปีภาษี 

กรณีภาคีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้เป็นรายปีภาษี 
(มกราคม-ธันวาคม) ดังนั้น หากภาคีได้รับเงิน
ได้ต่างปีภาษี ให้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นรายปี
ภาษี ตัวอย่างเช่น ภาคีได้รับเงินได้ระหว่าง
ตุลาคม-ธันวาคม 2559 ให้น าไปยื่นแบบเสีย
ภาษภีายในเดือนมีนาคม 2560 และได้รับ
เงินได้ต่อเนื่องจากเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม 2560 ให้น าไปยื่นแบบเสียภาษี
ภายในเดือนมีนาคม 2561 

9. การลงชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในท้าย
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากคู่สัญญาของ สสส. 
แล้ว สามารถมอบอ านาจให้บุคคลในโครงการลงนาม
ได้หรือไม่ (เช่น เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินของโครงการ 
เป็นต้น) 

 

โดยหลักการคือ ผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อใน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ 
ผู้รับทุนซึ่งเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ แต่หากจะมี
การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิงานในโครงการลง
ลายมือชื่อแทนก็เป็นสิทธิของผู้รับทุน 
 
 
 

10. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
นาม สสส. ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
โดยภาคีเครือข่าย จะต้องออกหนังสือทันทีทุกครั้งที่มี
การหัก หรือสามารถรวมออกครั้งเดียวตอนสิ้นปีได้ 

ไม่สามารถท าได้ เพราะตาม มาตรา 50 ทวิ 
ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วใน
ปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มี
ข้อความตรงกันในกรณีและตามก าหนดเวลา
ดังตอ่ไปนี้ 
(1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออก

ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายใน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี 
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หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปี
ภาษ ี

(3) ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) 
ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

11. ยื่น ภ.ง.ด. ผิดแบบ สามารถแก้ไขได้อย่างไร 
(ภาคีได้ยื่น ภ.ง.ด.3 ไป) 

แนวทางการแก้ไข เพ่ือท าค าร้องถึงอธิบดี
กรมสรรพากร ขออนุโลมให้แบบและเงินภาษี
ที่น าส่งแบบนั้นเป็นแบบที่ถูกต้อง (จาก 
ภ.ง.ด. 3 เป็น ภ.ง.ด.1) เป็นรายกรณีไป 

 ภาคีท าค าร้องถึงอธิบดีกรมสรรพากรผ่าน
สรรพากรพื้นที่  

 สสส. เป็นผู้ร่างค าร้องให้กับภาคีเพ่ือให้
ภาคีน าไปยื่นกับสรรพากรพ้ืนที่ต่อไป  

 สสส. ส่งค าร้องแทนภาคีไปยังสรรพากร
พ้ืนที่โดยตรง 

 

 


