
บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษหีัก ณ  ที่จาย  ของ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวความคดิ  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  
ประกอบการศกึษาดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารภาษีอากร 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารภาษีอากร    ดังปรากฏในหนังสือสรรพากรสาสนของ

กรมสรรพากร  (พฤศจิกายน  -  ธันวาคม  2538)  หัวขอเร่ืองปรัชญาและทิศทางการบริหารภาษีของ
กรมสรรพากรโดย  สุรใจ  ศิรินุพงศ  กลาวโดยสรุปไดวา  การบริหารตามหลักเกณฑระบบภาษี
อากรที่ดีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวตองดําเนินการ  ดังนี้ 

1) ใหบริการที่ดแีกผูเสียภาษีดวยความเต็มใจ 
2) ใหความรู  ความเขาใจแกผูเสียภาษีเพื่อใหเกิดความสมัครใจในการปฎบิัติตามกฎหมาย

และระเบยีบในระดับสูงสุด 
3) ใหคําแนะนําถึงสิทธิและความรับผิดชอบในการเสียภาษ ี
4) ใหทราบขอบเขตของการปฏิบัติตามกฎหมายและผลของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
5) ใหมีการดําเนนิการที่จําเปนเพื่อใหมีการบริหารงานและจัดเก็บทีเ่หมาะสม 
6) หาวิธีการที่ทนัสมัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังกลาว   กรมสรรพากรจึงมุงเนน

หรือใหความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก        หรือกิจกรรมกอนการยื่นชําระภาษีตอนโยบาย  
เพื่อใหยื่นชําระภาษีใหครบถวนถูกตอง  ดวยการใชกิจกรรมการใหบริการที่ดีเปนบทบาทนําเพื่อให
ผูเสียภาษีเกิดความพึงพอใจและสมัครใจเสียภาษี  เปนการใหบริการที่มีทิศทางมุงไปสูความสมัคร
ใจอยางยั่งยืนโดยมีแนวคิดในการบริหารงาน  ดังนี้ 
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1) หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารภาษีอากร   คือ  จัดเก็บภาษีตามที่กฎหมาย 
บัญญัติไวในกฎหมายภาษีอากร  ดังนั้น  ปรัชญาในการบริหารภาษีที่ควรจะเปน  ก็คือ  เพื่อใหมีการ
จัดเก็บภาษีที่สอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของกฎหมายภาษีอากรใหมากที่สุด 

2) ในการบริหารภาษีควรมีเปาหมายสําคัญ  2  ดาน  คือ การพยายามยกระดับความ
สมัครใจในการเสียภาษี  (Voluntary  Compliance)  ของประชาชนโดยทั่วไปพยายามเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองคการที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี 
 

2.1.2 แนวความคดิเกี่ยวกับองคการและการเปลี่ยนแปลง 
แนวความคิดเกี่ยวกับองคการและการเปลี่ยนแปลงดังปรากฏในหนังสือการประเมิน

ประสิทธิผลขององคการ  ของ  ภรณี  มหานนท  (2529)  กลาวโดยสรุปไดวา  รัฐกิจเปนระบบเปด  
(Open  system)  ซ่ึงมีปฏิกริยาเคล่ือนไหว  (Dynamic  interaction)  กับสภาพแวดลอม  รัฐกิจ
ประกอบดวย  องคการของรัฐจํานวนหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม  
เอกสารขององคการสหประชาชาติก็ระบุวา        การปฏิบัติงานขององคการของรัฐจะถูกยกระดับ
ใหดีขึ้นได  ถาการบริหารรัฐกิจจะยึด  “ทฤษฎีสถานการณ”  (Contingency  theory)  คือ
แนวความคิด  ที่วา   การปฏิบัติงานขององคการ   พฤติกรรม   และประสิทธิผลข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคการ   การพัฒนาองคการเปนการสนองตอบตอการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรทางการศึกษาที่สลับซับซอน   ซ่ึงมุงใชเปล่ียนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ 
คานิยม และโครงสรางองคการ      เพื่อใหองคการสามารถปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยี  ผูรับบริการ  และสิ่งทาทายใหม  ๆ  รวมตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองคการนั้น  ๆ  
เอง ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  เปนแผนที่จะปฏิรูประบบราชการในลักษณะขององคการ
รวมหมายถึงปฏิรูปไปพรอมกันทุกดาน  ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนกลไกการบริหารและจัดการประเทศ
ใหสามารถแขงขันในระดับโลกได โดยไดกําหนดแนวทางไวประการหนึ่ง   คือการพัฒนาระบบ
ขอมูล   และเทคโนโลยีภาครัฐ  ที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ    แนวใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  วิธีการ  คือ  การพัฒนาใหมีระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางภาครัฐที่สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน  และเปนระบบที่เปดใหหนวยงานภาคเอกชนและประชาชนเขาถึงได
สะดวก  ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาใช  เพื่อเพิ่ม      ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของภาครัฐและการใหบริการแกประชาชน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละองคการ   จึงนําไปสูการปรับปรุงทั้งระบบในทุก
สวนประกอบยอยขององคการ  ไมวาจะเปนโครงสราง  ระบบงาน  เทคโนโลยี  วัฒนธรรม และ
กําลังคน  โดยเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป  เทคโนโลยีเจริญกาวหนา  องคกรยอมตองปรับปรุง
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วิธีการทํางาน  ระบบการตัดสินใจและวิทยาการใหม  โดยการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ พัฒนา
กําลังคนใหสามารถทํางานรวดเร็วทันกับความตองการของผูรับบริการ  ตัวอยางเชน  การปรับปรุง
วิธีการทําบัตรประชาชน  โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยของกรมการปกครอง  การปรับปรุงระบบการ
นําเขาและสงออกสินคา  ดวยการใชเครือขายอินเตอรเนตของกรมศุลกากรเปนตน  นอกจากนี้การ
จัดระบบเครือขายขอมูลขาวสารดวยคอมพิวเตอร  จะทําใหการทํางานและการตัดสินใจในเรื่องตาง 
ๆ รวดเร็วแมนยําขึ้น  ซ่ึงจะทําใหองคกรบริหารงานไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

จากทิศทางของระบบเศรษฐกิจโลกที่กําลังดําเนินไปสูระบบเศรษฐกิจใหม ซ่ึงเปน
เศรษฐกิจขอมูลขาวสารและเอกสารแบบ  กรมสรรพากรมีความจําเปนตองปรับทิศทางดาน
เทคโนโลยีใหดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจของโลก    เรียกวาโครงการ          
e - Revenue  หรือ  e - Service  ในการพัฒนากรมสรรพากรใหเปน  e - Revenue  นั้น  ไดมุงเนน
ทางดานการนําระบบไอทีมาใชในการบริหารจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งทางดานการ
นําระบบไอทีมาใชบริการประชาชนและผูเสียภาษี  เพื่อผลิตบริการของกรมสรรพากรผานเครือขาย 
electronic  กาวไปสูระบบ  one  stop  service  หรือ  end  to  end 

ทิศทางดานเทคโนโลยีตามที่กลาวขางตน    ขาราชการของกรมสรรพากรตองเตรียมตัว
ยอมรับและรอปรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเพือ่
ส่ิงเหลานี้  ถากรมสรรพากรไมเตรียมตวัดาํเนินการตั้งแตวันนี้  จะถูกกําหนดหรือเรียกรองจากผูเสยี
ภาษีในวนัขางหนา  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาไปอยางไมหยดุยั้ง    เปนนโยบาย
อันดับตน ๆ    ที่กรมสรรพากรใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจสงูสุดของผูเสีย
ภาษี  แนวคิดหลากหลายที่กาวหนาที่สุดไดถูกนํามาทดลองศึกษา เพื่อประยุกตใชใหสอดคลอง
เหมาะสมและมีความเปนไปได 

 

2.1.3  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสรรพากรแนวใหมของกรมสรรพากร 
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสรรพากรแนวใหมของกรมสรรพากร ดังปรากฏ

ในหนังสือแนวทางปฏิบัติงานของกรมสรรพากร (2544)  กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารการ
จัดเก็บภาษี  กรมสรรพากรจะมอบหมายประมาณการใหหนวยจัดเก็บภาษีทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาครับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บโดยกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  นโยบาย  ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ  กระบวนการขั้นตอนในการบริหารเปนเชนเดียวกันทั้งประเทศ  ซ่ึงแตละหนวย     
จัดเก็บตองปรับการบริหารใหเหมาะสมกับแตละทองถ่ิน  เพื่อใหการบริหารจัดเก็บเปนไปโดยมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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นโยบายในการปฎิบัติงานดานการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนราย   ผูประกอบการและให
เปนปจจุบนั  ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งทมีกํากับดแูลในทองที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมแตไม
นอยกวา  2  ทีมใหญ  โดยกําหนดใหแตละทีมมีอัตรากําลังเจาหนาที่ตั้งแต  9 - 11 คน และแบง
ทีมงานกํากับดูแลออกเปน 3 – 5 ทีมงานยอย  เจาหนาที่ในทีม คือ หัวหนาทีมใหญ เปนเจาหนาที่
ระดับ 8   หวัหนาทีมยอยเปนเจาหนาที่ระดับ 6 หรือ ระดับ 7  เจาหนาที่ในทีมยอยเปนเจาหนาที่
ระดับ 3 – 6  จํานวนไมนอยกวา 1 คน ตอ 1 ทีมยอย  ซ่ึงเจาหนาที่จะไดรับมอบหมายใหกํากับดแูล
ผูประกอบการแยกตามประเภทกิจการ   โดยมีหนาทีใ่นการจดัเก็บภาษีอากรจากผูประกอบการที่
ไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงคของการกับดูแล 
เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเหมาะสม ตามสภาวะการณทาง

เศรษฐกิจของประเทศและจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตองครบถวนใหเปนปจจุบัน โดยไมกอใหเกิดหนี้
ภาษีอากรคาง 

การปฏิบตัิงานในการกํากับดแูล 
การกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดและใหเปนปจจุบัน              มีการปรับเปลี่ยนระบบการ

ปฎิบัติงานใหมทางดานการติดตามการชําระภาษีและการบริหารงานจัดเก็บภาษี  โดยเนนการตรวจ
สภาพกิจการ  การตรวจสอบภาษีและการขอคืนภาษีใหเหมาะสม และรับรองวิธีการบริหารการ
จัดเก็บภาษีอากรที่กําหนดขึ้น  โดยมีขั้นตอนของการปฏิบัติงานแตละดานดังนี้ 

1) ดานการติดตามการชําระภาษีและบริหารงานจัดเก็บภาษ ี
1.1)  การกํากับดแูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบนระบบเครือขายรัษฎากรทีมงาน

จะตองบันทกึใหความเห็นในการยื่นแบบชําระภาษีของผูประกอบการบนระบบ
เครือขายรัษฎากร  

1.2)  การปรับปรุงฐานขอมูลปรับปรุงฐานขอมูลในระบบกํากับดูแลใหถูกตองเปน
ปจจุบัน   ไดแกการแกไขชื่อที่อยูสถานประกอบการ ISIC CODE ของประเภท
กิจการ หรือฐานขอมูลที่ไมสมบูรณแกไขเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน 

1.3)  การตรวจสภาพกิจการ 
2) ดานการตรวจสอบภาษ ี

2.1) ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีทุกประเภทภาษ ี
2.2) การตรวจปฏิบตัิการ 

- ตรวจปฏิบัตกิารเฉพาะประเด็น 
- ตรวจปฏิบัติการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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- ตรวจปฏิบัติการทั่วไป 
- ตรวจปฏิบัติการนับสินคาและวัตถุดิบ 

2.3) การตรวจสอบการขอคืนภาษเีงินไดนิติบุคคล 
2.4) การตรวจสอบตามคําขอหรือคํารองกรณีแจงเลิกกิจการ 

2.1.4  แนวคิดปญหาในการจดัเก็บภาษ ี
      ที่กลาววา  ภาษี  เปนวิธีการสรางรายไดอยางหนึ่ง แตจะสรางปญหาและสรางความไม
พอใจใหกับประชาชน   ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองยากที่จะเขาใจวา  ทําไมการเก็บภาษีเปนเรื่องที่
ประชาชนไมชอบ  (เพราะเงินและทรัพยสินถูกถายเทไปจากตน)  และทําไมจึงเปนเรื่องที่ออนไหว 
( Sensitive ) ตอความรูสึกของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ปญหาในการจัดเก็บภาษีนี้อาจกระทบถึง
ความมั่นคงของรัฐบาลหรือแมแตอนาคตของฝายการเมืองที่เกี่ยวของ  และในบางครั้งปญหาความ
ไมพอใจตอการจัดเก็บภาษีก็สามารถบานปลายไปสูความขัดแยงรุนแรงทางการเมืองได ความรูสึก
ที่  ออนไหว (พนิต  ธีรภาพวงศ, 2543 : 55)  ประการหนึ่งที่นาคํานึงถึงที่สุด คือกรณีที่การเก็บภาษี
ตกเปนจําเลยของสังคม เนื่องมาจากความไมพอใจของประชาชน (บางสวน)  ที่อาจเกิดความรูสึกวา
ภาครัฐนําเงินภาษี (ของตน) ไปใชอยางไมโปรงใสบาง (ปญหาคอรัปชั่น) หรือ เกิดความรูสึกวา
สิทธิประโยชนในการบริการจากภาครัฐไมคุมคากับภาษีที่ตนจาย ( เชน พบกับบริการที่ลาชาหรือ
จากขาราชการบางคนที่ไมใหเกียรติประชาชน) ความไมพอใจที่เกิดขึ้นเหลานี้สามารถสรางผลเสีย
ตอการจัดเก็บภาษีได เพราะอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําลายความเต็มใจในการเสียภาษีของประชาชน 
(Tax compliance) อันอาจนําไปสูความรูสึกที่อยากจะหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี (Avoidance or  
Evasion) ในทายที่สุด 
 

2.1.5  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
ภาษหีัก  ณ  ทีจ่าย เปนภาระหนาที่ของผูประกอบธุรกิจทั้งเปนกรณีผูจายเงินไดที่ไดที่ตอง

หักภาษี  ณ  ที่จายและผูมีเงินไดที่ถูกหักภาษี  ณ  ที่จาย ตองปฏิบัติใหถูกตองและครบถวนอยูเสมอ 
ทั้งนี้เพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดปญหาและความเสียหายที่เกิดแกธุรกิจ แตเนื่องจากภาษหีัก ณ ทีจ่าย   
มีหลักเกณฑวธีิการ   เงื่อนไขและอัตราภาษี        ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่คอนขางยุงยากและ
สับสนอยูพอสมควร ผูที่เกี่ยวของจึงควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา (สุเทพ  พงษพิทกัษ, 
2545: 464) 

ภาษีหัก ณ ที่จาย  การหักภาษีไว ณ ที่จาย เปนวิธีการเสียภาษีวิธีหนึ่งของผูมีเงินได โดย
กฎหมายกําหนดใหผูจายเงินไดในบางกรณี ทําหนาที่คํานวณหักเงินซึ่งตนมีหนาที่จายใหแกผูรับ
เงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดแลวนําเงินนั้นสงแกรัฐบาล เงินที่ไดหักและนําสง
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ดังกลาวถือเปนเครดิตภาษีในการเสียภาษีของผูรับเงินเมื่อถึงกําหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี ถากรณี
ใดไมมีกฎหมายกําหนดใหหักภาษี     ผูจายเงินไดก็ไมตองหักภาษีแตอยางใด ( กลุมนักวิชาการ, 
2544: 57)   

1)  วัตถุประสงคของการหักภาษี ณ ที่จาย 
                    เพื่อเปนการบรรเทาภาระการเสียภาษใีหแกผูรับเงินได ที่จะตองไมเสียภาษเีงินไดใน
คราวเดียวกนัเปนเงินจํานวนมาก เมื่อถึงกําหนดเวลายืน่รายการเสียภาษ ีแตใหเสียภาษีเปนคราว  ๆ 
ไปที่ละนอยตามจํานวนเงินที่ไดรับแตละคราว 

เพื่อใหรัฐบาลมีรายไดเขาคลงัอยางสม่ําเสมอ ทําใหรัฐบาลสามารถใชจายเงินในการ
ดําเนินงานเพือ่ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดอยางราบรื่นอันจะ
กอใหเกิดสภาพคลอง และลดภาระการตึงตัวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี      และลด
ภาระหนาที่ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง 

2)  ผูมีหนาที่หกัภาษี  ณ  ที่จาย 
                   ผูมีหนาที่หกัภาษี  ณ  ที่จาย ไดแก บุคคลที่กฎหมายกาํหนดไวเปนรายกรณี โดยอาจเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปใด หางหุนสวนสามญั คณะบุคคลซึ่งไมใชนิติบคุคลก็ได ซ่ึงเปน
ผูจายเงินไดใหแกผูรับเงินไดที่มีหนาที่เสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา หางหุนสวน
สามัญ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ) โดยเงินไดที่จายมิใชเงนิไดพงึประเมินที่ไดรับการยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษเีงินได ทั้งนี้กฎหมายอาจกําหนดใหหักภาษี  ณ  ทีจ่ายเฉพาะกรณี
จายเงินไดบางประเภท หรือเฉพาะกรณีจายเงินไดผูรับเงินบางประเภทเทานั้นก็ได 

3)  ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่หกัภาษภีาษ ี
                   ผูมีหนาที่หกัภาษี ณ ที่จายทุกกรณจีะตองหักภาษี ณ ที่จายและนําสงกรมสรรพากร  
ภายในกําหนด ถาไมทันตองรับผิดชอบดังนี้ 

3.1) ในกรณีไมไดหักภาษี  ณ  ทีจ่ายไวเลยหรือหักภาษี  ณ  ทีจ่ายไวไมครบถวน     ให
ผูจายเงินได   และผูมีเงินไดรับผิดชอบรวมกันในจํานวนภาษีทีต่องชําระตาม
จํานวนที่มิไดหัก  และมิไดนําสง 

3.2) ในกรณีที่ผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จายไวแลวแตมิไดนําสง    หรือนําสงแลวแตไม
ครบ  ตามจํานวนที่ถูกตอง ใหผูมีเงินไดตองเสียภาษพีนความผิดที่จะตองชําระเทา
จํานวนที่ผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จายไดหกัไวแลว และผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่
จาย   รับผิดชอบชําระเงินจํานวนนั้นแต  ฝายเดยีว 
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3.3) ในกรณีที่ผูหักภาษี ณ ที่จายไดใหผูมีเงนิไดแสดงสถานะ      เพื่อการหักลดหยอน
โดยผูมีเงินไดลงลายมือช่ือรับรอง    หากปรากฏวารายการนี้ผิดพลาดทาํใหการ
หักภาษี  ณ  ทีจ่าย ผิดพลาดไปดวยผูมีเงินไดตองรับผิดชําระภาษใีนสวนที่นําสง
ไมครบ ผูหักไมตองรับผิดชอบ          

3.4) ในกรณีนําสงภาษหีัก  ณ  ทีจ่าย ไมครบ       หรือขาดจํานวนหรือไมนาํสง หรือ
ลวงเลยกําหนดเวลา  ผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จายจะตองรับผิดเสียเงินเพิม่ในอัตรา  
1.5  ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ชําระไมครบ หรือขาดหรือไมนําสง
หรือลวงเลยกาํหนดเวลา อีกสวนหนึ่งดวย     

3.5) ในกรณีที่ผูมีหนาที่หักภาษไีมไดหกัภาษี  ณ  ที่จาย    แมตอมาผูเสียภาษนีําภาษีไป
ชําระแลวก็ตาม ผูมีหนาที่หกัภาษี  ณ  ที่จาย คงตองรับผิดชําระเพิ่มตาม (4) 
เชนเดยีวกัน       

3.6) ในการสั่งเรียกเก็บภาษีหกั  ณ  ทีจ่าย เจาพนกังานมอํีานาจเรียกเกบ็เอาจากผูมี
หนาที่หกัภาษ ี ณ  ที่จายพรอมเรียกเก็บเงนิเพิ่มดวยก็ได โดยไมตองเรยีกเก็บจากผู
ที่มีเงินไดกอน 

4)  หนาที่โดยทั่วไปของผูหกัภาษี  ณ  ที่จาย 
4.1)  การคํานวณภาษหีัก  ณ  ที่จาย ตามกฎหมายกาํหนดทุกคราวที่มกีารจายเงนิ       
4.2)  การนําเงินภาษีที่ตนมีหนาทีห่ักและนําสง ตอกรมสรรพากรตามเขตทองที่ภายใน

วันที่  7 ของเดอืนถัดไป  
4.3)  การยื่นแบบแสดงรายการตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด           
4.4)  ตองออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ทีจ่าย    
4.5)  การทาํบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี  ณ  ทีจ่าย              
4.6) ตองแจงรายละเอียดเกีย่วกับผูมีเงินไดที่เปนคนตางดาว 

 
2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จิราวุธ  โลหพานิช (2546)  ไดทําการศึกษาเรื่อง      ผลกระทบของการหักภาษี ณ ที่จายของ
นิติบุคคลตอการจัดเก็บภาษอีากร กรณขีองสํานักงานสรรพากรจังหวัดเชยีงใหม(สาขา) โดยมี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษหีัก ณ ที่จาย ของนติิ
บุคคลสํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม (สาขา)  เพื่อศึกษาผลกระทบของภาษีหกั ณ ที่จาย ของนิติ
บุคคลที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เชยีงใหม (สาขา)  และเพื่อศึกษา
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ปญหาและอุปสรรคการจัดเก็บภาษหีัก ณ ที่จาย ของสํานักงานสรรพากรจังหวัดเชยีงใหม (สาขา) 
โดยวิธีรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามและการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง คือ นติิบุคคลที่มีหนาที่
หัก และ นําสงภาษี ณ ทีจ่าย และเจาหนาทีส่รรพากร ผลการศึกษาปรากฏวา ผูมีหนาที่หัก และนําสง
ภาษหีัก ณ ที่จาย มีทศันคติทีด่ีตอขอบังคับของการจัดเกบ็ภาษหีัก ณ ทีจ่าย   ผลดีของการหักภาษี ณ 
ที่จาย พบวาเพื่อลดแรงกดดันในการหลกีเลี่ยงการเสียภาษี เพื่อบรรเทาภาระในการเสียภาษีของผูมี
หนาที่เสียภาษเีงินได เพื่อใหรัฐมีรายไดเขาคลังอยางสม่ําเสมอ ดานเจาหนาที่สรรพากรพบวา    
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีหกั ณ ที่จาย   มากที่สุด คอืปจจัยดาน จริยธรรม 

 

รัตนา  ตาสุข  (2546)  ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาที่พบในการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกล 
ชิดและใหเปนปจจุบันของทมีกํากับดแูล  สํานักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงปญหาในการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิด และใหเปนปจจุบันของทีมกํากับดแูล
สํานักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม โดยวิธีรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามและการสัมภาษณจาก
กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานในระบบกํากับดูแลผูเสียภาษ ี ผลการศึกษาปรากฏวาปญหา
เกี่ยวกับการตดิตามการชําระภาษีและการบริหารงานจัดเก็บภาษี  คือ การขาดขอมูลที่เปนมาตรฐาน
ในการประเมนิความเหมาะสมในการยืน่เสียภาษีอากรของผูเสียภาษ ี ปญหาดานการพิจารณาคืน
ภาษแีละปญหาดานการตรวจสอบภาษี คอืผูประกอบการไมเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี และ
ผูประกอบการไมสงรายงานเอกสารตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลานัดหมาย สวนปญหาใน
การกํากับดแูลทั่ว ๆ ไป คือปริมาณงานและอัตรากําลังที่มีอยูไมเหมาะสม 
 

วชิรา  หลาประมูล  (2546)    ไดทําการศกึษาเรื่อง การศกึษาประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได
ภาษีของสํานักงานสรรพากรจังหวดัเชยีงใหมสําหรับป  2540 – 2545  โดยมีวัตถุประสงค  3  
ประการ คือ เพื่อศึกษาโครงสรางภาษีสรรพากรสํานักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม    และการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการภาษใีนชวงที่ศึกษา เพื่อศึกษาถึงประสทิธิภาพการจดัเก็บรายไดภาษี
สรรพากร และเพื่อศกึษาประเภทภาษีทีสํ่าคัญที่ทํารายไดใหสํานักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม 
โดยศึกษาเปรยีบเทียบสัดสวนการจัดเก็บ โดยใชขอมลูทุติยภูมิจากการเก็บภาษีในทุกประเภทภาษี 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษมีูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป  
และรายไดอ่ืน ๆ โดยใชดัชนีความพยายามในการจดัเกบ็รายไดภาษีสรรพากรกับประมาณการ และ
มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด ( GPP) และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากการศึกษาพบวา
ในการจดัเกบ็ภาษีป 2540-2543 จัดเก็บไดต่ํากวาประมาณการ และจดัเก็บไดคิดเปนรอยละ 2.88 ตอ  
GPP และรอยละ 0.04 ตอ GDP  และในป 2544-2545 จดัเก็บไดสูงกวาประมาณการ และจดัเก็บได
คิดเปนรอยละ 3.03 ตอ GPP  และรอยละ 0.05 ตอ GDP  และจากการพจิารณาประสทิธิภาพจากการ
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จัดเก็บเทียบกบัอัตรากําลังและตนทุนคาใชจายในการจดัเก็บตอเจาหนาที่ 1 คนพบวาสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดเฉลี่ย 8.079 ลานบาท โดยมีตนทนุการจัดเก็บคนละ 2.41 บาทตอเงินภาษี 100 บาท 

 

กัลยา  ไชยมงคล (2547)   ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของมาตรการทางภาษีอากรที่มีตอ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อทดสอบความรูและความ
เขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอมาตรการทางภาษีอากร เพื่อทราบ
ถึงทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของมาตรการทางภาษีอากรที่มีตอวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
และเพื่อศึกษาถึงทัศนคติเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของมาตรการทางภาษีอากร  ในการศึกษาใช
แบบสอบถาม และวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม   และใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล 
ผลการศึกษาปรากฏวา     ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางมีระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอกฏหมายภาษีอากรและมาตรการทางภาษีดีกวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม      บทบาท
มาตรการทางภาษีอากรที่มีตอรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในดานอัตราผลตอบแทนของ
กิจการผูประกอบการวิสาหกิจทั้งสองกลุมมีทัศนคติวามาตรการทางภาษีอากรมีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของรายไดของกิจการ ปริมาณผลผลิต กําไรสุทธิ และคาใชจายของกิจการ ขณะเดียวกันก็มีผลตอ
การลดลงของตนทุนตอหนวยของการผลิต และภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ สวนในดาน
การสงเสริมและขยายการลงทุน    ผูประกอบการวิสาหกิจทั้งสองกลุมมีทัศนคติวามาตรการทาง
ภาษีอากรไมมีบทบาทในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสาขาหรือขยายกิจการ สวนในดานการ
กระตุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางมีทัศนคติวา
มาตรการทางภาษีอากรมีผลตอการใชเครื่องมือและคอมพิวเตอรในกระบวนการผลิตสินคาและงาน
อ่ืน ๆ มากขึ้นกวาเดิม ขณะที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมมีทัศนคติวามาตรการทางภาษีอากร
ไมมีผลเลย  ปญหาและอุปสรรคของมาตรการทางภาษีอากร    จากทัศนคติของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญเปนลําดับหนึ่งในแตละดาน 
มีดังนี้ ในดานมาตรการทางภาษีอากร ไดแก ผูประกอบการไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการ
ทางภาษีและขอกฎหมายภาษีอากรเพียงพอ ในดานที่เกี่ยวกับเจาหนาที่สรรพากร ไดแกขอมูลที่
ไดรับจากเจาหนาที่สรรพากรไมตรงกันทําใหเกิดความสับสน ในดานขอกฎหมายภาษีอากร  ไดแก  
กฎหมายภาษีอากรตีความยากทําใหเกิดความผิดพลาด และในดานขาวสารการประชาสัมพันธของ
หนวยงานสรรพากร ไดแก เอกสารเกี่ยวกับความรูและขอกฎหมายเผยแพรใหแกผูประกอบการมไีม
เพียงพอ  
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  รังสิณี  ฉ่ําใจดี (2547)   ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพ ปญหาและอุปสรรค
ของระบบกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการ  ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
เชียงใหม 1 โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานตามระบบ
กํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการและเปนปจจุบันของสํานักงานสรรพากร
พื้นที่เชียงใหม 1 และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามระบบการกํากับดแูลผูเสยี
ภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการและเปนปจจุบันของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกํากับดูแลและ
ผูประกอบการ โดยวิธีรวบรวมขอมูลเอกสารรายงานผลการจัดเก็บ นํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา และ
ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระบบกํากับดูแลฯ 
และผูประกอบการนิติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ผลการศึกษาปรากฏวาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีภายใตระบบกํากับดูแล         มีคาความพยายามเฉลี่ยในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล
มากกวา 1 และคาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 0.96 ถือไดวาการจัดเก็บภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลมีประสิทธิภาพ อัตราการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม
สูงกวาอัตราการเพิ่มของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดทุกป ยกเวนป 2545 และสัดสวนคาใชจายตอการ
จัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่มลดลงทุกป ยกเวนป 2545 ดานปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานตามระบบกํากับดูแล สําหรับเจาหนาที่พบวา ปญหาเรื่องขวัญและกําลังใจของ
เจาหนาที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางาน สําหรับผูประกอบการพบวาปญหาเจาหนาที่ไม
มีอํานาจในการตัดสินใจ    และขั้นตอนการทํางานของกรมสรรพากรมีหลายขั้นตอน ซํ้าซอน ทําให
ผูประกอบการเสียเวลาในการติดตอเจาหนาที่บอยครั้ง 
 

  รัตนา  บุญรัตน (2548)  ไดทําการศึกษาเรือ่ง การศึกษาประสิทธิภาพ    ปญหาและอปุสรรค
ของระบบกํากบัดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการและใหเปนปจจุบนั  ของสํานักงาน
สรรพการพื้นที่ลําปาง  โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ  คือ  เพื่อศกึษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ของระบบกํากบัดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปนรายผูประกอบการและใหเปนปจจุบนั      เพื่อศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษขีองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ตามระบบกํากับดูแลผูเสียภาษี
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง    และเพื่อศึกษาทัศนคติของผูเสียภาษีเกี่ยวกับระบบกํากับดูแล
ผูเสียภาษแีละการกํากับดแูลของเจาหนาทีท่ีมกํากับดแูลผูเสียภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ลําปาง   โดยใชขอมูลทุติยภมูิจากผลการจดัเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง      ขอมูล
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดลําปางจากหนวยงานที่เกีย่วของ   ขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามกลุม
ประชากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และกลุมตัวอยางผูประกอบการ    โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญและวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา          ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
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ภาษีปรากฏวาสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปางมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี       ผลการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามระบบกํากับดูแลผูเสียภาษีของเจาหนาทีพ่บวาสวนใหญมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการตรวจสภาพกิจการแตยงัมีปญหาในการปฏิบัติ              
ผลการศึกษาทศันคติของผูประกอบการตอระบบกํากับดแูลผูเสียภาษแีละเจาหนาที ่ พบวา
ผูประกอบการสวนใหญมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบคอนขางถูกตอง มีความพอใจมากกบัการ
ใหบริการของเจาหนาที่ แตมคีวามพอใจนอยที่ระบบกํากบัดูแลผูเสียภาษีทําใหเสียเวลามากขึ้น 
 
 


