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บทที่1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หงส์ไทย  ยาดมสมุนไพรหมกั เจา้แรกในประเทศไทย เร่ิมตน้จากการผลิต ยาดมพิมเสน

น ้า ท่ีดมแลว้ใหค้วามสดช่ืน ขายภายใตช่ื้อแบรนดข์องตนเอง จนติดตลาดไปทัว่พิมพเ์สนน ้าหงส์ไทย 
ไดเ้ขา้สู่การแข่งขนัราคากนัและเร่ิมเกิดวิกฤตในแบรนด ์ท าให ้หงส์ไทย หยดุผลิตไปเพราะ ไม่ตอ้งการ
ลดคุณภาพสินคา้เพื่อแข่งขนักบัแบรนด์อ่ืน ผา่นไปสองปีกลบัพบวา่ลูกคา้ยงัคงตามหา พิมเสนน ้าหงส์
ไทย ท าใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการกลบัมาผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอีกคร้ัง    และ  ไดพ้ฒันาสินคา้อ่ืนๆ 
เช่น ยาดมหงส์ไทย ยาดมสมุนไพรหมกัออกมาจ าหน่าย โดยเนน้ไปท่ีคุณภาพของสินคา้ในแบรนดข์อง
หงส์ไทย และถือคติวา่ มุ่งมัน่ เขา้ใจ เขา้ถึง ซ่ือสัตย ์ยอมรับเพื่อสังคม' ปัจจุบนับริษทั สมุนไพรไทย 
หงส์ไทย จ ากดั อยูคู่่คนไทยมาเป็นเวลานานกวา่ 15 ปี ดว้ยสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพดาราเฮิร์บ 
ซ่ึงคดัสรรแต่ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีแต่คุณภาพ โดยเฉพาะสมุนไพรประเภทใชด้มตอ้งยกใหแ้บรนด์
ของหงส์ไทยเป็นอนัดบัหน่ึงเพราะมีกล่ินเป็นกลาง ไดม้าตราฐานและเป็นท่ีนิยมของคนส่วนใหญ่ ดา
ราเฮิร์บจึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑห์งส์ไทย ของแท ้ส่งถึงทุกคนใหถึ้งบา้นอยา่งสะดวกสบาย 

ผลการศึกษาพบวา่ไดพ้บเจอปัญหาท่ีท างานอยูใ่นบริษทั คือ ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 การน าสินคา้ไปบริจาค และ ขายต ่ากวา่ราคาตลาด อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มอตัรา 7%   แนวทางการแกไ้ขคือ 
 ผูบ้นัทึกบญัชีตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษี และมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเอกสารท่ีจะน ามาบนัทึกการ
ท าบญัชีรวมทั้งตอ้งมีความรู้ดา้น ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากการเรียนรู้งานจริงทางบริษทัไดมี้การ
บนัทึกบญัชีดว้ยใชโ้ปรแกรม Excel 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

2    เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้การหกัภาษีในแบบต่างๆ ใหพ้นกังานและบุคลากรทัว่ไปได้

ทราบ 

3 เพื่อน าความรู้ ความเขา้ใจในการกรอกแบบยืน่ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและวิธีการค านวณภาษีหกั ณ 

ท่ีจ่ายจากตวัอยา่งของแต่ละบริษทั มาประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริงในอนาคต 

1.3 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เร่ิมปฏิบติังานสหกิจตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน2564 
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1.4 โครงสร้างการบริหารองค์กร 

1.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

     ต าแหน่งงาน : นกัตรวจสอบภาษี 

     ลกัษณะงาน : ตรวจสอบภาษีและจดัท ารายละเอียดในส านวนตรวจสอบ 

1. การจดัเรียงเอกสารในส านวนการตรวจสอบ

2. การจดัท ากระดายขอ้มูลทางภาษี

3. การตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย

4. การตรวจสอบใบก ากบักบัภาษีซ้ือ-ภาษีขาย

5. การคดัคน้ขอ้มูลทางภาษีบนระบบกดัคน้ขอ้มูลภาษีอากร
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

2. ท าใหส้ามารถเผยแพร่ความรู้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในรูปแบบต่างๆใหแ้ก่พนงังานบญัชีและผูท่ี้สนใจ

เร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหมี้ความเขา้ใจ สามารถน าทฤษฎีการปฏิบติัและขั้นตอนการยืน่แบบภาษี

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

3. ท าใหส้ามารถกรอกแบบยืน่ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  (แบบ ภ.ง.ด.) และสามารถค านวณภาษีหกั ณ ท่ี

จ่ายท่ีตอ้งน าส่งช าระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.7 พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานที่ปรึกษา 

ช่ือ :  คุณรวีวรรณ เหล่ียมไตร     

ต าแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีการเงินและ อ่ืนๆ 

1.8 เร่ืองที่ท าการศึกษา 

เร่ืองท่ีศึกษา : ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

วตัถุประสงค ์: 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

2. เพื่อใหท้ราบกระบวนการหกัภาษีเงิน ไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

3. เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจจสอบภาษีท่ีถูกตอ้ง 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

         ในการศึกษาภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายทฤษฎีและหลกัการท่ีน ามาใชมี้ดงัน้ี 

2.1 หลกัการของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

           ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีการจดัเก็บภาษีของรัฐวิธีหน่ึงท่ีก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน ได้

บุคคลธรรมดาและภาษีเงิน ไดนิ้ติบุคคลจะตอ้งเสียภาษีก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลาขึ้นแบนแสดงรายการภาษี

เงินไดโ้ดยก าหนดให้ผูจ่้ายเงินไดมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตามประเภทเงินไดแ้ละอตัราภาษีท่ีก าหนด

ภาษีเงินไดท่ี้ผูมี้เงินไดถู้กหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้น กฎหมายใหถื้อเป็นเครดิตภาษีของผูมี้เงินไดเ้ม่ือถึงก าหนดเวลา

ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดก้็มีสิทธิน าเอาภาษีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายนั้นไปหกัออกจากจ านวนภาษีท่ี

จะตอ้งเสีย และเสียภาษีเพิ่มเฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัจากหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายแลว้เท่านั้นทั้งน้ีหากปรากฎวา่ 

เม่ือค านวณภาษีเงินไดป้ระจ าปีกลบัมีภาษีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายมากกวา่ภาษีท่ีจะตอ้งเสีย ผูมี้เงินไดก้็มีสิทธิยืน่

ค  าร้องขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกหกัไวเ้กินหรือเสียเกินได ้

          การจดัเก็บภาษีของรัฐโดยวิธีก าหนดใหมี้การหกัภาษีไวเ้ม่ือมีการจ่ายเงินได ้เป็นวิธีการจดัเก็บภาษีท่ีมี

ประสิทธิภาพวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลกในสหรัฐอเมริกาเรียกวา่ (Pay As You Go)ในสหราช

อาณาจกัรองักฤษเรียกวา่ (Pay As You Earn) ซ่ึงนอกจากรัฐจะไดเ้งินภาษีเขา้คลงัมาใชจ่้ายก่อนถึง

ก าหนดเวลายืน่ราชการเสียภาษีแลว้ยงัเป็นหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงแหล่งท่ีมาของรายไดข้องผูมี้เงินไดด้ว้ยจึง

สะดวกในการติดตามหากผูมี้เงินไดข้ึ้นรายการเสียภาษีภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย 

2.2 วตัถุประสงค์ของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

การหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, 2547: 58) 

1. เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีใหแ้ก่ผูรั้บเงินได ้ซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นคราวเดียวกนัเป็น

จ านวนมากเม่ือถึงก าหนดเวลายืน่รายการเสียภาษี แต่ให้เสียภาษีเป็นคราว ๆไปตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บแต่ละ

คราว 
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2.  เพื่อให้รัฐบาลมีรายไดเ้ขา้คลงัอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหรั้ฐบาลสามารถใชจ่้ายเงินในการด าเนินงาน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติอนัจะก่อให้เกิดสภาพคล่องและลดภาระ

เงินตึงตวัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เพื่อลดแรงกดดนัในการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร และลดภาระหนา้ท่ีในการตรวจสอบภาษี

หรือการติดตามจดัเก็บภาษีในภายหลงั 

2.3 ผู้ท่ีมีหน้าที่หักภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่าย 

ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายไดแ้ก่บุคคลท่ีกฎหมายก าหนคไวเ้ป็นรายกรณี โดยอาจเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปใด หา้งหุน้ส่วนสามญั คณะบุคคลซ่ึงไม่ใช่นิติบุคคลก็ได ้ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินได้

ใหแ้ก่ผูรั้บเงินไดท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วน

สามญั คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ) โดยเงินไดท่ี้จ่ายมิใช่เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได ้ทั้งน้ีกฎหมายขอาจก าหนดให้หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เฉพาะกรณีจ่ายเงินไดบ้างประเภท หรือ

เฉพาะกรณีจ่ายเงินไดแ้ก่ผูรั้บเงินบางประเภทเท่านั้นก็ได ้

2.4 หน้าที่ทั่วไปของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

1.ค านวณภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดทุกคราวท่ีมีการจ่ายเงินไดแ้ลว้หกัไว ้

2. ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตอ้งน าเงินภาษีท่ีตนมีหนา้ท่ีตอ้งหกัไปส่ง ณ ท่ีวา่การอ าเภอใน 7 

วนันบัแต่วนัท่ีจ่ายเงินไม่วา่จะไดห้กัภาษีไวห้รือไม่เวน้แต่กรณีการขายอสังหาริมทรัพยเ์จา้พนกังานท่ีดินมี

การท านิติกรรมนั้นจะเป็นผูด้  าเนินการส่งแทน อยา่งไรก็ดีมีการขยายเวลาน าส่งกาขใน 7 วนันบัแต่วนัส้ิน

เดือนของเดือนท่ีจ่ายเงินไดแ้ลว้ หากวนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลาน าส่งภาษีเงิน ไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตรงกบั

วนัหยดุราชการใหน้บัวนัท่ีเร่ิมท าการใหม่ต่อจากวนัท่ีหยดุท าการนั้นเป็นวนัสุดทา้ยของก าหนดเวลาส่ง 

3. พร้อมกบัการน าเงินภาษีส่งตาม (2) ตอ้งยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดแสดงการหกัภาษีเป็น

รายตวัผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินในกรณีท่ีรัฐบาลเวน้แต่องคก์ารของรัฐบาลเป็นผูจ่้ายและค านวณหกัไวใ้นฎีกา

เบิกเงินแลว้ไม่ตอ้งขึ้นแบบแสดงรายการตามน้ีส่วนในกรณีการขายอสังหาริมทรัพยเ์จา้พนกังานท่ีดินท่ีมีการ

ท านิติกรรมนั้นจะเป็นผูด้  าเนินการเอง 

4.ตอ้งออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดหรือแบบท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

อธิบดีกรมสรรพากรแลว้ ให้แก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 2 ฉบบัมีขอ้ความตรงกนัและอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความ

ตามแบบทา้ยประกาศแต่ในกรณี ท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งออกหนงัสือรับรองดงัวา่น้ีก็ได ้
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หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้ตอ้งมีขอ้ความดา้นบนแต่ละฉบบัดว้ย โดยฉบบัท่ี 1ตอ้งมี

ขอ้ความวา่ "ส าหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใชแ้นบพร้อมกบัแบบแสดงรายการ" และฉบบัท่ี 2 ตอ้งมีขอ้ความ

วา่ "ส าหรับผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน" 

ผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งจดัท าส าเนาคู่ฉบบัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน

ส าหรับออกใบแทนในกรณี ท่ีหนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีออกใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้แต่ ช ารุด 

สูญหาย โดยการออกใบแทนใหใ้ชว้ิธีการถ่ายเอกสารและมีขอ้ความวา่ "ใบแทน" ไวท่ี้ดา้นบนของ เอกสาร

ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองดว้ย 

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะตอ้งมีหมายเลขล าดบัของหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

และหมายเลขล าดบัของเล่ม เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่ไดจ้ดัท าหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นเล่มจะไม่มี

หมายเลขล าดบัของเล่มก็ได ้

การลงช่ือของผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะใชว้ิธีประทบั

ลายมือช่ือผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายดว้ยตราราง หรือจะพิมพล์ายมือช่ือผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีไดมี้การเก็บลายมือช่ือไว ้(SCAN) ก็ได ้

หนงัสือการรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายขา้งตน้ตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแต่ถา้เป็น

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ตอ้งมีค าแปลภาษาไทยก ากบัส่วนตวัเลขใหใ้ชเ้ลขไทยหรืออารบิก 

 นอกจากตอ้งออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ในกรณีท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลผูจ่้ายเงินปันผลแสดงขอ้ความท่ีก าหนดใหร้ะบุในหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไม่ถูกตอ้งเป็น

เหตุให้เครดิตภาษีท่ีค  านวณไดมี้จ านวนเกินกวา่ผูมี้เงินไดพ้ึงได ้(พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฏา

กร(ฉบบัท่ี 32) พ.ศ. 2540) ใหผู้จ่้ายเงินไดรั้บผิดชอบร่วมกบัผูมี้เงินไดเ้ท่ากบัจ านวนท่ีไดรั้บคืนเกินไปหรือท่ี

ช าระไวไ้ม่ครบ (ดูตวัอยา่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม มาตรา 50 , 69 ทวิ หรือ www.rd.go.th 

5. ตอ้งท าบญัชีพิเศษแสดงการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและตอ้งน าส่งท่ีอธิบดีกรมสรรพากร ก าหนดโดย

กรอกรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายประจ าวนัและแยกเป็นรายการหกัจากบุคคลธรรมดาหรือบริษทัหรือหา้ง

หุน้ส่วนนิติบุคคล และกรอกรายการน าส่งภาษีประจ าวนัโดยใหแ้ยกตามใบเสร็จรับช าระภาษีอากรของ

กรมสรรพากรเป็นรายฉบบัเรียงล าดบัก่อนหลงัตามวนัท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือการน าส่งภาษี 

 เม่ือส้ินวนัสุดทา้ยของเดือนใหร้วมยอดจ านวนเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและจ านวนภาษีท่ีน าส่งแลว้

ทั้งส้ินเดือนของเดือนนั้นแต่ละรายการและตอ้งเก็บรักษาบญัชีพิเศษดงักล่าวไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

http://www.rd.go.th/
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6. ใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรท่ีมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ี

จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงเป็นผูอ่ื้นรายการตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากรแจง้

ขอ้ความและรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้เงินไดท่ี้เป็นคนต่างดา้วอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความแนบทา้ย 

ประกาศน้ีส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

6.1 กรณีการจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่คนต่างดา้ว ส าหรับเงินไดข้องเดือนมกราคมของทุกปี 

                       6.2 กรณีการจ่ายเงินไดใ้หแ้ก่คนต่างดา้วซ่ึงเขา้ท างานในระหวา่งปีภาษี ส าหรับเงินได้

ระยะเวลาเตม็เดือนของเดือนท่ีออกจากงาน 

                       6.3 กรณีการจ่ายเงิน ไดใ้หแ้ก่คนต่างดา้วซ่ึงออกจากงานในระหวา่งปีภาษี ส าหรับเงินได้

ระยะเวลาเตม็เดือนของเดือนท่ีออกจากงาน 

แบบแจง้ขอ้ความและรายละเอียดใหย้ืน่ต่อเจา้พนกังานประเมินพร้อมกบัการยืน่แบบ ภ.ง.ด.1ของ

เดือนมกราคมของทุกปีภาษี หรือของเดือนท่ีคนต่างดา้วเขา้ท างานในระหวา่งปีภาษี หรือของเดือนท่ีคนต่าง

ดา้วออกจากงานในระหวา่งปีภาษีแลว้แต่กรณี  (ประกาศอธิบดี กรมสรรพากรฯ (ฉบบัท่ี 123) 

2.5 การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมาลรัษฎากร ใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ออกหนงัสือรับรองการหกั

ภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีไดห้กัไวแ้ลว้ในปีภาษีใหแ้ก่ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในกรณีและตามก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

       2. ในกรณีตามมาตรา 50(1) ใหอ้อกกายในวนัท่ี 15 ของปีถดัจากปีภาษีหรือภายในหน่ึงเดือน 

นบัแต่วนัท่ีผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายออกจากงานในระหวา่งปีภาษี 

       3. ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2.6 หลกัเกณฑ์วิธีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

ตามประมวลรัษฏากรไดก้ าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดเ้ป็นผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดแ้ละน าส่งตามท่ี 

กฎหมายก าหนด ซ่ึงตามประมวลรัษฎากรก าหนดไวด้งัน้ี 

       1. มาตรา 50  แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) 
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       2. มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร กรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ตามมาตรา 40 (2) ถึง 40(8) 

3. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรสท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงประกอบกบัค าสั่งอธิบดี 

กรมสรรพากร 

2.7 ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 

1. เงินไดต้ามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไดแ้ก่ 

เงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการ

ไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งให้อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ี ใดๆท่ีลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ และ

เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

       2. เงินไดต้ามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากรเป็นเงินไดจ้ากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือ

จากการรับท างานให ้ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า ค่าบ าเหน็จ 

โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งให้อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ี

นายจา้งจ่ายช าระหน้ีใดๆ ท่ีลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระและ เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้

เน่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือจากการรับท างานใหน้ั้น ไม่วา่หนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือ

งานท่ีรับท าใหน้ั้นจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 

       3. เงินไดต้ามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดป้ระเภท ค่าแห่งกู๊ควิลล ์ค่าแห่ง 

ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปีหรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นรายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน

หรือค าพิพากษาของศาล 

      4. เงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดป้ระเภทดอกเบ้ียพนัธบตัรดอกเบ้ีย
เงินฝากคอกเบ้ียหุ้นกู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลหรือสถานบนัการเงิน เงินโบนสัท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่ก าไร และเงินท่ีกนัไว้
รวมกนั เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนัหรือเลิกกนัซ่ึงดีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน เงินส่วนแบ่งก าไรหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดจ้ากการถือ
ครองโทเคนดิจิทลั ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนคริปโทเคอเรนซ่ีหรือโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ีเฉพาะท่ีดีราคา
เป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 
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5. เงินไดต้ามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดป้ระเภทค่าเช่าอาคาร สถานท่ีค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 

       6. เงินไดต้ามมาตรา 40 (6 )  แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดป้ระเภทวิชาชีพอิสระ ไดแ้ก่ วิชา 
กฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรมการบญัชีประณีตศิลปกรรม 

       7. เงินไดต้ามมาตรา 40 (7) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้ง ลงทุน
ดว้ยการจดัหาสัมภาระ เช่นการจา้งเหมาก่อสร้าง การจา้งเหมาติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์และการจา้งเหมา
ตกแต่งภายใน 

       8. เงินไดต้ามมาตรา 40 (8) แห่งประมาลรัษฎากร เป็นเงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร 
การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืน เช่น ค่าจา้งท าความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภยัค่าท่ีพกัโรงแรม 
ค่าอาหาร ค่าบริการตามสัญญาจดัจา้งอ่ืนๆ รางวลัจากการประกวด การแข่งขนั เป็นตน้ 

2.8 การค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

1. การจ่ายเงิน ไดต้ามมาตรา 40(1) และ (2) 

- กรณี ใหคู้ณเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายดว้ยจ านวนคราวท่ีจะตอ้งจ่าย เพื่อใหไ้ด ้

จ านวนเงินเหมือนหน่ึงวา่ไดจ่้ายทั้งปี แลว้น ามาหกัค่าใชจ่้ายค่าลดหยอ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ น ามาค านวณภาษีในอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ดงัน้ี 

เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้สุทธิ 
(บาท) 

อตัราภาษี ภาษีแต่ละขั้น 
(บาท) 

ภาษีสะสมสูงสุด 
(บาท) 

150,000 บาทแรก 150,000 ยกเว้น - - 

150,001 -300,000 150,000 5 7,500 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

500,001 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

750,001 – 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

2,000,001 – 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

5,000,001 ขึน้  ไป - 35 - - 

ตารางที่ 1 อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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- กรณีจ่ายใหนิ้ติบุคคลตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส โดยค านวณหกัในอตัรา 

ท่ีก าหนดไวต้ามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สั่งใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. การจ่ายเงิน ไดต้ามมาตรา 40(3) และ (4) 

                  - กรณีจ่ายใหบุ้คคลธรรมดา ใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินได ้เวน้แต่ จ่ายใหก้บัผูรั้บซ่ึง
มิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยใหค้ านวณหกัในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดส้ าหรับการจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 
40(4)(ข) เงินปันผล ใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได ้เงินไดต้ามมาตรา 40(4)(ซ)และ(ฌ) ให้
ค  านวณหกัในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดแ้ละส าหรับกรณีการจ่ายเงิน ไดต้ามมาตรา 40(4)(ก)ดอกเบ้ีย หากผู ้
จ่ายเงินไดมิ้ใช่เป็นนิติบุคคลและจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยไม่ตอ้งหกัภาษี ณท่ีจ่าย 

                 - กรณีจ่ายใหนิ้ติบุคคลตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส โดยค านวณหกัในอตัราท่ี
ก าหนดไวต้ามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ือง สั่งใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเงินตามมาตรา 40แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

3. การจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40(5) และ (6) 

   - กรณีจ่ายใหนิ้ติบุคคลธรรมดา ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยใหค้ านวณในอตัราร้อยละ 
15 ของเงินเดือน 

  - กรณีจ่ายใหนิ้ติบุคคลตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส โดยค านวณหกัในอตัราท่ี
ก าหนดไวต้ามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สั่งใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

4. การจ่ายเงิน ไดต้ามมาตรา 40(3) และ (4) 

   -ใหห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 3 เตรส โดยค านวณหกัในอตัราท่ีก าหนดไวต้ามค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สั่งใหผู้จ่้ายเงินไดพ้ึ่งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหนา้ท่ี
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 5. กรณีผูจ่้ายเงินไดเ้ป็นรัฐบาล องคก์ารของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหาร 

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

  - จ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายพืชผลทางการเกษตร
ใหก้บัผูรั้บรายหน่ึงๆ มีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินทั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แมก้ารจ่ายนั้นจะไดแ้บ่งจ่ายคร้ัง
หน่ึงๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดีใหก้บัผูรั้บ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาใหค้  านวณหกัในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงิน
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ไดพ้ึงประเมินและการจ่ายเงินไดเ้ฉพาะการจ่ายเงินไดใ้นการประกวดหรือแข่งขนัใหค้  านวณหกัตามอตัรา
ภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา 

  - จ่ายเงินไดต้ามมาตรา  40 ใหก้บับริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ใหค้  านวณหกัภาษี
เงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 เฉพาะส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีมีจ านวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป(ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี 16) โคยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งน้ีตามมาตรา 69 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร 

6. กรณีบุคคลธรรมคาหรือนิติบุคคลจ่ายเงินไดต้ามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากใน

ประเทศไทยใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิไดป้ระกอบ
กิจการในประเทศไทย ใหค้  านวณหกัตามอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ทั้งน้ีตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 

ตัวอย่างการค านวณภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

กรณี จ่ายค่าซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ใหแ้ก่บริษทัจ ากดัแห่งหน่ึง จ านวน 10,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อตัราร้อยละ 7 เป็นเงิน 700 บาท รวมเป็นเงิน 10,700 บาท กรณีน้ีใหค้  านวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 1 ของสินคา้เท่านั้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (10,000 x 1%) = 100 บาท 

หมายเหตุ : 

1.กรณีการยมืเงินทดรองจ่ายหรือการใชเ้งินส่วนตวัส ารองจ่าย เพื่อด าเนินการจดัประชุมและอบรม
ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากสถาบนัฯไดอ้นุมติัใหเ้จา้หนา้ท่ียมืเงินทดรอง เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานของสถาบนัฯแลว้ โดยผูมี้หนา้ท่ีการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายของสถาบนัฯ คือ เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

2. หากหน่วยงานไม่หกัภาษีและน าภาษีส่งกรมสรรพากร จะตอ้งเสียค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 2,000
บาทต่อแบบแสดงรายการภาษีและเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของภาษีตอ้งช าระ 

2.9 ภาษีที่ถูกผู้จ่ายเงินได้หัก ณ ที่ง่ายไว้นั้น ให้ลอืเป็นเครดิดของผู้ต้องเสียภาษีในการค านวณ
ภาษ ี

โดยสามารถน ามาใชห้กัออกจากภาษีท่ีตอ้งเสียตามแบบแสดงรายการท่ีตอ้งยืน่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.  แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.90,91,94) 

2. แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ( ภ.ง.ด.50,51) 
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2.10 ความรับผิดกรณีไม่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือหักแต่น าส่งไม่ครบ 

1. ความรับผิดทางแพ่ง 

(ก) ความรับผิดเก่ียวกบัภาษีกรณีผูง้่ายเงินไดต้อ้งร่วมรับผิดชอบกบัผูมี้เงินได้ 

1. กรณีมิไดห้กัและน าส่งภาษีเลย 

                             2. กรณีหกัและน าส่งภาษีไวไ้ม่ครบถว้น 

                      ความรับผิดร่วมกนัตามขอ้น้ี หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งร่วมรับผิดกบัผูมี้เงินไดใ้นฐานะ ลูกหน้ี
ร่วม กล่าวคือ ถา้เรียกเก็บภาษีจากผูมี้เงินไดไ้ม่ไดก้็ใหเ้รียกเก็บจากผูจ่้ายเงินไดต้ามจ านวน ภาษีท่ีมิไดห้กั
และหกัแลว้แต่น าส่งไม่ครบถว้น 

                  (ข) ความรับผิดเก่ียวกบัภาษีกรณีผูจ่้ายเงินไดต้อ้งรับผิดแต่ผูเ้ดียว 

                            1. กรณีหกัภาษีไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้แต่ไม่น าส่ง 

                            2. กรณีหกัภาษีไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้แต่น าส่งไม่ครบถว้น 

                  ความรับผิดตามขอ้น้ี หมายถึง ผูจ่้ายเงินไดจ้ะตอ้งรับผิดในจ านานภาษีท่ีหกัไวแ้ลว้แต่ไม่น าส่ง
หรือน าส่งไม่ครบถว้น ส าหรับผูมี้เงินไดจ้ะพน้ความรับผิดในจ านวนเงินภาษีเท่าจ านานท่ีถูกหกัไว  ้

                  (ค) ความรับผิดเก่ียวกบัเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมาลรัษฎากร 

                  เงินภาษีท่ีหกัไว ้ณ ท่ีง่าย ถา้ไม่หกัหรือหกัแลว้ไม่น าส่งกายในก าหนด 7 วนั นบัแต่วนั
จ่ายเงินหรือภายใน 7 วนั นบัแต่ส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน ผูจ่้ายเงินตอ้งรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5 ต่อ
เดือนหรือเศษของเดือนของภาษีท่ีตอ้งน าส่ง แต่เงินเพิ่มดงักล่าวตอ้งไม่เกินจ านวนภาษีท่ีน าส่ง(กรณีการหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายไม่มีเบ้ียปรับแต่อยา่งใด 

2. ความรับผิดทางอาญา 

                     ในกรณีผูจ่้ายเงินไดมิ้ไดย้ืน่รายการ (ภ.ง.ด. 1,2,3,53,54) น าเงินภาษีส่งอ าเภอภายในเวลาท่ี
ก าหนดตามมาตรา52 (กรณีน าภาษีหกัไวส่้งอ าเภอ) เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 มีความผิดทางอาญตามมาตรา 
35 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาททั้งน้ีเวน้แต่จะแสดงไดว้า่มีเหตุสุดวิสัย (ปัจจุบนักรมสรรพากร
ก าหนดค่าปรับขั้นต ่าส าหรับคร้ังแรกไว ้100 บาท ถา้ยืน่แบบๆภายใน7 วนันบัแต่วนัพน้ก าหนดอ่ืนแบบฯ 
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2.11 ค านิยาม 

ภ.ง.ด.1 ส าหรับใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ยืน่รายการจ่ายเงินไดแ้ละจ านวนเงินภาษีท่ี 

หกั น าส่งเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 

ไดแ้ก่ 

40(1) เงินเดือน ค่าจา้ง ฯลฯ กรณีทัว่ไป 

40 (1) เงินเดือน ค่าจา้ง ฯลฯ กรณีไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรใหห้กัภาษี อตัราร้อยละ3 

40(1)(2) กรณีนายจา้งจ่ายใหค้ร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 

40(2) กรณีผูรั้บเงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 

40(2) กรณีผูรั้บเงินไดมิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย 

กรอกรายการโดยแยกตามเงินไดแ้ต่ละประเภท แลว้น าไปกรอกในช่องสรุปรายการภาษีท่ีน าส่งในแบบ 

ภ.ง.ด.1 เพียงฉบบัเดียว 

ภ.ง.ด.2 และใบแนบ ภง.ด.2 ส าหรับใหผู้มี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายยืน่รายการจ่ายเงินไดแ้ละจ านวน

เงินภาษีท่ีหกัน าส่งเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) แห่ง 

ประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ 

40(3) ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ค่าแห่งกู๊ควิลล ์ฯลฯ 

40(4) ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ีย ตัว๋เงิน ฯลฯ 

กรอกรายการ โดยแยกตามเงินไดแ้ต่ละประเภทแลว้น าไปกรอกในช่องสรุปรายการภาษีท่ีน าส่งในแบบ 

ภ.ง.ด.2 เพียงฉบบัเดียว 

ภ.ง.ด.3 ส าหรับออกใหบุ้คคลธรรมดายืน่ใบหกัภาษี ณ ท่ีง่ายท่ีกิจการออกใหบุ้คคลต่าง ๆในแต่ละ

เดือน เช่น กิจการออกใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่นายแสนดี เป็นค่าเช่ารถ 4,000 บาท กิจการจะหกัภาษี ณ ท่ี

จ่ายของนายแสนดีไว ้4,000 x 1% = 40 บาท จากนั้นกิจการน ายอด 4,000 บาท และยอดหกัภาษี 40 บาท ไป

กรอกในแบบฟอร์มยืน่  ภ.ง.ค.3  (หกัภาษีไวภ้ายในเดือนน้ีทั้งหมดก่ีใบ แลว้น าไปกรอกใส่ฟอร์มทีเดียวก่อน

จะยืน่ ภ.ง.ด.3 เป็นมาตรา40(5)(6)(7)(8) ก าหนดเวลายืน่แบบตั้งแต่วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไปจากเงินท่ี

จ่ายเงินได ้
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ภ.ง.ด.53 ส าหรับออกใหนิ้ติบุคคล มาตรา 40(2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) คือการยืน่ใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ี

กิจการออกใหบ้ริษทัต่างๆ ในแต่ละเดือน เช่น กิจการออกใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่บริษทัทาสี จ ากดั เป็น

ค่าบริการทาสี 3,500 บาท กิจการจะหกั ณ ท่ีจ่ายไว ้3% เท่ากบั 105 บาท จากนั้นกิจการน ายอด 3,500 บาท 

และยอดหกั ณ ท่ีจ่าย 105 บาทไปกรอกในแบบฟอร์มยืน่ ภ.ง.ด.3 และยืน่ภายในวนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไป 

2.11.1 หลกัเกณฑ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 

แบบ ภ.ง.ด. 1 เป็นการส่งรายละเอียดการจ่ายเงินท่ีมีหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรับการจ่ายเงินไดป้ระเภท 

40(1) และ (2)ดงันั้นหากมีการจ่ายเงินไดแ้ต่ผูรั้บเงินไดมี้เงินไดย้งัไม่ถึงเกณฑต์อ้งยืน่เสียภาษีก็ไม่ตอ้งแสดง

รายช่ือยืน่ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก็ได ้ก าหนดยืน่แบบภายในวนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไปท่ีมีการง่ายเงิน ผูมี้หนา้ท่ีเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

แบบ ภ.ง.ด. 1ก เป็นการสรุปรายการจ่ายเงินไดป้ระเภท 40(1) และ (2) วา่ทั้งปีไดมี้การจ่ายทั้งหมด

รวมเท่าไรโดยรวมทั้งท่ีมีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและไม่มีภาษีเสีย (ไม่ตอ้งค านึงวา่รายนั้นๆไดย้ืน่แบบ ภง.ค.

หรือไม่) ก าหนดยืน่แบบภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัไป ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ก าหนด

ยืน่แบบตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - กุมภาพนัธ์ ของปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แบบยืน่รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 
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2.11.2 หลกัเกณฑ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 

1. การยืน่แบบ ภ.ง.ด.2 ส าหรับการน าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่ายใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1. 1 แบบ ภ.ง.ด.2 ท่ีตอ้งยืน่ส าหรับการน าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่ายของเดือนภาษี

กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป ใหย้ืน่ไดต้ามวิธีการหน่ึงวิธีการใดดงัต่อไปน้ี 

                  (1)ยืน่แบบ ภง.ด.2 ท่ีเป็นกระดาษซ่ึงจะแสดงรายการสรุปรายการภาษีท่ีน าส่งจ านวนราย

เงินไดท้ั้งส้ิน ภาษีท่ีน าส่งทั้งส้ิน จ านวน 1 ใบ กบัแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายบนัทึกในระบบ

คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบขอ้มูล (Format) ท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีแนบทา้ยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 255) ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 พร้อมกบัการน าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 

                 (2) ยืน่แบบ ภ.ง.ด.2 โดยใชบ้ริการโปรแกรมส าหรับซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Software 

Component: swc) ท่ีกรมสรรพากรพฒันาขึ้น ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยโปรแกรมส าหรับซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ท าใหผู้จ่้ายเงินสามารถยืน่รายการโดยแสดง

รายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายดว้ยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามรูปแบบ 

                 (3) ยืน่แบบ ภ.ง.ด.2 ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร 

(www.rd.go.th) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 106) เร่ือง 

ก าหนดการยืน่แบบแสดงรายการภาษีการช าระภาษีและสถานท่ียืน่แบบแสดงรายการภายลีงวนัท่ี22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

1.2 กรณีผูจ่้ายเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายการเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.2 ยงัไม่

อาจยืน่รายการดว้ยวิธีการตาม 1.1 (1) (2) และ (3) ท่ีกล่าวขา้งตน้ ใหไ้ดรั้บการผ่อนผนัใหย้ืน่แบบ ภ.งด.2 

ดว้ยวิธีการหน่ึงวิธีการใดคงัต่อไปน้ี 

                (1) กรณีผูจ่้ายเงินท่ีเคยยืน่แบบ ภ.ง.ด.2 ดว้ยกระดาษทั้งหมด ใหไ้ดรั้บการผ่อนผนัให้ยืน่ 

เแบบ ภ.ง.ด.2 ดว้ยกระดาษทั้งหมดได ้

                (2) กรณีผูจ่้ายเงินท่ีเคยยืน่แบบ ภ.ง.ด.2 ดว้ยกระดาษ 1 ใบ และยืน่รายการภาษีเงินไดห้กั ณ 

ท่ีจ่ายดว้ยส่ือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของขอ้มูลท่ีไดย้ืน่มาอยูก่่อนเดือนภาษี

กรกฎาคม พ.ศ.2558 จะยืน่ดว้ยส่ือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Formal) ของขอ้มูลท่ีเคยยืน่มา

อยูแ่ลว้นั้นต่อไปก็ได ้ทั้งน้ีการผอ่นผนัใหย้ืน่แบบ ภง.ด.2 ตามวิธีการใน (I) และ(2) ขา้งตน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะ
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ส าหรับการยืน่รายการ ของเดือนภาษีกรกฎาคม พ.ศ. 25 58 ถึงเดือนภาษีมิถุนายน พ.ศ.2559 แต่ส าหรับการ

ยืน่รายการตามแบบ ภง.ค.2 ของเดือนภาษีกรกฎาคม พ.ศ. 2559เป็นตน้ไป ไม่ไดรั้บการผอ่นผนัแต่อยา่งใด 

ก าหนดเวลายืน่แบบตั้งแต่วนัท่ี 1-7 ของเดือนถดัไปจากเดือนท่ีจ่ายเงินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 2.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 
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รูปภาพ 2.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 2.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 
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รูปภาพ 2.4 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 
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2.11.3 อตัราที่ต้องค านวณ ภ.ง.ด.53 (ยกมา3ขอ้) 

  1. บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) และ(3) แห่ง

ประมวลรัษฎากร เช่น ค่านายหนา้ และค่าแห่งกู๊ดวิลด ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนผูรั้บเงินคือ บริษทั

หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย อตัราร้อยละ 3.0 และมูลนิธิหรือสมาคม (ไม่

รวมถึงมูลนิธิ หรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 47(7) (ข)แห่งประมวลรัษฎากร) อตัราร้อย

ละ 10.0 

               2. ธนาคารพาณิชย ์บริษทั ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพย ์มาตรา 40(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรทุกกรณี ผูรั้บเงิน

คือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทั

บริหารสินทรัพย ์อตัราร้อยละ 1.0 และมูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดฯ) อตัราร้อยละ 10.0 

              3. บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหาร

สินทรัพย)์ มาตรา 40(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะ 

- ดอกเบ้ียพนัธบตัร 

- ดอกเบ้ียหุ้นกู ้

             ผูรั้บเงินคือธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพย ์อตัราร้อยละ 1.0 
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บทที่ 3 

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.1 รายละเอยีดของสถานประกอบการ 

       ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั สมุนไพรไทย หงส์ไทย จ ากดั 

ผูบ้ริหาร : นายธีระพงศ ์ระบือธรรม 

ท่ีอยู ่ : 434  ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพหานคร 10160 

เวลาท างาน : จนัทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 

       Face book :    บริษทั สมุนไพรไทย หงส์ไทย จ ากดั 

E-mail : hongthai@hongthaipanich.com

       โทร : 0-2803-1549 

      พิกดั : 13.736643 , 100.395816 

mailto:hongthai@hongthaipanich.com


21 
 

3.2 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัสหกจิศึกษา 

              สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสลบักบัการหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอยา่งมีระบบดว้ย
ความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนรู้กบั
การปฏิบติังาน ซ่ึงก าหนดงานเป็น โครงงานพิเศษท่ีสามารถท าส าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยสถาน
ประกอบการจะ จดัหาพนกังานท่ีปรึกษาท าหนา้ท่ีก ากบัและดูแลการท างานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ และ พฒันาทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดีทกัษะเหล่าน้ีจะเรียนรู้และพฒันาได ้
เม่ือนกัศึกษาไดมี้ โอกาสปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเน่ืองจากการเรียนเฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือ
ในหอ้งปฏิบติัการไม่เพียงพอ นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีทกัษะของงานอาชีพและทกัษะดา้นพฒันาตนเองถือเป็น
ความจ าเป็นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสถาบนัอุคมศึกษาและสถานประกอบการ 

3.3 วตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

             2. เพื่อศึกษาการจดัท ากระดายท าการตรวจสอบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

             3. เพื่อส่งเสริมใหไ้ดเ้กิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากกาปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการ 

             4. เพื่อเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน 

3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

              1. เสริมสร้างทกัษะในเร่ืองภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

              2.สามารถเขา้ใจขั้นตอนในการตราจสอบและจดัเรียงเอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

              3.สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณท่ีจ่ายไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตการท างานในอนาคต 

              4. สามารถเขา้ใจในกระบวนการท างานวิธีการตรวจสอบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

              5. สามารถเห็นถึงปัญหา และสามารถหาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

              6. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่4 

งานปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

            จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดอ้อกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั สมุนไพรไทย หงส์ไทย จ ากดัส าหรับ
ช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี26 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน2564 ซ่ึงคณะไดรั้บต าแหน่งนกั
ตรวจสอบภาษีและอ่ืนๆ โดยไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังานท่ีปรึกษาในเร่ืองต่างๆซ่ึงขอ้มูลท่ีคณะผูจ้ดัท า
น าเสนอในรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาน้ี คือ การตรวจสอบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีผูถู้กหกัภาษีน ามาถือ
เป็นเครดิตในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด.50) 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกผูห้กัภาษีน ามาถือเป็นเครดิต (การน ามาเครดิต หมายถึง การน า
ภาษีท่ีถูกหกัไวม้าหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระ) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูมี้ 

หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ) น ามาใชห้กัออกจากภาษีท่ีค  านวณไดต้ามแบบ 
ภ.ง.ด. 50 ซ่ึงหากภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีน ามาใชเ้ครดิตมียอดสูงกวา่ภาษีท่ีค  านวณไดต้ามแบบ ภ.ง.ด. 50 จะมี
ภาษีท่ีช าระไวเ้กิน ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบฯสามารถขอคืนได ้แต่ถา้หากภาษีท่ีค  านวณไดมี้ยอดสูงกวา่ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายท่ีน ามาใชเ้ครดิต จะมีหนา้ท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติม ทั้งน้ีผูท่ี้น าภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายมาเครดิตตอ้งมีเอกสาร
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นจึงน ามาใชเ้ครดิตภาษีได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตราจสอบจ านวนภาษี ท่ีผูถู้กหกัภาษีน ามาถือเป็นเครดิตในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมทั้ง
ตรวจสอบรายช่ือและจ านวนเงินของผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยตราจสอบจากบญัชีแยกประเภทภาษีเงินไดห้กั 
ณ ท่ีจ่าย หรือเอกสารแสดงรายการหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

2. ตรวจสอบรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีผูจ่้ายเงินไดท่ี้ไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งกรมสรรพากร
ดว้ยแบบ ภ.ง.ด.53 โดยตรวจสอบขอ้มูลจากระบบกดัคนัของกรมสรรพากร 

3. ตรวจสอบหลกัฐานตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ  ท่ีจ่าย โดยตรวจสอบจ านวนเงินภาษี
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและปีภาษีท่ีท าการหกัภาษี 
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           4. เปรียบเทียบรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามบญัชีแยกประเภทภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายหรือเอกสาร
แสดงรายการหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและขอ้มูลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายบนระบบคิดคน้กลบัหลกัฐาน
หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและจดัท ากระดาษท าการเปรียบเทียบรายการดงักล่าว 

    ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบจ านวนภาษีท่ีผูถู้กหกัภาษีน ามาถือเป็นเครคิดในการยืน่แบบ ภ.ง.ด.50 (รายการท่ี 2 ขอ้ 3 
(3) พร้อมทั้งตรวจสอบรายช่ือและจ านวนเงินของผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยตรวจสอบ จากบญัชีแยกประเกท
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย หรือเอกสารแสดงรายการหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของผูท่ี้มีหนา้ท่ียืน่
แบบ ภ.ง.ด.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                             รูปภาพที่4.1 ตัวอย่าง แบบภ.ง.ด.50 
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 ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบรายการภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีผูจ่้ายเงินไดท่ี้ไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งกรมสรรพากรดว้ย
แบบ ภ.ง.ด.53 พร้อมใบแนบ ภ.ง.ด.53 โดยตรวจสอบขอ้มูลจากระบบคิดคน้ของกรมสรรพากร ซ่ึงขอ้มูลจะ
ปรากฏรายช่ือผูห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกรายการท่ีผูจ่้ายเงินไดย้ืน่และน าส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่4.2 ตัวอย่าง ข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด53)บนระบบคดัคดิของ
กรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

รูปภาพที่4.3 ตัวอย่าง ข้อมูลแบบ (ภ.ง.ด53)ทีถู่กผู้อืน่หักไว้ น าไปเครดิต ภ.ง.ด.50 
เดือน ธันวาคม 2561 

ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบหลกัฐานตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยตรวจสอบจ านวนเงินภาษีหกัณท่ี
จ่ายและปีภาษีท่ีท าการหกัภาษี 
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                                รูปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

ขั้นท่ี 4 เปรียบเทียบรายงานภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามบญัชีแยกประเภทภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายหรือเอกสาร
รายการหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และขอ้มูลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายบนระบบคดัคน้กบัหลกัฐานหนงัสือ
รับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกรายการ และจดัท ากระดาษท าการเปรียบเทียบรายการดงักล่าว 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างกระดาษท าการเปรียบเทยีบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกผู้จ่ายได้หัก
น าส่งไว้กบัหลกัฐานหนังสือรองการการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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4.3 ผลของการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอยีดดังนี ้

1. กรณีมีขอ้มูลภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายบนระบบคดัคน้และมีหลกัฐานหนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย
ถูกตอ้ง สามารถน ามาใชเ้ป็นเครดิตภาษีได ้

              2. กรณีมีขอ้มูลภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายบนระบบคดัคนั แต่ไม่พบหลกัฐานหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย ไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นเครดิตภาษีได ้

              3. กรณีมีหลกัฐานหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ไม่มีขอ้มูลภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายบนระบบ
คิดคน้ สามารถน ามาใชเ้ป็นเครดิตภาษีได ้แต่ตอ้งติดตามใหผู้จ่้ายเงิน ไดย้ื่นแบบภ.ง.ค.53 น าส่งภาษีท่ีไดห้กั 
ณ ท่ีจ่ายไว ้
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4.4 เอกสารการท างาน 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.6 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 
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รูปภาพที่ 4.7  เอกสารโอนเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
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รูปภาพที่ 4.8 ใบก ากบัภาษี 
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รูปภาพที่ 4.9 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
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รูปภาพที่ 4.10 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท   
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รูปภาพที่ 4.11 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท 
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รูปภาพที่ 4.12 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท 
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รูปภาพที่ 4.13 เอกสารจ่ายเงินของบริษัท 
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รูปภาพที่ 4.14  เอกสารจ่ายเงินของบริษัท ใบก ากบัภาษี 

  



37 
 

 

 

รูปภาพที่ 4.15  เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 
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รู 

 

 

 

 

 

ปภาพที่ 4.16  เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
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รูปภาพที่ 4.17  เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 
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รูปภาพที่ 4.18  เอกสารจ่ายเงินของบริษัท รวม ภาษีมูลค่าเพิม่   
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รูปภาพที่ 4.19  ค่าโทรศัพท์ของบริษัท  
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บทที่ 5 

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการปฏิบติังาน คณะผูจ้ดัท าไดรั้บหนา้ท่ีใน  บริษทั สมุนไพรไทย หงส์ไทย จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 26 

พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน2564 คณะผูจ้ดัท าน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั

สยาม    มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง และไดรั้บความรู้ใหม่ จากการฝึกสหกิจในคร้ังน้ี นบัเป็น

ประสบการณ์ จริงท่ีดี ท่ีจะน าไปปรับใชใ้นการประกอบอาชีพภายหลงัจบการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา 320 ชัว่โมง  ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ 
นอกเหนือจากภายในหอ้งเรียนไดท้ดลองปฏิบติังานเสมือนเป็นพนกังานของสถานประกอบการ ไดใ้ช้
ขอ้มูลจริงของลูกคา้ในการปฏิบติังาน ต่างจากการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนท่ีท าแบบฝึกหัด และสามารถแกไ้ข
ภายหลงัได ้แต่การปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บภายในหอ้งเรียนทั้งหมดมาประยกุตใ์ช้
กบัการปฏิบติังานจริงอยา่งรอบคอบ การน าความรู้เก่ียวกบัมารยาทในสังคมมาใชใ้นการปรับตวัเขา้กบั
วฒันธรรมขององคก์ร เช่น การมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ การพึงพาอาศยักนั เป็นตน้ ซ่ึงสามารถ น าไปปรับใช้
และพฒันาในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดรั้บการแนะน า ดูแล อบรม สั่งสอนจากพนกังานท่ีปรึกษา และ
พนกังานท่านอ่ืนภายในสถานประกอบการท่ีให้ความเมตตาตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

โดยส่ิงท่ีไดรั้บเป็นอยา่งมากจากสถานประกอบการแห่งน้ี คือ ประสบการณ์การท างานในบริษทั 
เน่ืองจากไดเ้รียนรู้เอกสารท่ีเป็นของจริง โดยไดรั้บการสอนจากพนกังานท่ีปรึกษาตลอดจนการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัท าสามารถปฏิบติังานดงักล่าวได ้อยา่งถูกตอ้ง เช่น การ
จดัท ากระดาษท าการเปียบเทียบภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกผูจ่้ายเงินไดห้กัน าส่งไวก้บัหลกัฐานหนงัสือรับรองการ
หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายตราจสอบใบก ากบัภาษี รวมทั้งการแกไ้ขเม่ือพบ ขอ้ผิดพลาดไดแ้ละไดรั้บทกัษะต่าง ๆ จาก
การปฏิบติังาน เช่น ความละเอียดรอบคอบ ความระมดัระวงั การรู้จกัสังเกตในการดูขอ้มูลระหวา่งใน
เอกสารเน่ืองจากขอ้มูลมีความส าคญัต่อการยืน่ภาษีและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายหากเกิด
ขอ้ผิดพลาดจะสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงแนวทางการแกไ้ขใหถู้กตอ้งช านาญมากขึ้น 
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1.2 ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดความรู้และความเขา้ใจของการตรวจสอบเอกสาร 
2. ขาคความช านาญในการบนัทึกและการตรวจสอบเอกสาร เน่ืองจากเอกสารมีจ านวนมากท า 

ใหก้ารบนัทึกและการตรวจสอบเกิดความล่าชา้ 

3. ตูเ้อกสารค่อนขา้งจดัไม่เป็นระเบียบเน่ืองจากเอกสารเยอะ ท าใหห้าเอกสารล าบาก 
4. เอกสารค่อนขา้งท่ีจะเยอะ อาจท าใหมี้การสับสนในการจดัเรียงเอกสาร 

5.3แนวทางการแก้ไข 

        1. ศึกษาขอ้มูลส าคญัในเอกสาร 

            2. ขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษาหากมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ 

      มอบหมาย 

            3.ท าความเขา้ใจขั้นตอนในการตรวจสอบจากพนกังานท่ีปรึกษา 

            4. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานในเร่ืองนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากท่ีสุด 

5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

            1. ไดรั้บความรู้ในการท างานเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมถึงไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้เดิมท่ี 

     ตนเองมีอยูใ่นการท างานจริง 

            2. เขา้ใจกระบวนการเก่ียวกบัภาษีเงินไดพ้กั ณ ท่ีจ่ายมากขึ้น 

            3.ท าใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการท างาน 

            4. ไดรู้้จกัการวางตวั มารยาทในการพดูคุย ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

            5.เม่ือท างานงานเสร็จจะตอ้งตรวจทานงานอยูเ่สมอ ท าให้มีความรอบคอบในการท างานมากขึ้น 

            6. ท าใหก้ารใชง้านโปรแกรมพื้นฐานโดยฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft Word มีความ 
     ช านาญมากขึ้น 

            7. รู้จกัช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าเอากระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีพื้นท่ีเก็บเอกสารให้มากกวา่น้ี เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการหาเอกสาร 

2. ควรมีการเพิ่มตูเ้อกสารและจดัเอกสารตามหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ 

3. ควรจดัเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 

5.6 ข้อจ ากดัของโครงงาน 

 1. เอกสาร และขอ้มูลท่ีส าคญับางอยา่งเป็นความลบัของทางบริษทัไม่สามรถเปิดเผยได ้

 2. เอกสารบางอยา่งไม่สามารถ่ายรูปไดเ้น่ืองจากเป็นเอกสารส าคญัท่ีเป็นความลบัของบริษทั 
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