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สัมมนาพิเศษเร่ือง : ปญหา เทคนิค การแกไข การวางระบบภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีนักบัญชีไมควรพลาด 
วิทยากร : อาจารยสมเดช โรจนคุรีเสถียร 
วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. 
ณ หองบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 
 
หัวขอสัมมนา : 
 1. หลักเกณฑสําคัญในการหักภาษี ณ ท่ีจาย ท่ีตองระมัดระวัง 
 2. บทกําหนดโทษการไมหกัภาษี ณ ท่ีจาย   

3. ขอยกเวนการจายเงินอะไรบางท่ีไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย   
4. ประเด็นความผิดและวิธีแกไขใหถูกตอง 
 

1. หลักเกณฑสําคัญในการหักภาษี ณ ท่ีจาย ท่ีตองระมัดระวัง 
1.1 ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย และผูถูกหกัภาษีคือใคร 

- ผูมีหนาท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจาย คือ นิติบุคคลท่ีเปนผูจายเงิน 
- ผูมีเงินได หรือผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย คือ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 

1.2 การหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 - หักตามเกณฑเงินสด คือ หักภาษีเม่ือมีการจายเงิน 
 - หักตามวันท่ีหนาเช็ค ไมวาเช็คนั้นเจาหนีจ้ะมารับ หรือข้ึนเงินเม่ือไหรก็ตาม 
 - หัก ณ วนัท่ีโอนเงิน 
1.3  มูลคาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 - Short Term คือ การจายเงิน 1 คร้ัง ตอหลายใบเสร็จ หากมีมูลคารวมกันแลวถึง 1,000 บาท 
ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 - Long Term คือ การจายเงินสําหรับ 1 ธุรกรรม และจายเงินมากกวา 1 คร้ัง แบงเปนดังนี ้
  ก) แบบมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด เชน คาบริการ 999 บาท ตอเดือน กาํหนดระยะเวลา 
6 เดือน เม่ือรวมมูลคาคาบริการท้ังหมดแลวถึง 1,000 บาท ฉนั้นตองหักภาษี ณ ท่ีจายทุกเดือน 
  ข) แบบไมมีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุด เชน จายคาโทรศัพทรายเดือน เดอืนละ 500 บาท 
ไมไดมีกําหนดหรือสัญญาวาจะส้ินสุดเม่ือใด 
 เดือนท่ี 1 จายคาโทรศัพท 500 บาท : ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 เดือนท่ี 2 จายคาโทรศัพท 500 บาท : หักภาษี ณ ท่ีจาย มูลคา 30 บาท โดยนําคาโทรศัพทของ
เดือนท่ี 1 มารวมคํานวณในการหักภาษี ณ ท่ีจายของเดือนนี้ดวย 



 เดือนท่ี 3 จายคาโทรศัพท 500 บาท : หักภาษี ณ ท่ีจาย มูลคา 15 บาท 
Tip: ในกรณท่ีีคาดวาจะใชโทรศัพทตอไปโดยไมมีการยกเลิกในเดือนแรก ใหหกัภาษี ณ ท่ีจายต้ังแต
คร้ังแรกท่ีมีการจายคาโทรศัพท 
 
2. บทกําหนดโทษการไมหักภาษี ณ ท่ีจาย   

ลงโทษผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจายเพยีงฝายเดียว มูลคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท่ีไมไดหกัหรือสวนท่ี
หักขาดไปจะไมมีคาปรับ มีเฉพาะเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือนเทานั้น 
 
3. ขอยกเวนการจายเงินอะไรบางท่ีไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย  ตองเขา 5 กรณี ดังนี ้

1. การจายคาซ้ือสินคาหรือส่ิงของ 
2. การจายคาเบ้ียประกนัชีวติ 

Tip: ใหดตูอนจายคาเบ้ียประกัน ถาเบ้ียประกันมี VAT ใหหัก 1% ถาไมมี VAT ไมตองหัก 
 3. การจายคาขนสงสาธารณะ 
 4. การจายคาโรงแรมและภตัตาคาร 
 5. การจายคาเชาแบบลิสซ่ิง 

  
4. ประเด็นความผิดและวิธีแกไขใหถูกตอง 

4.1 การจายเงิน “รับทํางานให” เชน คานายหนา คาท่ีปรึกษา คาวิทยากร  
- บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตรากาวหนา  
- นิติบุคคล หกัภาษี ณ ท่ีจาย 3% 

ตัวอยาง  การคํานวณภาษีหกั ณ ท่ีจาย คานายหนาท่ีจายใหกับพนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอก 
 - จายคานายหนาใหกับพนกังานบริษัท 200,000 บาท ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 - จายคานายหนาใหกับบุคคลภายนอก โดยจาย 2 คร้ัง คร้ังละ 200,000 บาท คํานวณตามอัตรา
กาวหนา ดังนี ้

 จายคร้ังท่ี 1 จายคร้ังท่ี 2 
คานายหนา 200,000 400,000 
หัก คาใชจาย 40% (ไมเกิน 60,000) 60,000 60,000 

 140,000 340,000 
หัก ลดหยอนผูมีเงินได 30,000 30,000 

รายไดกอนหกัภาษี ณ ท่ีจาย 110,000 310,000 
หัก ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (ตามอัตรากาวหนา) - 16,000 

รายไดสุทธิ 110,000 294,000 



4.2 การจายเงิน “คาซอฟแวร”   
- บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตรากาวหนา  
- นิติบุคคล หกัภาษี ณ ท่ีจาย 3% 

 4.3 การจายเงิน “การใหเชาทรัพยสิน” ท้ังท่ีเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  
 - การหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับคาเชาอสังหาริมทรัพย  

  

คาเชา 

เงินกอน เชน เงินมัดจํา, เงินประกัน เงินงวด หรือคารายเดือน 

หักภาษี ณ ท่ีจาย 5% หักภาษี ณ ท่ีจาย 5% 

  
  กรณีตอไปนี้ เงินกอนไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 

1. มีการจายเงินกอนตามขนบธรรมเนียมทางธุรกิจ 
2. มีการคืนเงินกอน ใหแกผูเชาเม่ือสัญญาส้ินสุด และเปนสัญญาท่ีไมมีเงื่อนไข 
3. มูลคาของเงินกอนท่ีเรียกเกบ็ไมเกิน 3-6 เทา 
4. อายุสัญญาเชาไมเกิน 3 ป 
ถาเขาท้ัง 4 กรณีท่ีกลาวมานี้ เงินกอนไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 

- การหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับคาเชาเซอรวิสอพารทเมน และอพารทเมน 

 

เชา 

Service Apartment Apartment 

เขาขายธุรกิจโรงแรม ไมตองหักภาษ ี หักภาษี ณ ท่ีจาย 5% 

 
Tip: วิธีสังเกตวาเขาขายธุรกจิโรงแรมหรือไม ตองดูวามีการสงมอบพ้ืนท่ีกันหรือไม  
 - Service Apartment เขาขายธุรกิจโรงแรม เนื่องจากไมมีการสงมอบพ้ืนท่ี คือพนักงานทําความ
สะอาดสามารถเขาไปทําความสะอาดในหองพักได อยางนี้ไมเรียกวามีการสงมอบพ้ืนท่ี จึงไมตองหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย 
 - Apartment ไมเขาขายธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเม่ือเราเชาอพารเมนแลว เจาของทรัพยสินหรือ
พนักงาน ไมสามารถเขาไปในหองพักของเราได เชนนี้ถือเปนการสงมอบพ้ืนท่ี ตองหกัภาษี ณ ท่ีจาย   



 4.4 การจายเงิน “คาเชารถกับคาขนสง” และ “คาเชารถพรอมคนขับ” จะหกัภาษีอยางไร 
 - คาขนสง คือ การขนคน หรือส่ิงของ จากท่ีหนึ่ง ไปอีกท่ีหนึ่ง ตามคําส่ังผูวาจาง ตองหักภาษี 
ณ ท่ีจาย 1% ท้ังนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาไมจําเปนตองจดทะเบียนขนสง) 
Tip: บริษัทขนสงหามทําธุรกิจอ่ืน หากทําธุรกิจรวมกับธุรกิจอ่ืนแลวจะไมถือวาเปนบริษัทขนสง  
ตัวอยางท่ี 1 
บริษัท A ขายเคร่ืองจักรใหบริษัท B โดยในใบแจงหนี้ของบริษัท A แสดงดังตอไปนี้ 
เคร่ืองจักร  100,000 บาท 
คาขนสง    10,000 บาท 
** บริษัท B ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับคาขนสง 10,000 บาท เนื่องจากบริษัท A ไมใชนิติบุคคลท่ี 
ประกอบธุรกจิขนสง 
 
ตัวอยางท่ี 2 
บริษัท A ขายเคร่ืองจักรใหบริษัท B และจางบริษัท C ซ่ึงเปนบริษัทขนสง ขนสงสินคาให 
ใบแจงหนี้บริษัท A  
เคร่ืองจักร  100,000 บาท 
 
ใบแจงหนี้บริษัท C 
คาขนสง    10,000 บาท 
** บริษัท B ตองหักภาษี ณ ท่ีจายสําหรับคาขนสง 10,000 บาท  
 
ตัวอยางท่ี 3 
จายคาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร 10,000 บาท และมีคาขนสง 1,000 บาท ใบแจงหนี้แสดงดังนี ้
คาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร 10,000 บาท 
คาขนสง     1,000 บาท 
 รวม   11,000 บาท 
** ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % จากมูลคา 11,000 บาท สําหรับคาซอมแซมพรอมกับคาขนสง  
 
- คาเชารถพรอมคนขับ  คาเชาตองเขาหลัก 2 ขอตอไปนี้ 
 1. มีการจายคาเชาเพื่อไดสิทธ์ิในการใชทรัพยสิน 
 2. มีกําหนดระยะเวลา 
 
 



ตัวอยาง 
คาเชารถยนต   20,000 บาท 
คาพนักงานขับรถ    5,000 บาท 
 รวม   25,000 บาท 
** ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 5% จากมูลคา 25,000 บาท สําหรับคาเชารถพรอมคนขับ 
 4.5 การจายเงิน “รับจางทําของ” แยกคาสินคากับคาแรง  

การรับจางทําของ ตองเขาหลัก 2 ขอ 
1. มีผูวาจาง 
2. มุงไปท่ีผลสําเร็จของงาน (เม่ืองานเสร็จจึงจะไดรับคาตอบแทน) 
ตัวอยางการรับจางทําของ เชน การรับเหมาทุกชนิด การซอมแซมทุกชนิด การรับพมิพ 

การรับสํารวจ รับวิจัย รับวิเคราะห ฯลฯ 
 4.6 การจายเงิน “คาบริการกับการขายสินคา” ความแตกตางในการหักภาษี ณ ท่ีจาย 
ขายสินคา :- 

1. ธุรกิจซ้ือมา-ขายไป 
 2. ผลิตออกขาย 
 3. ขายพรอมติดตั้ง 
 4. รับจางผลิต และปกติผลิตออกขาย 
ตัวอยาง ขายสินคามูลคา 10,000 บาท โดยมีคาติดต้ัง 5,000 บาท ใบแจงหนี้แสดงดังนี้ 
ใบแจงหนีแ้บบท่ี 1 
คาสินคาและตดิต้ัง 15,000 บาท 
** ไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 
ใบแจงหนีแ้บบท่ี 2 
คาสินคา  10,000 บาท 
คาติดต้ัง     5,000 บาท 
** หักภาษี ณ ท่ีจาย 3% จากมูลคาคาติดต้ัง 5,000 บาท 
 
 

************************** 
 

Report by : Ladda K. 


