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เรื่อง กำรเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล และภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับกำรเรียกเก็บเงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินประกัน 
เงินมัดจ ำ หรือเงินจอง 

  
--------------------------------------------- 

  
                 เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะน าเกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการที่ได้มีการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า  
เงินประกัน เงินมัดจ า หรือเงินจอง หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกัน กรมสรรพากรจึงมีค าสั่ง
ดังต่อไปนี้ 
  
          ข้อ 1 การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และได้มีการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง โดยมี
ข้อตกลงต้องคืนเงินดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง โดยยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่างานที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับในแต่ละงวด เพ่ือชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมทั้งหักเงินค่าประกันผลงาน
ของผู้รับจ้างไว้อีกส่วนหนึ่ง และจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อหมดระยะเวลาประกันผลงาน จะมี
ภาระภาษีดังนี ้
                         (1)  เงินจ่ายล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) 
                               (ก)  ผู้รับจ้างจะต้องน าเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4.4 แห่งค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528 
เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการค านวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่  
28 สิงหาคม พ.ศ.2528 
                               (ข)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 3.0 ของเงินล่วงหน้าตามค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ.2528 
                                    เมื่อมีการจ่ายค่างวดงานแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดงานหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว 
                               (ค)  ผู้รับจ้างต้องน าเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี  
ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการเกิดขึ้น
ในขณะได้รับช าระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                         (2)  เงินประกันผลงาน (RETENTION) 
                               (ก) เงินประกันผลงานที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจ านวนที่ตกลงใน
สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพ่ือเป็นประกันผลงานนั้น เมื่อผู้
ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดให้ผู้รับจ้างโดยหักเงินประกันผลงานดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นรายได้ของผู้รับจ้าง
เต็มจ านวนมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด และเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง  
ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอีก 



                               (ข) ผู้รับจ้างต้องน าเงินประกันผลงานที่ถูกผู้ว่าจ้างหักจากเงินค่าจ้างแต่ละงวดมา
รวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะที่ได้รับเงินค่าจ้างแต่ละงวด ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวล
รัษฎากร เมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องน าเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 
                       กรณีการให้บริการรับจ้างท าของอย่างอ่ืน นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และได้
มีการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับวรรคหนึ่ง 
  
                 ข้อ 2 การให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอ่ืน 
                         (1)  การให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอ่ืน 
                               “(ก) การค านวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่ วนนิติบุคคล ซึ่ง
ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องน ารายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ
ในลักษณะเป็นเงินก้อนเพ่ือตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจ านวน ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่าย
ล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกัน มารวมค านวณเป็น
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน หรือจะน ารายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจ านวนปีตาม
สัญญา และน ามารวมค านวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่า
ทรัพย์สินก็ได้ 
                               ในกรณีการให้บริการอ่ืนซึ่งเป็นบริการตามสัญญาระยะยาว ต้องน ารายได้ที่เรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพ่ือตอบแทนการให้บริการทั้งจ านวน ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดจากการ
ผ่อนช าระหรือช าระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจ า เงินจอง 
หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกันมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ให้บริการหรือจะน ารายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจ านวนปีตามสัญญาแต่ไม่เกินสิบปี และน ามารวมค านวณ
เป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ปีทิ่เริ่มให้บริการก็ได้ ในกรณีการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการได้
กระท าในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหรือสัญญาการให้เช่าทรัพย์สินหรือให้บริการเป็นสัญญาสิ้นสุดในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี ให้เฉลี่ยเงินรายได้ตามส่วนของเดือนหรือจ านวนวันที่ให้เช่าหรื อให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.74/2541 สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) 
                               (ข) ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติตาม (ก) แล้วต่อมาหากได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า 
หรือเงินประกัน ฯลฯ ให้แก่ผู้เช่าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการน าเงินจ่าย
ล่วงหน้า หรือเงินประกัน ฯลฯ ที่ได้คืนให้แก่ผู้เช่าหรือผู้รับบริการ มาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า หรือเงินประกัน ฯลฯ 
                       (2)  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินล่วงหน้า 
เงินประกัน เงินมัดจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกันปฏิบัติดังนี้ 
                               (ก) กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน ถือเป็นการจ่ายเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินทั้ง
จ านวน ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5.0 ทุกครั้งที่มีการจ่าย ตามค าสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 



                               (ข) กรณีการให้บริการอ่ืน ถือเป็นเงินได้เนื่องจากการให้บริการทั้งจ านวน ถ้าการ
ให้บริการนั้นเป็นบริการรับจ้างท าของ ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ทุกครั้งที่มีการ
จ่ายค่าจ้างท าของ ตามค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 
                         (3)  การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงิน
ประกัน เงินมัดจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกัน ปฏิบัติดังนี้ 
                               (ก) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าต้องน ามูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขาย
สินค้าไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน ฯลฯ มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีตาม
มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายสินค้า เกิดขึ้น
ในขณะที่มีการส่งมอบสินค้า เว้นแต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า ได้รับช าระราคาสินค้า หรือได้ออกใบก ากับ
ภาษีก่อนส่งมอบสินค้า ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระท านั้น ๆ ด้วย ตามมาตรา 78 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
                               (ข) ผู้ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ หรือการให้บริการอ่ืน 
ต้องน ามูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอ่ืนไม่ว่าจะเรียกเก็บใน
ลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน ฯลฯ มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวล
รัษฎากรด้วย โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอ่ืน
เกิดข้ึนในขณะได้รับช าระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                               (ค) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ปฏิบัติตาม (ก) หรือ (ข) แล้ว ต่อมาหากได้
มีการคืนเงินจ่ายล่วงหน้า หรือเงินประกัน ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผู้รับบริการอ่ืนตาม
ข้อตกลงหรือสัญญา ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผู้รับบริการอื่น ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร 
                               (ง) ผู้ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน 
ฯลฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81 (1) (ต) 
แห่งประมวลรัษฎากร 
  
               ข้อ 3 เงินประกัน หรือเงินมัดจ าในกรณีดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 1 และข้อ 2 
                         (1)  กรณีเงินประกัน หรือเงินมัดจ าภาชนะบรรจุสินค้าซึ่ง 
                               (ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัด
จ าภาชนะบรรจุสินค้า และ 
                               (ข) ต้องมีการคืนเงินประกัน หรือเงินมัดจ าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าทันทีที่มีการคืนภาชนะ
บรรจุสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไข 
                               ความในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเป็นการชดใช้ความช ารุด
เสียหาย หรือสูญหายของภาชนะบรรจุสินค้า ซึ่งถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวล
รัษฎากร 
                         “(2)  การประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง 
                               (ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจ า 
                               (ข) ต้องมีการคืนเงินประกัน หรือเงินมัดจ าให้แก่ผู้เช่าทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มี
เงื่อนไข แต่กรณีเกิดความเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้ 



                               (ค) เงินประกัน หรือเงินมัดจ าที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน 3-6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน 
และ 
                               (ง) สัญญาให้เช่าทรัพย์สินมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.74/2541 สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) 
  
              ข้อ 4 กรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีการเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า  
เงินประกัน เงินมัดจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืนที่เรียกเก็บในลักษณะท านองเดียวกันตามค าสั่งกรมสรรพากร  
ที่ ป.36/2536 เรื่อง การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่
โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ตามมาตรา 78 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 
และตามค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.61/2539 เรื่อง การค านวณก าไรสุทธิ และเงินได้สุทธิส าหรับกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
  
              ข้อ 5 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติ หรือค าวินิจฉัยใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้
ให้เป็นอันยกเลิก 
  
               ข้อ 6 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในค าสั่งนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
  
 

ร้อยเอก สุชำติ เชำว์วิศิษฐ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 


