บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
การหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย หมายถึง วิธีจดั เก็บภาษีที่กฎหมายกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้ทา
หน้าที่หกั เงินซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด แล้วนา
เงินนั้นส่ งแก่รัฐบาล เงินได้ที่หกั และนาส่ งดังกล่าวถือเป็ นเครดิตภาษี ในการเสี ยภาษีเงินได้ของผูร้ ับ
เงินเมื่อถึงกาหนดเวลาการยืน่ รายการเสี ยภาษี
ผู้มีหน้ าทีห่ ักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
1) ใช้เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (บุคคลธรรมดาที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ สามารถใช้เลข
ประจาตัวประชาชนแทน)
2) หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ ที่กฎหมายกาหนด
3) ออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผถู ้ ูกหักภาษี
4) นาส่ งภาษีที่ได้หกั ไว้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นเดือน ของเดือนที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย นา
ส่ งผ่านธนาคารพาณิ ชย์ไทยและสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อต่างจังหวัด
เงื่อนไขการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
1. ต้องเป็ นการจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งหักภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที่จ่าย
2. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต้องยึดเกณฑ์เงินสด จ่ายเงินวันใดต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ในวันนั้น
3. การออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยออกให้ทนั ทีที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่าย ยกเว้นเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) (2)
4. การนาส่ งภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นาส่ งภาษีที่ตนมี
หน้าที่ตอ้ งหักตามแบบที่อธิ บดีกาหนด ณ สานักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต
ท้องที่น้ นั ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นเดือนของวันที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่วา่ จะหัก
ภาษีไว้แล้วหรื อไม่
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ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.3) ตามมาตรา 3 เตรส แห่ งประมวลรัษฎากร : แบบที่
ใช้ สาหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย ซึ่งผู้รับเงินเป็ นผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา
ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้แก่ กิจการที่ทาธุ รกิจกับบุคคลธรรมดามีหน้าที่เสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ งกิจการที่ทาธุ รกิจในฐานะเป็ น “ผูจ้ ่ายเงิน” มีหน้าที่หกั เงินค่าบริ การส่ วน
หนึ่งไว้เป็ นค่าภาษีซ่ ึ งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้น กรมสรรพากร กาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 เป็ นผูม้ ีหน้าที่หกั เงินไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไว้ตามเกณฑ์เงื่อนไข
ที่กาหนดหมายกาหนดและจัดการนา ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่หกั ไว้น้ นั นาส่ งกรมสรรพากร
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นเดือน ของเดือนที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

รู ปที่ 2.1 อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายกรณี ผรู ้ ับมีหน้าที่เสี ยเงินได้บุคคลธรรมดา
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.3)

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3)

6

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) : แบบทีใ่ ช้ สาหรับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ หัก ณ
ทีจ่ ่ าย ซึ่งผู้รับเป็ นผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
กิจการที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั ลูกค้าในฐานเป็ น “ผูจ้ ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หกั ค่าบริ การส่ วนหนึ่งไว้
เป็ นค่าภาษี ซึ่ งการหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายนั้น กรมสรรพากรกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 เป็ นผูม้ ีหน้าที่หกั เงินได้ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด และ
จัดการนาภาษีหกั ณ ที่จ่ายหักไว้น้ นั นาส่ งกรมสรรพากร ภายในที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามปี ปฏิทิน
ภาษี
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิ ชย์ และรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ยดังนี้
1) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
2) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งมีหน้าที่
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศเข้ามากระทากิจการใน
ประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)
 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศ กระทากิจการในที่
อื่นๆ รวมทั้งในประเทศ (มาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)
 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศ กระทากิจการอื่นๆ
รวมทั้งในประเทศไทยและกิจการที่กระทานั้นเป็ นกิจการขนส่ ง
ระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)
 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแต่ได้รับเงินพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5)
หรื อ (6) ที่จ่ายในประเทศไทย (มาตรา 70)
 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลธรรมดาต่างประเทศที่เสี ยภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในประเทศไทยตามมาตรา 76 วรรคสอง และมาตรา 76
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้จาหน่ายเงินกาไรหรื อเงินประเภทอื่นที่
กันไว้จากกาไรหรื อถือได้วา่ เป็ นเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย
(มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
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 บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศนั้นมิได้เข้ามาทากิจการ
ในประเทศไทยโดยตรงหากแต่มีลูกจ้างหรื อผูท้ าการแทนหรื อผูท้ า
การติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทยซึ่ งเป็ นเหตุให้ได้รับ
เงินได้หรื อผลกาไรในประเทศไทย
3) กิจการซึ่ งดาเนิ นการเป็ นทางค้า หรื อหากาไร ดังนี้
 รัฐบาลต่างประเทศ
 องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
 นิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
4) กิจการร่ วมค้า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ดาเนินการร่ วมกันเป็ นทางค้า
หรื อหากาไรระหว่างบุคคล
5) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อ
สมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้เป็ นองค์การหรื อสาธารณกุศล
6) นิติบุคคลที่อธิ บดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
การหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ณ ทีจ่ ่ าย มีอยู่ 3 กรณี ดังนี้
1) ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณี ที่ส่วนราชการจ่ายเงินได้ประเภทใดให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
 ผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย : รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล
สุ ขาภิบาล และองค์การบริ การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
 ผูถ้ ูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย : บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ที่ได้รับ
เงินได้ประเภทใดก็ตาม
โดยจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 โดยจะต้องเป็ นการจ่ายเงินได้ ครั้งหนึ่ง
ไม่ต่ากว่า 500 บาท จึงจะนามาหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
2) ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณี ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลขายอสังหาริ มทรัพย์
 มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย : บุคคล ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั สมาคม คณะ
บุคคล ซึ่ งจ่ายเงินซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติ
บุคคล
 ผูถ้ ูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย : บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลซึ่ งขาย
อสังหาริ มทรัพย์
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โดยผูจ้ ่ายเงินซื้ ออสังหาริ มทรัพย์จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ของราคาขายหรื อ
ราคาประเมิน ทั้งนี้ไม่วา่ จะจ่ายเงินเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม โดยการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะหัก
เมื่อมีการโอนกรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
3) ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
โดยในมาตรา 3 เตรสนี้ จะเหมือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) จะ
แตกต่างที่ ผูถ้ ูกหักภาษีเป็ น บริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรื อสมาคม ต่างจาก ภ.ง.ด.3 ที่ผู ้
ถูกหักภาษีจะเป็ นบุคคลธรรมดา

รู ปที่ 2.3 อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายกรณี ผรู ้ ับมีหน้าที่เสี ยเงินได้นิติบุคคล
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.53)

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
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ตัวอย่างวงจรการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย

การจ่ายเงินเดือน อัตรา
ก้ าวหน้ า
การรับจ้ าง 3 %

การให้ บริ การ 3%
ผู้จ่ายมีหน้ าที่หกั และ
นาส่งภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่มี
การจ่ายเงินได้

การโฆษณา 2%
การขนส่ง 1%
การให้ เช่า 5%

การประกันวินาศภัย 1%

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างวงจรการหักภาษี ณ ที่จ่าย
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1.
2.

3.
4.

แนวคิดเกีย่ วกับภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเป็ นระบบการจัดเก็บวิธีหนึ่งที่มีมาพร้อมกับการนาประมวล
รัษฎากรมาใช้บงั คับ และเป็ นระบบภาษีที่หลายประเทศใช้ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งผูถ้ ูกหัก ณ ที่จ่ายมี
สิ ทธิที่จะนาภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ไปเป็ นเครดิตภาษี ในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ประจาปี อันจะช่วยบรรเทาภาระในการจ่ายเงินค่าภาษีเมื่อสิ้ นปี ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปทุกคนก็คงคุน้ เคย
กันอยูแ่ ล้ว เนื่ องจากคนที่ทางานมีเงินเดือนพอสิ้ นเดือนก็ถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อภายในภาคธุ รกิจที่มี
การจ่ายเงินค่าจ้างทาของ ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ก็มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่ ง
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรก็ออกกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิในการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่ายใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยพิจารณาจากเงินได้พึงประเมินและเงื่อนไขในการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย
เมื่อพิจารณาจากประเภทของเงินได้ที่กฎหมายสัง่ ให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะพบว่า เงินได้
เหล่านั้นมักเป็ นการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นเงินได้ที่ควบคุมได้ยากหากผูร้ ับเงินหรื อผูจ้ ่ายเงิน สมยอมกัน
หลีกเลี่ยงภาษีแล้ว ก็เป็ นการยากที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์รายรับว่ามียอดที่ถูกต้อง แท้จริ งเป็ น
เท่าใด เช่น การจ่ายค่าจ้างทาของ ค่าวิชาชีพอิสระ เป็ นต้น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายบางประเภท
กฎหมายมีวตั ถุประสงค์จะให้เป็ นการจัดเก็บเบ็ดเสร็ จครั้งเดียวจบ โดยอาจเลือกให้นาไปรวมยืน่ เสี ย
ภาษีเงินได้ตอนปลายปี อีกก็ได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
เงินได้พึงประเมิน หมายถึง เงินได้อนั เข้าลักษณะที่จะต้องนามาเสี ยภาษีเงินได้น้ นั อาจจะเป็ นตัวเงิน
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและกระทากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศ
ไทยโดยให้เสี ยภาษีในกาไรสุ ทธิ จากกิจการหรื อเนื่ องจากกิจการที่ได้กระทาในประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่หกั และนาส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
องค์การของรัฐ หมายถึง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลและ
กิจการของรัฐบาล ตามกฎหมายที่จดั ตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุ รกิจที่รัฐบาล
เป็ นเจ้าของ ซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้วย
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5. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย หมายถึง แบบแสดงรายการที่ใช้ในการนาส่ งภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ประกอบไปด้วย

รู ปที่ 2.6 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.1)

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.2)

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)
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ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด.54)

รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54)

