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ลดภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายเหลือ 2%  

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ไดอ้อกกฎกระทรวงฉบบัที ่373 (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 11 มถิุนายน พ.ศ.2564) เพื่อลดอตัราภาษีหกั ณ ที่จ่ายเหลอื 2% 

สําหรบัการจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิดงัต่อไปน้ี ทีไ่ดจ้่ายและนําส่งภาษีผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(E-withholding tax system) ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2565  

1. การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร ให้แก่บรษิัท

หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล  

2. การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรษัฎากร เฉพาะที่เป็น

เงนิได้จากค่าแห่งกู๊ดวลิล์ ค่าแห่งลขิสทิธิ ์หรอืสทิธิอ์ย่างอื่น ให้แก่บรษิัทหรอืหา้ง

หุน้ส่วนนิตบิุคคล  

3. การจ่ายเงนิได้พงึประเมินตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรษัฎากร ให้แก่ผู้มี

หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงการ

จ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรษัฎากร ทีเ่ป็นค่าเช่าเรอื

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยนาวทีี่ใช้ในการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ 

4. การจ่ายเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (6) และ (7) แห่งประมวลรษัฎากร ใหแ้ก่ผู้

มหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  

5. การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร เฉพาะที่เป็น

การจ่ายรางวลัในการประกวด การแข่งขนั การชงิโชค หรอืการอื่นใดอนัมลีกัษณะ

ทํานองเดียวกนัให้แก่ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล  
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6. การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร เฉพาะที่เป็น

การจ่ายค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะซึ่งเป็นผู้มหีน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาทีม่ภีูมลํิาเนาอยู่ในประเทศไทย  

7. การจ่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร เฉพาะที่เป็น

เงนิได้ จากการจ้างทําของ การจ่ายรางวลั ส่วนลด หรอืประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจาก

การส่งเสรมิการขาย และการใหบ้รกิารอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีทีกํ่าหนดไวใ้น (3) 

(15) (16) และ (17) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่144 แต่ไม่รวมถงึ การจ่ายค่าบรกิาร

ของโรงแรม ค่าบรกิารของภตัตาคาร และค่าเบี้ยประกนัชวีติ ให้แก่ผู้มหีน้าที่เสยี

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  

การลดอตัราภาษีตามกฎกระทรวงฉบบัน้ีไม่รวมถึงการจ่ายเงินได้ให้มูลนิธิหรือ

สมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้และมูลนิธิหรือสมาคมที่ร ัฐมนตรีกระทรวงการคลงั

ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรษัฎากร 
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