
 

                       
ท 37 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เทเวศร   กทม.   10200 

ี่ กษ 0409/ว. 5

 

   12  พฤศจิกายน  2542 

เร่ือง  การหกัภาษีเงนิได ณ ที่จาย ของผูสอบบัญชีภาคเอกชนและวิธปีฏิบัติทางบญัชี 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ 

ส่ิงที่สงมาดวย  คําสัง่กรมสรรพากร  ที ่ท.ป. 4/2528  อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวล 

                        รัษฎากรและกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) 

  ตามทีก่รมตรวจบัญชีสหกรณ ไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ     

โดยเปดโอกาสใหสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีทนุดําเนินงานเกนิ 100 ลานบาทขึน้ไป  จางผูสอบบัญชี          

รับอนุญาตหรอืผูชํานาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ซึง่ไดข้ึนทะเบยีนเปนผูสอบบญัชีกับกรมตรวจบัญช-ี  

สหกรณตรวจสอบบัญชีประจําปของสหกรณ นัน้ 

  เนื่องจากในการจางผูสอบบัญชีสหกรณตองจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชี      

รับอนุญาตหรอืผูชํานาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ทีรั่บงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ  ซึ่งคาธรรมเนียม

การสอบบัญชดีังกลาวถือเปนเงนิไดพึงประเมินของผูสอบบัญชี  และสหกรณมีหนาทีต่องหักภาษีเงนิได    

ณ ที่จาย  ตามคําสัง่กรมสรรพากร  ที ่ท.ป. 4/2528  อาศยัอํานาจตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรษัฎากร

และกฎกระทรวง  ฉบับที ่144 (พ.ศ. 2522)  ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวของไวดังนี ้

  “ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล หรือนติิบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูจายเงนิไดจากวิชาชพีอิสระ

ตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกผูรับซ่ึงเปนผูมหีนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษี

เงินไดนิติบุคคล  (นอกจากมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได)  เฉพาะที่เปนผูมีภูมิลําเนา       

ในประเทศไทย  หรืออยูในประเทศไทยหรอืประกอบกิจการในประเทศไทยแลวแตกรณี หักภาษี  ณ ที่จาย  

โดยคํานวณหกัไวในอัตรารอยละ 3.0” 

  ดังนัน้ ทุกคร้ังที่สหกรณไดมกีารจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน  ไมวาจะเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ  สหกรณมีหนาที ่

ตองหักภาษีเงินได   ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3.0 ของยอดเงินไดพึงประเมินที่สหกรณไดจายไปในแตละครั้ง  

 

/และนําสง… 



 

และนําสงภาษีที่ตองหักไวตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน  7 วัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินได  

พึงประเมิน  ไมวาสหกรณจะหักภาษีไวแลวหรือไม   มิฉะนั้น สหกรณจะตองรับผิดตามที่ประมวลรัษฎากร

กําหนด 

  อนึ่ง  คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ถือเปนเงินไดพงึประเมินนัน้ ใหหมายถึงคาสอบบญัชี

รวมถึงคาใชจายอื่นใด  อันเนื่องมาจากการสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีภาคเอกชนเรียกเก็บจากสหกรณ  เชน 

คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง เปนตน 

  สําหรับวธิีปฏิบัติทางบัญชี เมื่อสหกรณไดหักภาษเีงนิได หัก ณ ที่จายและนําสงสรรพากร         

ใหสหกรณบนัทึกรายการ ดังนี ้

 ก. เมื่อสหกรณหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย 

 เดบิต  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  xxx 

    เครดิต  ภาษเีงินได หัก ณ ที่จาย    xx 

      เงินสดหรือเงนิฝากธนาคาร   xxx 

  ข.  เมื่อสหกรณนําสงภาษีเงินได หัก ณ ทีจ่าย 

 เมื่อสหกรณนาํสงภาษีเงนิได ณ ที่จาย 

 เดบิต  ภาษีเงนิได หกั ณ ทีจ่าย  xx 

    เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร   xx 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 

              (ลงชื่อ)    สุพัตรา  ธนเสนวีัฒน 

           (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) 

            อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 

สํานักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน (สคอ.) 

โทร. 2825886, 6285240 – 59 ตอ 1301 – 4 

โทรสาร 6285013 

 

 

 



 
 

คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของ)  
 

  การหักภาษีเงนิได ณ ที่จายตามที่อธิบดกีรมสรรพากรกาํหนด โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 3  

เตรส แหงประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับที ่144 (พ.ศ. 2522)    ซึ่งอธิบดีไดมีคําสั่งกรมสรรพากร  

ที่ ท.ป. 4/2528  โดยกําหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข และอัตราเกี่ยวกับการหักภาษ ีณ ทีจ่ายไวดังตอไปนี ้

  1. ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส บัญญัติวา 

      “มาตรา 3 เตรส ในกรณีจาํเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ใหอธิบดีมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา   40   ซ่ึงไมมหีนาที่หกัภาษี  ณ  ที่จายตาม
ลักษณะ 2  หักภาษี ณ ทีจ่ายตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข  และอัตราที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง        
ในการนี้ใหนํามาตรา 52  มาตรา 53  มาตรา 54  มาตรา 58  มาตรา 59  และมาตรา 63 มาใชบงัคับโดย

อนุโลม” 

  2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 163 และ

ฉบับที่ 175) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราไวดังนี ้

 “ขอ 1 การหกัภาษี ณ ที่จายของผูจายเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 แหงประมวล

รัษฎากร  ซึง่มหีนาทีห่ักภาษ ีณ ทีจ่ายตามคําสั่งของอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวล

รัษฎากร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่กาํหนดไวในขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 

 ขอ 2 การหักภาษี ณ ทีจ่าย  ใหคํานวณหักไวทกุครั้งที่จายเงินไดพึงประเมินใน

อัตรารอยละของยอดเงินไดรับพึงประเมินที่จายในแตละครั้ง ตามประเภทเงนิไดพึงประเมนิดงัตอไปนี้ 

(ตัดตอนเฉพาะสวนที่เกีย่วของ) 

  - การจายเงินไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ใหแก 
(ก) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคล 

รอยละ 3.0  

(ข) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือ 

สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร รอยละ 10.0  

 ขอ 3 ในกรณทีี่มีการจายเงนิไดพึงประเมนิใหแกผูรับตามสัญญารายหนึง่  ๆ มีจาํนวน

รวมทัง้สิ้นไมถงึหารอยบาท ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย 

 ขอ 4 การนาํสงภาษทีี่ตองหกัตามขอ 2 ใหนําสงตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 

 

 



 

  3. คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 (แกไขโดยคําสั่งฯ ที ่ท.ป. 19/2530)  กําหนด

หลักเกณฑ  เงือ่นไข  และเงนิไดที่ตองหักภาษีเงนิไดดังตอไปนี้ 

 “ขอ 2 ใหผูจายเงนิไดพึงประเมินคาํนวณหักภาษีไวทกุครั้งที่จายเงนิไดพึงประเมนิ     

แตละครั้ง ในอัตรารอยละของเงนิไดพึงประเมินตามที่ระบุไวในคําสัง่นี”้ 

 “ขอ 7 ใหบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น  ซึ่งเปนผูจายเงนิไดจาก

วิชาชพีอิสระตามมาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูรับซ่ึงเปน 

  (1) ผูมีหนาทีเ่สียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงนิไดนิติบุคคล นอกจาก    

ที่ระบุใน (2) เฉพาะที่เปนผูมีภูมิลําเนาในประเทศไทย   หรืออยูในประเทศไทยหรือประกอบกิจการใน 

ประเทศไทยแลวแตกรณี   หกัภาษี ณ ที่จาย  โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 3.0 

  (2) มูลนิธหิรือสมาคมทีป่ระกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนธิหิรือ

สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากรหักภาษี ณ ที่จาย           

โดยคํานวณหกัไวในอัตรารอยละ 10.0” 

 “ขอ 13 ใหผูมหีนาทีห่ักภาษ ีณ ทีจ่าย นาํสงภาษทีี่ตองหักไวตามแบบที่อธิบดีกาํหนด  

ณ  ทีท่าํการอาํเภอหรือเขตทองที่ภายในเจ็ดวันนับแตวนัสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงนิไดพึงประเมนิไมวาจะ

หักภาษีไวแลวหรือไม” 

 
ประมวลรัษฎากร (เฉพาะสวนที่เก่ียวของ) 

  เงินไดพงึประเมิน หมายถงึ ยอดเงินไดที่ไดรับทั้งสิ้นกอนหกัคาใชจายหรือลดหยอนใด ๆ 

เงินไดพงึประเมินนี้ ไดกําหนดประเภทตาง ๆ ของเงินไดพึงประเมินไวในมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร           

ซึ่งมีทั้งสิน้  8  ประเภท 

มาตรา 40 (6) เปนเงนิไดพึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระในลักษณะตาง ๆ กัน คือ 

(1) วิชากฎหมาย 

(2) การประกอบโรคศิลป 

(3) วิศวกรรม 

(4) สถาปตยกรรม 

(5) การบัญช ี

(6) ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชพีอิสระอ่ืนซึง่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว 
 

 



 
ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่หักภาษเีงินได ณ ที่จาย 

  (1)  ถาผูจายเงินซึ่งมหีนาทีห่ักภาษี ณ ที่จาย มิไดหักและนําเงินสง หรือไดหักและนําเงิน      

สงแลวแตไมครบจํานวนที่ถกูตอง  ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมเีงนิไดในการเสียภาษีที่ตองชําระตาม

จํานวนเงนิภาษีที่มิไดหกัและนําสงหรือตามจํานวนเงนิทีข่าดไป แลวแตกรณี 

 ในกรณีที่ผูจายเงนิไดหักภาษีไวแลว ใหผูมีเงนิไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับผิด        

ที่จะตองชาํระเงินภาษีเทาจาํนวนที่ผูจายเงินไดหกัไว และใหผูจายเงนิรับผิดชําระเงนิภาษีจาํนวนนั้น           

แตฝายเดียว  (มาตรา 54 แหงประมวลรัษฎากร) 

  (2)  ถาผูจายเงินซึง่มหีนาทีห่ักภาษ ีณ ทีจ่าย ไมนําเงนิภาษีที่ตนมีหนาทีห่ักนําสงภายใน

กําหนดเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด จะตองรับผิดเสียเงนิเพิม่อีกรอยละ 1.5 ตอเดือน  หรือเศษของเดือนของเงนิ

ภาษี  ที่ตองนาํสงหรือลดลงเหลือรอยละ 0.75 เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหขยายเวลานาํสงภาษี และ

ไดนําสงภาษภีายในกาํหนดเวลาที่ขยายใหนัน้ ทั้งนี้ ใหคํานวณเงนิเพิม่เปนรายเดือนนับแตวนัพน

กําหนดเวลายืน่แบบฯ จนถงึวันยืน่แบบฯ และนําสงภาษ ี(มาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร) 

                              ผูจายเงนิซึ่งมีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จาย  หากไมยืน่แบบแสดงรายการนี้ภายใน

กําหนดเวลา  เวนแตจะแสดงวาไดมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ดวย (มาตรา 35 

แหงประมวลรัษฎากร) 

  (3) ผูใดเจตนาละเลยไมยื่นรายการที่ตองยื่นเพื่อหลกีเลีย่งหรือพยายามหลีกเลีย่ง การเสีย

ภาษีอากร ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 5,000 บาท หรือจาํคุกไมเกนิ 6 เดือน หรือ ทัง้ปรับทัง้จาํ (มาตรา 37 ทว ิ        

แหงประมวลรัษฎากร) 
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