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แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำ Quick Response Code (QR Code)  
ส ำหรับกำรช ำระเงินและกำรโอนเงิน 

_________________________________________________________________________ 

1. เหตุผลในกำรออกแนวปฏิบัติ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า Barcode ที่ใช้บนเอกสารการช าระเงินต่าง ๆ 
เช่น ใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง ช่วยลดภาระ
การจัดการข้อมูลจากเดิมที่มีรูปแบบข้อมูลหลากหลาย ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ Barcode และรองรับ
การช าระเงินด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการโอนเงิน ได้ปรับเปลี่ยน
มาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ท าให้ Barcode ปัจจุบันเริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้น
ของภาคธุรกิจ เช่น ความต้องการข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากับภาษีเต็มรูปตามกฎระเบียบ 
ของกรมสรรพากร ณ จุดรับช าระเงิน การพิมพ์ Barcode ในใบแจ้งหนี้ขนาดเล็ก เป็นต้น  

การก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า Quick Response Code (QR code) ส าหรับการช าระเงิน 
และการโอนเงิน จะช่วยสนับสนุนการท าธุรกรรมของทุกภาคส่วนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
มีต้นทุนที่ต่ าลงผ่านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์
และระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Online Retail Funds Transfer: ORFT) ซึ่งการใช้ QR Code 
จะช่วยลดข้อจ ากัดทางเทคนิคจากการอ่าน Barcode แบบเดิม และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษเีต็มรูป ณ จุดรับช าระเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระการส่ง
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีเต็มรูปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ และการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ จากข้อมูลที่จัดเก็บ
ใน QR Code นอกจากนี ้QR Code ยังรองรับการจัดท า e-Receipt/ e-Tax Invoice และการจัดการภาษี 
หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดให้ผู้ให้บริการ
ช าระเงินน าส่งข้อมูลและเงินภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ให้แก่กรมสรรพากรแทนภาคธุรกิจ 
อีกท้ัง ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังสามารถใช้ QR Code มาพัฒนาบริการ
การช าระเงินและการโอนเงินให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

แนวปฏิบัตินี้ได้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงกับข้อก าหนดการจัดท า QR Code (Automatic Identification and 
Data Capture Techniques) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 18004 และพัฒนาต่อจากมาตรฐาน Barcode 
ที่ ธปท. ได้ก าหนดใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกรรมการช าระเงินและการโอนเงินได้หลากหลาย 
เช่น การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การโอนเงินระหว่างบุคคล การช าระเงิน/ โอนเงินเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการและธุรกิจ
ที่มีการน า QR Code ไปใช้ควรพิจารณาทบทวนเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและค านึงถึงความปลอดภัย
ในการใช้งาน 

2. กำรพิจำรณำน ำมำใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารหรือหลักฐานการ
ช าระเงิน/การโอนเงิน และผู้ให้บริการรับช าระเงิน/ โอนเงิน พิจารณาน าแนวปฏิบัติฉบับนี้มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการและการจัดการตามความเหมาะสม รวมถึงเพ่ิมความสะดวกในการท าธุรกรรม 
การช าระเงินและการโอนเงิน  
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3. เนื้อหำ 

3.1 ค ำจ ำกัดควำม 

ในแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

“QR code ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงิน” หมายถึง รหัสแท่งสองมิติที่ปรากฏบนเอกสาร
หรือหน้าจอของอุปกรณ์สมัยใหม่ ส าหรับการช าระเงิน/ โอนเงินเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ การโอนเงิน 
โดยมีรูปแบบและข้อก าหนดตามแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

“เอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงิน” หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่มี QR code ส าหรับ 
การช าระเงินและการโอนเงิน และข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการช าระเงิน/ โอนเงินเพื่อช าระค่าสินค้าหรือบริการ 
และการโอนเงิน โดยอาจน าเสนออยู่ในรูปแบบกระดาษหรือในอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น โทรศัพทเ์คลื่อนที่ เป็นต้น 

“ผู้ออกเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงิน” หมายถึง บริษัท หรือ หน่วยงานภาครฐั หรือ บุคคลธรรมดา 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ ด้วยการออกเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงิน 

“ผู้ให้บริการรับช าระเงิน/ โอนเงิน”หมายถึง บริษัท ธนาคาร หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการรับช าระเงินแทนผู้ออกเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงิน และตัวกลางในการโอนเงิน 

3.2 รำยละเอียดของแนวปฏิบัติ 

3.2.1 โครงสร้ำงข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูล QR code ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงิน แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก 
ดังนี้ 

(1) ข้อมูลการช าระเงินตามมาตรฐาน Barcode เดิม 62 หลัก  
(2) ข้อมูลส าหรับการช าระเงินและการโอนเงินระหว่างธนาคาร (พร้อมเพย์/ ORFT)  
(3) ข้อมูลส าหรับการจัดท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี1 
(4) ข้อมูลประกอบการช าระเงินและการโอนเงินอ่ืน ๆ ตามความต้องการของธุรกิจ 
(5) ข้อมูลส าหรับการจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยโครงสร้างข้อมูลทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสม  
ตามความต้องการใช้งาน ไม่มีการก าหนด Field บังคับใช้ (Required field) ซ่ึงมี 2 รูปแบบ ได้แก่  

รูปแบบท่ี 1 QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงิน : เป็นโครงสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในธุรกรรม
การช าระเงิน เช่น การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (ตารางท่ี 1) 

ทั้งนี้ กรณีการใช้ QR Code ส าหรับการช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้งานมีแนวทาง 
การเลือกใช้ข้อมูลได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 

1) ใช้โครงสร้างข้อมูลเท่า Barcode เดิม 62 หลัก 
2) ใช้ตามโครงสร้างข้อมูลรูปแบบที่ 1 ทั้งหมด  

                                           
1 ผู้ใช้งานอาจพิจารณาแนวทางการใช้งาน QR Code ส าหรับการจัดพิมพ์ขอ้มูลผู้ซ้ือ เพื่อการจัดท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีเต็มรูปเพิ่มเติมได้ 
โดยสามารถจัดท า QR Code ที่บรรจุข้อมูลผู้ซ้ือแยกเป็นอีกรูปหนึ่ง และจัดพิมพ์/ แสดงควบคู่กับ QR Code ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงิน 
(ตัวอยา่งโครงสร้างข้อมูล QR Code ส าหรับการจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ซ้ือตามภาคผนวก ก.) 
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รูปแบบที่ 2 QR Code ส ำหรับกำรโอนเงิน : เป็นโครงสร้างข้อมูลเพ่ือใช้ในธุรกรรม
การโอนเงิน เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคล การโอนเงินเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ (ตารางท่ี 2) 

ตำรำงท่ี 1 โครงสร้ำงข้อมูลรูปแบบท่ี 1 QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงิน 

ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

1 Prefix 1 หลัก Alpha − ก าหนดเป็นเครื่องหมาย Pipe (|) เพื่อแสดงว่า 
เป็น QR code ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงิน 

Seller/ Receiver 
TAX ID 

13 หลัก Alphanumeric − เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้ขาย) 

Suffix 2 หลัก Alphanumeric − รหัสอ้างอิงเลขท่ีบัญชีของผู้ออกเอกสารการ 
ช าระเงิน 

− กรณีใช้บริการ 1 บัญชี ให้พิมพ์ Suffix 2 หลัก 
“00” ต่อจากเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร 
(ผู้ขาย) 13 หลัก 

− กรณีใช้บริการมากกว่า 1 บัญชี ให้พิมพ์ Suffix 
2 หลัก โดยบญัชีแรกเป็น “00” บัญชีต่อไปเป็น 
“01”, “02” ตามล าดับ ต่อจากเลขประจ าตัว 
ผู้เสยีภาษีอากร (ผู้ขาย) 13 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

2 Reference No.1/ 
Customer No. 

20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 1 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

3 Reference No.2 20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 2 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

4 Total Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินท่ีผู้ซื้อต้องการช าระ (มลูค่าสินค้า/ 
บริการ รวมภาษีมลูค่าเพิม่และเงินภาษีหัก ณ ท่ี
จ่าย (ถ้ามี)) 

− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข
หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

5 Transaction Type  1 หลัก Alpha − รหัสประเภทธุรกรรมในการช าระเงิน 
ให้พิมพ์ “2” ส าหรับธรุกรรมการช าระเงิน  

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
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ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

6 Due Date 8 หลัก Alphanumeric − วันครบก าหนดช าระเงิน (DDMMYYYY) 
โดยให้ระบุเป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

7 Quantity 10 หลัก Numeric − จ านวนหน่วยของสินค้า/ บริการ 
− ใส่จ านวนหน่วย สูงสดุไม่เกิน 10 หลัก รวมจดุ

ทศนิยม (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น 4.12345678 หรือ 
40.1234 หรือ 400.12 หรือ 4000.1   

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

8 Sales Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − มูลค่าสินค้า/ บริการ (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
9 VAT Rate 4 หลัก Numeric (2,2) − อัตราภาษมีูลค่าเพิ่ม 

− ใสอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สูงสุดไม่เกนิ 4 หลัก  
รวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม โดยไม่ตอ้งใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

10 VAT Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินภาษีมลูค่าเพิ่ม 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
11 Seller/ Receiver 

VAT Branch ID 
5 หลัก Alphanumeric − หมายเลขสาขาของสถานประกอบการ (ผู้ขาย) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

12 Buyer/ Sender 
TAX ID 

13 หลัก Alphanumeric − เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้ซือ้) 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
13 Buyer/ Sender 

VAT Branch ID 
5 หลัก Alphanumeric − หมายเลขสาขาของสถานประกอบการ (ผู้ซื้อ)  

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

14 Buyer/ Sender 
Name 

140 หลัก Alphanumeric − ช่ือและนามสกลุ (ผู้ซื้อ)  
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 140 หลัก 

− ใช้ Space เป็นตัวแบ่งข้อมูลระหวา่งช่ือและ
นามสกลุ 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
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ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

15 Reference No.3 20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 3 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

16 Proxy ID 30 หลัก Alphanumeric − หมายเลขท่ีใช้รับเงิน (หมายเลขลงทะเบียน 
พร้อมเพย์/ หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร) 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 

− กรณีใช้หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ใหพ้ิมพ์ 
รหัสธนาคาร 3 หลัก ตามด้วยหมายเลขบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร เช่น 0039999999999 (003 คือ
รหัสธนาคารที่ก าหนดโดย ธปท.) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

17 Proxy Type 12 หลัก Alphanumeric − รหัสอ้างอิงประเภทหมายเลขที่ใช้รับเงิน 
(ภาคผนวก ข.)  
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 12 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

18 Net Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินทีผู่้ขายจะไดร้ับหลังหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
(มูลค่าสินค้า/ บริการ รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี)) 

− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข
หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

19 Type of Income 3 หลัก Alphanumeric − รหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน (ภาคผนวก ค.) 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
20 Withholding Tax 

Rate 
4 หลัก Numeric (2,2) − อัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

− ใสอ่ัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย สูงสุดไม่เกิน 4 หลัก 
รวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม โดยไม่ตอ้งใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

21 Withholding Tax 
Amount 

10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
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22 Withholding Tax 
Conditions 

1 หลัก Alpha − รหัสวิธีค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ให้พิมพ์ “B” กรณผีู้จ่ายเงินหัก ณ ท่ีจ่าย  
ให้พิมพ์ “A” กรณีผู้จ่ายเงินออกให้ตลอดไป  
ให้พิมพ์ “S” กรณผีู้จ่ายเงินออกให้ครั้งเดียว  

− ไม่ต้องมีอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) 
เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

 รวม 362 หลัก   

ตำรำงท่ี 2 โครงสร้ำงข้อมูลรูปแบบท่ี 2 QR Code ส ำหรับกำรโอนเงิน 

ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

1 Prefix 1 หลัก Alpha − ก าหนดเป็นเครื่องหมาย Pipe (|) เพื่อแสดงว่า 
เป็น QR code ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงิน 

Seller/ Receiver 
TAX ID 

13 หลัก Alphanumeric − เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้รบัโอน) 

Suffix 2 หลัก Alphanumeric − รหัสอ้างอิงของผู้รับโอน 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 2 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

2 Reference No.1/ 
Customer No. 

20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 1 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

3 Reference No.2 20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 2 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

4 Total Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินท่ีผู้โอนต้องการโอน/ โอนเพื่อช าระค่า
สินค้า/ บริการ (มูลค่าสินค้า/ บริการ รวมภาษ ี
มูลค่าเพิม่และเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี)) 

− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข
หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

5 Transaction Type  1 หลัก Alpha − รหัสประเภทธุรกรรมในการช าระเงิน 
ให้พิมพ์ “1” ส าหรับธรุกรรมการโอนเงิน  

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

6 Due Date 8 หลัก Alphanumeric − วันครบก าหนดช าระเงิน (DDMMYYYY) 
โดยให้ระบุเป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
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ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

7 Quantity 10 หลัก Numeric − จ านวนหน่วยของสินค้า/ บริการ 
− ใส่จ านวนหน่วย สูงสดุไม่เกิน 10 หลัก รวมจดุ

ทศนิยม (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น 4.12345678 หรือ 
40.1234 หรือ 400.12 หรือ 4000.1   

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

8 Sales Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − มูลค่าสินค้า/ บริการ (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
9 VAT Rate 4 หลัก Numeric (2,2) − อัตราภาษมีูลค่าเพิ่ม 

− ใสอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สูงสุดไม่เกนิ 4 หลัก  
รวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม โดยไม่ตอ้งใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

10 VAT Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินภาษีมลูค่าเพิ่ม 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
11 Seller/ Receiver 

VAT Branch ID 
5 หลัก Alphanumeric − หมายเลขสาขาของสถานประกอบการ (ผู้รับโอน) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

12 Buyer/ Sender 
TAX ID 

13 หลัก Alphanumeric − เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้โอน) 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
13 Buyer/ Sender 

VAT Branch ID 
5 หลัก Alphanumeric − หมายเลขสาขาของสถานประกอบการ (ผู้โอน) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

14 Buyer/ Sender 
Name 

140 หลัก Alphanumeric − ช่ือและนามสกลุ (ผู้โอน)  
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 140 หลัก 

− ใช้ Space เป็นตัวแบ่งข้อมูลระหวา่งช่ือและ
นามสกลุ 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

15 Reference No.3 20 หลัก Alphanumeric − เลขท่ีอ้างอิง 3 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 20 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
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ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

16 Proxy ID 30 หลัก Alphanumeric − หมายเลขท่ีใช้รับเงิน (หมายเลขลงทะเบียน 
พร้อมเพย์/ หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร) 
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 

− กรณีใช้หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ให้พิมพ์ 
รหัสธนาคาร 3 หลัก ตามด้วยหมายเลขบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร เช่น 0039999999999 (003 คือ
รหัสธนาคารที่ก าหนดโดย ธปท.) 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

17 Proxy Type 12 หลัก Alphanumeric − รหัสอ้างอิงประเภทหมายเลขที่ใช้รับเงิน 
(ภาคผนวก ข.)  
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 12 หลัก 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

18 Net Amount 10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินทีผู่้รับโอนจะได้รบัหลังหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
(มูลค่าสินค้า/ บริการ รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี)) 

− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข
หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

19 Type of Income 3 หลัก Alphanumeric − รหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน (ภาคผนวก ค.) 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
20 Withholding Tax 

Rate 
4 หลัก Numeric (2,2) − อัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

− ใสอ่ัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย สูงสุดไม่เกิน 4 หลัก 
รวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม โดยไม่ตอ้งใส่จุดทศนิยม 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

21 Withholding Tax 
Amount 

10 หลัก Numeric (8,2) − จ านวนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
− ใส่จ านวนเงิน สูงสดุไมเ่กิน 10 หลกั รวมตัวเลข

หลังจุดทศนิยม โดยไมต่้องใส่จุดทศนิยม 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
22 Withholding Tax 

Conditions 
1 หลัก Alpha − รหัสวิธีค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

ให้พิมพ์ “B” กรณผีู้จ่ายเงินหัก ณ ท่ีจ่าย  
ให้พิมพ์ “A” กรณีผู้จ่ายเงินออกให้ตลอดไป  
ให้พิมพ์ “S” กรณผีู้จ่ายเงินออกให้ครั้งเดียว  

− ไม่ต้องมีอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) 
เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

 รวม 362 หลัก   
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หมายเหตุ: 

1) Field ข้อมูลในล าดับที่ 1 – 4 อ้างอิงโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐาน Barcode เดิม กรณี 
การท าธุรกรรมการช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้งานสามารถจัดพิมพ์ QR Code แทนการใช้งาน Barcode เดิมได ้
โดยข้อมูลในล าดับที่ 4 ไม่ต้องมีอักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

2) แต่ละ Field ประกอบด้วยประเภทข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (Alpha) หรือตัวเลข (Numeric) หรือ
ตัวเลขและตัวอักษร (Alphanumeric) ซึ่งรวมกันมีความยาวข้อมูลไม่เกิน 362 หลัก (ไม่รวมตัวคั่น (Carriage 
Return)) 

3) ข้อมูลของแต่ละ Field มีความยาวผันแปรตามจ านวนข้อมูลจริง แต่ต้องไม่เกินความยาว 
ในแต่ละ Field ที่ก าหนด โดยใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) ซึ่งแสดงด้วย Hexadecimal “0x0D” 
เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุดของ Field ยกเว้น Field Prefix, Seller/ Receiver TAX ID และ Withholding Tax 
Conditions ที่ไม่ต้องก าหนดการสิ้นสุดของ Field  

4) การพิมพ์ข้อมูลส่วนที่ไม่มีการใช้งาน ให้จัดพิมพ์ข้อมูลดังนี้ 

- กรณีเป็นตัวเลข (Numeric) ให้ใช้ “0” (เลขศูนย์)  
- กรณีเป็นตัวอักษร (Alpha) หรือตัวเลขและตัวอักษร (Alphanumeric) ไม่ต้องใส่ข้อมูล  

โดยใส่ CR (Carriage Return) เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field ตามค าอธิบายของโครงสร้าง
ข้อมูล เพ่ือไม่ให้ต าแหน่งของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

5) กรณีผู้ออกเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงินอนุญาตให้ผู้ช าระเงิน/ ผู้โอนเงิน ช าระค่าใช้จ่าย/ 
โอนเงินเป็นบางส่วนได้ให้ใส่ “0” (เลขศูนย์) ในช่อง Total Amount, Sales Amount, VAT Amount,  
Net Amount, Withholding Tax Amount จากนั้นในการรับช าระค่าใช้จ่าย/โอนเงิน ผู้ให้บริการรับช าระเงิน/ 
โอนเงินจะบันทึกจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ช าระเงิน/ผู้โอนเงินตามความเป็นจริง 

6) ผู้ใช้งานสามารถใช้ Field Reference No.3 ได้ตามความต้องการใช้งานของแต่ละธุรกิจ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบรายการ (Reconciliation) หรือการแจ้งข้อมูลเสริมให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น 
Additional Note, Phone No., Merchant ID  

3.2.2 กำรสร้ำง QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงินและกำรโอนเงิน 

เพ่ือให้การจัดท า QR code มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 18004 และ
สามารถใช้งานรว่มกับอุปกรณ์/ ระบบ/ ซอฟต์แวร ์ประเภท/ รุน่ต่าง ๆ ของผู้ออกเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงนิ 
และผู้ให้บริการรับช าระเงิน/ โอนเงิน การสร้าง QR Code ควรค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) ขนาดของ QR Code ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ หรือแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์สมัยใหม่ ควรมีความเหมาะสมกับปริมาณข้อมูล
ที่บรรจุใน QR Code อย่างไรก็ดี หากข้อมูลมีความยาว 362 หลัก ขนาดของ QR Code ควรมีความกว้าง
ไมต่่ ากว่า 3.4 เซนติเมตร และความยาวไม่ต่ ากว่า 3.4 เซนติเมตร รวมพ้ืนที่ขอบ (Quiet Zone)2 ดังแสดงใน
รูปที่ 1 และหากใช้งานข้อมูลตามมาตรฐาน Barcode เดิม 62 หลัก ขนาดของ QR Code ควรมีความกว้าง 
ไม่ต่ ากว่า 1.5 เซนติเมตร และความยาวไม่ต่ ากว่า 1.5 เซนติเมตร รวมพ้ืนที่ขอบ (Quiet Zone) ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

  

 

 

 

รูปที่ 1 ขนำด QR Code ที่บรรจุข้อมลู 362 ตัวอักษร รูปที่ 2 ขนำด QR Code ที่บรรจุข้อมลู 62 ตัวอักษร 

(2) การก าหนดระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล (Error correction level) 3  
ควรพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของ QR Code  
เช่น รอยเปื้อน/ ยับย่นของกระดาษ การสะท้อนของหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Tablet)  
และความสะดวกรวดเร็วในการอ่าน QR Code โดยหากมีปริมาณข้อมูลและขนาดของ QR Code ตามรูปที่ 1 
และรูปที่ 2 ควรก าหนดระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ระดับ M (กู้คืนข้อมูลที่เสียหาย 15%)  

(3) การแปลงตัวอักษร (Encoding characters) ใช้ชุดตัวอักษร (Character sets) UTF-8 

(4) การก าหนดความละเอียดของไฟล์ภาพ (DPI)4 ของ QR Code ควรก าหนดให้เหมาะสม
ต่อการน าไปใช้งาน เช่น ไม่ควรต่ ากว่า 300 DPI ส าหรับงานพิมพ์ และไม่ควรต่ ากว่า 72 DPI ส าหรับการแสดงผล
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Tablet)  

                                           
2 Quiet Zone คือ พื้นทีว่่างบริเวณขอบของ QR code ซ่ึงควรก าหนดให้ทุกด้านมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย ด้านละ 4 เท่าของ Module เพื่อให้การอ่าน
ข้อมูลท าไดง่้ายขึ้น โดย Module คือ จ านวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กทั้งสีขาวและสีด าที่ปรากฏบนสัญลักษณ์ QR Code ในแนวตั้งและแนวนอน 

3 ระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล (Error Correction Level) คือ ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย สามารถก าหนดได้ 4 ระดับ ดังนี้ 
L=7%, M=15%, Q=25%, H=30% ซ่ึงการก าหนดในระดับที่สูงขึ้นจะมีผลท าให้ขนาดของ QR Code เพิ่มขึ้น 

4 DPI (Dots Per Inch) คือ หน่วยจุดต่อนิ้ว ใช้เป็นหน่วยบอกความละเอียดของภาพ ส าหรับเครื่องพิมพ์ โดยอา้งอิงตามข้อก าหนดแนบท้ายฉบบัที่ 
1 หมวด 2 ข้อ 3 ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2553 

3.4 cm 

3.4 cm 
1.5 cm 

1.5 cm Module 

Quiet Zone 
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3.2.3. กำรพิมพ์ QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงินและกำรโอนเงินบนเอกสำรกำรช ำระเงิน/
กำรโอนเงิน 

เพ่ือให้ QR Code สามารถน าไปใช้เป็นสื่อแทนข้อมูลในการช าระเงินและการโอนเงิน 
ได้อย่างมีคุณภาพ การพิมพ์ QR Code ให้คมชัดและสมบูรณ์ตามลักษณะการใช้งานจึงมีความส าคัญ โดยควร
ค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทของเครื่องพิมพ์ ควรเลือกความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ความละเอียดของ
ไฟล์ภาพ (DPI) ของสัญลักษณ์ QR Code ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
(Laser Printer)  

(2) กระดาษพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษปอนด์ หรือกระดาษความร้อน (Thermal 
Paper) อาจส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน QR Code แตกต่างกัน  

ทั้งนี้ หากไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์และกระดาษปอนด์ ควรมีการทดสอบ 
การพิมพ์ QR Code ลงบนเอกสารการช าระเงิน/ การโอนเงิน และการอ่าน QR Code ก่อนน ามาใช้งานจริง 

3.2.4 กำรอ่ำน QR Code ส ำหรับกำรช ำระเงินและกำรโอนเงิน 

เพ่ือให้การอ่าน QR Code ของผู้ให้บริการรับช าระเงิน/ โอนเงินมีความสะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้อง การเลือกใช้อุปกรณ์และระบบงานในการอ่าน QR Code ควรค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความละเอียดของเครื่องอ่าน (Scanner Resolution) ควรเลือกให้เหมาะสม 
กับการใช้งาน โดยเครื่องอ่านต้องมีความละเอียดสูงกว่าหรือเท่ากับความกว้างของ Module5 และค านึงถึง
ระยะห่างในการอ่าน QR Code ที่สามารถอ่านได้สะดวกและรวดเร็ว 

(2) เครื่องอ่าน QR code ควรรองรับการอ่าน QR code ที่แสดงบนกระดาษ หรือแสดง
บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์สมัยใหม่ 

(3) ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องรองรับการอ่าน QR Code ที่มีข้อมูลเป็นอักขระภาษาไทย 

4. วันที่ประกำศให้ทรำบ 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
  

                                           
5 ตัวอย่างเช่น เครื่องอ่านที่มีความละเอยีด 10 Mil (0.25 มิลลิเมตร) จะสามารถอ่าน QR Code ที่มีความกว้างของ Module 0.25 มิลลิเมตรขึ้นไป 
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ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงโครงสร้ำงข้อมูล QR Code ส ำหรับกำรจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ซื้อ 

ล ำดับ ชื่อ Field ควำมยำว ประเภทข้อมูล ค ำอธิบำย 

1 Transaction Type 1 หลัก Alpha − ให้พิมพ์ตัวอักษร “B” เพื่อแสดงว่า 
เป็น QR code ส าหรับการจดัพิมพ์ข้อมูลผู้ซื้อ 

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

2 Buyer TAX ID 13 หลัก Alphanumeric − เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้ซือ้) 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
3 Buyer Name 140 หลัก Alphanumeric − ช่ือและนามสกลุ (ผู้ซื้อ)  

พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 140 หลัก 
− ใช้ Space เป็นตัวแบ่งข้อมูลระหวา่งช่ือและ

นามสกลุ 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
4 Buyer Address 80 หลัก Alphanumeric − ที่อยู่ (ผู้ซื้อ)  

พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 80 หลัก 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
5 City Sub-Division 

Name 
30 หลัก Alphanumeric − ช่ือต าบล (ผู้ซื้อ)  

พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
6 City Name 30 หลัก Alphanumeric − ช่ืออ าเภอ (ผู้ซื้อ)  

พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
7 Country Sub-

Division Name 
30 หลัก Alphanumeric − ช่ือจังหวัด (ผู้ซื้อ)  

พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 
− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 

ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 
8 Post Code 5 หลัก Alphanumeric − รหัสไปรษณีย์ (ผู้ซื้อ)  

− ใช้อักขระพิเศษ CR (Carriage Return) เป็น 
ตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

9 Country Name 30 หลัก Alphanumeric − ช่ือประเทศ (ผู้ซื้อ)  
พิมพ์เท่าจ านวนที่มีจริง สูงสุดไม่เกิน 30 หลัก 

 รวม 359 หลัก   
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ภำคผนวก ข. Proxy Type (รหัสอ้ำงอิงประเภทหมำยเลขที่ใช้รับเงิน) 

รหัสอ้ำงอิงประเภทหมำยเลขท่ีใช้รับเงิน ประเภทหมำยเลขท่ีใช้รับเงิน 
NATID National ID 

TAXID TAX ID 

MSISDN Mobile Number 

EWALLETID E-Wallet 

EMAIL E-Mail 

BILLERID Biller ID 

BANKACC Bank Account Number 
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ภำคผนวก ค. Type of Income (รหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน)6 

รหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน ประเภทเงินได้พึงประเมิน อัตรำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
ในปัจจุบัน 

001 ค่าสินค้า 1.00 7 
002 เงินเดือน ไม่ต้องแจ้งอัตรามายัง

กรมสรรพากร 
003 ค่านายหน้า 3.00 
004 ลิขสิทธิ์ 3.00 
005 ดอกเบี้ย 1.00 
006 เงินปันผล 10.00 
007 ค่าบริการต่าง ๆ/ ค่าจ้างท าของ/ จ้างบริการ

วิชาชีพอิสระ ของบริษัทภายในประเทศหรือ
บริษัทภายนอกประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทย 

3.00 

008 ค่าบริการต่าง ๆ/ ค่าจ้างท าของ ของบริษัท
ภายนอกประเทศที่ไม่มีสาขาในประเทศไทย 

5.00 

009 ค่าเช่า 5.00 
010 ค่าเช่าเรือ 1.00 
011 รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค 5.00 
012 รางวัล ส่วนลด หรือประโยชนใ์ด ๆ เนื่องจาก

การส่งเสริมการขาย 
3.00 

013 ค่าแสดงให้แก่นักแสดง 5.00 
014 ค่าโฆษณา 2.00 
015 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 1.00 
016 ค่าขนส่ง 1.00 
017 ค่าซื้อสินค้าเกษตร 0.75 

 

                                           
6 ประเภทเงินได้พึงประเมินและอัตราภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ให้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลง 
7 เฉพาะกรณีผู้จ่ายเป็นหน่วยงานรัฐ 




