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โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
เรื่อง “การศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จา ย กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”
มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 3 เตรส กําหนดใหอธิบดีมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหผูจายเงินไดฯ ตามมาตรา 40
ซึ่งไมมีหนาทีห่ ักภาษี ณ ที่จาย ตาม
ลักษณะ 2 หักภาษี ณ ที่จายตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 3 จตุทศ กําหนดหนาที่ใหผูมี
หนาที่หกั ภาษี ณ ที่จาย หักภาษี และนําสง
ภาษีกอนการจายเงินทุกประเภท

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

1.ความไมสะดวกในการนํากฎหมายไปใช
1.1 บทบัญญัติมาตรา 3 เตรส และ
มาตรา 3 จตุทศ เปนมาตราเฉพาะเรื่องการ
หักภาษี ณ ที่จา ยจากเงินไดของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล การนํามาตราทั้ง
สองมาบัญญัติไวในสวนแรกสุดของ
ประมวลรัษฎากร เปนการวางไวผิดที่ผิด
ทาง ยอมสรางความสับสนและทําใหไม
สะดวกแกการใชกฎหมาย และสุมเสี่ยงตอ
การปฏิบัติตามกฎหมายไมถูกตองดวย

บทบัญญัติมาตรา 3 เตรส และมาตรา 3
จตุทศ เปนบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง การ
หักภาษี ณ ที่จา ย ซึ่งมีผลบังคับตอ
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล แตกลับถูก
วางไวในสวนของเรื่องทั่วไป จึงสงผลตอ
ความไมสะดวก ในการอานกฎหมาย
ดังนั้น จึงเห็นควรนํามาตราทั้งสองไปวาง
ไวใน ลักษณะ 2 หมวด 3 วาดวย “ภาษี
เงินได”

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย เห็นควร
รวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จาย
มาบัญญัติเปนหมวดภาษีหัก ณ ที่จาย โดย
ใหทําการศึกษาและกําหนดโครงสรางของ
บทบัญญัติในหมวดนี้ตอไป
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 50 (1) แหงประมวลรัษฎากร
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1.5 มาตรา 50(1) วรรคทาย ยังขาดความ
ชัดเจนวา การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย แก
ผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย เปน
ภาษีกาวหนา (Advance Tax) หรือภาษี
สุดทาย (Final Tax) จึงทําใหเกิดความไม
สะดวกตอผูถูกหักภาษีซึ่งมิไดเปนผูอยูใ น
ประเทศไทย ในการขอออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ฉบับ
ภาษาอังกฤษทีอ่ อกโดย กรม สรรพากร
เพื่อนําจํานวนภาษีที่ถูก หักไปเปนเครดิต
ภาษีในประเทศที่ตนทีถิ่นทีอ่ ยูทางรัษฎากร
ซึ่งในปจจุบนั กรมสรรพากรจะออก
หนังสือรับรองใหเมื่อผูถูกหักภาษีตามมา
ตา 50(1) ซึ่งมิไดเปนผูอยูใ นประ เทศไทย
ไดยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา แลวเทานั้น

เห็นควรกําหนดใหชัดเจนในตามมาตรา 50
(1) แหงประมวลรัษฎากร วา การหักภาษี ณ
ที่จาย (หักภาษี ณ ที่จายกรณีการจายเงิน
ไดแกผูซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย)
เปนภาระภาษีสุดทาย (Final Tax) ของผูถูก
หัก เพราะเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของ
มาตรา 50(1) แลว เห็นไดวา ตองการใหมีการ
เก็บภาษีในครั้งเดียวใหเหมาะสม กับจํานวน
เงินไดที่ผูซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย
ไดรับ อีกทั้งเพื่อลดภาระแกผูรับซึ่งมิไดเปน
ผูอยูในประเทศไทย ในการยื่นแบบตอนสิ้น
ป ดังนั้น จึงนาจะเปนแนวคิดที่ใหการหัก
ภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรานี้ เปนภาระภาษี
สุดทาย
การสรางความชัดเจนดังกลาวยังลด
ปญหาโตแยงกรณีการออกหนังสือรับรอง
การเสียภาษีในประเทศไทย เพื่อนําไปขอ
เครดิตในประเทศที่ผูรับเงินไดมีถิ่นที่อยูทาง
รัษฎากร

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย
เห็นวา เกีย่ วกับการออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จายฉบับภาษาอังกฤษของ
กรมสรรพากร เปนเพียงแนวปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา จึง
ควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการออก
หนังสือรับรองการเสียภาษีฉบับ
ภาษาอังกฤษไดทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่
จาย ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงตอไป
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. ตาง ๆ เชน
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.112/2545 เรื่อง
การหักภาษีเงินได ณ ที่จายกรณีการ
จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8)
แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เปนการ
จายเงินไดจากการใหบริการของธนาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยฯ
และ คําสัง่ กรมสรรพากร ที่ ป. 118/2545
เรื่อง การหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ าย และการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีการจายรางวัล
สวนลด หรือประโยชนใด ๆ เนื่องจากการ
สงเสริมการขาย

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

1.3. แนวปฏิบตั ิตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ป. ตาง ๆ (ซึ่งไมมีสถานะเปนกฎหมาย
เปนแตเพียงแนวปฏิบัติใหแกเจาหนาที่
กรมสรรพากร) มีมากมาย กระจัดกระจาย
สรางความไมสะดวกสําหรับเจาหนาทีใ่ น
การนํามาใช อีกทั้งยังเปนแนวปฏิบัติที่มี
คําอธิบายซึ่งยากตอการทําความเขาใจ

หากกรมสรรพากรสามารถรวบรวมคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ป. ตาง ๆ ซึ่งมีปญหาใน
ลักษณะเดียวกันนี้ไดและเรียบเรียงเขียน
ขึ้นใหมใหเขาใจงายและกระชับมากยิ่งขึ้น
หากเปนไปไดใหรวมอยูในที่เดียวกัน
แทนที่จะอยูอยางกระจัดกระจาย อยางเชน
ทุกวันนี้ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของการทําใหคําสั่ง ป. เปนคูมือกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่อานงาย สะดวกและ
สามารถสรางความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายถูกตอง

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย
แตเพื่อลดจํานวนคําสั่งฯ ที่ ป. ตาง ๆ ให
ศึกษาเพื่อ รวบรวมคําสั่งฯ ที่ ป. ซึ่งชัดเจน
เปนที่ยอมรับแลวระหวางเจาหนาที่ และผู
เสียภาษี และไดมีการนํามาปฏิบัติใชอยู
แลวเปนปกติ โดยใหนําไป แกไข หรือ
เพิ่มเติม ไวใน กฎหมายหลัก กฎกระทรวง
หรือ คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. แลวแต
กรณี
เชน กรณีคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.16/2530
เรื่องการคํานวณภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาหัก
ณ ที่จาย กรณีการจางแรงงาน ระหวางป
ซึ่งสั่งใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณภาษีเงิน
ได บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา
50 (1) แหงประมวลรัษฎากร กรณีจายเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกผูมีเงินไดที่เขาทํางานระหวาง
ป โดยกําหนดใหคูณเงินไดพงึ ประเมินที่จาย
ดวยจํานวนคราวที่จะตองจายจริงสําหรับป
ภาษีนนั้ ควรนําไปแกไขเพิม่ เติมไว ใน
มาตรา 50 (1) ตอไป
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร
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1.4 วิธีการเขียนกฎหมายในมาตรา 50
แหงประมวลรัษฎากร โดยการอางถึง
วรรคตอนตางๆ เชน “วรรคสอง” “วรรค
สาม” “วรรคสี่” เปนตน ซึ่งการใชคํา
เหลานี้สรางความลําบากใหแกผูเสียภาษี
ในการอานบทมาตรา และการนับวรรค
ตอนเปนอยางมาก ไมสรางความสะดวก
ในการอานกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งแก
ผูเสียภาษี ซึ่งไมคุนเคยกับภาษากฎหมาย

ใหเปลี่ยนวิธีการเขียนบทมาตรา
โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใชคาํ ที่สรางความ
สับสน เชน คําที่ใชเพื่อนับวรรคตอนตางๆ
“วรรคสอง” “วรรคสาม” “วรรคสี่” เปน
ตน ซึ่งการใชคําเหลานี้สรางความลําบาก
ใหแกผูเสียภาษีในการอานบทมาตรา และ
การนับวรรคตอนเปนอยางมาก เพื่อใช
แทนคําวรรคตอนเหลานี้ ควรนําประโยค
ของวรรคตอน นั้นๆ มาเขียนเปนขอความ
เต็ม เชน เดิมตามตอนหนึ่งในมาตรา
50(1) วรรคทายบัญญัติไววา “ในกรณี
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)
นอกจากที่ระบุไวในวรรคสาม ที่จาย
ใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูใ นประเทศไทย
ใหคํานวณหักในอันตรารอยละ 15.0 ของ
เงินได” ควรเปลี่ยนวิธีการเขียนเปน “ใน
กรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)
นอกจาก เงินที่นายจางจายใหครั้งเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน ที่จายใหแกผูรับซึ่ง
มิไดเปนผูอยูใ นประเทศไทย ใหคํานวณ
หักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได”

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
เห็นดวยกับคณะผูวิจัย
เนื่องจากการเรียกวรรค ในมาตราตาง ๆ
แหงประมวลรัษฎากร มีความสับสน
ยุงยาก และกอใหเกิดปญหาขอโตแยง
ระหวางผูเสียภาษีและเจาหนาที่ ที่นับวรรค
ไมเหมือนกัน
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1.5 มาตรา 50(1) วรรคทาย ยังขาดความ
ชัดเจนวา การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย แก
ผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย เปน
ภาษีกาวหนา (Advance Tax) หรือภาษี
สุดทาย (Final Tax) จึงทําใหเกิดความไม
สะดวกตอผูถูกหักภาษีซึ่งมิไดเปนผูอยูใ น
ประเทศไทย ในการขอออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ฉบับ
ภาษาอังกฤษทีอ่ อกโดย กรม สรรพากร
เพื่อนําจํานวนภาษีที่ถูก หักไปเปนเครดิต
ภาษีในประเทศที่ตนทีถิ่นทีอ่ ยูทางรัษฎากร
ซึ่งในปจจุบนั กรมสรรพากรจะออก
หนังสือรับรองใหเมื่อผูถูกหักภาษีตามมา
ตา 50(1) ซึ่งมิไดเปนผูอยูใ นประ เทศไทย
ไดยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา แลวเทานั้น

เห็นควรกําหนดใหชดั เจนในตามมาตรา
50 (1) แหงประมวลรัษฎากร วา การหัก
ภาษี ณ ที่จาย (หักภาษี ณ ที่จา ยกรณีการ
จายเงินไดแกผซู ึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศ
ไทย) เปนภาระภาษีสุดทาย (Final Tax)
ของผูถูกหัก เพราะเมื่อพิจารณาจาก
เจตนารมณของมาตรา 50(1) แลว เห็นได
วา ตองการใหมีการเก็บภาษีในครั้งเดียว
ใหเหมาะสมกับจํานวนเงินไดที่ผูซึ่งมิได
เปนผูอยูในประเทศไทยไดรบั อีกทั้งเพื่อ
ลดภาระแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอ ยูใน
ประเทศไทย ในการยื่นแบบตอนสิ้นป
ดังนั้น จึงนาจะเปนแนวคิดที่ใหการหัก
ภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรานี้ เปนภาระภาษี
สุดทาย
การสรางความชัดเจนดังกลาวยัง
ลดปญหาโตแยงกรณีการออกหนังสือ
รับรองการเสียภาษีในประเทศไทย เพื่อ
นําไปขอเครดิตในประเทศทีผ่ ูรับเงินไดมี
ถิ่นที่อยูทางรัษฎากร

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย
เห็นวา เกีย่ วกับการออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จายฉบับภาษาอังกฤษของ
กรมสรรพากร เปนเพียงแนวปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา จึง
ควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการออก
หนังสือรับรองการเสียภาษีฉบับ
ภาษาอังกฤษไดทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่
จาย ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงตอไป

ข6

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 50(4) กําหนดใหผูจา ยเงินตามมาตรา
50 ใหกับผูรับรายหนึง่ ๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป ใหคํานวณหักใน
อัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึงประเมิน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 16) อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 69ทวิ เรื่องกําหนดแบบแสดง
รายการเกี่ยวกับภาษีเงินไดของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล กําหนดใหใชแบบ
ภ.ง.ด.53 สํา หรับ กรณีที่รฐั บาล องคการของ
รัฐบาลฯ เปนผูจ ายเงินไดพึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 ใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติ
บุคคลครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต 500 บาทขึ้นไป และ
ตองหักภาษีไว ณ ทีจ่ าย ตามมาตรา 69 ทวิ

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

1.6 การกําหนดจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่อยูใ น
บังคับใหตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง
ประกาศ อธิบดี และ คําสั่งกรมสรรพากร ซึง่
กําหนดไว 500 บาท1,000 บาท 10,000 บาท
มีความแตกตางและขัดแยงกัน กอใหเกิด
ความสับสน และ ยากแกการจดจํา อาจสงผล
ใหเกิดปญหาและขอโตแยงทัง้ ทางดานการ
ปฏิบัติและดานขอกฎหมาย

ควรกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่อยูในบังคับ
ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายไวเพียง 2
จํานวน คือ สําหรับผูหัก ภาษี ณ ที่จาย
ที่เปนราชการ หรือเทียบเทา ใหใชจํานวน
ขั้นต่ําที่ 10,000 บาท สวนผูหัก ภาษี ณ ที่
จายที่เปนเอกชน ใหใชจํานวนขั้นต่ําที่
1,000 บาท เปนจํานวนที่เริ่มตองมีการหัก
ภาษี ณ ที่จาย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย ที่เสนอให
กําหนดเงินขั้นต่ําเพื่อหักภาษี ไว 2 จํานวน
ระหวางผูห ัก ภาษี ณ ที่จายที่เปนราชการ
และผูหัก ภาษี ณ ที่จายที่เปนเอกชน โดย
เห็นวา ควรกําหนดเงินขั้นต่าํ ที่อยูใน
บังคับตองหัก ภาษีเงินได ณ ที่จายไวเพียง
จํานวนเดียว สวนจะเปนจํานวนเทาใดนั้น
ใหสํานักวิชาการและแผนภาษี (ผษ.)
ดําเนินการศึกษาและหาขอสรุปตอไป

ข7

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ขอ
3 กําหนดวาในกรณีที่มกี ารจายเงินไดพึง
ประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่ง ๆ มี
จํานวนรวมทัง้ สิ้นไมถึง 500 บาท ไมตองหัก
ภาษี ณ ทีจ่ าย
คําสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ขอ
12/5 การจายเงินไดพึงประเมินที่ตองหักภาษี
ณ ทีจ่ าย ตองมีจํานวนตามสัญญารายหนึ่ง ๆ
มีจํานวนตั้งแต 1,000 บาทขึน้ ไป แมการจาย
นั้นจะไดแบงจายครัง้ หนึ่ง ๆ ไมถึงหนึง่ 1,000
บาท ”

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน

ข8

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 40(3) คาแหงกูด วิลล คาแหง
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น ฯ
มาตรา 50 ให บุคคล....ผูจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดฯ
คําสั่งที่ ท.ป.4/2528ฯ “คาจางทําของ”
, “สํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรใน
ประเทศไทย”

ประเด็นปญหา
2. เพิ่มความชัดเจน
มีถอยคํา ในหลายบทมาตราที่ตองอาศัย
การตีความอยูต ลอดเวลา ตามแกกรณีที่
เกิดขึ้น(Case by Case Basis) ทุก ๆ คราว
นั้น ซึ่งเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความไม
ชัดเจนของกฎหมายนัน้ ๆ

ขอเสนอแนะของผูวิจัย
คําที่เปนประเด็นปญหาใหตองตีความอยู
เสมอ เห็นควรปรับปรุงแกไข ดังนี้
- “คาสิทธิ” หรือ “สิทธิอยางอื่น” (มาตรา
40(3)) ควรกําหนดนิยามไวในมาตรา 39
- “บุคคล” (มาตรา 50 แหงประมวล
รัษฎากร) ใหไปกําหนดนิยามไวในมาตรา
39 แหงประมวลรัษฎากร
- “จางทําของ” (คําสั่งฯ ท.ป.4/2528ฯ) ให
ใช นิ ย ามตามที่ กํ า หนดไว ใ นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
- “สํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรใน
ประเทศไทย” (ขอ 8(3) ท.ป.4/2528ฯ)
ควรกํ า หนดนิ ย ามไว ใ นคํ า สั่ ง ฯ ทป.
4/2528ฯ แทนการกําหนดไวในคําสั่งฯ ที่
ป.8/2528ฯ

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย เนื่องจากการ
กําหนดคํานิยามใหจํากัดความเฉพาะขึ้น ทํา
ใหกฎหมายไมมีความยืดหยุนในการใช
ทําใหยากแกการปฏิบัติทั้งทางดานผูเสีย
ภาษีและเจาหนาที่
แตมีความเห็นเพิ่มเติมวา คําวา “บุคคล”
ตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร ควร
เริ่มตนดวยขอความวา “บุคคลธรรมดา
คณะบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลหรือนิติบุคคลอื่น”

ข9

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
-มาตรา 50(4) กําหนด ใหรัฐบาล องคการ
ของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
ซึ่งจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40(5)(6)(7)หรือ(8) หักภาษี ณ ที่จาย ฯ
-มาตรา 69ทวิ กําหนดใหรัฐบาล องคการ
ของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
ซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40ใหกับบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคล
ใดฯ

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

3. เพิ่มความเปนธรรม
การหักภาษี ณ ที่จาย ยังไมครอบคลุมถึง
การจายเงินไดทุกประเภท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง เงินไดจากการซื้อขายสินคาใน
ภาคเอกชน ทัง้ ๆ ที่เงินไดจากการซื้อขาย
สินคาในภาครัฐ ตองมีการหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย ทุกครั้ง

เห็นควรตองปรับปรุงแกไข ใหเงินไดจาก
การขายสิ น ค า (เงิ น ได พึ ง ประเมิ น ตาม
มาตรา 40(8)) อยูในบังคับตองหักภาษี ณ
ที่จ า ย โดยให มีก ารบั ญญั ติห นาที่ ใ นการ
หั ก ภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ า ย สํ า หรั บ เงิ น จาก
การขายสิ น ค า เพิ่ ม เติ ม เข า ไว ใ น คํ า สั่ ง ที่
ท.ป. 4/2528ฯ แต เ พื่ อ ไม ใ ห ขั ด กั บ ข อ
สะดวก เห็ น ควรให หั ก เฉพาะกรณี ที่
บริ ษั ท เป น ผู ซื้ อ สิ น ค า เท า นั้ น สํ า หรั บ
บุคคลธรรมดา ผูซื้อคงยังไมมีหนาที่ตอง
หักแตอยางใด เพื่อไมสรางภาระแกบุคคล
ธรรมดามากเกินไป

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจัย
เนื่องจากเปนการเพิ่มตนทุนแก
ภาคเอกชนทั้งทางดาน เวลาและคาใชจาย
เปนอยางมาก และเปนการสรางภาระ
ทางดานการปฏิบัติ ซึ่งสงผลกระทบแก
ประชาชน(ผูขายสินคารายยอย) ในวงกวาง

ข10

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
- ขอ 3 แหงคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528ฯ กําหนดใหผูซื้อสินคาเกษตรที่
เปนผูสงออก มีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่
จาย
- ขอกําหนดในเรื่องอัตราภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย

ประเด็นปญหา
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4. เพิ่มประสิทธิภาพ
อัตราภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบนั ไมสอดคลองกับความรับผิด
ทางภาษีอากรที่แทจริงของผูถูกหักภาษี ณ
ที่จาย ยังไมเหมาะสม สูงกวาที่ควรจะเปน

เพื่อความมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สรางสมดุลระหวาง ภาระของผูหักภาษี ผู
ถูกหักภาษี และความคุมคาทางเศรษฐกิจ
อัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ทั้ง
ยุงยาก และไมสะทอนภาระภาษีทแี่ ทจริง
ของผูเสียภาษี
เห็นควรแกไขอัตราภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จายทั้งระบบ โดยใหกําหนดอัตราภาษี
ไวเพียงอัตราเดียว หรือ สามอัตรา คือ
อัตรากาวหนา(เงินไดตามมาตรา 40(1)
อัตรา 3% สําหรับเงินไดอื่น ๆ ทุกประเภท
(มาตรา 40(2)-(8)) ที่ผูรับเงินได เปนผูอยู
ในประเทศไทย และอัตรา 15% สําหรับ
เงินไดทกุ ประเภทที่ผูรับเปนผูไมอยูใน
ประเทศไทย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
ไมเห็นดวยกับคณะผูวิจยั แตมี
ความเห็นวา การกําหนดอัตราภาษีเงินไดที่
ตองหัก ณ ที่จา ยไวหลายแหงและหลาย
อัตรา มีความยุงยากแกการจดจําและการ
ปฏิบัติ เพื่อขจัดปญหาดังกลาว ควร
กําหนดใหมีจาํ นวนอัตราภาษีที่ตองหัก
นอยจํานวนทีส่ ุด โดยใหสํานักแผนภาษี
ทําการศึกษาถึงผลกระทบ ขอดี ขอเสีย
ตอไป

19 กันยายน 2551

