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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยภาษีเงินได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 และมาตรา 4 แห่งประมวล
รั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 20)
พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๗/๔) และ (๑๗/5) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 144
(พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้
“(17/4) การจ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.5
(ก) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือ
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุ คคล แต่ ไ ม่ ร วมถึ งมู ล นิธิห รือ สมาคมที่ป ระกอบกิ จการซึ่ งมี รายได้และมูล นิธิห รือ
สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
(ข) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้
จากค่ า แห่ ง กู๊ ด วิ ล ล์ ค่ า แห่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ สิ ท ธิ อ ย่ า งอื่ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
(ค) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) และ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิ รือสมาคมที่ประกอบ
กิ จ การซึ่ ง มี ร ายได้ แ ละมู ล นิ ธิ ห รื อ สมาคมที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร
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(ง) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้
จากการจ้างทาของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
และการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ใน (๓) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) แต่ไม่รวมถึง
การจ่ายค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิ รือสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่ มีรายได้
และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
คาว่า “การให้บริการ” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า
ซึ่งมิใช่การขายสินค้า
คาว่า “ภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้ง
กิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้
(๑๗/5) การจ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีได้ดาเนินการตามวิธีนาส่งที่กาหนด
ตามมาตรา ๓ ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร ร้อยละ ๒.๐
(ก) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัท
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุค คล แต่ ไ ม่ ร วมถึง มูล นิ ธิห รือ สมาคมที่ ป ระกอบกิจ การซึ่ง มี รายได้ และมูลนิ ธิ
หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
(ข) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้
จากค่ า แห่ ง กู๊ ด วิ ล ล์ ค่ า แห่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ สิ ท ธิ อ ย่ า งอื่ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
(ค) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) และ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิ รือสมาคมที่ประกอบ
กิ จ การซึ่ ง มี ร ายได้ แ ละมู ล นิ ธิ ห รื อ สมาคมที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร
(ง) การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินได้
จากการจ้างทาของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และ
การให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ใน (๓) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) แต่ไม่รวมถึง
การจ่ายค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
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เงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธหิ รือสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่ มีรายได้
และมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
คาว่า “การให้บริการ” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า
ซึ่งมิใช่การขายสินค้า
คาว่า “ภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้ง
กิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้”
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ในอัตราที่ลดลงจากที่กาหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
ประมวลรั ษฎากร ว่าด้ว ยภาษีเงิน ได้ ส าหรับการจ่ายเงิน ได้ พึง ประเมิน บางประเภทที่ ไ ด้จ่า ยตั้ งแต่ วั น ที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
บางประเภทที่ผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีได้ดาเนินการตามวิธีนาส่งที่กาหนดตามมาตรา ๓ ปัณรส แห่งประมวล
รัษฎากร และได้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
อันจะช่วยรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อช่วยสนับสนุนระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

