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แบบสอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

คําชี้แจง

แบบสอบถามเพื่อวัดความรูและเจตคติเกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายนี้  มีจุด
ประสงคเพื่อใชในการทําวิจัยเพื่อการศึกษาของขาพเจาเทานั้น  ขอมูลที่ไดรับจะไมเกี่ยวของกับการยื่นแบบ
หรือการเสียภาษีอากรของทานแตประการใด  โดยคําถามจะแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเจาหนาที่ผูมีหนาที่

หักและนําสงภาษี ณ ที่จาย
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตอการหักและนํา

สงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

 ขอขอบคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม

นายโสภิต   ถมมา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  / ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน

1.  เพศ
  ชาย   หญิง

2.  อายุ
  20 - 30 ป   31 - 40 ป
  41 - 50 ป   50 ปขึ้นไป

3.  ระดับการศึกษา
  มัธยม  หรือ  ปวช.   ปวส.หรืออนุปริญญา
  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี

4.  สถานภาพการสมรส
  โสด   สมรส
  หมาย

5. อาชีพปจจุบัน
  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน
  พนักงานสวนทองถ่ิน   ผูประกอบการ/นักธุรกิจ

6.  รายไดตอป
  ต่ํากวา 60,000  บาท   60,000 - 100,000  บาท
  100,001 - 200,000  บาท   200,001 - 400,000 บาท
  400,001  บาท

7.  ประสบการณในการทํางาน
  1 - 5  ป   6 - 10  ป
  11 - 15  ป   เกิน  15  ป  ขึ้นไป

8.  ทานเคยมีประสบการณในดานการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายหรือไม
  เคย   ไมเคย
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย
คําชี้แจง    กรุณาใสเครื่องหมาย / หนาขอความที่ทานเห็นวาถูกตองและ X หนาขอความที่ทานเห็นวาผิด
.................1.  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเปนหนาที่ของผูจายเงินไดพึงประเมิน
.................2.  เงินภาษีที่ไดหักและนําสงถือเปนเครดิตภาษีที่ผูมีเงินไดสามารถนําไปใช  เมื่อถึงกําหนดเวลา
                      ยื่นรายการเสียภาษีอากร
.................3.  การหักภาษี  ณ ที่จายบางกรณี  ทําใหเกิดสิทธิที่จะไมตองยื่นเสียภาษีเงินไดตอนส้ินป
.................4.  ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ยื่นแบบแสดงรายการพรอมนําสงเงินภาษีตอเจาพนักงานภายใน
                      7 วัน นับแตวันที่มีการจายเงิน
………….5. ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย คือ ภาคราชการ ไดแก สวนราชการ องคการของรัฐ เปนตน และภาค

        เอกชน ไดแก บุคคลซึ่งไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาบริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
       หางหุนสวนสามัญ กองมรดก มูลนิธิ สมาคม คณะบุคคล ฯลฯ

…………6. กําหนดเวลาการยื่นแบบสรุปรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ
                      จะตองยื่นภายในสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกป
…………7. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย สามารถพิมพเองไดอยางนอยจะตองมีขอความตามแบบที่
                      อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด หรือตามแบบที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแลว
.................8.  การจายเงินตามสัญญารายหนึ่ง ๆ ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป  แมวาการจายเงินนั้นจะไดแบงจาย
                      คร้ังหนึ่ง ๆ ไมถึง 1,000  บาท ตองหักภาษี ณ ที่จาย
...............9.  กรณีการจายเงินรางวัล สวนลด หรือประโยชนใดๆ เนื่องจากการสงเสริมการขายของบริษัท
                      หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงขายสินคาใหแกผูซ้ือเพื่อนําไปขายตอ  ไม
                     ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
..............10.  ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แหงประมวลรัษฎากร
                      ใหนําสงภาษีดวยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 1 ก
..............11.  บุคคล หางหุนสวน  บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล ผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5)
                       (6)(7) และ(8) จะตองหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายดวยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3
...............12. บุคคลใดถูกหักภาษี ณ ที่จายไวและนําสงแลวเปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสยี  บุคคลนั้น
                       มีสิทธิไดรับเงินคืนจากสวนที่เกินนั้น  แตตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน 3 เดือน
                       นับแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหัก ณ ที่จายเกินไป
...............13.  กรณีโรงแรมใหบริการซักรีดแกแขกผูมาพัก ผูจายเงินเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
                      เปนการจายเงินไดคาบริการของโรงแรม  ผูจายเงินไดมิตองหักภาษี ณ ที่จายแตอยางใด
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………..14.  ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย กรณีออกจากงานในระหวางป ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตองออก
                     หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ภายในวันที่  15  กุมภาพันธของปถัดจากปภาษี
……….15.  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จายดวยส่ือบันทึกในระบบคอมพิวเตอรในตางจังหวัดให
                    ยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีสํานักงานตั้งอยู
……….16.  การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จาย และการนําสงภาษี กรณีการจายเงินจากการ
                    ตั้งฎีกาเบิกเงินจากคลัง ไมตองจัดทําบัญชีพิเศษดังกลาว
……….17. เมื่อผูเอาประกันจายเงินคาเบี้ยประกันวินาศภัยใหกับตัวแทนผูรับประกัน ผูเอาประกันตองหัก
                   ภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 3  และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายในนามของผูรับ
                   ประกันซึ่งเปนตัวการ
……….18. กรณีการจายเงนิใหกับ Shipping ที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน
                   ประเทศไทยใหหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 5 ของคาบริการ
……….19. กรณี Shipping จายคาดําเนินพิธีทางกรมศุลกากรในนามของเจาของสินคาใหแกผูประกอบการที่
                   ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล Shipping ตองหักภาษี ณ ที่จายในนามของเจาของสินคา
……….20. ผูขายสินคาที่ไมไดประกอบกิจการขนสงเปนปกติธุระ ไดขายสินคาโดยสงสินคาใหแกลูกคาดวย
                   และเรียกเก็บคาขนสงเพิ่มจากคาสินคา ผูจายเงินไดจะตองหักภาษี ณ ที่จาย กรณีขนสงสินคาดวย
                  ในอัตรารอยละ 1
……….21. การใหเชารถยนตไมเปนการใหบริการขนสง การหักภาษี ณ ที่จายจะตองหักในอัตรารอยละ 5
……….22. การใหบริการรับจางทําของและมีการขนสงดวย ถือเปนการรับจางทําของทั้งจํานวน
……….23. การใหบริการตามสัญญาระยะยาว ซ่ึงไมสามารถคํานวณคาบริการที่จะไดรับทั้งสิ้นเปนจํานวนที่
                   แนนอนแกผูรับบริการได จะตองชําระคาบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากการจายคา
                   บริการไมถึง 1,000.- บาท  ผูจายเงินไมตองหักภาษี ณ ที่จาย แตหากมีการจายคาบริการครั้งตอไป
                  อีก เมื่อนําไปรวมกับคาบริการที่จายไปครั้งแรกแลว เกิน 1,000.- บาท  ผูจายเงินจะตองหักภาษี ณ
                  ที่จายดวย
………24.  เจาของสินคาทําสัญญาวาจางผูขนสินคา ที่ไมเขาลักษณะเปนสญัญาระยะยาว  และคาบริการแต
                   ละเที่ยวที่ขนสงสินคามีจํานวนไมถึง 1,000.- บาท อยูในขายตองหักภาษี ณ ที่จายดวย
………25. การจายคาจางทําของใหแกผูรับจางที่เปนบริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
                  ประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยและไมมีสํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวร  ใหหักภาษี
                  ณ ที่จายในอัตรารอยละ 5
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                                               ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล นายโสภิต    ถมมา
วัน เดือน ปเกิด 12  พฤษภาคม  2507
สถานที่เกิด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 224 หมู 6 ตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท 01-8621146

ตําแหนงหนาที่การงาน นักวิชาการสรรพากร 6 ว. รักษาราชการแทน สรรพากรอําเภอ 7 สํานัก
งานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาสน  จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาสน จังหวัดฉะเชงิเทรา
ประวัติการศึกษา             ศิลปศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ป 2533


