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บทที่  1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลัง เปนหนวยงานสําคัญมีหนาที่หลักในการจัดเก็บ
ภาษีอากร  เพื่อนํารายไดไปบํารุงและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง โดยกรมสรรพากรอาศัย
หลักการบริหารอยางมีวิสัยทัศนเปนหลักสําคัญที่จะนําพาองคกรใหกาวหนา และพรอมสรรพดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  พรอมใหบริการที่ดีและมีไมตรีจิต   
เพื่อใหผูเสียภาษีและประชาชนไดรับความสะดวกมากที่สุด  นับเปนหัวใจสําคัญของกรมสรรพากร
ในการกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เพื่อเปนการปรับตัวองคกรใหกาวทันความเจริญของโลก  และผลของ
การจัดเก็บจะสามารถนําเม็ดเงินที่ไดไปพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นําพา
ประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองและความอยูดีกินดีของประชาชนชาวไทย  ทําใหเกิดการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ ตามมาอีกมากมาย  ในรัฐบาลยุคปจจุบันเปนยุคที่จะตองจัดหางบประมาณเพื่อ
มาใชจายในการบริหารประเทศใหสามารถผานพนวิกฤติเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก  กรมสรรพากร
ไดดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสนอแนะ
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อกระตุนภาวะเศรษฐกิจตอกระทรวงการคลังและรัฐบาล และ
ประเภทภาษีอากรที่กรมสรรพากรดําเนินการจัดเก็บ  ไดแก

1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. อากรแสตมป
6. ภาษีเงินไดปโตรเลียมและอากรรังนกนางแอน
7. รายไดอ่ืน ๆ

    ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีอากรขางตน กรมสรรพากรมีหลักการและวิธีการจัดเก็บตาม
กฎหมายดวยการใหผูเสียภาษีประเมินตนเอง  ดังนั้น เพื่อใหการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปอยางมีประ
สิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงตระหนักถึงบทบาทในการมุงเนนใหเกิดความเปนธรรม ความเสมอภาค
แกผูเสียภาษี พยายามยกระดับความสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชน      และใหบริการที่ดีแก
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ผูเสียภาษีโดยกรมสรรพากรไดกําหนดวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงาน  ซ่ึงหลักการของระบบ
ภาษีอากรที่ดีประกอบดวย ความเหมาะสมและความทั่วถึงของการจัดเก็บภาษีอากร การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ การสรางความรูความเขาใจของผูเสียภาษีอากร   และการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตย มีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม  กรมสรรพากรไดดําเนินการจัดเก็บภาษีตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากรนั้น ในแตละประเภทภาษีอากรจะมีกําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีที่
ตางกันคือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล กําหนดใหยื่นแบบแสดงรายการชําระ
ภาษีอากร   ปละ 2 คร้ัง ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามกฎหมายกําหนดกําหนดใหยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเปนรายเดือน  ทําใหการจัดเก็บเงินภาษีอากรไมเพียงพอตอการใชจายของรัฐบาล  
กรมสรรพากรจึงไดปรับปรุงกฎหมายภาษีอากร     เพื่อที่จะใหไดจํานวนเม็ดเงินมาใชจายเพียงพอ
ตอการบริหารงานของประเทศ โดยใหมีการหักภาษี ณ ที่จายทุกครั้งที่มีการจายเงินได  แลวนําสง
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองที่ที่มีการจายเงินทุกเดือน       อัตราการหักภาษี ณ ที่จายที่ใชนั้น
ก็ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการที่จายเงินได  ซ่ึงมีหลายอัตราที่จัดเก็บกรมสรรพากรกําหนดเงื่อนไข
ในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายไวมากมายตามประเภทของเงินได  มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การจัดเก็บภาษีตลอดเวลาเพื่อใหทันสมัยและกอใหเกิดความพรอมของผูเสียภาษีอากร  จึงทําใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติตามมาอีกมากมาย

ผูวิจัยจึงไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการหักภาษี ณ ที่จายเพื่อนํามาวิเคราะหวิจัยถึง
สาเหตุของปญหา อุปสรรคและจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงองคกร และหาแนวทางในการทํา
ความเขาใจใหกับผูเสียภาษีอากรตอไป  ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษี
อากร  ไดกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีอากรไวตามประเภทของภาษีอากรตามที่ไดกลาวมาแลว  วิธีการ
หนึ่งที่ถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดในประมวลรัษฎากร คือ การจัดเก็บภาษีอากรจากภาษีหัก ณ ที่จาย 
(Withholding Tax)   เนื่องจากเปนการจัดเก็บในขณะที่ไดรับเงินไดและจํานวนภาษีก็ยังไมมากนัก  
ทําใหผูมีเงินไดมีความพรอมในการชําระภาษีเปนผลใหไดจํานวนเงินภาษีอากรเขามาในระบบ   
การใชจายที่แนนอน รวดเร็ว ทําใหรัฐบาลมีเงินไวใชจายในการบริหารประเทศไดทันที และถาหาก
พิจารณาในทางการบริหารการจัดเก็บแลว  ยังสามารถใชขอมูลการหักภาษี ณ ที่จายเปนเครื่องมือ
ในการติดตามจัดเก็บภาษีอากรไดเปนอยางดี  ตามประมวลรัษฎากรนั้นกฎหมายไดกําหนดวิธีการ
ใหผูจายเงินไดพึงประเมินตองหักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมิน  พรอมกับนําสง
อําเภอทองที่ที่มีการจายเงินได และใหถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ผูตองเสียภาษีไดรับ และใชเปน
เครดิตของผูเสียภาษีอากรในการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี  ภาษีหัก ณ ที่จายใชในระบบภาษี
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ทางตรง ซ่ึงประกอบไปดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถแบงแยก
ออกเปนกลุมใหญๆได 2 กลุม ตามกลุมของผูมีหนาที่เสียภาษีอากร ดังนี้

1. กลุมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  ไดแก

                         1.1 ตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินใหกับผูมี
หนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา 40(1)-(8)

                         1.2 ตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 ในกรณีผูจายเงินไดไมมีหนาที่หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 50 หรือภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี  ดังนั้นในมาตรา 3 เตรส จึงมีกรณีหักภาษี
ณ ที่จาย ทั้งจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

2. กลุมภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย ไดแก
       2.1 ตามมาตรา 3 เตรส

                          2.2 มาตรา 69 ทวิ กรณีผูจายเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
                          2.3 มาตรา 69 ตรี กรณีการจายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย
                          2.4 มาตรา 70 สําหรับการจายเงินไดใหแก นิติบุคคลที่ไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
ประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร และตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่  144 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จาย อธิบดีกรมสรรพากร ส่ังใหผูมีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 แหงประมวล
รัษฎากร ซ่ึงไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตามหมวด 3 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่
จายตามหลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราตางๆซึ่งไดกําหนดไว    ตอมามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และอัตราการหักภาษี ณ ที่จายหลายครั้ง ทําใหผูมีหนาที่เสียภาษีหักภาษี ณ ที่จายสวนใหญ
ยากที่จะทําความเขาใจในรายละเอียดได ทาํใหผูเสียภาษีไมใหความรวมมือในการหักภาษีและนําสง
ภาษีหัก ณ ที่จาย อันจะสงผลใหการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กรมสรรพากรกําหนด  
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลไดกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน  ทําใหเกิดหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินใหมขึ้น เชน องคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลในประเทศไทยและ
การยกฐานะการบริหารราชการของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล เปนตน  หนวยการบริหารราชการ
ใหมเหลานี้ก็คือผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายดวย ซ่ึงพนักงานหรือเจาหนาที่ยังไมมีความรู ความเขาใจ
ในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับการหักภาษี ณ ที่จายเทาใดนัก  และยังมีหลายหนวยงานที่ยังไมมี
ความรูและไมเขาใจในการหักภาษี ณ ที่จาย  (นันทกา สุดชูเกียรติ.2544 : 5 )
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จากที่กลาวมาแลวในเบื้องตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะดําเนินการศึกษาความรูและเจตคติ
ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย    เพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  และหากผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในดานการหักภาษี ณ ที่จาย ไดรับความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายแลว  จะทําใหการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา สําเร็จลุลวงไปดวยดี ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะลดลง การจัดเก็บภาษี
อากรจะงายขึ้น  โดยกรมสรรพากรเนนการใหบริการดังคําขวัญวา “เต็มที่  เต็มใจ  ใหประชาชน”  
อธิบดีกรมสรรพากรไดกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรออกมา 10 มาตรการ มาตรการที่สําคัญ
ในโครงการนั้นก็คือ โครงการติดตามการหักภาษี ณ ที่จายใหครบถวน ถูกตอง และมีการปรับปรุง
การหักภาษี ณ ที่จายบางกรณีใหเหมาะสม ในปงบประมาณ 2544  สวนนโยบายปงบประมาณ 2545 
นั้น เนนนโยบายกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิด เปนรายผูประกอบการและเปนปจจุบัน    ซ่ึงจะนํา
ไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดรูปองคกร    และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติในการทํางาน ผลที่
ไดรับ คือ ทําใหการดําเนินงานของกรมสรรพากรบรรลุเปาหมายที่วางไวทุกประการ

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขต
ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่หัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผู
มีหนาที่หักและนําสงภาษี ณ ที่จายโดยจําแนกตาม เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  รายได   ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน ประสบการณการทํางานและการฝกอบรมสัมมนา

1.2.3   เพื่อเปรียบเทียบความรูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หัก  และนําสงภาษี ณ ที่จาย ระหวาง
หนวยงาน  ภาครัฐและภาคเอกชน

1.2.4   เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
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1.3 ความสําคัญของการวิจัย

1.3.1  ทําใหทราบถึงความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูที่หักและนําสงภาษี  ณ ที่จาย  เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร

 1.3.2  เพื่อใชเปนแนวทางในการประชาสัมพันธตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับการหักภาษี
ณ ที่จาย  ที่มีรายละเอียดปลีกยอยและแงมุมกฎหมายที่ซับซอนโดยเฉพาะการหักภาษี  ณ ที่จาย  ซ่ึง
นําไปผูกโยงกับกฎหมายอื่น  เชน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม  นิยามของเงินไดพงึประเมินในระบบภาษีเงินได  เปนตน  ทําใหแนวการ
วินิจฉัยในบางกรณีมีความลึกซึ้งยากแกการเขาใจ

1.3.3     เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีอากรและการวิจัยตอไป

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่หักและนําสง
ภาษีหัก ณ ที่จาย ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ที่มายื่นแบบ
แสดงรายการภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีการหักและนําสงในเดือนมิถุนายนจํานวน  
1,162  คน ทั้ง 11 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  โดยจําแนกเปนผูปฏิบัติงานในสวนของบริษัทเอก
ชน  จํานวน  939 คน  ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  223  คน  
ซ่ึงขอบเขตของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรามีขนาดประชากรที่พอเหมาะ  ประกอบกับมี
ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท   ซ่ึงสามารถนําไปใชอางอิงประชากรทั้งประเทศได

กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดจากการสุมตัวอยางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและ
นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  จํานวน  
282  คน  โดยจําแนกเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของเอกชน จํานวน  219  คน ขาราช
การ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน  63  คน   คํานวณขนาดตัวอยางจากตา
รางสําเร็จที่ใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejicie & Morgan.1970 : 608 อางใน ภูมิศักดิ์  ฮานาฟ  
2542 : 7)
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1.4.2  ตัวแปรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้

ตัวแปรตน คือ คุณลักษณะทางประชากรของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและ
นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส อาชีพ  รายได
ตอป  ประสบการณในการทํางาน  การฝกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

ตัวแปรตาม  คือ  เจตคติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกบัภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ได
แก ความรูสึกของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  และความ
รูความเขาใจในกฎ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการหักและนําสงภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากร

         -  เพศ - เจตคติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

         -  อายุ เกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินได

          -  สถานภาพการสมรส หัก  ณ ที่จาย

          -  รายได

ปจจัยในการรับรู -  ความรูความเขาใจของเจาหนาที่

           -  ระดับการศึกษา ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินได

           -  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  หัก ณ ที่จาย

           -  ประสบการณการทํางาน

           -  หนวยงานที่สังกัด

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.6 สมมติฐานการวิจัย

ผูวิจัยตั้งแนวทางในการวิจัยพรอมตั้งสมมติฐานไว   ดังนี้
1.6.1 ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่มีอายุตางกันมีความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก 

ณ ที่จายแตกตางกัน
1.6.2 ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษี

เงินไดหัก ณ ที่จายแตกตางกัน
1.6.3 ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่ปฏิบัติงานของสวนราชการ องคกรปกครองสวนทอง

ถ่ินและพนักงานบริษัทเอกชน มีความรูและเจตคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแตกตางกัน

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ

1.7.1  ความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  หมายถึง  ความสามารถในการระลึก    นึก
ออกในสิ่งที่ทําความเขาใจหรือเรียนรูมาแลวเกี่ยวกับความหมาย  หลักเกณฑ  ปญหาขอกฎหมาย  
ตลอดจนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย

1.7.2 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  หมายถึง  ภาษีที่กําหนดใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท 
สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร หักภาษีเงินได
ไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมิน

1.7.3  เงินไดพึงประเมิน  หมายถึง  เงินไดอันเขาลักษณะที่จะตองนํามาเสียภาษีเงินได  
นั้นอาจจะเปนตัวเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน เชน

1)  เงินสดหรือตราสารที่มีคาเปนเงินสด
2)  ทรัพยสินที่ไดรับซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน
3)  ประโยชนอ่ืนใดที่ไดซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน
4)  เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ไมวา

จะเปนการจายเงินในทอดใด ๆ ก็ตาม
5)  เครดิตภาษีเงินปนผลหรือสวนแบงกําไรที่ไดรับจากบริษัท หรือหางหุนสวน

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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1.7.4  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  หมายถึง  ภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและกระทํากิจการในที่อ่ืนๆ รวมทั้ง
ในประเทศไทยโดยใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศ
ไทยในรอบระยะเวลาบัญชี

1.7.5  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  หมายถึง  บุคคล หางหุนสวน บริษัท     หรือคณะบุคคล
ผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร

1.7.6  เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจายเงินไดพึงประเมิน  เชน เจาหนาที่บัญชีและการเงิน  สมุหบัญชี  
ผูจัดการดานการบัญชี เปนตน

1.7.7  องคการของรัฐบาล  หมายถึง  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคการของรัฐบาลและกิจการของรัฐบาล ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ ซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย

1.7.8 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนตําบล  
และเทศบาล  เปนตน (วรพิทย  มีมาก. 2535  : 7)

1.7.9 เขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา หมายถึง  สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.7.10  เจตคติของผูมีหนาที่ในการหักและนําสงภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย  หมายถึง ความรู
สึกของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

1.7.11  แบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  หมายถึง แบบแสดงรายการที่ใชในการ
นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ประกอบไปดวย

1) ภ.ง.ด. 1 หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 52 และมาตรา 
59  กรณีหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 50(1) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แหง
ประมวลรัษฎากร

2) ภ.ง.ด. 2 หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 52 และมาตรา 
59 กรณีหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 50(2) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แหง
ประมวลรัษฎากร
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3) ภ.ง.ด. 3  หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 52 และมาตรา 
59 กรณีหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา50(3)(4)(5) สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) 
(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

4) ภ.ง.ด. 53 หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส และ
มาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แหงประมวลรัษฎากร

5) ภ.ง.ด.54  หมายถึง  แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และการจําหนายเงิน
กําไร ตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

6)  ภ.พ.36 หมายถึง แบบยื่นรายการภาษีมูลคาเพิ่มที่หักไวจากการจายเงินไดคาสินคา
และบริการใหนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการในตางประเทศ


