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บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                  ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูและเจตคติของเจาหนาที่   
ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายนั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนพื้นฐานในงานวิจัย โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ  ดังนี้

                   2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร

                         2.1.1 ประวัติของกรมสรรพากร

                         2.1.2 วัตถุประสงคหลักของกรมสรรพากร

                         2.1.3 หนาที่และความรบัผิดชอบของกรมสรรพากร

                   2.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

                   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จาย

                   2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู

                   2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

                   2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
                   2.1.1 ประวัติกรมสรรพากร

                           ในปจจุบัน  ประชาชนไดเขาใจความหมายอยางดีวา “ ภาษี “ และ “ อากร “ เปน
รายไดประเภทหนึ่งของรัฐบาล และมีการใชคําทั้งสองคํานี้ในความหมายที่ไมแตกตางกัน อาทิเชน 
มีการใชคําวา “ภาษีขาเขา” และ “ภาษีขาออก” ทดแทนคําวา “อากรขาเขา” และ “อากรขาออก”  
เปนตน  แตเมื่อไดสืบสาวเรื่องราวของ “ภาษี” และ “อากร” ไปในอดีตเราก็จะไดพบวา คําวา “ภาษี” 
เปนคําศัพทที่มีอายุไมถึง 200 ป ในขณะที่คําวา “อากร” นั้นไดใชมาตั้งแตสมัยอยุธยาเปนอยางนอย  
ในการศึกษาประวัติความเปนมาหรือพัฒนาการของการใชคําวา”ภาษีอากร” ในประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทย ไดจําแนกยุคสมัยแหงการใชคําศัพทออกเปน  5  ยุค ซ่ึงประกอบดวย
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1. ยุคกอนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
2. ยุครัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
3. ยุคหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จนถึงป พ.ศ.2475
4. ยุคป พ.ศ. 2475 – 2503
5. ยุคป พ.ศ. 2504 จนถึงยุคปจจุบัน

                   การจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเปนรายไดของแผนดินสันนิษฐานวา มีมานานโดยสาเหตุที่  
ชนชาติไทยไดตั้งบานเมืองมานานหลายยุคหลายสมัยมีการอพยพโยกยายถ่ินฐานบานเมืองอยูเสมอ
จึงทําใหขาดหลักฐานไวใหคนรุนหลังไดศึกษาคนควาเพิ่งจะปรากฎหลักฐานพอที่จะอางอิงไดใน
หลักศิลาจารึกยุคกรุงสุโขทัยเปนราชธานีที่จารึกไววา “เมื่อชั่วพอขุนรามคาํแหงเมืองสุโขทัย นี้ดี  
ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอาจังกอบในไพรลูทาง” จังกอบ เปนคําภาษาเขมรหมายความถึง
ภาษีชนิดหนึ่งเก็บแกสัตวและส่ิงของซึ่งนําเขามาจําหนาย สถานที่จัดเก็บจังกอบคือปากทางเขาเมือง
ถาเมืองตั้งอยูใกลน้ําสถานที่สําหรับเก็บจังกอบก็มักตั้งอยูตรงทางน้ํารวมกันที่เรียกวา ขนอนมี 
ขนอนบก ขนอนน้ําชั้นนอกและขนอนตลาด เปนตน นอกจากนี้ยังมีสวยอากรคาฤชาธรรมเนียม
เปนแหลงที่มาของรายได การจัดเก็บภาษีในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและตนกรุงรัตน-
โกสินทรก็ดําเนินมาในลักษณะเดียวกัน  (รังสรรค  ธนะพรพันธ. 2528 : 1-2)
                   สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดกบฎเจาอนุวงศแหงเมืองเวียง
จันทร รัฐบาลมีความจําเปนตองการเงินใชในราชการมากกวาแตกอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหปรับปรุงการจัดเก็บภาษีซ่ึงเปนผลใหเกิดมีภาษีขึ้นใหมอีก 38 อยางคือ บอนเบี้ยจีน อากรหวย 
ภาษีเบ็ดเสร็จลงสําเภาของตองหาม 6 อยางภาษีพริกไทย 2 อยาง ภาษีไมฝาง ภาษีไมแดง ภาษีเกลือ 
ภาษีน้ํามะพราว ภาษีน้ํามันตางๆ ภาษีกระทะ ภาษียางตน ภาษีไตชัน  ภาษีฟน ภาษีจาก ภาษีกระแชง 
ภาษีไมไผปา ภาษีไมรวก ภาษีกอไมสีสุก ภาษีไมคางพลู ภาษีไมกง ภาษีไมซุง ภาษีฝาย ภาษียาสูบ 
ภาษีปอ ภาษีคราม ภาษีเนื้อแหง ภาษีปลาแหง ภาษีเยื่อเคย ภาษีน้ําตาลทราย ภาษีน้ําตาลหมอ ภาษีน้ํา
ออย ภาษีสํารวจ ภาษีเตาตาล ภาษีจันอับ ไพ เทียนไข เนื้อ ขนมตางๆ ภาษีปนู ภาษีเกวียนตางๆ เรือ
จางทางโยง อนึ่งในรัชกาลนี้เกิดมีผูประมูลเงินหลวงรับผูกขาดเก็บเงินผลประโยชนแผนดินใคร
ประมูลไดก็ไดชื่อวา “เจาภาษี” หรือ “นายอากร” ผูที่ไดเปนเจาภาษีนายอากรแลว โดยมากจะไดรับ
การแตงตั้งเปนขาราชการมีราชทินนามเปนหมื่นเปนขุนหรือสูงไปกวานั้น

    สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อความเจริญของประเทศ    
ไดพัฒนาไปก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีใหสูงขึ้นเพื่อนําเงินมาทะนุบํารุงประเทศ     
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ใหสอดคลองกับความเจริญของบานเมืองได  รัฐบาลจึงไดตั้งภาษีขึ้นใหมอีก 14 อยางคือ อากรการ
พนันตางๆ  ภาษีงิ้วละครการละเลนตางๆ ภาษีสุกรและเนื้อสด ภาษีปลาสดน้ําจืดน้ําเค็ม ภาษีปลาทู 
ภาษีขี้ผ้ึง ภาษีผัก ภาษีหมอหวด ภาษีถังเตารูปพรรณ ภาษีเรือมาดโกลนแจวโกลน และมีเจาหนาที่
จัดเก็บภาษีไดแก กรมคลังมหาสมบัติ กรมคลังสินคา กรมพระกลาโหม กรมมหาดไทย กรมพระ
คลังในซาย กรมพระคลังในขวา  กรมทากลาง กรมพระคลังราชการ กรมทาซายและกรมนา  วิธี
ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีก็ไดมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองกลาวคือ
ไดมีประกาศแจงใหราษฎรผูเสียภาษีทราบถึงความจําเปนที่จะตองถูกเรียกเก็บภาษี ใหราษฎรที่มี
หนาที่เสียภาษีเสียภาษีตามพิกัดที่ประกาศนี้เทาน้ัน  ถาเจาภาษีนายอากรที่มาเรียกเก็บเงินก็ให
ราษฎรผูเดือดรอนฟองรองตอเจากระทรวงที่ภาษีอากรขึ้นอยูในพระคลังนั้นๆ

  สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฎวาเงินผลประโยชน
แผนดินเขาพระคลังไมเต็มจํานวนมักติดคางอยูตามกระทรวงและเจาภาษีนายอากรเสียสวนมาก  จึง
ไดทรงวางระเบียบกิจการคลังใหมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นใน
ป พ.ศ.2416 เพื่อเก็บรายไดภาษีอากรของแผนดินมารวมไว ณ ที่แหงเดียว  ตอมาจึงยกเปนกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําตางหากในป พ.ศ.2435 ทรงปรับปรุงการภาษีอากรใหม โดย
แตงตั้งขาหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑล เพื่อปฏิบัติหนาที่เก็บภาษีอากรจากราษฎร
โดยตรง แลวรวบรวมรายไดทั้งหมดสงมารวมไวกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ราษฎรจะไดไมตอง
เสียภาษีอากรมากนอยลักล่ันกันเหมือนดังแตกอน ในการปฏิรูปการปกครองป พ.ศ.2435 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหกรมใหญๆขึ้นเปนกระทรวง ดังนี้คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กลาโหมกระทรวงตางประเทศ กระทรวงเมือง กระทรวงวัง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
กระทรวงเกษตร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงธรรมการและกระทรวงโยธาธิการ กรมพระคลังมหา
สมบัติก็ถูกยกขึ้นเปนกระทรวงมหาสมบัติ กรมสรรพากรปกติขึ้นแกกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ไดจัดตั้งขึ้นใหมเปน 2 กรมคือ กรมสรรพากรนอก มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรในจังหวัดตางๆ
ขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรในมีหนาที่เก็บภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล ในการจัดตั้งกระทรวงตางๆขึ้นเกิดมีปญหาเรื่องเงินคาใชจาย เงินเดือน
ขาราชการ คาใชสอย เงินสําหรับปลูกสรางสถานที่ราชการและบานพักขาราชการตามมณฑล
กระทรวงพระคลังในสมัยนั้นไมมีเงินพอจาย การจัดเก็บเงินรายไดตามจังหวัดตางๆยังหละหลวม
ไมรัดกุมมีการรั่วไหลอยูมาก วิธีการจัดเก็บก็ลาสมัยเมื่อไดตั้งกระทรวงขึ้นแลว กระทรวงมีหนาที่
จัดเก็บภาษีไมสามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามความประสงคของรัฐบาลได  จึงได
สงใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการมีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ และตองรับ
ภาระเปนตัวแทนของกระทรวงพระคลังในการจัดหาเงินผลประโยชนและเรงรัดเงินภาษีอารกรคาง
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ฉะนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองแสวงหาคนที่มีความรูความสามารถตลอดจนความชํานาญงานจากตาง
ประเทศ มาปรับปรุงแกไขและดําเนินการจัดเก็บภาษีใหสัมฤทธิ์ผล  ชาวตางประเทศที่มาชวยงาน
ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีดังนี้คือ

1. มิสเตอร เอฟ.เอช.ไยล    (Mr.H. Yail)
2. มิสเตอร ดับเบิลยู เอ เกรเฮม   (Mr. W.A.Grewham)
3. มิสเตอร ริเวต คาร เนคค  (Mr.Riwait  Car  Neck)

                โดยรัฐบาลไดขอยืมตัวมิสเตอร เอฟ.เอช.ไยล จากขาราชการอังกฤษมาชวยราชการงาน
ดานการคลังในป พ.ศ.2440 เร่ิมเก็บภาษีจากมณฑลปราจีน ซ่ึงมิสเตอรเอฟ.เอช.ไยล  ไดทํางานมี
ประสิทธิภาพไดประโยชนแกทางราชการเปนอยางมาก ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่การเดินสํารวจเรงรัด
ที่นาที่เมืองปราจีนบุรีนั้นไดพบขอบกพรองตางๆ ในการจัดเก็บภาษีอากรคานา  จึงไดรายงานให  
พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นนริศราชหฤทัยทรงทราบ พรอมทั้งวิธีการแกไข ตอมาไดโปรดให
ขยายการเก็บภาษีอากรออกไปยังมณฑลตางๆทุกมณฑลยกเวนมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อไดทรงเห็นวา 
มิสเตอรเอฟ.เอช.ไยล  มีความรูความชํานาญในเรื่องที่ดินและการสรรพากร  จึงไดทรงแตงตั้งให
เปนเจากรมสรรพากรนอก ขึ้นอยูในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในขั้นตนมีสํานักงานตั้งอยูที่
มณฑลปราจีนบุรี ภายหลังมิสเตอรริเวตคารเนคค ชนชาติอังกฤษ ตําแหนงที่ปรึกษากระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ ไดทํารายงานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เห็นควรแยก
การสรรพากรเก็บผลประโยชนแผนดินออกเปนคนละพวกกับการคลังหรือการรักษาเงิน และให
การสรรพากรไปไวในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแยกเปนเจาพนักงานพวกหนึ่งตาง
จากเจาพนักงานคลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริเห็นชอบดวยจึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยกกรมสรรพากรนอกมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2442

  สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเห็นวา      
กรมสรรพากรซึ่งมีหนาที่ตรวจตราตักเตือนเจาพนักงานผูปกครองทองที่ในการตรวจเก็บภาษีอากร
กระทําการบัญชีและรวบรวมเงินผลประโยชนแผนดินจะรวมอยูในกระทรวงมหาดไทย อัน
เสนาบดีมีหนาที่ปกครองยังไมสูเหมาะสมแกการ ควรมาขึ้นอยูกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอัน
เสนาบดีมีหนาที่ดําริและบัญชาการเงินอยูแลวเพื่อจะไดจัดการตรวจตราใหเปนประโยชนยิ่งขึ้น 
ฉะนั้น จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยกกรมสรรพากรในซึ่งเดิมขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล
และกรมสรรพากรนอกซึ่งเดิมอยูในกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นอยูในบังคับบัญชากระทรวงพระคลัง
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มหาสมบัติและใหรวมเขาเปนกรมเดียวกันเรียกวา “กรมสรรพากร” ตั้งแตวันที่  2  กันยายน  
พ.ศ.2458  จนถึงปจจุบัน (http://www.rd.go.th. 1 กุมภาพันธ 2546)

                 2.1.2 วัตถุประสงคหลักของกรมสรรพากร

                        1) จัดเก็บภาษีในระดับที่เหมาะสมและทั่วถึงดวยคาใชจายที่ต่ําของกรมสรรพากร
และของผูเสียภาษี
                        2)  มุงพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหแขงขันกับตางประเทศได
                        3)  สรางความเขาใจของผูเสียภาษีใหเห็นวาผูอ่ืนเสียภาษีถูกตองครบถวน
                        4) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตมีประสิทธิภาพ    และเที่ยงธรรมโดยจะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้

  (1)  ใหบริการที่ดีแกผูเสียภาษีดวยความเต็มใจ
  (2)  ใหความรูความเขาใจแกผูเสียภาษี     เพื่อใหเกิดความสมัครใจในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในระดับสูงสุด
   (3) ใหคําแนะนําถึงประสิทธิผลและความรับผิดชอบในการเสียภาษี

                 (4) ใหทราบขอบเขตของการปฏิบัติงานตามกฎหมายและผลของการไมปฏิบัติ
งานตามกฎหมาย

   (5) ใหมีการดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหการบริหารงานจัดเก็บที่เหมาะสม
                       (6) หาวิธีการที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอยาง

ตอเนื่องเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

                  2.1.3  หนาที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

                  การบริหารประเทศของรัฐบาลสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหรัฐบาลบริหารประเทศได
เจริญกาวหนาหรือไมก็คืองบประมาณแผนดินโดยงบประมาณแผนดินดังกลาวก็ไดมาจากการจัด
เก็บภาษีประเภทตางๆเปนสวนใหญกรมสรรพากรซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจึงมีบทบาทสําคัญ
ในฐานะเปนกลไกของรัฐในการบริหารประเทศชาติ ภาษีอากรที่กรมสรรพากรดําเนินการจัดเก็บมี
ดังนี้

                        1) การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไดแก    ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล    ภาษีมูลคาเพิ่ม    ภาษีธุรกิจเฉพาะ    อากรแสตมป
                        2) การจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายอื่นๆที่กําหนด  ภาษีเงินไดปโตรเลียม
อากรรังนก   รายไดอ่ืนๆ
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                        3) ศึกษาคนควาเพื่อเสนอความเห็นตอกระทรวงการคลังในเรื่องการปรับปรุงการจัด
เก็บภาษีอากรที่อยูในความรับผิดชอบ

                        4) ดําเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกรม
สรรพากรหรือตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

อธิบดีกรมสรรพากร

กลุมงานสืบสวนและคดี
(สค.)

กลุมงานสงเสริม
ประสิทธิภาพ (สป.)

รองอธิบดีกรมสรรพากร

สํานักงานเลขานุการกรม(ลข.) กองคลัง (คล.) กองการเจาหนาที่ กองฝกอบรม(ฝอ.)

ศูนยเอกสารกลาง(อก.) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักกฎหมาย

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สส.)

สํานักงานสรรพากรภาค 1-12(สภ.)

สํานักงานบริหารภาษีธุรกิจขาดใหญ(ภญ.) สํานักบริหารการเสียภาษี
ทางอิเลกทรอนิกส (บอ.)

สํานักมาตรฐานการตรวจ
สอบบัญชีภาษีอากร(มบ.)

สํานักงานสรรพากรพื้นที่(สท.)

ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ

งานตรวจสอบภายใน(ตม.) งานตรวจราชการ 1-2 (ตร.)

กลุมงานบริหารการคืนภาษีมูลคา
เพิ่มใหแกนักทองเที่ยว(ตท.)

สํานักอุทธรณภาษี

สํานักแผนภาษี(ผษ.) สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี สํานักมาตรฐานการกํากับ
และตรวจสอบภาษี(มก.)

สํานักตรวจสอบ
ภาษีภาษีกลาง (ตส.)

ภาพ  2  แผนภูมิโครงสรางหนวยงานราชการกรมสรรพากร
(ที่มา : กรมสรรพากร  กลุมพัฒนาระบบงานและองคกร  สํานักแผนภาษี.  2545 : 19)
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2.2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

ในการศึกษาความรูและเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอการหักภาษีและนําสง
ภาษีหัก ณ ที่จายนั้น  ผูวิจัยไดเรียบเรียงความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย    ดังนี้

2.2.1 ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จาย

                          การหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย หมายถึง วิธีการจัดเก็บภาษีที่กฎหมายกําหนดใหผู
จายเงินไดทําหนาที่หักเงินซึ่งตนมีหนาที่จายใหแกผูรับเงิน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด แลวนําเงินนั้นสงแกรัฐบาล เงินที่ไดหักและนําสงดังกลาวถือเปนเครดิตภาษี ในการเสีย
ภาษีเงินไดของผูรับเงินเมื่อถึงกําหนดเวลาการยื่นรายการเสียภาษี  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย    
ประกอบดวย

                        1) บุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปใด หางหุนสวนสามัญ  
คณะบุคคลซึ่งไมใชนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูจายเงินไดใหแกผูรับเงินไดที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา เปนตนวา บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล โดยเงินไดที่จาย
มิใชเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวน  ไมนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

2)  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายหรือเสียภาษีจากการจําหนายเงินกําไร  ไดแก

(1) เจาพนักงานผูจายเงินของรัฐบาล องคการของรัฐ หรือองคการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอื่นๆที่จายเงินไดพึงประเมินทุกประเภทใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลครั้ง
หนึ่งๆตั้งแต 500 บาทขึ้นไป

(2) บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผูจายเงินไดตามมาตรา 40
(8) เฉพาะที่จายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งเปนผูขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย

 (3) ผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) ใหแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ   และมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแตไดรับเงินไดที่จายจากตางประเทศหรือในประเทศไทย  ซ่ึงกรณีที่จายเงินไดใหกับ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งอยูในตางประเทศและเปนสาขาของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล    ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผูจายเงินไดตามขอนี้ไมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
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(4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มิใชรัฐบาล  องคการของรัฐบาล เทศบาล 
หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) สําหรับ
การซื้อสินคาพืชไรประเภทยางพารา มันสําปะหลัง ปอ ขาว ขาวโพด ออย เฉพาะกรณีผูซ้ือเปนผูสง
ออก    หรือผูผลิตใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลโดยคํานวณหักไวทุกครั้งที่จายเงินไดพงึ
ประเมินในอัตรารอยละ 0.75 ของยอดเงินไดพึงประเมินที่จายในแตละครั้งตั้งแต  500  บาทขึ้นไป

(5) ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย และบริษัทตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงเปนผูจายดอกเบี้ยเงินฝาก 
ดอกเบี้ยตั๋วเงินใหแกผูรับซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ในประเทศไทย  
โดยคํานวณหักไวทุกครั้งที่จายในอัตรารอยละ 1.0 ของยอดเงินไดพึงประเมินที่จายในแตละครั้งตั้ง
แต  500  บาทขึ้นไป

(6) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ที่มีการจําหนายเงินกําไรหรือเงินประเภท
อ่ืนใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรไปจากประเทศไทย

2.2.2  หลักเกณฑการหักภาษี ณ ที่จาย

                         การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เปนขอกําหนดของกฎหมายที่บังคับใหผูจายเงินมี   หนา
ที่ตองหักภาษี ณ ที่จายทุกครั้งที่มีการจายเงินไดซ่ึงเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หากฝาฝนไมวาจะ
เปนกรณีมิไดหัก และนําสงภาษีตอกรมสรรพากร ผูจายเงินจะตองมีความรับผิดตามกฎหมาย  การ
หักภาษี ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร  สามารถแบงประเภทของการหักภาษี ณ ที่จายไดเปน  2  
หลักเกณฑ  คือ  กรณีกําหนดชัดแจงไวแลวในตัวบท  และ กรณีที่ตองหักตามมาตรา 3 เตรส  ดังนี้

    1) การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ซ่ึงกําหนดไวชัดแจงในตัวบทตามประมวลรัษฎากร
ไดกําหนดใหผูจายเงินไดตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายไวอยางชัดเจน 4 กรณี คือ ตามมาตรา 50 
มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร  โดยบัญญัติไวดังนี้

    (1) มาตรา 50  ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้

      ก. ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ  (2) แหงประมวล
รัษฎากร ใหคูณเงินไดพึงประเมินที่จายดวยจํานวนคราวที่จาย เพื่อใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวา
ไดจายทั้งป แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหหารดวยจํานวน
คราวที่ตองจายไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น ถาการหารดวยจํานวนคราวที่
จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว  เหลือเศษเทาใดใหเพิ่มเงินเทาจํานวนที่เหลือเศษนั้นรวม
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เขากับเงินภาษีที่จะตองหักไวคร้ังสุดทายในปนั้น  เพื่อใหยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปเทากับจํานวน
ภาษีที่จะตองเสียทั้งป

                 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซ่ึงเปนเงินที่นายจางจายใหคร้ังเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน ซ่ึงไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑวิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(5) เปนเงินภาษีเทาใดใหหักเปน
เงินภาษีไวเทานั้น  ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูใน
ประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได

      ข. ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) แหงประมวล
รัษฎากรใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินไดเวนแตกรณีดังนี้

      ก) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุ
ไวใน (2) (3) (4)  และ (5) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทยใหคํานวณหักในอัตรา
รอยละ 15.0  ของเงินได

      ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3)(ก) และ (ค) ให
คํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได

      ค) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3)(ข) ใหถือวาผูออกตั๋ว
เงิน ผูออกตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ หรือนิติบุคคลผูโอนตั๋วหรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดตามสวนนี้เปนผูจายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงินไดใน
อัตรารอยละ 15.0 ของเงินได และใหถือวาภาษีที่เรียกเก็บนั้นเปนภาษีที่หักไว

      ง) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 40(4)(ก) ที่มิไดระบุใน (ข) 
และ (ค) แหงมาตรานี้ ถาผูจายเงินไดมิใชเปนนิติบุคคล  และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศ
ไทย ไมตองหักภาษีตามมาตรานี้

      จ) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตราที่ระบุในมาตรา 40(4)(ข) ให
คํานวณหักในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินได

      ค. ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6)  แหงประมวล
รัษฎากร ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของ
เงินได

      ง. กรณีผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) 
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(7) หรือ (8) แตไมรวมถึงการจายคาซื้อพืชผลทางการเกษตรใหกับผูรับรายหนึ่ง ๆ มีจํานวนรวมทั้ง
ส้ินตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไป แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆไมถึง 10,000 บาทใหคํานวณ
หักในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึงประเมินแตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขันให
คํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได

     จ. ในกรณีการจายเงินไดตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่จาย
ใหแกผูรับซึ่งขายอสังหาริมทรัพยใหคํานวณหักดังตอไปนี้

      ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจาก
การใหโดยเสนหา ใหคํานวณหักภาษีตามเกณฑในมาตรา 48(4) (ก) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหัก
เปนเงินภาษีไวเทานั้น

      ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหัก  คาใช
จายเปนการเหมาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณตามเกณฑในอัตรา 48(4) (ข) เปน
เงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น

       ค) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
โดยไมมีคาตอบแทนใหผูโอนหักภาษีตามเกณฑใน ข. ขอ จ) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได

      (2) มาตรา 69 ทวิ  ภายใตบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล   องคการของรัฐบาล เทศ
บาล สุขาภิบาลหรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 
ใหกับนิติบุคคลใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 ภาษีที่หักไวนี้ใหถือเปน
เครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หัก
ไวนั้น ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

      (3) มาตรา 69 ตรี  ใหบุคคล  หางหุนสวน  บริษัท  สมาคม   หรือคณะบุคคล ผู
จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8)  เฉพาะที่จายใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงขาย
อสังหาริมทรัพยคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 แลวนําสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 52 วรรคสอง
และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม ภาษีที่หักไวและนําสงตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หัก
ไวนั้น

      (4) มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย  แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5 ) หรือ 
(6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษีโดยใหผูจายหัก
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ภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  แลว
นําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นแบบแสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในกําหนดเจ็ดวันนับ
แตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้น ทั้งนี้ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทั้งตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ  ไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรม

     2) การหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร มาตรา 3 
เตรส แหงประมวลรัษฎากร  เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรออกคําสั่ง
ใหผูจายเงนิไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากรที่ไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตาม
ปกติที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว (กลุมที่ 1) ใหมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายดวยตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวงโดยใหนํามาตรา 53  มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 60 และมาตรา 
63 มาใชบังคับโดยอนุโลม(กฎหมายปรับปรุงใหมตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ซ่ึงมีผล
ใชบังคับสําหรับการจายเงินไดตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป)

จะเห็นไดวา  การหักภาษีเงินได  ณ ที่จายกรณีที่กฎหมายกําหนดใหผูจายมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จาย  ไวโดยเฉพาะอยูแลว   ถาผูจายตองจายเงินไดตามเกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  

ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะดังกลาว  ก็ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ตามที่กฎหมายกําหนด
ไวนั้น  ไมตองไปดูบทกฎหมายในมาตราอื่น

อยางไรก็ดี  ถาผูจายเงินไดพงึประเมินใหแกผูรับ  ไมไดอยูในเกณฑที่จะตองหักภาษีเงิน
ได  ณ ที่จาย  ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ตามที่กลาวขาง
ตนก็ไมไดหมายความวา ผูจายจะไมอยูในขายที่จะตองหักภาษี  ณ ที่จาย  เนื่องจากยังมีกฎหมาย
ตามมาตรา  3  เตรส  แหงประมวลรัษฎากร  ไดใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรที่จะกําหนดใหผูจาย
เงินไดนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนดใหหักภาษีเงินได  ณ ที่จายไวโดยเฉพาะแลว  ใหผูจายหัก
ภาษีเงินได  ณ ที่จายและนําสงภาษีดังกลาวตอกรมสรรพากรได  ซ่ึงกฎหมายมาตราดังกลาวได
บัญญัติไววา   ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี  ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหผูจาย
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40  ซ่ึงไมมีหนาที่หักภาษี  ณ ที่จายตามลักษณะที่ 2  หักภาษี ณ  ที่จาย
ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  ในการนี้ใหนํามาตรา  52  มาตรา 53
มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  59  มาตรา  60  มาตรา  63  มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ตามมาตรา  3  เตรส  ไดมีการกําหนด
หลักเกณฑ  อัตรา  เงื่อนไข  ไวตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ซ่ึงเปนไปตามกรอบที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง  ฉบับที่  144  และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ
ที่จาย  ตามคําสั่งดังกลาว  ที่ผูจายจะตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จายไวดังนี้

ตาราง 1 บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่ง  ท.ป. 4/2528  กอนที่จะมี
              การแกไขเพิ่มเติม

เงินไดพึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
                     (ผูจายเงิน)

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย
               (ผูรับเงิน)

อัตรา
(%)

1. การจายเงินคาซื้อสินคา
ดังตอไปนี้

เฉพาะกรณีผูจายเปนบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติ
บุคคลอื่นที่เปน

บริษัท ฯ ผูมีเงินได 0.75

(1) ยางแผนหรือยางชนิด
อ่ืน

ผูสงออก  หรือผูผลิตผลิตภัณฑยาง บริษัท ฯ ผูมีเงินได 0.75

(2) มันสําปะหลัง ผูสงออก บริษัท ฯ ผูมีเงินได 0.75
(3) ปอ ผูสงออก หรือผูผลิตกระสอบปาน

ผากระสอบปาน  ดายทอกระสอบ
ปานหรือทอผากระสอบปาน  เชือก
หรือผลิตภัณฑใด ๆ ที่ผลิตจากปอ

บริษัท ฯ ผูมีเงินได 0.75
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ตาราง 1  (ตอ) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่ง  ท.ป. 4/2528  กอนที่
        จะมีการแกไขเพิ่มเติม

เงินไดพึงประเมิน
ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย

                     (ผูจายเงิน)
ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย

               (ผูรับเงิน)
อัตรา
(%)

(4) ขาวโพด

(5) ออย
(6) เมล็ดกาแฟ  ไมวาจะคั่ว

แลวหรือไม
(7) ผลปาลมน้ํามัน
(8) ขาว
คําวา “ขาว” หมายความวา
ขาวสาร  ปลายขาว  ขาว
กลอง  ปลายขาวกลอง  ขาว
นึ่ง  ปลายขาวนึ่ง  ไมวาจะ
เปนขาวเจาหรือขาวเหนียว
(9) สินคาตาม (1) ถึง (8)

ผูสงออก  หรือผูผลิตน้ํามันพืช
หรืออาหารสัตวทุก
ผูผลิตน้ําตาลทุกชนิด
ผูสงออก  หรือผูผลิตผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปจากกาแฟ
ผูผลิตน้ํามันปาลมหรือน้ํามันพืช
ผูสงออก

ผูซ้ือเปนผูไมมีหนาที่เสียภาษีเงินได
แตไมรวมถึงกลุมเกษตรกรรม  ตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ

บริษัทฯผูมีเงินได
”

”
”
”
”

”

0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75

2. ดอกเบี้ยเงินฝาก  ตั๋วเงิน ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย  และบริษัทเครดิต
ฟองซิเอร  ผูจายเงินได

(ก) บริษัทฯ ที่ประกอบกิจ
การในประเทศไทย  นอก
จาก (ข)
(ข) มูลนิธิหรือสมาคม

1.0

10.0
3. เงินปนผลหรือเงินสวน

แบงของกําไร
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  กองทุน
รวมหรือสถาบันการเงิน  ที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศ
ไทย  จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงิน

(ก) บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศและ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย
(ข) บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตาม

10.0

10.0
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ตาราง 1  (ตอ) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่ง  ท.ป. 4/2528
               กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม

เงินไดพึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
(ผูจายเงิน)

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย
(ผูรับเงิน)

อัตรา
(%)

เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชย
กรรม  หรืออุตสาหกรรม  (ไมรวม
ถึงกิจกรรมรวมคา)  ผูจายเงินได

กฎหมายไทยและมิใช
บริษัทจดทะเบียน

4. เงินคาเชาหรือผล
ประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่อง
จากการใหเชาทรัพยสิน (แต
ไมรวมถึงคาแหงอาคารหรือ
โรงเรียนที่ไดรับกรรมสิทธิ์)
ไมใชบังคับถึงการจายเงินคา
เชาตามสัญญาใหเชาแบบ
ลิสซ่ิง  และหลักเกณฑของ
สัญญาการใหเชาแบบลิสซ่ิง
ใหดูคําสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป. 34/2534

- เงินคาเชาเรือตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี  ที่ใชในการขน
สงสินคาระหวางประเทศ

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่น

(ก) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา
(ข) บริษัทฯ ที่ประกอบกิจ
การในประเทศไทย นอก
จาก (ค)
(ค) มูลนิธิหรือสมาคม

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา

- บริษัทฯ ที่ประกอบกิจ
การในประเทศไทย
นอกจาก (ค)

5.0

5.0

10.0

1.0

1.0
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ตาราง 1  (ตอ) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่ง  ท.ป. 4/2528
                กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม

เงินไดพึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
(ผูจายเงิน)

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย
(ผูรับเงิน)

อัตรา
(%)

5. เงินไดจากวิชาชีพ
        อิสระ

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่น  ผูจายเงินได

(ก) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา  ซ่ึง
มีภูมิลําเนาหรืออยูใน
ประเทศไทย

(ข) บริษัทฯ ที่ประกอบ
กิจการในประเทศ
ไทย นอกจาก (ข)

        มูลนิธิหรือสมาคม

3.0

3.0

10.0

6.  เงินคาจางทําของ ตาม
มาตรา  40 (7) (8)

(1) บุคคล บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่นหางหุน
สวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ผูจายเงินได

บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย  โดยมิไดมี
สํานักงานสาขาตั้งอยูเปน
การถาวรในประเทศไทย

5.0

(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ผูจายเงินได

- บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย (ไมรวม
ถึงมูลนิธิหรือสมาคม)

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา

3.0

5.0

(3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ผูจายเงินได

บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ
ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย  โดยมีสํานัก

3.0
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ตาราง 1  (ตอ) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่ง  ท.ป. 4/2528
               กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม

เงินไดพึงประเมิน ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
(ผูจายเงิน)

ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย
(ผูรับเงิน)

อัตรา
(%)

งานสาขาตั้งอยูเปนการ
ถาวรในประเทศ

7.เงินรางวัลในการประกวด
การแขงขัน การชิงโชคหรือ
การอื่นใด อันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน

บุคคลหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นหางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคล  ที่มิใชนิติ
บุคคลผูจายเงินได

- บริษัท ฯ ผูมีเงินได
- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

5.0
5.0

8. เงินคาแสดงตางๆที่จาย
ใหแกนักแสดงสาธารณะซึ่ง
หมายถึง นักแสดงละคร
ภาพยนตรวิทยุหรือโทร
ทัศน นักรอง นักดนตรี นัก
กีฬาอาชีพ

บุคคลหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นหางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคล  ที่มิใชนิติ
บุคคลผูจายเงินได

1. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาที่มีภูมิ
ลําเนาอยูตางประเทศ

ตาม
อัตรา
ภาษีเงิน
ได

บุคคล
ธรรมดา

9.  เงินคาโฆษณา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่น  ผูจายเงินได

- บริษัทฯ ผูมีเงินได
- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา

2.0
2.0

10.  เงินคาซื้อสัตวน้ํา ทั้งที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิต  และสวน
ตาง ๆ ของสัตวน้ําไมวาสด
หรือแชเย็น แชเย็นจนแข็ง
หรือกระทําดวยประการใด
เพื่อรักษาไวมิใหเปอยเนา
ระหวางขนสง

ผูสงออกหรือผูผลิตผลิตภัณฑใด ๆ
จากสัตวน้ํา  ผูจายเงินได  ไมวาจะ
เปนบุคคล  บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น   หาง
หุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิ
ใชนิติบุคคล

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล

1.0

1.0

(ที่มา : ชุมพร   เสนไสย.  2544 : 29-33)
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     บริษัทฯ =  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ซ่ึงไดแก  บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด
(มหาชน)  หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญ  นิติบุคคล  กิจการรวมคา  มูลนิธิหรือสมาคม

การหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่  ท.ป.4/2528 ตามกรอบขางตน
ไดกําหนดใหผูจายตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ตั้งแตป 2528 (เวนแตเงินไดบางกรณี  ที่มีการ
กําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายเพิ่มเติมภายหลังป 2528  เชน  คาจางทําของที่กําหนดใหหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย ตั้งแตป 2530)  ซ่ึงการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ใชมาจนถึงปจจุบัน  และยังคงใช
บังคับตอไป  ไมมีการยกเลิกแตอยางใด

ในสวนที่เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามกฎหมายใหม  เปนการกําหนดให
ผูจายเงินไดที่จายเงินไดตามประเภทที่มีการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ซ่ึงเปนเงินได
ที่แตเดิมไมไดมีการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  จึงเปนการกําหนดใหมีการหักภาษี
เงินได  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายใหมมีกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี้คือ กฎกระทรวง  ฉบับ 229  ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินได และ คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  เร่ือง  ส่ัง
ใหผูจายเงินไดพึงประเมิน  ตามมาตรา 40  แหงประมวลรัษฎากร  มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ลงวันที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเปนการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตรา  ในการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่
จาย  ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544  นั้นมีผลใชบังคับสําหรับการจายเงินไดที่อยูใน
เกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จายตามคําสั่งดังกลาว  ตั้งแตวันที่ 16  กรกฎาคม  2544

สําหรับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตรา  หากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ตามคําสั่งกรม
สรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  ไดมีการวางกรอบไวตามตาราง ดังนี้

ตาราง 2 การหักภาษี  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายใหม  ที่กําหนดเพิ่มเติม ตาม ท.ป.101/2544

ประเภทเงินได ผูหัก  (ผูจาย) ผูถูกหัก  (ผูรับ) อัตรา

1. เงินไดตาม  ม.40 (2) บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน

 -     บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
       ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

- มูลนิธิหรือสมาคม (ไมรวมมูล
นิธิ หรือสมาคม ที่ไดรับการ
ประกาศใหเปนองคการสาธารณ
กุศล)

3 %

10%
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ตาราง 2 (ตอ)  การหักภาษี  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายใหม  ที่กําหนดเพิ่มเติม ตาม ท.ป.101/2544

ประเภทเงินได ผูหัก  (ผูจาย) ผูถูกหัก  (ผูรับ) อัตรา
2.  เงินไดตาม ม.40 (3) บริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน

- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย

- มูลนิธิหรือสมาคม  (ไมรวมมูล
นิธิ หรือสมาคม ที่ไดรับการ

          ประกาศใหเปนองคการ
          สาธารณกุศล)

3%

10%

3. เงินไดตาม ม.40 (4)(ก) สถาบันการเงิน (ธนาคาร
พาณิชย  บริษัทเงินทุน,
บริษัทหลักทรัพย,  บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย, บริษัท
เครดิตฟองซิเอร)

1%

4.  เงินไดตาม ม.40(4)
(ก) เฉพาะดอกเบี้ยพันธ
บัตรและดอกเบี้ยหุนกู

บริษัทหรือหางหุนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
ไมรวมสถาบันการเงิน

-  สถาบันการเงิน 1%

5.  เงินไดตาม ม.40(4)
(ก) เฉพาะดอกเบี้ยพันธ
บัตร, ดอกเบี้ยหุนกู ดอก
เบี้ยตั๋วเงิน,  ดอกเบี้ยเงิน
กูยืม, ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่
เหลือหลังถูกหัก ณ ที่จาย
ดวยภาษีปโตรเลียมหรือ
ผลตาง (สวนลด) คร้ัง
แรกจากการซื้อตั๋วเงิน

บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน ไมรวมสถาบันการเงิน

- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
ไทยไมรวมสถาบันการเงิน
-  มูลนธิิหรือสมาคม  (ไมรวมมูลนิธิ
หรือสมาคม  ที่ไดรับการประกาศให
เปนองคการสาธารณกุศล)

 1 %

10 %
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ตาราง 2 (ตอ)  การหักภาษี  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายใหม  ที่กําหนดเพิ่มเติม ตาม ท.ป.101/2544

ประเภทเงินได ผูหัก  (ผูจาย) ผูถูกหัก  (ผูรับ) อัตรา
หรือตราสารหนี้  ที่
บริษัทเปนผูออก
6. เงินไดตาม ม.40 (8)
ไมรวมคาบริการ
(1) คาจางทําของ
(2) คาโดยสารสําหรับ

การขนสงสาธารณะ
(3) คาบริการของโรง

แรมและคาบริการ
(4) คาแสดงใหแกนัก

แสดงสาธารณะ
(5) คาโฆษณา
(6) คาเบี้ยประกันชีวิต

และประกันวินาศภัย

บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน

- ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
- บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย (ไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม)

3%

3%

7. เงินไดตาม ม.40 (8)
รางวัล  สวนลด หรือ
ประโยชนใด ๆ จากการ
สงเสริมการขาย

บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน

- บุคคลธรรมดา
-      บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
ไทยไมรวมมูลนิธิหรือสมาคม
ไมรวมผูรับที่เปนผูซ้ือสินคาหรือ
ผูรับบริการ  ซ่ึงเปนผูบริโภคหรือ
ผูประกอบการที่สินคาหรือบริการ
ไปใชในการประกอบกิจการของตน
เองโดยตรง โดยมิไดมีวัตถุประสงค
จะนําไปขายตอ

3%
3%

8. คาเบี้ยประกันวินาศ
ภัย

บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย

1%

( ที่มา : ชุมพร   เสนไสย.  2544 : 34 –37)
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ขอสังเกต   การที่ผูจายเงินไดจะตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายนั้น  เงื่อนไขที่จะมีการหัก
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายได  จะตองครบเงื่อนไขทั้งประเภทเงินไดที่จาย  ผูจายที่มีหนาที่ตองหักภาษี
ผูรับซึ่งตองถูกหักภาษี  โดยหักตามอัตราภาษีที่กําหนดไว  และจํานวนเงินที่อยูในเกณฑที่มีการจาย
แลวจะตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย (จะตองมีจํานวนตามสัญญาหนึ่ง ๆ ตั้งแต 1,000 บาทขึ้น
ไป)  ถาไมครบเงื่อนไขผูจายไมตองหักภาษี  ณ ที่จาย  เชน ถาจายคาซื้อขายสินคา  ผูจายก็ไมตองหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย  เพราะไมไดมีการกําหนดใหตองมีการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  (เวนแตคาซื้อ
พืชไรบางกรณี)  หรือกรณีบุคคลธรรมดาเปนผูจายคาขนสง  ก็ไมตองหักภาษีเงนิได  ณ ที่จายเพราะ
เงื่อนไขของผูจายเงินไดไมอยูในเกณฑที่มีการกําหนดใหหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย หรือกรณีการจาย
คาบริการใหแกการทาเรือแหงประเทศไทย  ก็ไมอยูในเกณฑตองถูกหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย

นอกจากนี้ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  ไดวางกรอบจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะ
ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ไวโดยกําหนดจํานวนเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต  1,000.00 บาท
ขึ้นไป  จึงจะอยูในขายตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ทั้งนี้  จํานวนเงินขั้นต่ําดังกลาวจะใชใน
กรณีการจายเงินไดที่อยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ตามคําสั่ง  กรมสรรพากรที่ ท.ป.
101/2528  ที่มีการกําหนดไวแตเดิม  และตามคําสั่งใหมดวย  สําหรับการจายเงินได  ตั้งแตวันที่ 16
กรกฎาคม 2544

การหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร และการหักภาษีเงินได  ณ
ที่จาย  ตามกฎหมายใหมคําสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2544  ได
กําหนดประเภทเงินไดที่จาย  เงื่อนไข  และอัตราภาษีหัก ณ  ที่จาย  ซ่ึงแยกพิจารณาได  ดังนี้

     (1) การจายเงินได  ตามมาตรา  40 (2)  แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑ  เงื่อน
ไข  และอัตรา  ดังนี้  เงินไดที่จาย  ไดแก  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (2) แหงประมวล
รัษฎากร  ซ่ึงไดแก  เงินไดเนื่องจากการรับทํางานใหไมวาจะเปนคาธรรมเนียม  คานายหนา   คา
สวนลด   และเงินอุดหนุนในงานที่ทํา
                                   ผูจาย   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น
                                   ผูรับ   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ซ่ึงประกอบกิจการใน
ประเทศไทยตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  3.0
                                   ผูรับ   ไดแก  มูลนิธิหรือสมาคม  ซ่ึงประกอบกิจการมีรายได  แตไมรวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม  ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล  ตามมาตรา
47 (7)  (ข) แหงประมวลรัษฎากร  ตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ 10.0
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เงินไดตามมาตรา  40 (2) แหงประมวลรัษฎากร   ที่มีการกําหนดใหผูจายเงินได  ตองหัก
ภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในกรณีนี้  จะเปนภาคธุรกิจที่มีการจายเงินใหแกกัน  เนื่องจากกําหนดใหผูจาย
และผูรับเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเทานั้น  (รวมผูรับที่เปนมูลนิธิหรือสมาคมกําหนด
ใหหักในอัตรารอยละ 10.0)  ดังนั้น  เงินไดตามมาตรา  40 (2)  ซ่ึงเปนเงินไดอันเกิดจากการรับ
ทํางานให  จึงอาจจะมีกรณีที่จะเกิดขึ้นไดเฉพาะการรับทํางานใหที่ผูรับมีคาใชจายจํานวนไมมาก
ในการกอใหเกิดเงินได  ไดแก  คานายหนา   คาบําเหน็จของตัวแทน  และคาธรรมเนียมบางกรณี
สวนการรับทํางานให  (การจางทําของ)  ที่มีคาใชจายจํานวนมากในการกอใหเกิดรายได  เปนการ
ทําในรูปของธุรกิจ  ซ่ึงจะถือเปนเงินได  ตามมาตรา  40 (7) (8) แหงประมวลรัษฎากรนั้น  ไดมีการ
กําหนดใหผูจายเงินไดหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  อยูแลว  ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 โดย
ตัวอยางเงินไดพึงประเมิน  ตามมาตรา  40 (2) แหงประมวลรัษฎากร  มีดังนี้

       ก. คานายหนาตัวแทน  การเปนนายหนาตัวแทน  ใหแกบริษัทรับประกัน
ชีวิต  หรือรับประกันวินาศภัย   ซ่ึงบริษัทรับประกัน  ไดจายใหแกนายหนาตัวแทน

       ข. คานายหนาในการจัดหาผูเชาพื้นที่ในหางสรรพสินคา  เชน บริษัท ก. เปน
ผูจัดหาใหลูกคาเขาไปจองพื้นที่ในหางสรรพสินคา  และบริษัท ก.จํากัด จะไดคาตอบแทนจากหาง
ในการที่หางสรรพสินคากับลูกคาไดเขาทําสัญญากัน

       ค. คานายหนา ในการเปนนายหนาใหผูขายสินคากับผูซ้ือสินคาไดซ้ือขาย
สินคา

       ง. คานายหนา  ในการนําเรือเขาทาเรือ  คานายหนาในการหาผูเชาเรือ
       จ. คาตอบแทน  ในการเปนนายหนาตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย  เชน

บริษัท ก. ไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ข. เปนนายหนาตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย  และ
บริษัท ก.ไดจายคาตอบแทนใหบริษัท  ข. คานายหนาหรือตัวแทน  จากการเปนนายหนาตัวแทนให
บริษัทขนสงระหวางประเทศ  คาบําเหน็จที่ผูนําเขา-สงออก  ไดจายใหแก นายหนาในการเปนตัว
แทนกระทําพิธีการศุลกากรแทนเจาของสินคา  คาจางหรือคาปวยการ  ในการดําเนินการติดตอขอ
รับบัตรชดเชยคาภาษีอากรจากกรมศุลกากรแทนผูสงออกคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู  
(Management  Fee) คาธรรมเนียมในการดูแลเงินกู  (Agency  Fee)  ปญหาในการหักภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จายที่อาจจะเกิดขึ้นไดมักเปนกรณีที่ตัวการ  มอบหมายใหตัวแทนดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ของแทนตัวการ (ผูนําเขา-สงออก)  โดยในการดําเนินพิธีการออกของตัวแทนไดมีการทดรองจายคา
ใชจายตาง ๆ แทนตัวการไปกอนแลวจึงมาเรียกคืนเงินทดรองจายจากตัวการ  พรอมคาบําเหน็จ
ตอบแทน  ในกรณีดังกลาวจะมีวิธีการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จายอยางไร  ระหวางผูนําเขา-สงออก กับ
นายหนา และระหวางนายหนาที่จายเงินคาใชจายใหแกบุคคลอื่น  เพื่อออกของแทนผูนําเขา-สงออก
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การที่นายหนาจายเงินทดรองจายแทนผูนําเขา-สงออกไปกอนนั้น  ถาการจายเงินอยูในเกณฑที่ตอง
หักภาษีเงินได  ณ ที่จาย เชน  การจายคาคลังสินคา คาขนสงหรือคาบริการอื่น นายหนาเปนผูทดรอง
จายเงินแทนไปกอน  ก็จะตองหักภาษีเงินได  ณ  ที่จายตามที่กฎหมายกําหนดไว  โดยจะตองเปน
ผูออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  เพื่อสงมอบใหผูถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จายพรอม
กับการจายเงินดวยหนังสือรับรองนั้น  จะตองระบุช่ือผูนําเขา-สงออก  และเปนตัวการที่จะตองรับ
ผิดชอบคาใชจายจริงดวย  โดยนายหนาจะตองนําสงภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย ดังกลาวตอกรม
สรรพากรภายใน 7  วัน  นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จาย  ตามแบบ  ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด. 53  แลว
แตกรณี  ทั้งนี้  เมื่อนายหนารวมคาใชจายที่ไดออกทดรองไปกอนนั้น  มาเรียกเก็บเงินคืนจากตัวการ
ถาคาใชจายใดมีหลักฐานแสดงไดวา  ไดจายทดรองไปจริง  และเรียกเก็บคืนจากตัวการเทาจํานวนที่
จายจริง  และคาใชจายอยูในเกณฑที่ตองมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  นายหนาก็ไดหักภาษีเงินได
ณ ที่จายแลว  เชน มีใบเสร็จรับเงินที่ทําการขนสงออกในนามของตัวการ  และมีสําเนาหนงัสือรับ
รองการหักภาษีเงินได ณ  ที่จาย  ที่ออกใหบริษัทที่ทําการขนสง  คาใชจายดังกลาว  เมื่อตัวการได
จายชดใชคืนใหแกนายหนาแลว  ตัวการก็ไมตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  แตถาหากนายหนาได
เรียกเก็บเงินจากตัวการสําหรับรายการใดที่ไมมีหลักฐานแสดงไดวา  ไดออกเงินทดรองจายไปกอน
ตัวการมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จายสําหรับเงินดังกลาว  เนื่องจากถือไดวาเปนเงินได  ตาม
มาตรา  40 (2)  (คาบําเหน็จ ตอบแทน)  ไมใชเงินที่ทดรองจายออกไปกอน

     (2) การจายเงินได  ตามมาตรา  40 (3)  แหงประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ  เงื่อน
ไข  และอัตรา  ดังนี้

    เงินไดที่จาย  ไดแก  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (3) แหงประมวล
รัษฎากร  ซ่ึง ไดแก  เงินแหงกูดวิลล  คาแหงลิขสิทธิ์  หรือสิทธิอยางอื่น

    ผูจาย   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวน  นิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น
    ผูรับ   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศ

ไทยผูจายที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  3.0
     ผูรับ   ไดแก  มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได แตไมรวมถึงมูล

นิธิหรือสมาคม  ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล  ตามมาตรา 47
(7)  (ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูจายที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ใน
อัตรารอยละ 10.0
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ตัวอยางเงินไดพึงประเมิน  ตามมาตรา  40 (3) แหงประมวลรัษฎากร  มีดังนี้
       ก. คาตอบแทนเพื่อการใชหรือสิทธิในการใชลิขสิทธิ์  ในงานวรรณกรรม

ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร  รวมทั้งฟลมภาพยนตร  หรือฟลมหรือเทปที่ใชสําหรับการกระจายเสียง
ทางวิทยุหรือโทรทัศน  สิทธิบัตร  เครื่องหมายการคา  แบบหรือหุนจําลอง  ผัง  สูตรลับ กรรมวิธีลับ
ขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร

       ข .คาตอบแทนจากการสอนหรือถายทอดใหความรูความชํานาญดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

       ค. คาตอบแทนในการแนะนําหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  คาตอบ
แทนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน  บริษัท  ก.จํากัด  ไดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร  จากบริษัท
ข. จํากัด  โดยไดจายคาโปรแกรมคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาเมื่อพนกําหนดประกัน คาโทรศัพท
หรือโทรสารกรณีใหคําแนะนํากรณีมีปญหาเรงดวน คาฝกอบรมการใชโปรแกรม   คาที่ปรึกษาจาย
ให  ผูเชี่ยวชาญที่เขามาฝกอบรม  คาเดินทาง  คาที่พักใหแกบริษัท  ข. จํากัด  เงินไดที่บริษัท  ข.
จํากัดไดรับทั้งหมดดังกลาวเปนเงินได  ตามมาตรา  40 (3) แหงประมวลรัษฎากร

      ง. คาตอบแทนจากการใชสิทธิบัตร  และความรูทางเทคนิคในดานการผลิต
สินคา  การใชเครื่องหมายการคา

       จ. คาออกแบบสนามกอลฟ  โดยบริษัทผูออกแบบตกลงที่จะทําแผนผังใน
รายละเอียดและงานเขียนแบบ  (Plan  Document)  สําหรับใชในการกอสรางสนามกอลฟ  โดย
บริษัทผูออกแบบ  ยังคงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในงานเขียนแบบกอสราง

        ฉ. คาตอบแทนการใชสิทธิตามสัญญาการคาและบริการ พรอมสิทธิการใช
ชื่อรูปแบบเครื่องหมายการคา  (เกี่ยวกับการขายน้ํามันเชื้อเพลิง)  ไดทําสัญญาใหบริษัท  ข. จํากัด
ใชสิทธิในเครื่องหมายการคาและดําเนินการสถานีบริการน้ํามัน คาตอบแทนที่บริษัท ก.จํากัดไดรับ
ตามสัญญาเปนเงินได  ตามมาตรา  40 (3) แหงประมวลรัษฎากร

        ช. คาตอบแทนจากการใหบุคคลอื่นใชลิขสิทธิ์ในงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ
        ซ. กรณีการจายคาตอบแทนการเขียนโปรแกรม (Software)  คาตอบแทน

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  หรือคาตอบแทนการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ขายโดยทั่วไป  ทั้ง
นี้ไมวามีผูไดรับอนุญาต หรือไมถือเปนการจายคาแหงลิขสิทธิ์  ซ่ึงเปนเงินไดตามมาตรา  40 (3)
(ตามขอ 1 ของคําชี้แจงกรมสรรพากร  วันที่ 13 มิถุนายน 2544)
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                ขอสังเกต   เงินไดพึงประเมิน ตามาตรา 40 (3)  แหงประมวลรัษฎากร  เปนเงินไดที่     จัด
อยูในกลุมของคาตอบแทนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นถาเปนสิทธิ์ที่เกี่ยวกับทรัพยสินอื่น
จะไมเขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (3)  เชน สิทธิการเชา  สิทธิในสัมปทาน
สิทธิที่เปนทรัพยสิทธิตาง ๆ แตคาตอบแทนสําหรับสิทธิดังกลาว  จะอยูในเกณฑตองหักภาษเีงินได
ณ ที่จายหรือไมตองพิจารณาวา  ถาคาตอบแทนแหงสิทธิใดเปนการตอบแทนจากการขายทรัพยสิน
ก็ไมอยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  เชน  คาตอบแทน จากการโอนสิทธิการเชา  ซ่ึงถือเปน
เงินไดจากการขายทรัพยสินไมมีรูปรางเปนเงินไดฯ  ตามมาตรา 40 (8) ไมอยูในเกณฑตองถูกหัก
ภาษีเงินได  ณ ที่จาย  แตถาคาตอบแทนใดเปนคาตอบแทนจากการใชบริการก็อยูในเกณฑตองหัก
ภาษีเงินได  ณ ที่จาย  เชน  คาตอบแทนจากการไดใชสัมปทานในเสนทางเดินรถ เปนตน

     (3) การจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (4)( ก)  แหงประมวลรัษฎากร
การจายเงินได ตามมาตรา  40 (4)  ก. ไดแก  ดอกเบี้ยพันธบัตร  ดอกเบี้ยเงินฝาก   ดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยตั๋วเงิน   ดอกเบี้ยเงินกูยืม   ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม   ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับ
ตองถูกหักภาษี  ณ ที่จาย   ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม   เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหัก
ภาษีไว  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายดังกลาว   หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคล   หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
หรือจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน  รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอก
เบี้ย   ผลประโยชน  หรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการใหกูยืม  หรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุก
ชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
                 การกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายสําหรับเงินได  ตามมาตรา  40 (1)  (ก) ได
กําหนดหลักเกณฑของประเภทเงินไดที่จาย  ผูจาย ผูรับและอัตราภาษีเงินได  ณ ที่จาย  แยกเปน  3
กรณี  คือ

       ก.  ประเภทเงินไดที่จาย ไดแก เงินไดพึงประเมิน  มาตรา 40 (4) (ก) แหง
ประมวลรัษฎากร

      ผูจาย   ไดแก  ธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย   และ
บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
                                          ผูรับ   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ซ่ึงประกอบกิจการใน
ประเทศไทย  ซ่ึงไมใชธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  บริษัทตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   ผูจายที่จายใหกับผูรับใน
กรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  3.0
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            ผูรับ   ไดแก  มูลนิธิหรือสมาคม  ซ่ึงประกอบกิจการมีรายได  แตไมรวม
ถึงมูลนิธิหรือสมาคม  ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตามมาตรา 47 (7)  (ข) แหงประมวลรัษฎากร ผู
จายที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ 10.0

การกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  กรณีนี้เปนกรณีที่สถาบันการเงินจายเงินได
ประกอบดอกเบี้ยทุกชนิด  ใหแกผูรับที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  รวมทั้งมูลนิธิหรือ
สมาคมจะตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายรวมทั้งการจายเงินสวนลดจากผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้  ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  เปนผูออก
และจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน

ตัวอยาง  บริษัทเงินทุน  จายดอกเบี้ย  ตั๋วเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  ใหบริษัทหรือหางหุน
สวนนิติบุคคลอยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ธนาคารพาณิชย  จายดอกเบี้ยเงินฝาก  ใหแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  อยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย

ขอสังเกต   กอนที่จะมีการแกไขคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 โดยคําสั่งกรม
สรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  ก็มีการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได ณ  ที่จาย  สําหรับกรณีที่สถาบัน
การเงินจายเงินไดประเภท  40 (4) (ก)  ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล อยูแลว  แตกําหนด
ไวเฉพาะการจายดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยตั๋วเงินเทานั้น   ซ่ึงตามคําสั่งที่มีการแกไขเพิ่มเติมนี้  ได
กําหนดประเภทเงินไดที่เปนดอกเบี้ย   ครอบคลุมถึงดอกเบี้ยทุกชนิดที่สถาบันการเงินเปนผูจาย
แตอยางไรก็ดี  ถาผูที่ไดรับดอกเบี้ยเปนสถาบันการเงิน  ก็ไมอยูในเกณฑที่จะตองถูกหักภาษี  ณ ที่
จาย  แตอยางใด

      ข. ประเภทเงินไดที่จาย  ไดแก  เงินไดพึงประเมิน มาตรา  40 (4) (ก) แหง
ประมวลรัษฎากร  เฉพาะที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยหุนกู

         ผูจาย   ไดแก    บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึง
ไมใชธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

         ผูรับ   ไดแก  ธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย     บริษัท
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   ผูจาย
ที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  1.0

การหักภาษีเงินได  ณ ที่จายกรณีนี้  เปนกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจายเงิน
ได   ตามมาตรา 40 (4)  (ก)  ใหแก  สถาบันการเงิน  ซ่ึงประเภทเงินไดที่มีการกําหนดใหมีการหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย  จะกําหนดไวเฉพาะการจายดอกเบี้ยหุนกูกับดอกเบี้ยพันธบัตร  เทานั้น  สวน
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ดอกเบี้ยอ่ืน  เชน  ดอกเบี้ยเงินกูยืม  ดอกเบี้ยตั๋วเงินหรือเงินไดตามมาตรา  40 (4) (ก) อ่ืนไมตองหัก
ภาษีเงินได  ณ ที่จาย  แตอยางใด

       ค. ประเภทเงินไดที่จาย  ไดแก  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก)  แหง
ประมวลรัษฎากร  เฉพาะที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตร  ดอกเบี้ยหุนกู     ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษ ี  ณ ที่จาย  ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษี   ณ ที่จาย  ตามกฎหมายดังกลาว  ผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสาร  แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติ
บุคคลอื่นเปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน

   ผูจาย ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น  ซึ่งไมใช
ธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงิน
ทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

   ผูรับ ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย  แตไมรวมถึงธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย   บริษัทตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   ผูจายที่จายใหกับผูรับในกรณี
นี้ ตองหักภาษีเงนิได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  1.0

   ผูรับ   ไดแก  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได  แตไมรวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามมาตรา 47 (7)  (ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูจายที่
จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ 10.0

การหักภาษีเงินได ณ ที่จายกรณีนี้เปนกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่มิใช
สถาบันการเงิน  จายดอกเบี้ยตามที่มีการกําหนดชนิดของดอกเบี้ยที่จายตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ไวใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มิใชสถาบันการเงิน  ซ่ึงแตเดิมตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 ไมไดมีการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ดังนั้น ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม
2544  หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิุคคลมีการจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางกัน  ไมวาจะเปน
บริษัทในเครือเดียวกันหรือไมก็ตาม  ก็อยูในเกณฑที่ตองหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย

แตอยางไรก็ดี  หากดอกเบี้ยที่จายไมใชดอกเบี้ยที่กําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย
ผูจายก็ไมตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  เชน  ดอกเบี้ยจากการผิดนัด  ดอกเบี้ยจากการชําระหนี้คา
สินคาลาชา  ดอกเบี้ยจากการผอนชําระราคาสินคา    ดอกเบี้ยที่คํานวณตามสัญญาใหเชาซื้อ  รวมถึง
คาปรับจากการผิดสัญญา

(4) การจายเงินไดพึงประเมิน  ตามมาตรา  40 (8)  แหงประมวลรัษฎากร  เฉพาะ
ที่เปนเงินไดจากการใหบริการเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (8)  ไดแก  เงินไดจากธุรกิจ  การ
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พาณิชย  การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การขนสง   หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไวในมาตรา  40 (1)
ถึง 40 (7)  แหงประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ  เงื่อนไข  ในการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  สําหรับ
คาบริการมีดังนี้

       ก. ประเภทเงินไดที่จาย   ที่กําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย  ไดแก
เงินไดตามมาตรา  40 (8) เฉพาะที่เปนเงินไดจากการใหบริการ  ซ่ึงหมายความวา  การกระทําใด ๆ
อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคา  ซ่ึงไมใชการขายสินคา นิยามสําหรับการใหบริการที่นํามาใช
ในกรณีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  เปนการนํานิยามตามกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม  มาตรา 77/1 (10)
แหงประมวลรัษฎากร     มาใช ซ่ึงจะทําใหความหมายของ  “บริการ”  ของการหักภาษีเงินได  ณ ที่
จาย  กับภาษีมูลคาเพิ่มเปนไปในแนวทางเดียวกัน  แตการใหบรกิารที่กําหนดใหมีการหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย  กรณีนี้กําหนดสําหรับการใหบริการที่เปนเงินได  ตามมาตรา 40 (8) เทานั้น   สวนเงินได
ตามมาตรา 40 (1)-(7)  อาจตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  กรณีที่มีการกําหนดใหมีการหัก  เชน
คาเชา   คาวิชาชีพอิสระ  เปนตน

อยางไรก็ดี  ตามขอ  12/1  ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  ไดกําหนดวา
การจายคาบริการที่ใหมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จายในกรณีนี้  ไมรวมถึงการจายคาบริการดังตอไปนี้

      ก)  การจายคาบริการที่มีการกําหนดใหมีการหักภาษี  ณ ที่จาย  ไดแลว
ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  ลงวันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2528  อันไดแก  การจายคาจาง
ทําของ  การจายคาโฆษณา  การจายคาแสดงใหนักแสดงสาธารณะ   ซ่ึงผูจายยังคงมีหนาที่หักภาษี
ณ ที่จายเชนเดิมตอไป

      ข) การจายคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะ  การขนสงสาธารณะ
โดย  การรับสงผูโดยสารที่เปนการทั่วไปเปนปกติธุระ  เชน  คาตั๋วเครื่องบิน  คาตั๋วรถยนตโดยสาร
วิ่งประจําเสนทาง  คาตั๋วรถไฟ การจายกรณีนี้ไมอยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

      ค) การจายคาบริการของโรงแรม  เชน  คาหองพัก  หองจัดเลี้ยง   หองจัด
สัมมนาที่โรงแรมใหบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรม  กรณีนี้ไมอยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย

       ง) การจายคาบริการของภัตตาคาร คําวา ภัตตาคาร หมายความวา  การ
ประกอบกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไมวาชนิดใด ๆ  รวมทั้งกิจการรับจางปรุงอาหารหรือ
เครื่องดื่ม  ทั้งนี้ไมวาในหรือนอกสถานที่  ซ่ึงจัดใหประชาชนเขาไปบริโภคได คาบริการของ
ภัตตาคาร  ไมอยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
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          จ) การจายคาเบี้ยประกันชีวิตไมตองหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย
          ฉ) การจายคาเบี้ยประกันวินาศภัย  การใหบริการรับประกันวินาศภัย

ถือเปนการใหบริการ  และเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (8) แหงประมวลรัษฎากร  แตที่ไม
ไดมีการกําหนดใหรวมถึงเปนการใหบริการที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย  กรณีนี้  เนื่องจากคาเบี้ยประกัน
วินาศภัย  ไดกําหนดแยกออกไปใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ไวตางหากในอัตรารอยละ  1.0

      ข. หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตรา  ผูจายเงินไดพึงประเมินสําหรับคาบริการ
ตามที่กลาวใน  4.1  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตรา  ดังนี้

   ผูจาย   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น
   ผูรับ   ไดแก  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ผูจายที่จายใหมีผูรับ

กรณีนี้   ตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  3.0
   ผูรับ  ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ

แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ผูจายที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ใน
อัตรารอยละ 3.0

ขอสังเกต   การกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย    สําหรับการจายคาบริการนี้  เปน
การกําหนดครอบคลุมธุรกรรมบริการทุกประเภท   เวนแต   ธุรกรรมตาม (1)-(6)  ของขอ  4.1  ซ่ึง
อัตราภาษีเงินไดหัก  ณ ที่จาย กรณีนี้  จะเทากับอัตราภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ของการจายคาจางทํา
ของ   ดังนั้นเมื่อมีการกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จายสําหรับคาบริการ  จงึเปนการงายแกผู
จายเงินไดในการตัดปญหาในการตีความวากิจกรรมเปนบริการหรือเปนการรับจางทําของ   เพราะ
ไมวาจะเปนบริการหรือรับจางทําของก็หักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  อัตรารอยละ  3.0  เทากัน  การตี
ความผิดไปแตนําสงภาษีเงินไดหัก  ณ ที่จาย  ไวครบถวนผูจายก็ไมตองรับผิดใด ๆ โดยมีตัวอยาง
เงินคาบริการที่อยูในขายตองหักภาษี  ณ  ที่จาย  ดังนี้

      ก) คาบริการเก็บรักษาทรัพยสินหรือสินคาสําหรับรับฝากทรัพยสินหรือ
สินคา  คาบริการคลังสินคา  เชน บริษัท  ก. จํากัด  เปนผูจําหนายรถยนต  ไดขายรถยนตให บริษัท
ข. จํากัด  แตบริษัท  ข. จํากัด  ไดใหบริษัท ก.จํากัด ชวยดูแลรักษารถยนตไวกอนจนกวาจะรับมอบ
โดยใหคาตอบแทนในการดูแลรักษารถยนตกรณีดังกลาวเปนการใหบริการรับฝากทรัพยหรือ                           
บริษัท  ค. จํากัด  มีถังเหล็กขนาดใหญและโกดังเปนสถานที่เก็บสินคา  ไดใหบริการแกบริษัท  ง.
จํากัด ในการเก็บรักษาสารเคมีเหลว  โดยการขนถายสารเคมีเหลว  ตามที่  บริษัท ง. จํากัด  ไดแจง
ใหทราบโดยใชวิธีสูบถายสินคาจากเรือมาเก็บรักษาในถังเหล็กขนาดใหญ  ในการสงมอบสินคาจะ
สูบถายสินคาจากถังเหล็กขนาดใหญเขาไปบรรจุลงในถังเหล็กขนาดเล็กบนรถบรรทุกของบริษัท  
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ค. จํากัด  การขนถายดังกลาวเพียงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ  และจายคืนสินคาจากถังเก็บใหลูก
คาเปนสวนหนึ่งของบริการเก็บรักษาสินคา สวนการนําไปสงมอบใหแกบริษัท  ง  จํากัด ณ  สถานที่
ที่กําหนดถือเปนการใหบริการขนสง

       ข) คาบริการที่จอดรถไมวาจะกําหนดสถานที่จอดรถไวเปนการเฉพาะ
หรือไม
                                           ค) คาบริการใหสถานที่เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการวางทรัพยสิน หรือ
สินคา  หรือติดตั้งอุปกรณของผูใชบริการ  เชน  การใหใชสถานที่วางตูบรรจุเครื่องมือที่ขายโดย
เครื่องมืออัตโนมัติ  การใหบริการใชสถานที่ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะการใหใชสถานที่ติดตั้ง
อุปกรณคอมพิวเตอร  เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ  การใหใชสถานที่เพื่อใหผูรับบริการ
วางทอใชเพื่อขนสงสินคาผานที่ของผูใหบริการ

      ง) คาบริการทาเทียบเรือ คาบริการเชาหลักผูกเรือ  คาธรรมเนียมผานทา
คาบริการชั่งน้ําหนัก

      จ) คาบํารุงสมาชิกในการเปนสมาชิกเพื่อใชบริการในสโมสรกีฬากอลฟ
หรือสโมสร  เพื่อการพักผอนหรือสันทนาการ

      ฉ) คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ตามใบบันทึกคาสินคาหรือคาบริการ
ดวยบัตรเครดิตที่ธนาคารไดใหบริการแกผูขายสินคาหรือใหบริการในการเรียกเก็บคาสินคาจาก
ธนาคารไดและเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขายสินคาหรือใหบริการ

      ช) คาบริการในการใหบริการแกเจาของสินคา    ที่ผูจําหนายสินคาไดให
สวนลดแกลูกคาตามที่เจาของสินคากําหนด  และผูจําหนายสินคาไดเรียกเก็บเงินชดเชยสวนลดคืน
จากเจาของสินคาพรอมกับคาบริการ

      ซ) คาบริการตามมาตรา  40 (8)  ที่จายใหกับธนาคารพาณิชย  บริษัทตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   ผูจายตองหักใน
อัตรารอยละ  3.0  อยางไรก็ดี  เฉพาะการจายคาบริการใหแกธนาคารพาณิชย  บริษัทตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   หากคาบริการแตละรายการ
ที่ใหบริการในแตละครั้งมีจํานวนไมถึง  1,000  บาท  ผูจายไมมีหนาที่หักภาษีเงินได  ณ ที่จาย

       ฌ) คาขนสง ที่ไมใชคาโดยสารสําหรับการขนสงสาธารณะ คาขนสงใน
กรณีนี้ถือเปนคาตอบแทนจากการใหบริการ  ไมวาจะเปนการขนสงทางบกทางเรือ  หรือทางอากาศ
และไมวาจะเปนการขนสงในประเทศหรือระหวางประเทศ  อยางไรก็ดี  ถาการใหบริการขนสงใด
ไดรับยกเวนภาษีเงินได  ผูจายเงินคาขนสงก็ไมตองหักภาษีเงินไดหัก  ณ ที่จาย  ทั้งนี้คาขนสงที่ได
รับยกเวนภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  เชน การขนสงทางทะเลระหวางประเทศของนิติบุคคลซึ่งเปน
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บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   ที่ใชเรือจดทะเบียนเปนเรือไทย  ตาม
กฎหมายวาดวยเรือไทยในการขนสงสินคาดังกลาว   และตองมีคนประจําเรือที่มีสัญชาติไทย  ใน
อัตราสวนที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยเรือไทย  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกา

ขอสังเกต   กรณีการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ  ทางอากาศและทางทะเลโดย
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ   ที่กระทํากิจการขนสงผาน
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย  ซ่ึงจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากยอดรายรับกอนหัก
รายจาย   ในอัตรารอยละ  3.0  ตามมาตรา  67  แหงประมวลรัษฎากรนั้น  การเสียภาษีเงินได
ดังกลาวจะคํานวณจากฐานภาษีที่เปนคาระวาง   คาธรรมเนียม  และประโยชนอ่ืนใดที่เรียกเก็บไมวา
ในหรือนอกประเทศ   กอนหักรายจายใด  ๆ เนื่องจากการรับขนของออกจากประเทศไทย   ดังนั้น
คาระวางที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับขนของเขามาในประเทศไทย   จึงไมใชฐานภาษีที่จะตองนํามาเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ฉะนั้น  ผูจายเงินที่จายคาระวางอันเนื่องจากการขนสินคาเขามาในประเทศไทย
ใหแกบริษัทขนสงตางประเทศดังกลาว  จึงไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จายแตอยางใด

กรณีการขนสงที่อยูในเกณฑตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  มีหลายกรณีตัวอยางเชน
             (ก) การประกอบกิจการขนสงสินคา หรือผลิตภัณฑภายในประเทศ

โดยใชรถยนตบรรทุกในการขนสงสินคาจากบริษัทผูวาจาง  ณ โรงงานที่ผลิตหรือสถานที่ที่ผูวาจาง
กําหนดไปยังลูกคาของบริษัทผูวาจาง  โดยบริษัทผูวาจางและลูกคาของบริษัทผูวาจางเปนผูดําเนิน
การขนสินคาขึ้นและขนสินคาลงจากรถบรรทุกเอง

             (ข) บริษัท ก. จํากัด  รับจางจัดหารถบรรทุกมาขนสินคาของ  บริษัท
ข. จํากัด  ผูวาจางไปยังดานศุลกากรจังหวัดที่สงสินคาออก  และไดลําเลียงสินคาจากโกดังสินคาไป
ขึ้นเรือเล็กที่ผูซ้ือสินคาจัดหามาเพื่อรอนําสินคาผานศุลกากรและสงมอบใหผูซ้ือโดยผูซ้ือจะจัดหา
เรือใหญมาขนถายสินคาจากเรือเล็กขึ้นเรือใหญ  การประกอบกิจการของบริษัท ก. จํากัด  เปนการ
ใหบริการ ขนสง

              (ค) การประกอบกิจการรับขนถายสินคาที่ทาเรือ  โดยวิธีการดังตอ
ไปนี้  คือ การขนสินคาจากทาเรือมาโกดัง   และจากโกดังไปที่ทาเรือโดยวิธีใชสายพาน  การขนสิน
คาจากทาเรือมาโกดัง  และจากโกดังไปที่ทาเรือโดยวิธีใชคน และการขนสินคาจากทาเรือมาโกดัง
และจากโกดังไปทาเรือโดยวิธีใชรถตัก การประกอบกิจการดังกลาวเปนการใหบริการขนสงไมวาผู
ประกอบกิจการจะไดจดทะเบียนขนสงหรือไมก็ตาม
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             (ง) การประกอบกิจการขนสงโดยรถบรรทุก  ซ่ึงจดทะเบียนกับกรม
ทางขนสง  ทางบกโดยจะมีรถบรรทุกของตนเอง  และจะวาจางรถบรรทุกมาใชในการขนสงสินคา
ของลูกคาเปนครั้งคราวเมื่อมีงานเพิ่มมากขึ้น   เปนการใหบริการขนสง

              (จ) การประกอบกิจการรับ - สงเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ดวยจักรยานยนต   โดยคําสั่งของผูวาจางซึ่งมีทั้งเรียกใชช่ัวคราวและประจําเดือน อัตราคาบริการขึ้น
อยูกับความยากงายของงานและระยะเวลาการทํางาน  ซ่ึงจะตกลงกันเปนคราว ๆ ไป  เปนการให
บริการขนสง

              (ฉ) การประกอบกิจการรับขนสงคนและสิ่งของ ไมวาผูประกอบกิจ
การขนสงจะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  เปนการใหบริการขนสง

              (ช) บริษัท  ช. จํากัด  เปนผูรับสิทธิในการจัดพิมพและโฆษณาสมุด
รายนาม    ผูใชโทรศัพทไดวาจางใหผูรับจางทําการขนสงสมุดโทรศัพทที่พิมพเสร็จจากโรงพิมพไป
ยังสํานักงานของผูจัดสงในแตละภาคหรือเขตพื้นที่ ตามที่กําหนดโดยคิดคาขนสงตามน้ําหนักของ
สมุดโทรศัพทกรณีหนึ่ง   และใหทําการจัดสงสมุดโทรศัพทจากโรงพิมพไปใหแกผูใชโทรศัพทตาม
บานหรือสํานักงานในภาคหรือเขตตาง ๆ  โดยผูจัดสงตองใหผูรับลงชื่อรับไวและคิดคาจัดสงตาม
จํานวน  เลมของสมุดโทรศัพทที่จัดสงไดอีกกรณีหนึ่ง   การรับสงสมุดโทรศัพทดังกลาว  เปนการ
ใหบริการขนสง

              (ซ) บริษัท  ซ.  จํากัด ไดจดทะเบียนประกอบกิจการขนสงโดยสาร
รับจาง    ไมประจําทางกับกรมการขนสงทางบก  ไดใหบริการขนสงพนักงานของบริษัทแหงหนึ่ง
ทุกวันเวนวันอาทิตย ตามวัน เวลา  และเสนทางที่กําหนดตกลงกันไวแนนอน   โดยคิดคาจางเปน
รายเดือน  เปนการใหบริการขนสง

              (ฌ) การประกอบกิจการใชรถยนตตูวิ่งรับจางทั่วไปตามสถานที่และ
เสนทาง  ที่ผูวาจางกําหนดโดยผูรับจางเปนผูจัดหาพนักงานขับรถใหและคิดคาบริการในแตละครั้ง
ที่วาจาง   และการประกอบกิจการใชรถยนตตูรับ-สงพนักงานของบริษัทผูวาจางโดยรถยนตตูจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเปนประจํา มีสถานที่รับสงที่แนนอนโดยผูรับจางจะคิดคาบริการจากผูวาจาง
เปนรายเดือนเปนการใหบริการขนสง

              (ญ) การใหบริการใหรถเครนยกตูสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เปนการใหบริการขนสง

              (ฎ) การประกอบกิจการขนสงสินคาและเอกสารตางๆ   โดยใชรถ
บรรทุกและรถมอเตอรไซค  เปนการใหบริการขนสง
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              (ฏ) บริษัท พ.จํากัด  มีใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล  ได
รับจาง  ขนยายส่ิงของของลูกคาไปอีกที่หนึ่ง  บริษัท พ.จํากัด  ไดวาจางบุคคลธรรมดา  ใหทําการ
ขนสง  สินคาอีกทอดหนึ่ง  โดยตกลงจายคาขนสงตามระยะทางที่บริษัท พ. จํากัด  ไดวาจางบุคคล
ธรรมดาขนสงสินคาอีกทอดหนึ่ง  เปนการใหบริการขนสง

              (ฐ) การประกอบกิจการรับขนสินคาขึ้นลงจากเรือสินคาตางประเทศ
พรอมทั้งตรวจนับสินคาวาครบตามจํานวนหรือไม  ซ่ึงลักษณะการตรวจนับสินคาเปนการตรวจนับ
จํานวนที่ผูวาจางขนสงระบุไววาครบถวนหรือไม   ถาไมครบก็ตองหมายเหตุไว  เปนการใหบริการ
ขนสง

              (ฑ) หางฯ  ไดทําสัญญารับจางเหมารถรับสงพนักงานและสิ่งของ
กับบริษัท ป.จํากัดโดยหางฯ  จะนํารถที่ซ้ือใหม   พรอมจัดใหมีพนักงานขับรถทําการรับสง
พนักงานและสิ่งของของผูวาจางตามสถานที่และเสนทางที่ผูวาจางหรือพนักงานของผูวาจางแจงให
ทราบลวงหนาเปนการใหบริการขนสง

              (ฒ) บริษัท บ.จํากัด   ประกอบกิจการรับขนถายแปงมัน  โดยรับขน
ถายชวงจากบริษัท A  จะมีทุนลอยน้ําอยูระหวางเรือสินคาตางประเทศและเรือโปะบรรทุกแปงมัน
โดยเรือสินคาตางประเทศจะมีลักษณะเหมือนเรือบรรทุกน้ํามัน  ซ่ึงบนทุนลอยน้ําดังกลาจะมีทอดูด
แปงมันจากเรอืโปะ   สงผานทอไประหวางเรือสินคาตางประเทศในลักษณะกองแปงมันไว  หลัง
จากนั้น บริษัท บ.จํากัด  จะดําเนิการขนถายแปงมันโดยใชเครื่องมือเปนรถดันใหแปงมันเขาไปใน
ระวางเรือใหเต็มระวางหรือที่บรรทุกและหากมีเศษเหลือ คนงานของบริษัทฯจะใชพล่ัวตักแปงมัน
เขาไปในระวางเรือจนเต็มพื้นที่ในระวางเรือ  การประกอบกิจการดังกลาวเปนการใหบริการขนสง

              (ณ) บริษัท ม.จํากัด    ประกอบกิจการถายสินคาจากเรือเดินสมทุร
เขาเก็บใน  โรงพักสินคาและขนถายจากทาเรือลงเรือเดินสมุทรโดยใชเครื่องทุนแรงและแรงงาน
กรรมกร  หรือโดยใชรถเครนขนยายตูบรรจุสินคา (คอนเทนเนอร)  หรือใชรถบรรทุกสินคาจากที่
หนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งตามความตองการของผูสง  เปนการใหบริการขนสง

              (ด)  หางฯ  ประกอบกิจการรับจางขน  ยกหรือลากจากจูงรถ  จากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยหางไมมีอูซอมรถ  เพียงแตขนยายหรือลากรถไปสงใหตามคําสั่งของผูวา
จางเทานั้น  เปนการใหบริการขนสง

              (ต) การใหบริการ ยกเคลื่อนยายสิ่งของวัสดุอุปกรณตาง ๆ ดวยรถ
เครน รถเครนตีนตะขาบและรถเทรลเลอร  ในการปฏิบัติงานผูรับจางจะใชรถเครนยายบรรดาวัสดุ
กอสรางตาง ๆ อาทิเชน  แผนเหล็ก  เสาเข็ม  ไปวางหรือกองไว  ณ จุดที่ผูวาจางกําหนดโดยมิไดให
บริการอยางอื่น  กรณีรถเทรลเลอรจะนําไปขนของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งตามที่ผูวา
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จางกําหนด  โดยผูรับจางนํารถพรอมพนักงานขับรถไปยังสถานที่ผูวาจางกําหนด      ตามระยะเวลา
ที่กําหนด    เชน 1 เดือน 3 เดือน  จนกวาจะแลวเสร็จ  ซ่ึงผูรับจางจะคิดคาบริการตามจํานวนที่ไดไป
ใหบริการ  พรอมทั้งเรียกเก็บคาน้ํามัน  คาจางคนขับ ในกรณีผูรับจางตองวาจางคนขับจากที่อ่ืน จาก
ผูวาจางโดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอบุคคลภายนอกและผูวา
จาง  การประกอบกิจการของผูรับจางดังกลาว  เปนการใหบริการขนสง

              (ถ)  บริษัท ม. จํากัด  ประกอบกิจการการรับขนสงสินคา  โดยมี
สัญญารับขนสงสินคากับโรงงานผูผลิตสินคา  เพื่อขนสงสินคาไปสงตามที่ผูวาจางกําหนดใหไปสง  
โดยบริษัท ม. จํากัด  ไดตกลงกับเจาของรถยนตใหนํารถยนตมาทําการขนสงอีกทอดหนึ่ง  แตความ
รับผิดชอบ  ในความชํารุดเสียหายในสินคานั้น  บริษัท ม.จํากัด  จะตองรับผิดชอบตามสัญญาตอ
เจาของสินคา  การประกอบกิจการของบริษัท ม.จํากัด  เปนการใหบริการขนสง

      (5)  การจายเงินไดพึงประเมิน  ที่เปนรางวัล   สวนลด  หรือประโยชนใด ๆ เนื่อง
จากการสงเสริมการขาย เงินไดพึงประเมินที่เปนรางวัล   สวนลดหรือประโยชนใด ๆ จากการสง
เสริมการขาย เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเงินไดดังกลาว ผูมี
เงินไดอาจจะไมไดรับเปนตัวเงินแตไดรับเปนทรัพยสิน  เชน  รถยนต  สินคาแถม  สินคาที่แจกหรือ
ไดรับประโยชนที่คิดคํานวณเปนเงินไดเชน ไดรับประโยชนที่ไดไปทองเที่ยว  ก็ถือเปนเงินไดพึง
ประเมินที่ตองถูกหักภาษีเงินได  ณ  ที่จายหากเขาหลักเกณฑตามขอ 12/2  แหงคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 101/2544 โดยมี หลักเกณฑ  เงื่อนไข  ในการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ที่กําหนดไวตามขอ
12/25  แหงคําสั่งกรรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  มีองคประกอบดังนี้

       ก.  ผูที่ไดรับรางวัลสวนลด  หรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการ
ขายจะตองไมใชผูบริโภค  หรือผูประกอบการที่นําสินคาหรือบริการไปใชในการประกอบกิจการ
ของตนเองโดยตรง  โดยมิไดมีวัตถุประสงคที่จะนําไปขายตอ ผูมีเงินไดที่อยูในเกณฑที่จะตองถูก
หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตัวอยางเชน ตัวแทนจําหนายสินคาผูคาสง   ผูคาปลีก  รานคาที่ซ้ือสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูขายสินคามาแลวนําไปขายตอ  กรณีผูมีเงินไดไมอยูในเงื่อนไขดังกลาวขางตน  หากได
รับรางวัล สวนลดหรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย  ก็ไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย   แตอยางใด  เชน  ผูบริโภคที่ซ้ือสินคามาใช  ผูประกอบการที่ซ้ือสินคาหรือ
บริการมาใชผลิตสินคาของตนเอง  หรือนํามาใชในงานบริการของตนเอง

       ข. ผูจาย   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น
      ผูรับ   ไดแก  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ผูจายที่จายใหมีผูรับ

กรณีนี้   ตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรารอยละ  3.0
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   ผูรับ ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศ
แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ผูจายใหกับผูรับในกรณีนี้  ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ในอัตรา
รอยละ 3.0

       ค. เงินไดพึงประเมินที่จายไดแก รางวัล  สวนลด  หรือประโยชนใด ๆ เนื่อง
จากการสงเสริมการขาย เงินไดพึงประเมินที่อยูในเกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  จะตองเปน
รางวัล  สวนลด  หรือประโยชนใด  ๆ จากการสงเสริมการขาย  ในกรณีที่ไมใชการสงเสริมการขาย
ก็ไมอยูในเกณฑที่จะตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย   เชน  รางวัลที่เจาของสินคาใหแกผูที่สามารถ
ช้ีเบาะแสในการปลอมสินคาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ในสินคา  หรือสวนลดจากการลดราคาสินคาเนื่อง
จากสินคาคุณภาพไมดี   เปนตน

นอกจากนี้กิจการที่มีการสงเสริมการขายที่ไมจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับก็ไมอยูใน
เกณฑ ที่จะตองถูกหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  เชนกัน  เชน กรณีการใหสวนลดแกผูซ้ือทันทีที่มีการ
ขายสินคา  หรือแถมสินคาพรอมกับการขายสินคา  ซ่ึงราคาสินคาที่ขายไดรวมของแถมเอาไวแลว
ดวย   เชน

      ก)  บริษัท  ก. จํากัด ขายรถยนตกระบะราคาคันละ 300,000 บาท ไดให
สวนลดแกผูซ้ือระหวางวันที่ 1  สิงหาคม  2544  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2544  จํานวน  5,000  บาท
ทันที  สวนลดดังกลาวไมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

       ข)  บริษัท ข. จํากัด  ขายสินคาใหตัวแทนจําหนายสินคา  โดยใหสวนลด
ในขณะที่ขายสินคาทันทีรอยละ  5  ของราคาสินคาที่ขาย  สวนลดดังกลาวนี้ไมตองหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย

       ค) กรณีเจาของสินคาขายสินคาโดยใหสวนลดหรือคาลดหยอนภายหลัง
จากที่ขายสินคาไปแลว   ซ่ึงเปนสวนลดเงินสด  เชน บริษัท ก. จํากัด  ขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
ทั้ง  ติดตั้งมูลคา  350,000 บาท มีเงื่อนไขการชําระราคาคาสินคาวา  ถาชําระภายใน  2  เดือน  จะลด
ให 2,000  บาท กรณีดังกลาวไมเขาลักษณะเปนการจายเงินไดพึงประเมินที่เปนรางวัล  สวนลด
หรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย  ผูจายเงินไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย
แตจะตองระบุเงื่อนไขสวนลดเงินสดไวในใบสงของ  ใบแจงหนี้   หรือใบกํากับภาษีใหชัดเจน  และ
เปนการใหสวนลดที่เปนปกติตามประเพณีทางการคาดวย แตถาหากเปนการใหเงินไดพึงประเมิน
ที่เปนรางวัล  สวนลดหรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย  ซ่ึงตองใหแกผูซ้ือสินคา
ภายหลังที่มีการขายสินคาแลว  ก็อยูในเกณฑที่จะตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ตามตัวอยางเชน

         (ก) บริษัท  ก. จํากัด  ไดขายสงสินคาใหตัวแทนจําหนาย   โดยตั้ง
เปาหมายในการขายสินคาวาเมื่อตัวแทนจําหนายสั่งซื้อสินคาครบตามจํานวนเงินที่กําหนด  บริษัท
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จะตองจายรางวัลหรือคาสงเสริมการขาย  หรือสวนลดภายหลังเปนอัตรารอยละของยอดซื้อ  หรือ
ตามจํานวนเงินที่กําหนด

         (ข) บริษัท ข.จํากัด  ไดขายสินคาโดยมีเงื่อนไขทายประกาศราคา
ผลิตภัณฑระบุวาหากลูกคาซื้อสินคาไดตามเปามีจํานวนรวมกันเกิน 500,000  หนวย  จะใหสวนลด
หนวยละ  0.05 บาท จากราคาประกาศ

         (ค) หางฯประกอบกิจการคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงไดซ้ือน้ํามันหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไดตามเปาที่บริษัท  ก.จํากัด  ผูจัดจําหนายน้ํามันกําหนดไวโดยบริษัท ก.จํากัด
จะใหเงินจํานวนหนึ่งเปนสวนลด  ซ่ึงคํานวณจากยอดซื้อตอนสิ้นเดือนโดยจะออกใบลดหนี้ทางการ
คาใหแกหางฯ  ซ่ึงใบลดหนี้ดังกลาว   หางฯ สามารถนําไปซื้อน้ํามันในครั้งตอไปโดยหักจากยอด
หนี้คางชําระ     คาน้ํามันสวนลดที่หาง ๆ ไดรับจากบริษัท ก.จํากัด  ถือเปนสวนลดที่หางฯไดรับ
เนื่องจากการสงเสริมการขาย

         (ง) บริษัท ข. จํากัด  เปนผูจัดจําหนายยาไดซ้ือยาจากบริษัท ค. จํากัด
ซ่ึงเปนผูนําเขา โดยบริษัท ค.จํากัด  ไดใหสวนลดแกบริษัท ข.จํากัด  ในอัตรารอยละ  35  ไดใหสวน
ลดแกบริษัท ข.จํากัด ส่ังซื้อโดยใหบริษัท ข.จํากัด รวมยอดสวนลดในแตละเดือน แลวจัดสงใบแจง
หนี้เรียกเก็บเงินไปยังบริษัท ค.จํากัด

         (จ) บริษัท ข. จํากัด  จัดโปรโมชั่นเพื่อชวยตัวแทนจําหนายสินคา
ของตนเอง ระบายสินคารุนเกาออกจากสตอก  โดยกําหนดวาเมื่อตัวแทนจําหนายขายสินคารุนนั้น
ได  บริษัทจะจายเปนคาตอบแทนสินบน  มูลคา  500  บาท ตอสินค  1 เครื่อง  ถือเปนรางวัลหรือ
ประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย

         (ฉ) บริษัท ค. จํากัด  มีนโยบายสงเสริมการขาย  โดยจะใหรางวัลแก
ตัวแทนจําหนายในวาระพิเศษตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา  เชนในโอกาสครบรอบเปนตัวแทน
จําหนายได  3 ป  ถือเปนรางวัลหรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการสงเสริมการขาย

ขอสังเกต   เงินไดพึงประเมินที่ไดรับในกรณีนี้  ไมจําเปนตองเปนตัวเงิน  อาจจะใหเปน
สวนลด  หรือประโยชนใด ๆ ดังนั้น จึงมีปญหาวาจุดที่จายเงินไดพึงประเมินจะตองหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย  จะถือเอา ณ จุดใด  ตามหลักการแลวจุดที่จะถือวาเปนจุดที่ผูจายไดจายเงินไดพึงประเมิน
ที่ไมไดเปนตัวเงิน  ไดแก  จุดที่ผูรับไดรับเงินไดพึงประเมิน  ไดรับประโยชนหรือสวนลดนั้น  เชน
กรณีใหตั๋วเครื่องบินแกผูแทนจําหนายสินคาที่ทําเปาถึงยอดไปเที่ยว  ก็ไดแกวันที่ไดมีการไปเที่ยว
หรือกรณีการใหสวนลดก็ไดแกวันที่มีการใหสวนลดนั้น
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     (6) การจายเงินไดพึงประเมินที่เปนคาเบี้ยประกันวินาศภัยใหผูจายเงินไดที่เปนคา
เบี้ยประกันวินาศภัย  หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราตาม        ที่กําหนด
ไวในขอ 12/3  ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544

     ผูจาย   ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น
     ผูรับ  ไดแก  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงประกอบกิจการรับประกัน

วินาศภัย  ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย   ผูจายที่จายใหกับผูรับในกรณีนี้
ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1.0 ตัวอยางการจายคาเบี้ยประกันวินาศภัยที่อยูใน
เกณฑตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  ดังนี้

      ก.  การจายคาเบี้ยประกันอัคคีภัย คาเบี้ยประกันภัยรถยนต  คาเบี้ยประกันภยั
ในการขนสงสินคา

     ข. การจายคาเบี้ยประกันสุขภาพ การจายเงินไดที่ไมอยูในเกณฑตองหักภาษี
เงินได  ณ ที่จาย การจายเงินไดที่ผูจายไมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  ไดแก  กรณีที่มีการจายเงินได
ที่กฎหมายไมไดกําหนดใหมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  เชน การจายคาซื้อขายสินคา  คาเชาซื้อ
คาบริการของโรงแรม  คาบริการของภัตตาคาร   คาเบี้ยประกันชีวิต  เงินรางวัลหรือสวนลดในการ
สงเสริมการขายที่ใหแกผูบริโภคหรือผูประกอบกิจการของตนเองโดยมิไดนําไปขายตอ คาโดยสาร
สําหรับการขนสงสาธารณะ  ตัวอยางเชน

    ก)  บริษัท  ก. จํากัด  ประกอบกิจการขายสินคาไมไดประกอบกิจการขน
สงเปนปกติธุระขายสินคาใหแกลูกคาโดยสงสินคาใหแกลูกคาดวย  และเรียกเก็บคาขนสงเพิ่มจาก
คาสินคา ไมวาจะเรียกเก็บคาขนสงรวมกับราคาสินคาหรือแยกออกจากราคาสินคาคาสินคารวมกับ
คาขนสงถือเปนเงินไดจากการขายสินคา   ผูจายเงินคาสินคาไมตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย

                 ข)  บริษัท ข. จํากัด ขายสินคาพรอมทั้งใหบริการและติดตั้งสินคา  ใหแก
ลูกคาโดยรวมราคาสินคาและคาติดตั้งเขาดวยกัน  ถือเปนการขายสินคาผูจายเงินคาสินคา   ไมตอง
หักภาษีเงินได  ณ ที่จาย หนาที่ในการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  กฎหมายไดมอบหนาที่นี้ใหแกผูจาย
เงินได         ที่จะตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  และตองนําสงภาษีที่หักไว  ภายในกําหนดเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด  ดังนั้น  ทั้งผูมีเงินไดและผูจายเงิน หากไดทําความเขาใจระหวางกันเอง  สําหรับ
การจาย เงินไดใหแกกันวาจะตองหักภาษีเงินได  ณ ที่จายหรือไมอยางไร   ก็จะเปนการลดปญหาที่
จะมีการ      โตแยงกันและทําใหมีการหักภาษีเงินได  ณ ที่จาย  และการเสียภาษีเปนไปโดยถูกตอง
ครบถวน     (ชุมพร  เสนไสย. 2544 : 29-55)
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2.2.3 ปญหาขอกฎหมาย และคําวินิจฉัย

ปญหาขอกฎหมาย และคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของกับภาษีหัก ณ ที่จายนั้น มีมากมาย  
ในหลายประเด็นเนื่องจากในตัวบทของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของมีหลายมาตรา  
ประกอบกับมีทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งกรม
สรรพากร  ทําใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายปฏิบัติไมถูกตอง  ในทาง
ปฏิบัติมักจะมีปญหาโตแยงในประเด็นระหวางผูจายเงินกับผูรับเงินในหลายๆ กรณีอยูเสมอๆ  ทั้ง
ในแงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย วากรณีตางๆ จะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายหรือไมอยางไร ในอัตรา
เทาใด  เปนตน  ผูวิจัยจึงไดยกกรณีปญหาขอกฎหมายและคําวินิจฉัยของกรมสรรพากร  มาอธิบาย
พอสังเขปดังนี้

           1) ตัวอยางปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีหักเงินได ณ ที่จาย

  (1) จายเงินนอยกวา  500  บาท กรณีที่ผูจายเงินไดไดจายใหแกผูรับในครั้งหนึ่ง ๆ 
ไมถึง  500  บาท  และเปนเงินไดที่อยูในขายตองหักภาษี ณ ที่จาย ผูจายเงินจะตองหักภาษี ณ ที่จาย
หรือไม กรณีดังกลาวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ขอ 3 ซ่ึงกําหนดวา  ในกรณีที่มีการ
จายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมถึงหารอยบาท ไมตอง
หักภาษี ณ ที่จาย  จึงเปนที่ชัดเจนวา หากมีการจายเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ไมถึง 500 บาท ก็ไม
ตองหักภาษี ณ ที่จาย แตกรณีที่มีการทําสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต 500 บาทแลว ตอมาแมจะมีการจาย
เงินตามสัญญาดังกลาวแตละครั้งไมถึง 500 บาท ก็ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เชน

   ก. ธนาคารไดทําสัญญาเชาอาคารพาณิชยเปนระยะเวลา 20 ป โดยชําระคาเชา
เปนรายเดือนๆละ 450 บาท กรณีดังกลาวแมวาธนาคารจะจายคาเชาในเดือนหนึ่งๆ มีจํานวนไมถึง 
500 บาทก็ตาม แตมีสัญญาเชากําหนด 20 ป  ซ่ึงเมื่อรวมคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาแลวมีจํานวนเกิน 
500 บาท ธนาคารจึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายดวย (กค 0802/14337 ลงวันที่  30  มีนาคม  2531)

   ข. บริษัทจายคาซอมอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงผูซอมไดวางบิลเรียกเก็บเงินแตละ
เครื่องตามลําดับกอนหลัง  แตผูจายเงินจะจายคาซอมแซมดังกลาวพรอมกันประมาณเดือนละครั้ง 
ถาคาซอมเครื่องไมถึง  500  บาท  ผูจายเงินไมตองหักภาษี ณ ที่จาย  แตถาเครื่องซอมใดถึง 500 บาท  
ผูจายเงินตองหักภาษี ณ ที่จาย  กรณีดังกลาว  ถามีการจายคาจางทําของใหแกผูรับตามสัญญาหนึ่งๆ 
มีจํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต  500  บาทขึ้นไป  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจายเงินมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายรอยละ  3  แมการจายเงินนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆ ไมถึง  500  บาท  ทั้งนี้ตามขอ  8  
แหงคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ฯ (กค 0802/11027 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2531)
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  (2) การจายเงินที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองมีการหักภาษี ณ ที่จาย ปญหาที่เกิด
ขึ้นแกผูจายเงินและผูรับเงินเสมอก็คือ  ในกรณีที่มีการจายเงินได ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนดใหมีการ
หักภาษี ณ ที่จายไว  และคูกรณีมักตองการที่จะอางอิงกฎหมายหรือคําสั่งของกรมสรรพากรวา  การ
จายเงินไดดังกลาวมีกฎหมายหรือคําสั่งระบุไวที่ใด อยางไร วาไมตองหัก  กรณี ดังกลาวใหมอง
กฎหมายในทางกลับกัน  นั่นคือ  กรณีใดที่มีกฎหมายสั่งใหหักภาษี ณ ที่จาย จึงจะมีการหัก  แตถา
ไมมีขอกําหนดของกฎหมายเอาไว ก็ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย  เชน

   ก. บริษัทจายคานายหนาใหแกบริษัทไทยผูแนะนําใหบริษัทไดเขาทําสัญญา
ซ้ือขายวัสดุอุปกรณ บริษัทซึ่งเปนผูจายคานายหนาไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  เนื่องจาก
ไมมีบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรใหอํานาจหักภาษีเงินได ณ ที่จายไว

   ข. การจายเงินคาธรรมเนียมเพื่อเปนคาตอบแทนในการใชสิทธิตามสัญญาที่
บริษัทใหลูกคาใชช่ือ รูปแบบ และเครื่องหมายการคาของบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย เงิน
ที่จายดังกลาวเขาลักษณะเปนคาสิทธิตามมาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากร  ผูจายเงินจึงไมมีหนา
ที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย  เพราะไมมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับเงินไดที่ไมอยูในขายตองถูก
หักภาษี ณ ที่จาย  มักมีขอโตแยงกันในวงการคาเสมอๆก็คือ ไดแก การจายคาขนสง การซื้อขายสิน
คา การใหเชาซื้อสินคา การฝากสินคา กิจการโรงแรม ภัตตาคาร นายหนา (ผูรับเปนบริษัท) คาสิทธิ 
คาลิขสิทธิ์ (ผูรับเปนบริษัทฯ) ซ่ึงการจายเงินดังกลาวไมตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด

  (3) เงินทดรองจาย กรณีการจายเงินใหแกอูซอมรถยนต  แทนบริษัทประกันภัย 
กรณีที่ผูจายเงินที่มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ไดมอบใหพนักงานหรือลูกจางของตนไดยืมเงินทดรอง
จายไปกอน  หรือพนักงาน/ลูกจางไดจายเงินไปกอน  แลวมาทําเรื่องเบิกจายชดใชคืนหรือขอเบิกคืน
ในภายหลัง  ในกรณีดังกลาว  ใหพิจารณาวาผูจายเงินไดออกใบสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยตรงหรือไม  
หากเปนการสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยตรง  ผูรับเงินจะตองออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีในนาม
ผูจายเงินและจะตองหักภาษี ณ ที่จาย  แตถาเปนกรณีที่ลูกจางจายเงินทดรองจายแทนบริษัทไปกอน
หรือออกเงินใหกอน กรณีนี้ก็ไมตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด  เพราะไมวาตัวการไดจายเงินโดย
ตรงหรือไมก็ตาม

การจายเงินใหอูซอมรถยนตกรณีประกันภัยรถยนต  กรณีผูเอาประกัน ไดจายคาซอมแซม
ใหอูซอมรถยนตโดยตรงแลวจึงเรียกเก็บคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยนั้น  กรมสรรพากรไดมีคํา
วินิจฉัยเพื่อวางบรรทัดฐานการหักภาษี ณ ที่จายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวตามหนังสือที่ กค 
0811/02217 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2541   ซ่ึงกรมสรรพากรไดหารือเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จาย 
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กรณีคาสินไหมทดแทนที่บริษัทผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชใหกับผูเอาประกันภัย  ตามสัญญาประ
กันภัย  ดังนี้

    ก. เงินคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หรือเงินไดจากการประกันภัย             ที่
ผูเอาประกันภัยไดรับ  ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตามมาตรา 42 (13) แหง
ประมวลรัษฎากร ใชหรือไม

    ข. กรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยไดจายเงินชดใชคาสินไหมทดแทน เปนคา
ซอมยานพาหนะดังตอไปนี้     บริษัทผูรับประกันภัยมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย     ตามคําสั่งกรม
สรรพากร     ที่ ท.ป.4/2528 หรือไม

ก) บริษัทผูรับประกันภัยส่ังซอมและชําระคาซอมใหผูรับจางโดยตรง

ข) ผูเอาประกันภัยเปนผูส่ังซอม  แตบริษัทผูรับประกันภัยเปนผูชําระ คา
ซอมใหแกผูรับจางโดยตรง

ค) ผูเอาประกันเปนผูส่ังซอม และไดสํารองจายคาซอมใหแกผูซอมไป
กอน แลว ผูเอาประกันภัยไปเบิกเงินที่สํารองนั้นคืนจากบริษัทผูรับประกันภัย

   ค. กรณีบริษัทผูรับประกันภัยไดจายเงินชดใชคาสินไหมทดแทน เปนคา
รักษาพยาบาลของผูเอาประกันภัยใหแกโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิกโดยตรง 
บริษัทผูรับประกันภัยมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 หรือไม

   ง. ถาบริษัทผูรับประกันภัยหักภาษี ณ ที่จายไวโดยไมมีหนาที่แลว บริษัทรับ
ประกันภัยจะขอคืนภาษีที่หักไวไดหรือไม หรือบุคคลใดมีหนาที่ขอคืนนั้น

  (4)  เงินที่ไดรับตามคําพิพากษาของศาล  มาตรา  3  จตุทศ แหงประมวลรัษฎากร 
บัญญัติวา ในกรณีที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ใหผูมีหนาที่หักภาษี 
ณ ที่จายและนําสงกอนไมวาการจายเงินนั้นจะเกิดขึ้นตามคําส่ังหรือคําบังคับของศาล หรือตาม
กฎหมายหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ดังนั้น  กรณีที่ผูจายเงินและผูรับเงินมีขอโตแยงพิพาทกันและไดมีการ
ฟองรองคดีกันแลวมีคําพิพากษาใหตองชําระหนี้แกกัน มีปญหาวาตองอยูในขายตองถูกหักภาษี ณ 
ที่จายหรือไม ตัวอยางเชน เงินคาจาง เงินคาเชา ที่คางชําระ และเจาหนี้ไดฟองรองคดีเรียกเก็บหนี้ 
จนศาลไดพิพากษาใหลูกหนี้ชําระหนี้  เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดชําระหนี้ กรณีดังกลาว  เมื่อมูล
หนี้ที่นํามาฟองคดีเปนมูลหนี้ตามสัญญาซึ่งอยูในขายที่จะตองหักภาษี ณ ที่จายแลว  แมจะเปนการ
จายตามคําพิพากษาของศาล ก็อยูในขายที่จะตองหักภาษี ณ ที่จาย ตามปกติ  ถึงแมคูกรณีจะทํา
สัญญาประนอมหนี้กันในศาลโดยไมตอสูคดีกัน  และมีการจายเงิน  ตามสัญญาประนีประนอมนั้น  
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ถาหากมูลหนี้เกิดจากสัญญาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย กรณีดังกลาว    ก็ตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ 
ตามนัยมาตรา 3 จตุทศ แหงประมวลรัษฎากร

        2) ตัวอยางคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

  (1) เงินทดรองจาย กรมสรรพากรไดอนุมัติใหขาราชการยืมเงินทดรองจายดําเนิน
การจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งทําขอตกลงในการจัดซื้อจัดจางหรือใบสั่งซื้อส่ังจางซึ่งมีวงเงิน  500  บาท
ขึ้นไป  กรณีนี้องคการของรัฐบาลมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 
ทวิ ก็ตอเมื่อองคการของรัฐบาลไดออกใบสั่งซื้อส่ังจางโดยตรงเทานั้น  กรณีที่กรมฯใหขาราชการ
ยืมเงินทดรองจายไปดําเนินการซื้อสินคาหรือจางทําของพรอมจัดทําขอตกลงในการสั่งซ้ือหรือส่ัง
จางในวงเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป กรมฯไมตองหักภาษี ณ ที่จายจากผูจายหรือผูรับจางเพราะไมถือ
วาเปนผูจายเงินได

  (2) คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หรือเงินที่ไดจากการประกันภัย เปนเงินไดพึง
ประเมิน ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณภาษีเงินได ตามมาตรา 42 (13) แหงประมวลรัษฎากร

  (3) การซอมยานพาหนะและการรักษาพยาบาล  เขาลักษณะเปนสัญญารับจางทํา
ของตามมาตรา 587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ผูรับจางรับที่จะทําการงาน    ส่ิงใดสิ่ง
หนึ่ง      จนสําเร็จ การซอมยานพาหนะและการรักษาพยาบาลจึงเปนคาจางทําของ ถือเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร     พิจารณาดังนี้

   ก. ถาบริษัทผูรับประกันภัยเปนผูจายเงินคาซอมยานพาหนะและคารักษา
พยาบาล   ใหแกผูรับซึ่งเปน

     ก) ผูรับจางซอมยานพาหนะ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิก ซ่ึงมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

     ข) ผูรับจางซอมยานพาหนะ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิก ซ่ึงเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม 

ทั้งนี้ไมวาบริษัทผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยเปนผูส่ังซอมใหบริษทัผูรับประกันภัย
คํานวณภาษีหัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 3.0  ทั้งนี้ตามมาตรา 3 เตรส ประกอบดวยขอ 8 (1) หรือ  
(2)  ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

     ค)โรงพยาบาลของรัฐ บริษัทผูรับประกันภัยไมมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่
จายแตอยางใด เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย จึงไมมีหนาที่เสียภาษีเงินได
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    ข. ถาผูเอาประกันภัยเปนผูสํารองจายเงินคาซอมยานพาหนะ แลวนํา ใบเสร็จ
รับเงินไปเบิกคืนจากบริษัทผูรับประกันภัย  ถาใบเสร็จรับเงินระบุช่ือบริษัทผูรับประกันภัยเปนผูจาย
เงินบริษัทผูรับประกันภัยคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3.0 ทั้งนี้ตามมาตรา 3 เตรส 
ประกอบดวยขอ 8 (1) หรือ  (2)  ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528  แตถาใบเสร็จรับเงินระบุ
ชื่อผูเอาประกันภัยเปนผูจายเงิน ถือเปนกรณีที่บริษัทผูรับประกันภัยจายเงินคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิดหรือเงินไดที่ไดจากการประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  บริษัทผูรับประกันภัยไมมี   หนาที่
ตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด  แตกรณีผูเอาประกันภัยเปนผูจายเงินคาซอมยานพาหนะ    จะตอง
พิจารณาเกี่ยวกับการหักภาษ ีณ ที่จาย  ดังนี้

     ก) ผูเอาประกันภัยเปนบุคคลธรรมดา

      (ก) ถาผูรับจางฯ เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยมิไดมีสาขาตั้งอยูเปนการถาวรใน
ประเทศไทย    ผูเอาประกันภัยคํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวในอัตรารอยละ  5.0  ตามมาตรา  3  เตรส 
ประกอบดวยขอ 12 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

      (ข) ถาผูรับจาง  เปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ผูเอาประกันภัยไมมีหนาที่หักภาษี ณ 
ที่จาย เพราะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองหักภาษี ณ ที่จาย  สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากรแตอยางใด

      ข) ผูเอาประกันภัยเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

           บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตอง
คํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวในอัตรารอยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส ประกอบดวยขอ 8 (1) และ (2) 
ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528  เงินภาษีที่ไดหักและนําสง  ถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ผูตอง
เสียภาษีไดรับตามมาตรา 60 แหงประมวลรัษฎากร  ดังนั้น  ถาบริษัทผูรับประกันภัยไดหักภาษี ณ ท่ี
จาย ไวโดยไมมีหนาที่ตามกฎหมาย  ใหผูมีเงินไดพึงประเมินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จาย และนําสง มี
สิทธิ์ยื่นคํารองขอคืนภายในสามป  นับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลาการยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่
จาย ตามมาตรา 27 ตรี แหงประมวลรัษฎากร แตหากผูมีเงินไดไมประสงคจะขอคืนภาษีก็มีสิทธิใช
ภาษีที่หักและนําสงไวในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได
สําหรับปภาษีหรือ    รอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น  ตามมาตรา 3 เตรส ประกอบกับมาตรา  60 
แหงประมวลรัษฎากร
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  (4)  กรณีเงินที่ไดรับตามคําพิพากษาของศาล เชน ศาลแรงงานกลางมีการออกคํา
ส่ังใหบริษัทฯ  นําเงินชดเชยตามคําพิพากษาของศาลที่พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความไปวางศาล กรณีนี้เปนกรณีที่บริษัทนําเงินไปวางศาลเพื่อชําระหนี้ใหแกลูกจางตามสัญญา
ประนีประนอม  บริษัทจึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา 50(1) และมาตรา 3 จตุทศ แหง
ประมวลรัษฎากร (อมรศักดิ์  วงศพัฒนาสิน.  2541 : 10-7 )

2.3   แนวคิดเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

การหักภาษีเงินได ณ ที่จายเปนระบบการจัดเก็บวิธีหนึ่งที่มีมาพรอมกับการนําประมวล
รัษฎากรมาใชบังคับ และเปนระบบภาษีที่หลายประเทศใชในการจัดเก็บภาษี ซ่ึงผูถูกหัก ณ ที่จาย    
มีสิทธิที่จะนําภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายไวไปเปนเครดิตภาษี ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
ประจําป อันจะชวยบรรเทาภาระในการจายเงินคาภาษีเมื่อส้ินปได   ซ่ึงโดยทั่วไปทุกคนก็คงคุนเคย
กันอยูแลว    เนื่องจากคนที่ทํางานมีเงินเดือนพอสิ้นเดือนก็ถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย หรือภายใน
ภาคธุรกิจที่มีการจายเงินคาจางทําของ ระหวางบริษัทกับบริษัทก็มีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ซ่ึง
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรก็ออกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีเงินได  
หัก ณ ที่จายใหมใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยพิจารณาจากเงินไดพึงประเมินและเงื่อนไขในการหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย

เมื่อพิจารณาจากประเภทของเงินไดที่กฎหมายสั่งใหมีการหักภาษี ณ ที่จาย จะพบวา  เงิน
ไดเหลานั้นมักเปนการใหบริการ  ซ่ึงเปนเงินไดที่ควบคุมไดยากหากผูรับเงินหรือผูจายเงิน     สม
ยอมกันหลีกเลี่ยงภาษีแลว ก็เปนการยากที่จะหาหลักฐานมาพิสูจนรายรับวามียอดที่ถูกตอง     แท
จริงเปนเทาใด  เชน การจายคาจางทําของ คาวิชาชีพอิสระ เปนตน  การหักภาษีเงินได ณ ที่จายบาง
ประเภท กฎหมายมีวัตถุประสงคจะใหเปนการจัดเก็บเบ็ดเสร็จครั้งเดียวจบ (Final tax)  โดย   อาจ
เลือกไมตองนําไปรวมยื่นเสียภาษีเงินไดตอนปลายปอีกก็ได  เชน  การหักภาษี ณ ที่จายจาก    ดอก
เบี้ยเงินฝากธนาคาร  เงินปนผล  ที่ผูรับเปนบุคคลธรรมดา  เปนตน

นอกจากนั้นในแงของการบริหารการเงินการคลังของรัฐ ก็ยังสงผลใหกระแสการ    ไหล
เขาออกของเงินภาษีเปนไปอยางสม่ําเสมอตลอดป ไมกระจุกตัวอยูในชวงยื่นแบบตอนปลายปโดย 
มีหลักการและเหตุผลในการหักภาษี ณ ที่จายดังตอไปนี้  คือ

                 2.3.1 เพื่อเปนการบรรเทาภาระการเสียภาษีใหแกผูรับเงินไดที่จะไมตองเสียภาษีเงินได    
ในคราวเดียวกันเปนเงินจํานวนมาก เมื่อถึงกําหนดเวลาการยื่นรายการเสียภาษี  แตใหเสียภาษีเปน
คราวๆ ไปทีละนอยตามจํานวนเงินที่ไดรับแตละคราว
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                 2.3.2 เพื่อใหรัฐบาลมีรายไดเขาอยางสม่ําเสมอ  ทําใหรัฐบาลสามารถใชจายเงินในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดอยางราบรื่น  อันจะ
กอใหเกิดสภาพคลองและลดภาระการเงินตึงตัวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

                 2.3.3 เพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเล่ียงภาษีหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  
โดยมีหลักฐานการนําสงเงินภาษีซ่ึงสามารถสอบยันได (cross check)  กระทบไปหาจํานวนรายรับ
ของผูมีเงินได และลดภาระหนาที่ในการตรวจสอบภาษีหรือการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง

                 2.3.4 เปนหลักการจัดเก็บภาษีที่งายตอการปฏิบัติ และไดเม็ดเงินที่แนนอน เชน กรณีของ
การจายเงินใหแกบริษัทตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย  ตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปนการคํานวณกําไรสุทธิไดยาก เปนตน (นันทกา  สุดชูเกียรติ. 2544  :  6-7)              

2.4   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู

                 2.4.1 ความหมายของความรู

                         คําวา “ความรู” (Knowledge) เปนนามธรรมซึ่งนักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความ
หมายไวดังนี้

                         เมอรเรียม เวบสเตอร (Merriam Webster’s 1980 : 275) ไดใหความหมายของความรู
ไวดังนี้

     1)  ความเขาใจและทักษะที่ไดรับจากประสบการณ
     2) ขั้นของความรูหรือการรับรูขาวสารขอมูล
     3) ความรูเปนขอเท็จจริง
     4) เปนการเรียนรูและเก็บเกี่ยวจากประสบการณ

                         บลูม   (Bloom,  1971 : 271)  กลาววา  ความรู  เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถึงสิ่ง
เฉพาะเรื่อง  หรือเรื่องทั่วๆไป  ระลึกไดถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณตางๆ โดยเนน
ความจํา
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                          สมาน  มานะกิจ (2539 : 4-5)  กลาววา  ความรูเปนขอเท็จจริง ความจริง เปนวิธีการ
แกปญหาที่สะสมไดจากประสบการณที่พบเห็น  โดยไดสรุปแหลงที่มาและแบงระดับของความรู
ไว  ดังนี้คือ

                  2.4.2 แหลงที่มาของความรู  แบงไดเปน 5 แหลง  ดังนี้คือ
                           1) ความรูที่พระเจาเปนผูให (Rerealed Knowledge) เปนความรูอมตะเปนที่เชื่อกัน
วา ความรูประเภทนี้จะทําใหคนเปนนักปราชญได ไดแก ความรูที่ไดจากคําสอนของศาสนาตางๆ 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับวา เปนความจริงเพราะความเชื่อ ใครจะดัดแปลงแกไขไมได
                           2) ความรูที่ไดจากความเชี่ยวชาญ (Authoritative Knowledge) เชน หนังสือ
พจนานุกรม การวิจัย เปนตน
                           3) ความรูที่เกิดขึ้นจากความหยั่งรู (Intuitive Knowledge) เปนความรูที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลัน และรูสึกดวยตนเอง ทั้งที่ไมรูวาไดมาไดอยางไร รูแตวาไดคนพบสิ่งที่เราตองการคนหาอยู
เปนความรูที่ทดสอบไดดวยการพิจารณาเหตุผล
                           4) ความรูที่ไดจากการคิดหาเหตุผล (Rational Knowledge)  เปนความรูที่แสดง
ความเปนจริงอยูในตนเอง ปจจัยที่ทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือ ความลําเอียง ความสนใจ 
ความชอบ
                           5) ความรูที่ไดจากประสาทสัมผัส (Empirical Knowledge) ไดแก การเห็น  การได
ยิน การไดจับตอง และการสังเกต

                  2.4.3 ระดับของความรู     ความรูแบงออกเปน  4  ระดับ  ดังนี้
                          1) ความรูระดับต่ํา ไดแก ความรูอันเกิดจากการเดาหรือภาพลวงตาทางประสาท
สัมผัส
                           2) ความรูระดับธรรมดา ไดแก ความรูทางประสาทสัมผัสหรือความเชื่อที่สูงกวา
แตยังไมแนนอน เปนเพียงขั้นอาจเปนไปได
                           3) ระดับสมมติฐาน ไดแก ความรูที่เกิดจากความคิดหรือความเขาใจ ซ่ึงไมไดเกิด
จากประสาทสัมผัส เชน ความรูทางคณิตศาสตร ความรูขั้นนี้ถือวา เปนสมมติฐานเพราะเกิดจากคํา
นิยามและสมมติฐานที่ไมไดพิสูจน
                           4) ระดับเหตุผล ไดแก ความรูจากตรรกวิทยาเปนความรูที่ทําใหมองเหน็รูปหรือ
มโนภาพวาเปนเอกภาพ
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                 2.4.4  การวัดความรู  เนื่องจากความรู คือ ความสามารถทางพุทธปญญา ซ่ึงแบงไดหลาย
ระดับ   ดังนั้น  การวัดความรูจึงควรวัดความสามารถในทุกระดับ  เครื่องมือที่ใชวัดความรูจะตอง
อาศัยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ซ่ึงจะเปนการวัดความสามารถทางปญญาและ
ทักษะตางๆ ตลอดจนสมรรถภาพดานตางๆที่ไดรับจากการเรียนรูในอดีต ยกเวนการวัดทางดานราง
กาย  การวัดความรูใชเครื่องมือแตกตางกันตามความสามารถทางสติปญญาซึ่งพอสรุปไดดังนี้

                          1) พฤติกรรมดานความรูความจํา (Knowledge)  หมายถึง พฤติกรรมที่เปนหลัก
เบื้องตนของพฤติกรรมดานอื่นๆ ซ่ึงนอกจากความจําแลวยังมีการระลึกได (Recall) อีกดวย  แตไม
จําเปนตองใชความเขาใจไปตีความหมายเรื่องนั้น ๆ

                           2) พฤติกรรมดานความเขาใจ (Comprehension)  หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถจับ
ใจความสําคัญของเรื่องราวตางๆ ไดทั้งเปนรูปธรรมและนามธรรม

                           3) พฤติกรรมดานการนําไปใช  (Application)  หมายถึง  พฤติกรรมที่สามารถนํา
เอาสิ่งที่ไดประสบมาไปใชใหเกิดประโยชนหรือนําไปแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได

                           4) พฤติกรรมดานการวิเคราะห (Analysis)  หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะ
เร่ืองราวตางๆ ออกเปนสวนยอย หรือเปนการหาความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการหรือ
ทฤษฎีที่เปนมูลเหตุของเรื่องราวตาง ๆ ได

                           5) พฤติกรรมดานการสังเคราะห (Synthesis)  หมายถึง ความสามารถในการนําเอา
เร่ืองราวหรือสวนประกอบยอย ๆ มาผูกสัมพันธกันเปนเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง  ริเร่ิม 
สรางสรรค ทําการปรับปรุงใหดีขึ้น

                           6) พฤติกรรมดานการประเมินคา (Evaluation)   หมายถึง  การวินิจฉัยหรือการตี
ราคาที่มีหลักเกณฑเปนการตัดสินใจวา ส่ิงใดดีหรือไมดีอยางไร โดยใชหลักเกณฑที่เชื่อถือได
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                 2.4.5 เนื้อหาในรายละเอียดของความรู

                          อนันต  ศรีโสภา   (อางถึงใน เจษฎา  จิตรัตน , 2541 : 6)  กลาววา  ความรู  หมายถึง  

ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอน  และใหความหมายของความเขาใจวา ความเขาใจ หมาย
ถึง ความสามารถในการนําความรูความจําไปดัดแปลงปรับปรุง เพื่อใหสามารถอธิบายและเปรียบ
เทียบขอเท็จจริงตางๆ ได  ซ่ึงเรียงจากพฤติกรรมที่งายไปหาพฤติกรรมที่ยากดังตอไปนี้
                           1) ความรู (ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอน)

       (1) ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ
               ก. ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ

                                          ข. ความรูเกี่ยวกับความจริงตางๆ ซ่ึงไดแก เวลา เหตุการณ บุคคล สถาน
ที่ แหลงกําเนิด เปนตน

       (2) ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
                ก. ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตาง ๆ
                ข. ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการจัดลําดับ
                ค. ความรูเกี่ยวกับการจําแนกและแบงประเภทของสิ่งตางๆ
                ง. ความรูเกี่ยวกบัระเบียบวิธีการดําเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
        (3) ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

                                            ก. ความรูเกี่ยวกับกฎ และการใชกฎนี้ในการบรรยายคุณคาหรือ
พยากรณหรือตีความหมายของสิ่งที่เราสังเกตเห็น

                 ข.   ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง

2)   ความเขาใจ (การเขาใจความหมายของสิ่งนั้น)
                                    (1) การแปล เปนการแปลจากแบบหนึ่งไปสูแบบหนึ่งโดยรักษาความหมาย
ไวอยางถูกตอง
                                    (2) การตีความหมาย เปนการอธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นเสียใหมใหเขา
ใจงาย

         (3) การขยายความ เปนการขยายความของขอมูลที่มีอยูใหไกลไปกวาเดิม

3) การนําไปใช เปนการนําสาระสําคัญตางๆไปใชในสถานการณจริง
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4) การวิเคราะห เปนการแยกเรื่องราวออกเปนสวนยอยๆ
         (1) การวิเคราะหสวนประกอบตางๆ
         (2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประกอบนั้น
         (3) การวิเคราะหหลักวิธีการรวบรวมสวนประกอบตางๆ เหลานั้น

5) การสังเคราะห (การรวมสวนประกอบตางๆ เขาดวยกัน)
         (1) การกระทําที่เปนสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
         (2) การกระทําที่เกี่ยวกับแผนงาน หรือขอเสนอตามวิธีการตางๆ

                                    (3) การพัฒนาความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ อาทิเชน การที่สวน
ประกอบเหลานี้รวมกันได โดยอาศัยความสัมพันธอะไรที่สําคัญ

                            6) การประเมินผล เปนการตัดสินคุณคาในสิ่งที่กําหนดความมุงหมายไดโดยการ
ใชเกณฑที่แนนอน

          (1) การตัดสินใจโดยอาศัยเหตุการณภายในสิ่งนั้นเปนเกณฑ
          (2) การตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑภายนอกมาพิจารณา

                  2.5.6 พฤติกรรมเบื้องตนเกี่ยวกับความรู

                  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 10  อางถึงใน เจษฎา  จิตรัตน , 2541 : 7) ไดกลาวถึงความรู
ไววา ความรูในที่นี้เปนพฤติกรรมเบื้องตน ซ่ึงผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดย
การมองเห็นไดยินก็จําได ความรูในขั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ขอเท็จจริง ทฤษฎี  
โครงสราง วิธีการแก ปญหา มาตรฐาน เหลานี้เปนตน  จะเห็นวาการจําไดหรือระลึกไดนี้ ไมไดใช
กระบวนการของการใชความคิดที่ซับซอนหรืออาจกลาวไดวา ไมไดใชความสามารถของสมองมาก
นัก ซ่ึงเปนระดับของพฤติกรรมขั้นตน สวนความเขาใจไดกลาวไววา เมื่อบุคคลไดมีประสบการณ
กับขาวสารหนึ่ง ๆ อาจจะโดยการฟง ไดอาน ไดเขียน เปนที่คาดวาบุคคลนั้นจะทําความเขาใจกับ
ขาวสารนั้นๆ ความเขาใจนี้เองอาจจะแสดงออกในรูปของทักษะ หรือความสามารถตอไปนี้

                           1) การแปล (Translation) หมายความวา ความสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาว
สารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตนเองซึ่งออกมาในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม หรือออกมาในภาษาอื่น
แตความหมายยังเหมือนเดิม

                           2) การใหความหมาย (Interpretation) หมายถึง การใหความหมายตอส่ิงตางๆ หรือ
ขาวสารตางๆ ซ่ึงออกมาในรูปความคิดเห็นขอสรุปตามที่บคุคลนั้นเขาใจ
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                           3) การคาดคะเน (Entrapolation)  หมายถึง ความสามารถในการรักษาไวซ่ึง ขอเท็จ
จริงในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอนได

                โดยสรุปความหมายของ ความรู หมายถึง ความสามารถในการรักษาไวซ่ึงขอเท็จจริงใน
ส่ิงที่เคยมีประสบการณมากอนก็ได สวนความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ความ
จํา ไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อใหสามารถจับใจความ อธิบาย แยกแยะจัดลําดับ หรือเปรียบเทียบขอ
เท็จจริงตางๆ ได

                 ศิริพงษ  พนาสนธิ์  (2542 : 21)  ไดกลาวถึง ความรูวา มีหลายระดับ ตั้งแตความรู ความ
จํา ความเขาใจธรรมดาไปจนถึงขั้นที่สามารถประเมินคา สามารถนํามาใชใหเปนประโยชน ตอการ
ศึกษาวิจัย และการวัดความรู มีวิธีการวัดไดหลายวิธีโดยแตละวิธีจะเหมาะกับการใชวัดความรู ตาม
คุณลักษณะซึ่งแตกตางกันออกไป แตวิธีที่นิยมใชกันทั่วไปก็คือ การวัดดวยการใชแบบทดสอบ  ที่
วัดไดรอบดาน กลาวคือ สามารถวัดผลของการเรียนรูไดหลายอยางตั้งแตกระบวนการทางสติ
ปญญาดานตาง ๆ จากต่ําไปสูง และผูตอบมีโอกาสเดาไดนอย

                รังสันต  ดิษฐบรรจง (2534 : 5) กลาวถึงความรู คือ ความสามารถในการจํา เขาใจและ
บอกขอเท็จจริงตามเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของการศึกษา

                จากความหมายของความรูที่กลาวมาขางตนนี้พอสรุปไดวา ความรู  คือ  ความสามารถที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไมดี  และเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งกวา  ซ่ึงอาจจะเกิด
จากการเรียนรู จากประสบการณ จากปรากฎการณธรรมชาติ หรือจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ทางภูมิศาสตร

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ(ทัศนคติ) และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
                  2.5.1 ความหมาย

                 ในการศึกษาความรูและเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ตอการหักและนําสงภาษี
หัก ณ ที่จายนั้น  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ(ทัศนคติ)และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ดังนี้คือ

                  เจตคติ (Attitude) หรือทัศนคติเปนศัพททางจิตวิทยาทางการศึกษา เปนความเชื่อ 
ความรูสึก และเครื่องแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ โดยมีผูใหความหมายไวดังนี้

                  เทอรสโตน (Thurstone, 1946 อางถึงใน สมาน  มานะกิจ  2539 : 6) ไดใหความหมาย
ของ ทัศนคติไววา เปนระดับความมากนอยของความรูสึก ในดานบวกและลบที่มีตอส่ิงใด  ส่ิงหนึ่ง 
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เปนตนวา ส่ิงของ บุคคล บทความ องคกร ความคิด ฯลฯ ความรูสึกเหลานี้บุคคลสามารถบอกความ
แตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

                 สมาน  มานะกิจ (2539 : 7) ไดสรุปความหมายของทัศนคติ  หมายถึง ความรูสึกของคน
เราที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเปนดานบวกหรือดานลบก็ได ซ่ึงความรูสึกเหลานี้เปนผลมาจาก
ประสบการณของแตละบุคคล

                 นิพนธ  คันธเสวี  (2511 : 3  อางถึงในนภดล  พลจันทร  2541 : 5) ไดใหความหมายของ 
ทัศนคติวาเปนสิ่งชี้บอกของการแสดงออกของบุคคลที่กระทําตอส่ิงของ บุคคล หรือสถานการณที่
เกี่ยวของ

                 ปฏิญญา  จันทรัตน  (2535 : 21) ไดกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติวา  เจตคติหรือที่
นิยมเรียกวา ทัศนคติ นี้มาจากภาษลาตินวา “Aptus”  ซ่ึงหมายความวาเหมาะเจาะ (Fitness) หรือปรุง
แตง (Adaptness) ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude”  ซ่ึงแปลวา  ความรูสึก ความเห็น และตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของเจตคติ  หมายถึง  ทาทีหรือความรูสึกของ
บุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ดังนั้น เจตคติจึงเปนความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ เชน 
บุคคล ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ หรืออ่ืนๆ เปนนามธรรมและเปนสวนที่ทําใหเกิดการแสดง
ออกดานการปฏิบัติ  แตเจตคติไมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพความ
พรอมที่โตตอบ (State of Readiness)  และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคล
ตอส่ิงเรา  โดยเจตคติจะเกิดจากมูลเหตุ  2  ประการ  คือ

                      1) ประสบการณที่บุคคลมีตอสภาพการณ บุคคล หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  โดยการไดพบ
เห็นคุนเคย ไดทดลอง เปนตน เรียกวาเปนประสบการณโดยตรง (Direct  Experiences)  และโดย
การไดฟง ไดยิน ไดเห็นรูปภาพ หรือไดอานสิ่งนั้น ๆ แตไมไดพบเห็น หรือทดลองจริงดวยตนเอง 
เรียกวา ประสบการณทางออม (Indirect Experiences) เนื่องจากเจตคติเปนเรื่องที่เกิดจากความรู 
ความเขาใจ (Cognition)  ดังนั้น  บุคคลจะไมมีเจตคติตอส่ิงที่เขาไมเคยมีประสบการณทั้งทางตรง
และทางออม

                      2) คานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและ    ตัดสินคา
นิยมไมเหมือนกัน แตละกลุมอาจมีเจตคติตอส่ิงเดียวกันแตกตางกันได การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะ
มีเจตคติที่ดีหรือไมดีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งยอมขึ้นกับคานิยมและวัฒนธรรม หรือมาตรฐานของกลุมที่
บุคคลนั้นดําเนินชีวิตอยู
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                 ชูชีพ  ออนโคกสูง  (2522 : 108 อางถึงในนภดล  พลจันทร  2541 : 5) ใหความหมายวา 
ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมที่จะตอบสนอง หรือแสดงความรูสึกตอวัตถุ ส่ิงของ คน สัมผัสอื่นๆ 
ตลอดจนสถานการณตางๆ ซ่ึงความรูสึกหรือการตอบสนองดังกลาว  อาจเปนไปในทางชอบ (เขา
ไปหา) หรือไมชอบ(หลีกเลี่ยงถอยหนี)

                 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524 : 4  อางถึงในนภดล  พลจันทร  2541 : 6) ใหความหมาย
วา ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมในการกระทําของบุคคลตอส่ิงใดๆ บุคคลใดมีความพรอมเห็นได
จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงตอส่ิงนั้นวา ชอบ หรือไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย

                 นภดล  พลจันทร  (2541 : 6) ใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง  ความรู ความรูสึก 
ความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของบุคคลตอบุคคล หรือตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ใน
ลักษณะที่มีทิศทางอาจเปนการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได  เชน  ความพอใจหรือไมพอใจ เห็นดวย 
หรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ

                  2.5.2 ขบวนการของเจตคติ

                  ชัยวัฒน  แสงศรี (2538 : 58  อางถึงในนภดล  พลจันทร  2541 : 11)  ไดกลาวถึงขบวน
การเจตคติประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 5  ขั้น  ดังนี้

                      1) การใสใจ (Attention) เปนความสนใจในการรับฟง ถาบุคคลไมใหความสนใจใน
การที่จะฟงแลว ขบวนการตอไปก็จะไมเกิดขึ้น และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ สาเหตุที่ทําให
คนสนใจ ไดแก ผูส่ือและเนื้อหาของขอความนั้น

                       2) ความเขาใจ (Comprehension)เปนความเขาใจในความหมายของสารนั้น ความยาก
หรืองายเกินไปของสาร ขบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้นจะทําใหผูฟงไมสนใจและ    ไมเขาใจ

                      3) การยอมรับ (Acceptance) เปนผลมาจากขอ 1 และขอ 2 หากบุคคล      ตั้งใจฟงและ
เขาใจแจมแจงจะเกิดการยอมรับหากบุคคลใดไมสนใจและไมมีความเขาใจจะไมเกิดการยอมรับ

                      4) การเก็บเอาไว (Retention) เปนความคงทนอาจเก็บไวระยะหนึ่ง เมื่อเวลาผานไป
อาจเปลี่ยนไป หรืออาจจะยังคงอยู ถาตัวผูส่ือมีความนาเชื่อถือมาก การเก็บไวก็คงทนและ  อยูได
นาน

                      5) การกระทํา (Action) บุคคลเมื่อเปลี่ยนเจตคติ ก็เปลี่ยนดานการกระทําดวย ซ่ึงมีผล
ตอสวนรวมและสังคม ถาเราเปลี่ยนความเชื่อแลวแตไมไดลงมือกระทําก็จะไมมีผลกระทบ
กระเทือนใคร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

60

                 2.5.3 ลักษณะสําคัญของเจตคติ

                      จากความหมายหรือคําจํากัดความที่นักวิชาการผูรูไดใหความหมายเกี่ยวกับคําวา เจต
คติ นี้พอจะสรุปไดวา  เจตคติ  เปนความคิดเห็นซึ่งมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนที่
พรอม   ที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก  ดังนั้น  เจตคติจึงมีลักษณะสําคัญอยู  4  
ประการ  ดังนี้

                      1) เปนสภาวะกอนการแสดงพฤติกรรมคือ  เปนสภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง
                      2)มีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งมีความคงทนพอสมควรแตมีการเปลี่ยนแปลง
                      3) เปนตัวแปรที่จะนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับความรูสึก นึกคิด
                      4) เปนแรงจูงใจในอันที่จะทําใหบุคคลประเมินและเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีผลตอไป
ถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรม
                 2.5.4 องคประกอบของเจตคติ

                        เพื่อใหการวัดเจตคติกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงแลว ในการวัดเจตคติจึงนิยมวัด
เกี่ยวกับองคประกอบ  3  สวนของเจตคติ  คือ

                      1) องคประกอบทางการรับรู  (Cognitive Component)  เปนความรูหรือความเชื่อถือ
ในสิ่งนั้นซึ่งสามารถประเมินคาได บุคคลจะมีเจตคติตอส่ิงใดไมไดถาไมมีองคประกอบทางดาน
การรับรูหรือประสบการณในสิ่งนั้น

                      2) องคประกอบทางการรูสึก  (Affective Component)  เปนความรูสึกชอบหรือไม
ชอบในสิ่งนั้น ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กลาวคือ กอนที่จะมีความรูสึกวาชอบหรือไมชอบในสิ่งนั้น
จําเปนตองมีความรูกอน ซ่ึงองคประกอบทางดานการรูสึกจะเกี่ยวของกับองคประกอบทางดาน
ความรู
                      3) องคประกอบทางการพรอมจะกระทํา (Action Tendency Component)  เมื่อบุคคลมี
ความรูเชิงประมาณคาได และมีความรูสึกชอบหรือไมชอบในสิ่งนั้นแลว ส่ิงที่ตามมาคือ ความ
พรอมที่จะกระทําใหสอดคลองกับความรูสึกของตนตอส่ิงนั้นดวย
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                 2.5.5 ประโยชนจากการวัดเจตคติ
                      จากลักษณะที่สําคัญของเจตคติ  ทําใหสามารถนําการวัดเจตคติมาใชใหเกิดประโยชน
ของบุคคล  ดังตอไปนี้

1) การวัดเจตคติเพื่อทํานายพฤติกรรม การวัดเจตคติจะเปนเครื่องแสดงวา บุคคลนั้นมี
ความรูสึกทางดานดีหรือไมดีกับสิ่งนั้นมากนอยเพียงใด และมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอส่ิงนั้น 
จึงเปนเครื่องทํานายการกระทําของบุคคลได แมบางครั้งจะไมถูกตองเสมอไปแตก็สามารถเปนแนว
ทางในการปฏิบัติตอบุคคลนั้นไดอยางถูกตอง

2) การวัดเพื่อหาทางปองกัน การที่บุคคลแตละคนมีเจตคติตอส่ิงตางๆ คลายคลึงกัน
จะเปนแนวทางในการเกิดความรวมมือรวมใจในการกระทํามากกวาบุคคลที่มีเจตนาตางกัน ฉะนั้น 
จึงควรมีการวัดเจตคติของบุคคลวา มีความสอดคลองกับสิ่งนั้นหรือไม อยางไร เพื่อที่จะคัดเลือก
บุคคลที่มีเจตคติที่สอดคลองกับสิ่งนั้นหรือกลุมนั้นในการกระทําใดๆ

3) การวัดเพื่อหาทางแกไข ในบางเรื่องมีความจําเปนตองไดรับ เจตคติที่สอดคลองกัน 
เพื่อกอใหเกิดการกระทําที่พรอมเพรียงกัน การวัดเจตคติจะทําใหทราบวาบุคคลนั้นมีเจตคติที่สอด
คลองกับปรากฎการณนั้นหรือไม ซ่ึงถาไมสอดคลองก็จําเปนตองเปลี่ยนเจตคติหรือปลูกฝงให
บุคคลนั้นมีเจตคติที่สอดคลองเหมาะสม อันจะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจตอไป

4) การวัดเพื่อเขาใจถึงสาเหตุและผลของการกระทํา เน่ืองจากสาเหตุภายในหรือ  เจต
คติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดของบุคคล อาจไดผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกดวยสวนหนึ่ง และเจตคติ
ของบุคคลอาจเปนส่ิงหนึ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมตอปจจัยภายนอก การวัดเจตคติจะทําใหเขาใจถึง
เหตุและผลของพฤติกรรมบุคคลนั้นไดสวนหนึ่ง

                  2.5.6 การวัดเจตคติ

                      ในการวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จําเปนตอง
เลือกวัดองคประกอบทางดานความรูเชิงประมาณคา หรือทางการรูสึก และการพรอมกระทําไป
พรอมกัน ซ่ึงการวัดเจตคติมีหลายวิธีดวยกันแตที่สําคัญและสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้  คือ

1) วิธีการสังเกต (Observation)  เปนการใชประสาทหูและตาเปนสําคัญ การสังเกต
เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยคาดวาพฤติกรรมที่
สังเกตนั้นสะทอนถึงเจตคติของบุคคลตอส่ิงที่จะศึกษา  และผูที่จะศึกษาตองไมรบกวนหรือขัดขวาง
การกระทําของผูถูกศึกษา
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2) วิธีการสัมภาษณ (Interview)  โดยใหบุคคลนั้นเลาความรูสึกที่มีตอส่ิงนั้นออกมา  
เชน  รูสึกชอบไมชอบ เห็นวาดีหรือไมดี เปนการถามโดยปากเปลาและนําคําตอบมาวิเคราะหใน
ภายหลัง ซ่ึงมักจะใชควบคูไปกับวิธีการสังเกตและขอมูลที่ไดสามารถแผขยายครอบคลุมทั้งอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต  วิธีการศึกษาเจตคติแบบนี้เปนวิธีการของเทอรสโตน ลิเคอรท กัททแมน และ
ออสกูดที่ไดพยายามสรางสเกลการวัดเจตคติขึ้น คะแนนที่ไดจากการวัดนี้จัดออกเปนชวง ๆ โดยแต
ละชวงจะมีขนาดเทากัน สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบความมากนอยของเจตคติได วิธีนี้เปนที่นิยม
ใชวัดเจตคติกันมาก โดยเฉพาะงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร

3) วิธีการสงแบบสอบถาม (Questionnairs)    เปนวิธีการสอบถามเจตคติโดยการเขียน
คําถามใหเลือกตอบหรือใหเติมคําใหสมบูรณ ซ่ึงจะเปนแบบแผนเดียวสําหรับผูตอบทุกคน

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.6.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูและเจตคติ(ทัศนคติ)

       ผูวิจัยไดรวบรวมเอาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูและเจตคติ(ทัศนคติ)  ดังนี้

เจษฎา  จิตรัตน (2541:5) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความรู ความเขาใจตอ   โครงการแก
ไขปญหาความยากจนของคณะกรรมการหมูบาน : ศึกษากรณี จังหวัดยะลา พบวา การพัฒนาชนบท
ในปจจุบัน ยังยึดหลักการของแผนพัฒนาชนบทในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) ที่ถือวา การพัฒนาชนบทเปนเปาหมายโดยตรงของการพัฒนา
ประเทศ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทําใหชาวชนบทสามารถ พึ่งตน
เองไดอยางแทจริงในที่สุด โดยมองวา การพัฒนาไมใชเร่ืองของการหยิบยื่นใหจากเบื้องบน สูเบื้อง
ลางแตจะตองเปนกระบวนการที่มุงใหกระตุน สงเสริมใหชาวชนบทไดคิด ทําความเขาใจกับปญหา
ตนเอง และคิดคนวิธีการแกไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สัมพันธตอปญหาความ
ตองการและความสามารถของตนเองอยางแทจริง

ประยูร  วงศาจันทร  (2536:4) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  เจตคติตอการเมืองของครู
ประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย พบวา ครูประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย มีเจตคติตอการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับสูง ทั้ง  3  องคประกอบ อันไดแก ประชาธิปไตยในฐานะ       ที่
เปนอุดมการณ  ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนรูปแบบการปกครอง และประชาธิปไตยในฐานะ    ที่
เปนวิถีชีวิต
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ปฏิญญา  จันทรัตน  (2535:2) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ความรูความเขาใจและเจตคติของ
ผูปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจตอพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะ
กรณี การประปานครหลวง  พบวา  ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความรูความเขาใจตอ    พระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 ในระดับปานกลาง  โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ
ในการนัดหยุดงานมากที่สุด รองลงมาคือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิในการรวมตัวกอตั้ง    
องคกร  และไดแสดงเจตคติในเชิงเห็นดวยตอพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ  
เจตคติ  ของผูปฏิบัติงานจําแนกตามระดับความรูความเขาใจของพนักงานแลว พบวา    ผูปฏิบัติงาน
ที่มีระดับความรูแตกตางกันมีเจตคติที่แตกตางกันดวย

สมาน  มานะกิจ  (2539:4) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ความรู ทัศนคติ และ  พฤติกรรม
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผูบริหาร และพนักงานของสถานพยาบาลเอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา

1) ดานความรูเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผูบริหาร และ พนักงานสถาน
พยาบาลเอกชน โดยสวนมากมีความรูอยูในระดับดีมาก พนักงานชายมีความรูดีกวาพนักงานหญิง  
และพนักงานที่มีสถานภาพสมรสจะมีความรูดีกวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด

2) ดานทัศนคติตอการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผูบริหารและพนักงานสถานพยาบาล  
เอกชนสวนมากมีทัศนคติที่ดี  โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไปมีทัศนคติดีมาก
กวาผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา ผลของการวิจัยทําใหผูวิจัยเสนอแนะวา การแกไขปญหาการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน สําหรับผูบริหารนั้นควรจะตองหารูปแบบการจัดการที่
เหมาะสมและมีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการจัดการให โดยใหเจาของกิจการเปนผูออกคาใช
จาย สําหรับพนักงานควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหไดรับความรูเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินการ
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย

สุปราณี  นาคแกว  (2541:5)  ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  เจตคติของบุคลากร สาย ข และ
สาย ค ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีตอการบริหารทรัพยากรมนุษย  พบวา  ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ยังไมเปนระบบการบริหารที่ดี ซ่ึงจะเห็นไดจากการ
สรรหา การคัดเลือก ยังใชระบบอุปถัมภ ทําใหการบรรจุแตงตั้งบุคลากรไมคอยตรงกับความรูความ
สามารถ การพิจารณาความดีความชอบมากกวา 1 ขั้น ไมคอยยุติธรรม เนื่องจากไมไดพิจารณาไป
ตามผลการปฏิบัติงานและการเลือกปฏิบัติของผูบังคับบัญชา  บุคลากรทั้งสาย ข และสาย ค มีความ
คิดเห็นตรงกันวา มหาวิทยาลัยนาจะมีการจัดสรรอัตรากําลังภายในคณะ / สํานัก หรือการโยกยาย
สับเปลี่ยนอัตรากําลังระหวางคณะ/สํานักใหมีความเหมาะสมเพื่อเปนการโยกยายถายเทอัตรากําลัง 
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จากหนวยงานที่มีความจําเปนนอยไปยังหนวยงานที่มีความจําเปนมากแตยังขาดกําลังคน  ทั้งนี้เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายและการใชกําลังคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานปริมาณและคุณ
ภาพ

2.6.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษีอากร

การศึกษาความรูและเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอการหักภาษีและนําสงภาษี
หัก ณ ที่จาย : ศึกษากรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสารและผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ  ดังนี้

วิใจ  ตระกูลมัยผล  (2541 : 76-79) ไดทําการศึกษาความรูและเจตคติของผูเสียภาษีที่มีตอ
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  พบวา

1) ผูเสียภาษีมีความรูเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาต่ํากวาเกณฑ
2) ผูเสียภาษีมีเจตคติตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับดี
3)ผูเสียภาษีในแตละชวงอายุและแตละระดับการศึกษามีความรูเกี่ยวกับการเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน ในสวนของผูเสียภาษีที่มีเพศและระดับรายไดตางกันมีความรูเกี่ยว
กับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

4) ผูเสียภาษีในแตละชวงอายุและระดับรายไดมีเจตคติตอการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา แตกตางกันสวนผูเสียภาษีที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกันมีเจตคติตอการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

นภดล   พลจันทร  (2541 : 26-41)  ไดทําการศึกษาทัศนคติตอการเสียภาษีของผูเสียภาษี
ที่สํานักงานสรรพากรอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  พบวา

1) ผูเสียภาษีเพศชายจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีดีกวาผูเสียภาษีเพศหญิง
2) ผูเสียภาษีที่มีอายุมากกวาจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีดีกวาผูที่มีอายุนอยกวา
3) ผูเสียภาษีที่มีการศึกษาสูงจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
4) ผูเสียภาษีที่สมรสแลวจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีดีกวาผูเสียภาษีที่เปนโสด
5)  ผูเสียภาษีที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีที่ไมตางกัน
6)  ผูเสียภาษีที่มีรายไดนอยจะมีทัศนคติตอการเสียภาษีที่ดีกวาผูที่มีรายไดมาก
7) ผูเสียภาษีที่มาติดตอหลายครั้งจะมีทัศนคติที่ดีกวาผูเสียภาษีที่มานอยครั้ง
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ภูมิศักดิ์   ฮานาฟ  (2542 : 165-171) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของ      ผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตอการใหบริการของกรมสรรพากร  โดยไดทําการศึกษาเฉพาะกรณีของ
สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11  ซ่ึงมีเขตความรับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บภาษีในทองที่
เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง  ผลของการศึกษาวิจัยพบวา  ระดับของความพึงพอ
ใจของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตอการใหบริการของสํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 
11  สวนใหญมีความพึงพอใจในทุก ๆ กิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกการ
พิจารณาเปนรายดานของการใหบริการผูเสียภาษีพบวา ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมี
ความพึงพอใจในระดับคอนขางสูงรวม  6  กิจกรรม  และมีความพึงพอใจในระดับ    ปานกลางอีก 
จํานวน  12  กิจกรรม

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดประยุกต แนวคิด ทฤษฎีตางๆที่
เกี่ยวของอันจะสงผลตอการศึกษา เรื่อง  การศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและ
นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ซ่ึงประกอบดวยลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ สถานภาพ         
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณในการทํางาน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย ตลอดจนการวัดเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายวา มีความ
รูและเจตคติตอภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายอยางไร ปจจัยดังกลาวขางตนจะสงผลใหการปฏิบัติงาน     
จัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราไดดียิ่งขึ้น


