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ประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาทีพ่บได้บ่อย คอื ความแตกต่าง

ระหว่างเงินได้จากการรับท�างานให้ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร กับ

เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร    

(การประกอบโรคศิลปะ วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี และ

ประณีตศิลปกรรม) 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวค�าวินิจฉัย       

ของกรมสรรพากรและค�าพิพากษาศาลฎีกา           

ที่เก่ียวข้องกับการแยกประเภทเงินได้จาก           

การรับท�างานให ้ (มาตรา 40 (2)) ออกจาก

เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (มาตรา 

40 (6)) ผู้เขยีนพบว่าแนวทางในการวนิิจฉยัน้ัน

แตกต่างกันออกไปส�าหรบัแต่ละวชิาชพี ส่งผล

ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันแต่มีภาระภาษี         

ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบ        

เสยีเปรยีบระหว่างผู้ทีม่เีงินได้ประเภทเดียวกัน 

และยังเป ็นเหตุให ้ เ กิดข ้อพิพาทระหว ่าง       

กรมสรรพากรและผู้เสียภาษี หลายข้อพิพาท

ถูกน�าขึน้สูศ่าลภาษีอากรกลางและถึงศาลฎีกา 

บทความน้ี จึงขอน�าเสนอแนวทางให ้ ผู ้ที่

เก่ียวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจเร่ืองภาษีอากรใน

การวินิจฉัยว่าเงินได้พึงประเมินที่ผู ้เสียภาษี         

ได้รับน้ัน เป็นเงินได้พึงประเมินจากการรับ

ท�างานให้ตามมาตรา 40 (2) หรือเป็นเงินได้

พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระ          

ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

ศรุต จงบัญญัติเจริญ*

รับจ้าง หรือ วิชาชีพอิสระ : 
ตีความผิด ภาษีเปล่ียน
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2. นายจ้างไม่มอี�านาจในการบังคบับัญชา 

ควบคุมการท�างาน และ

3. ลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นการ

เหมาจ่ายและไม่มีการลงเวลาปฏิบัติงาน

ทัง้น้ี จากแนววนิิจฉยัของกรมสรรพากร2 

กรมสรรพากรมีความเห็นว่าความหมายของ

การรับท�างานให้ตามมาตรา 40 (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากรน้ัน มีความหมายเดียวกับ 

การจ้างท�าของซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรษัฎากร และเป็น

ไปตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดี เงินได้จากการ   

รับท�างานให้น้ัน อาจจะเป็นเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (6) ได้อีกด้วย กล่าวคือ 

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรก�าหนด

ให้เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย 

การประกอบโรคศลิปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม 

การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพ- 

อิสระอื่น ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนด

ชนิดไว้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดวิชาชีพอิสระอื่น

2. มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร 

เงินได้พงึประเมนิจากการประกอบวชิาชพีอสิระ 

แยกตามวิชาชีพได้ดังนี้

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

1. มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรษัฎากร 

เงินได้พึงประเมินจากการรับท�างานให้ตาม

มาตรานี้ หมายถึง

“เงินได้เน่ืองจากหน้าที่หรือต�าแหน่ง         

งานทีท่�าหรือจากการรบัท�างานให้ ไม่ว่าจะเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงิน-

อดุหนุนในงานทีท่�า เบีย้ประชมุ บ�าเหน็จ โบนัส 

เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค�านวณได้จากมูลค่า                   

ของการได้อยู ่บ้านที่ผู ้จ ่ายเงินได้ให้อยู ่โดย             

ไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายได้จ่ายช�าระหน้ีใดๆ 

ซึ่งผู ้มีเงินได้มีหน้าที่ต ้องช�าระ และเงิน-

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้

เน่ืองจากหน้าที่หรือต�าแหน่งงานที่ท�าหรือ          

จากการรับท�างานให้น้ัน ไม่ว ่าหน้าที่หรือ

ต�าแหน่งงานหรืองานที่รับท�าให้น้ันจะเป็นการ

ประจ�าหรือชั่วคราว”

เงินได้พึงประเมินที่ผู ้มีเงินได้ได้รับน้ัน  

จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) 

แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ กรมสรรพากร      

ได้วางหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้1

1. เงินได้เกิดจากการปฏิบัติงานของ                 

ผู้มเีงินได้ โดยนายจ้างต้องมวีตัถุประสงค์มุง่ถึง

ผลส�าเร็จของงานเป็นหลัก 

1 หนังสือที่ กค 0702/7855 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 
2 บันทึกที่ กค 0702 (กม.14)/144 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
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ในเร่ืองการแบ่งเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ออกจากเงินได้

พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รษัฎากร ในส่วนของการประกอบวชิาชพีอสิระ

วิชากฎหมาย โดยวางหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เงินได้พงึประเมนิจากการรบัท�างานให้ 

จะถือว่าเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพ

อิสระวิชากฎหมายน้ัน ผู้มีเงินได้จะต้องใช้ 

ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านกฎหมาย

ในการได้รับเงินได้นั้น ในกรณีตามฎีกาข้างต้น 

เมื่อเงินได้ที่โจทก์ทั้งสองได้รับน้ันมาจากการ

เป็นทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่ต้องใช้ความรูเ้ฉพาะ

ด้านกฎหมาย เงินได้ทีโ่จทก์ทัง้สองได้รับจึงเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

2. ผู้มีเงินได้จะต้องมีวุฒิการศึกษาใน 

ด้านกฎหมาย เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้มีเงินได้น้ัน

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวชิาชพีกฎหมาย 

ทั้งน้ี ไม่ได้ก�าหนดว่าผู้มีเงินได้จะต้องมีวุฒิ-       

การศึกษาในด้านกฎหมายในระดับใด 

ประเด็นที่น่าสนใจจากฎีกาดังกล่าว คือ 

เงินได้ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร 

ในส่วนของการประกอบวิชาชีพอิสระวิชา

กฎหมายน้ัน ไม่ได้จ�ากัดให้บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน

ที่สามารถมีเงนิได้ดังกล่าว หากบุคคลธรรมดา

2.1 กฎหมาย  

วชิากฎหมาย หมายความว่า การประกอบ

วิชาชีพของผู้มีวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย        

ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้าน

กฎหมาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ 

เป็นต้น ซึ่งมีค�าพิพากษาฎีกาที่ 8214/2549  

ได้อธิบายความหมายของค�าว่า “วชิากฎหมาย” 

ไว้ว่า

“ ... โจทก์ทั้งสองส�าเร็จการศึกษา       

วิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โจทก์ทั้งสองร่วมกันเป็นคณะบุคคล มีวัตถุ-

ประสงค์เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อประมวล-

รัษฎากร มาตรา 40 (6) บัญญัติให้เงินได้จาก

วิชาชีพกฎหมายเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระ

และเป็นเงินได้ประเภทหน่ึงต่างจากเงินได้

ประเภทอื่น โจทก์ทั้งสองส�าเร็จการศึกษาวิชา

กฎหมาย เงินได้ที่โจทก์ทั้งสองได้รับมาจาก 

การเป็นที่ปรึกษากฎหมายจึงเป็นเงินได้ตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หามี

บทบัญญัติว ่าการประกอบอาชีพกฎหมาย             

จะต้องว่าความหรือฟ้องร้องคดีด้วยไม่ ทั้งไม่มี

บทกฎหมายบัญญัติห้ามผู ้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายรวมกันเป็นคณะบคุคลประกอบวชิาชพี

กฎหมาย …  ” 

ค�าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ยังได้อธิบาย 
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ตลุาการได้รับ ถือเป็นเงินได้พงึประเมนิจากการ

รบัท�างานให้ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล-

รัษฎากร ดังนั้น ส�าหรับวิชาชีพกฎหมาย ผู้มี

เงินได้จะต้องเป็นอนุญาโตตุลาการที่ใช้ความรู้

ในวิชากฎหมาย เงินค่าป่วยการที่อนุญาโต-

ตุลาการได้รับจากคู่พิพาทจึงจะเป็นเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รัษฎากร 

ประเด็นเรื่องภาษีมูลค ่าเพิ่มส�าหรับ     

การประกอบวิชาชีพอิสระวิชากฎหมาย ถ้า 

เป็นการให้บริการการว่าความ จะได้รับยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่ง

ประมวลรัษฎากร5 ซึ่งการให้บริการการว่า

ความน้ัน หมายถึง งานทีท่นายความได้ท�าการ

ว่าความหรอืว่าต่างแก้คดใีนศาลเท่าน้ันทีถื่อว่า

เป็นการให้บริการว่าความที่จะได้รับยกเว้น  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่ง

ประมวลรัษฎากร6 

2.2 การประกอบโรคศิลปะ

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม

ร่วมกันประกอบวิชาชีพอิสระวิชากฎหมาย 

คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัซึง่เป็นหน่วย

ภาษีที่เกิดจากการร่วมกันของบุคคลธรรมดาก็

สามารถมเีงินได้จากการประกอบวชิาชพีอสิระ

วิชากฎหมายได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคณะบุคคลนั้น 

หมายความว่า บคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลง

กระท�าการร่วมกัน อันมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วน-

สามัญ3

ในส่วนของอนุญาโตตุลาการน้ัน กรม-

สรรพากรได้วางแนวทางวนิิจฉยัไว้ว่า4 หากการ

วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคู ่กรณีในคดี 

ต้องใช้อนุญาโตตุลาการที่เป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถในวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) 

แห่งประมวลรัษฎากร เงินค่าป่วยการ (ค่า-

ตอบแทน) ทีอ่นุญาโตตลุาการได้รบัจากคูพ่พิาท 

ถือเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 

(6) แห่งประมวลรษัฎากร แต่หากการพจิารณา

วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวไม่ต ้องใช้

อนุญาโตตลุาการทีเ่ป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ

ในวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร เงินค่าป่วยการที่อนุญาโต- 

3 มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
4 หนังสือที่ กค 0702/8757 วันที่ 29 กันยายน 2558
5 มาตรา 81 (1) (ฌ) ก�าหนดให้การให้บริการการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่น 

ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปัจจุบันยังไม่มีการ

ประกาศก�าหนดวิชาชีพอิสระอื่นที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
6 หนังสือที่ กค 0706/พ./8779 วันที่ 21 ตุลาคม 2548
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การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 24797 ได้มี        

การนิยามค�าว่า “การประกอบโรคศิลปะ” 

หมายความว่า การประกอบวิชาชีพที่กระท�า

หรือมุ ่งหมายจะกระท�าต่อมนุษย์เก่ียวกับ    

การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ�าบัดโรค 

การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟู-

สุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการ

ประกอบวชิาชพีทางการแพทย์และสาธารณสขุ

อื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ8

ในปัจจุบนั การประกอบวชิาชพีเวชกรรม9 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์10 การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม11 

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม12 การประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์13 การประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ�าบัด14 น้ัน ได้มีกฎหมาย

ควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าวไว้โดย-

เฉพาะ ดังน้ัน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เภสัชกรรม 

ทันตกรรม เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ�าบัด 

จึงไม่อยูใ่นความหมายของค�าว่า “การประกอบ

โรคศลิปะ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติั

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

แต่อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรได้วาง

แนวทางวินิจฉัยว่า “โรคศิลปะ” ตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง     

การประกอบโรคศิลปะตามค�านิยามในมาตรา 

4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ. 249715 ดังนั้น การประกอบ

โรคศิลปะตามประมวลรัษฎากรจึงหมายถึง         

ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม 

เภสัชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ 

เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ�าบัด ตาม     

พระราชบัญญัติของแต่ละวิชาชีพด้วย 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนน้ันเห็นว่า 

การที่กรมสรรพากรตีความไปในแนวทางน้ี 

เน่ืองมาจากประมวลรัษฎากรมีผลใช้บังคับ    

7 “โรคศิลปะ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 หมายความว่า กิจการใดๆ อันกระท�า

โดยตรงต่อร่างกายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. เวชกรรม 2. เภสัชกรรม 3. ทันตกรรม 4. การพยาบาล 5. การผดุงครรภ์ 6. เทคนิค-           

การแพทย์ 7. กายภาพบ�าบัด 
8 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
9 พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
10 พรบ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
11 พรบ. เภสัชกรรม พ.ศ. 2537
12 พรบ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
13 พรบ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
14 พรบ. วิชาชีพการกายบ�าบัด พ.ศ. 2547
15 บันทึกที่ กค 0811 (กม)/1040 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2541
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ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 และในขณะน้ัน                   

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2479 ยงัมผีลใช้บงัคบั จึงส่งผลให้ในการ

วินิจฉัยของกรมสรรพากรค�าว่า “โรคศิลปะ” 

ยึดค�านิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ทั้งน้ี กรม-

สรรพากรได้ยึดถือแนวทางการตีความน้ีมา 

โดยตลอด เช่น ค�าวินิจฉัยว่า ผู้ประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราช-

บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เงินได้ที่

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้รับน้ันเป็นเงินได้

จากการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 40 (6) 

แห่งประมวลรัษฎากร16 

ส�าหรับประเด็นว่าเงินได้พึงประเมินจาก

การรับท�างานให้ตามมาตรา 40 (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากรนั้น จะถือเป็นเงินได้จากการ

ประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 40 (6) แห่ง

ประมวลรัษฎากรหรือไม่ กรมสรรพากรได้มี

หนังสือซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับเงินได้จาก 

การประกอบวิชาชีพอิสระ ในส่วนของการ

ประกอบโรคศิลปะ 2 ฉบับ คือ บันทึกด่วน   

ที่สุดที่ กค 0811 (กม)/03785 ลงวันที่ 27 

มีนาคม 2541 และบันทึกด่วนที่สุดที่ กค 

0811/ว.2497 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2543                     

สรุปได้ดังนี้

1. กรณีผู้มีเงินได้ได้รับค่าตอบแทนเป็น

ค่าจ้างจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยที่ผู้มีเงินได้

และโรงพยาบาลไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็น

นายจ้างและลกูจ้าง เข้าลกัษณะเป็นเงินได้จาก

การรับท�างานให้ เงินได้ทีผู่ม้เีงินได้ได้รับถือเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

2. กรณผู้ีมีเงินได้ท�าสญัญาหรือข้อตกลง

กับสถานพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์เพือ่ประกอบโรคศิลปะในนามของ

ผู้ได้รบัอนุญาตให้ประกอบโรคศลิปะ เพือ่ตรวจ

และรกัษาผู้ป่วย โดยผู้ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ

โรคศลิปะ เป็นผู้เรยีกเก็บเงินค่าตรวจรักษาเอง 

หรือให้สถานพยาบาลเป็นผู้เรียกเก็บค่าตรวจ

รักษาแทน และมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจ

รักษาที่ได้รับจากผู้ป่วยให้แก่สถานพยาบาล 

เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่า เงินที่เรียกเก็บ

จากผู้ป่วยทั้งจ�านวนเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่

เฉพาะจ�านวนเงินหลังจากหักเงินส่วนแบ่งให้

สถานพยาบาลออกแล้ว

3. เงินได้จากการเปิดสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเป็นของตนเอง

เฉพาะทีไ่ม่มีเตียงรบัผูป่้วยไว้ค้างคนื ค่าตอบแทน

ที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  

16 หนังสือที่ กค 0702/6973 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
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40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

หนังสอืซ้อมความเข้าใจของกรมสรรพากร

ทั้ง 2 ฉบับ ได้วินิจฉัยในเรื่องการแบ่งเงินได้

พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวล-

รษัฎากร ออกจากเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนของการ

ประกอบวชิาชพีโรคศลิปะ ซึง่สามารถสรุปเป็น

ตารางได้ ดังนี้ 

• ลักษณะของการท�างานเป็นครั้งคราว

• แพทย์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลแบบนายจ้าง       

กับลูกจ้าง

• ลักษณะการท�างานเหมือนกรณีเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (2) 

• มีการท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับสถานพยาบาล เพื่อขอ

ใช้สถานที ่เคร่ืองมอื และอปุกรณ์เพือ่การประกอบโรคศลิปะ         

ในนามของแพทย์ และมีข้อตกลงในเรื่องเงินค่าตรวจดังนี้ 

แพทย์เป็นผู้เก็บเงินค่าตรวจรักษาเอง และมข้ีอตกลง

แบ่งเงินค่าตรวจรักษาให้แก่สถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์-

อกัษร หรือ

 ให้สถานพยาบาลเป็นผู้เรียกเก็บค่าตรวจรักษาแทน 

และมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจรักษาให้แก่สถานพยาบาล

เป็นลายลักษณ์อักษร

 ในทัง้สองกรณี ถือว่าเงินทีเ่รยีกเก็บจากผู้ป่วยทัง้จ�านวน

เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รัษฎากร 

• กรณีแพทย์เปิดสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย           

สถานพยาบาลเป็นของตนเองเฉพาะที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วย          

ไว้ค้างคืน ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)
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การทีห่นังสอืซ้อมความเข้าใจทัง้สองฉบบั

ของกรมสรรพากรวนิิจฉยัไปในแนวทางดังกล่าว 

แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพากรพิจารณาในเร่ือง

นิตสิมัพนัธ์ทางการเงินระหว่างแพทย์และคนไข้

เป็นส�าคัญ กล่าวคือ หากแพทย์มีนิติสัมพันธ์

ทางการเงินกับคนไข้โดยตรง เช่น แพทย์เป็น

ผู้เก็บเงินค่าตรวจรักษาเอง และมีข้อตกลง 

แบ่งเงินค่าตรวจรักษาให้แก่สถานพยาบาลเป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือ ให้สถานพยาบาลเป็น

ผู้เรียกเก็บค่าตรวจรักษาแทน และมีข้อตกลง

แบ่งเงินค่าตรวจรักษาให้แก่สถานพยาบาลเป็น

ลายลักษณ์อักษร เงินได้ที่แพทย์ได้รับน้ันจะ

เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รัษฎากร 

แต่ถ้าโรงพยาบาลเป็นผู้เก็บเงินจากคนไข้

และแพทย์ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

กับโรงพยาบาลว่าแพทย์ตกลงแบ่งเงินค่าตรวจ

รักษาให้แก่สถานพยาบาล เงินได้ที่แพทย์        

ได้รับนั้นจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2) แห่ง

ประมวลรัษฎากร เนื่องจากคนไข้มีนิติสัมพันธ์

ทางการเงินกับโรงพยาบาล แพทย์เป็นเพียง

ผู้รบัท�างานให้โรงพยาบาลโดยมไิด้มนิีตสิมัพนัธ์

ทางการเงินกับคนไข้แต่อย่างใด 

ประเด็นภาษีมูลค ่าเพิ่มส�าหรับการ

ประกอบโรคศิลปะ กรมสรรพากรได้วาง     

แนววินิจฉัยไว้ว่า17 ผู้มีเงินได้จากการประกอบ

โรคศิลปะน้ัน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ขอ   

ขึน้ทะเบียนและได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบ        

โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เท่าน้ัน ซึ่งบุคคล               

ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 32 แห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าว เม่ือนิติบุคคลไม่อาจ

ขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

โรคศลิปะได้ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ดังน้ัน 

การให้บริการของนิติบุคคล จึงไม่ใช่การให้

บริการการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 81 

(1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีมูลค่าของ

ฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีแล้ว ต้องยื่น

ค�าขอจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ตามหลกัเกณฑ์

มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร

แต่อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาได้กลับแนว-

วนิิจฉยัของกรมสรรพากร โดยวางแนววนิิจฉยั

ไว้ใจความว่า18 ประมวลรัษฎากรได้นิยามค�าว่า 

“ผู้ประกอบการ” ไว้ว่า19 บุคคลซึ่งขายสินค้า

หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ และ

นิยามค�าว่า “บุคคล” ไว้ว่า20 บุคคลธรรมดา 
17 หนังสือที่ กค 0702/พ.7193 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
18 ค�าพิพากษาฎีกาที่ 9687/2559 
19 มาตรา 77/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
20 มาตรา 77/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
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ให้เป ็นผู ้สอบบัญชีได ้ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แต่กรมสรรพากร         

ก็วนิิจฉยัว่าถ้าเป็นการให้บริการสอบบญัชย่ีอม

ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ดังนั้น การ

ให้บรกิารการประกอบโรคศลิปะ การสอบบญัชี 

การว่าความ ซึ่งล้วนอยู่ในมาตรา 81 (1) (ฌ) 

แห่งประมวลรษัฎากรเช่นเดียวกัน การตีความ

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตราดังกล่าว 

จึงต้องตีความไปในแนวทางเดียวกันเพื่อไม่ให้

เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจากการประกอบ

วิชาชีพที่ระบุไว้ในมาตราเดียวกัน ผู ้เขียน          

จึงมีความเห็นในแนวทางเดียวกับค�าพิพากษา

ศาลฎีกาว่า ผู้ประกอบการที่ให้บริการการ

ประกอบโรคศิลปะน้ัน สามารถเป็นบุคคล

ธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ

นิติบุคคล ได้ทั้งสิ้น ทั้งน้ี ผู้เขียนเห็นว่าใน

อนาคตต่อไปแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร

คงจะวนิิจฉยัไปในแนวทางเดียวกับค�าพพิากษา

ศาลฎีกาดังกล่าว เน่ืองจากเป็นค�าพิพากษา

แรกที่วางบรรทัดฐานว่า ผู้ประกอบการที่       

ให้บริการการประกอบโรคศิลปะน้ัน สามารถ

เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่-

นิติบุคคล หรือนิติบุคคล

2.3 วิศวกรรม

“วศิวกรรม” ตามพระราชบญัญตัวิศิวกร 

21 หนังสือที่ กค 0811/พ./5395 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2545

คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล 

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงให้       

เห็นว่ามคีวามประสงค์จะจัดเก็บภาษีมลูค่าเพิม่

จากการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพจากผู้ประกอบการโดยไม่ค�านึงว่า 

ผู้ประกอบการน้ันเป็นบคุคลธรรมดา คณะบคุคล

ทีไ่ม่ใช่นิตบิคุคล หรือนิติบคุคล ส่วนการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่ง

ประมวลรัษฎากร มิได้จ�ากัดว่าผู้ประกอบการ

ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะต้อง

เป็นบคุคลธรรมดาเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการ

ทีใ่ห้บริการการประกอบโรคศลิปะ สามารถเป็น

บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 

หรือนิติบุคคล ได้ทั้งสิ้น

ข้อสังเกต

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ตามมาตรา 81 

(1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร

เคยมแีนวค�าวนิิจฉยัประเด็นของการสอบบญัชี

ไว้โดยมีใจความว่า21 บริษัทเป็นนิติบุคคลให้

บริการสอบบญัช ีไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้ด�าเนินการ

สอบบัญชีเอง หรือว่าจ้างให้บุคคลอื่นเป็น                      

ผู้ด�าเนินการบางขั้นตอนของการสอบบัญชี 

บริษัทก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 

81 (1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จะเห็นได้ว่า 

แม้บรษัิทซึง่เป็นนิตบิคุคลไม่อาจจะได้รับอนุญาต
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พ.ศ. 2542 หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรม

ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ 

วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรม

อตุสาหการ และสาขาวศิวกรรมอืน่ๆ ทีก่�าหนด

ไว้ในกฎกระทรวง ซึง่เงินได้จากวชิาชพีวศิวกรรม 

กรมสรรพากรได้มีแนวค�าวินิจฉัยไว้22 ดังนี้

“... ผู ้มีเงินได้เป็นที่ปรึกษาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายซึ่งบริษัทฯ 

รับผิดชอบ และควบคุมงานก่อสร้าง ติดตาม

ตรวจสอบ ประสานงาน สรุปผลงานตามที่          

ได้รับมอบหมายและเป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ

โครงการ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 70,000 บาท 

ตลอดระยะเวลาการท�างานจ�านวน 39 เดือน 

โดยผู้มีเงินได้มิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง    

ของบริษัทฯ แต่อย่างใด เงินได้ที่ผู้มีเงินได้       

ได้รับดังกล่าวเป็นเงินได้จากการรับท�างานให้ 

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวผู้มีเงินได้ต้องใช้

ความรู้ความช�านาญในวิชาชีพอิสระประเภท

วศิวกรรม จงึเป็นเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร”

จากแนวทางวินิจฉัยของกรมสรรพากร

ดังกล่าว เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) 

แห่งประมวลรัษฎากร จะถือว่าเป็นเงินได้จาก

การประกอบวิชาชีพอิสระด้านวิศวกรรมตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ผู้มี

เงินได้จะต้องใช้ความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง

ด้านวิศวกรรมในการได้รับเงินได้นั้น 

ข้อสังเกต  

1. ในการวินิจฉัยว่าเงินได้พึงประเมินที่  

ได้รับเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ

ด้านวิศวกรรมหรือไม่ กรมสรรพากรมิได้

วิ นิจฉัยถึงวุฒิการศึกษาของผู ้มีเ งินได ้ว ่า        

ต้องมวีฒุกิารศกึษาในด้านวศิวกรรมแต่อย่างใด 

ซึ่งในเรื่องของวุฒิการศึกษานั้น ศาลฎีกาได้ใช้

วุฒิการศึกษาเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าผู้มีเงินได้น้ัน

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย

หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า การวินิจฉัยว่าผู้มีเงินได้

น้ันมีความรู ้ความสามารถในด้านวิศวกรรม 

หรือไม่ จ�าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นเครื่อง

รับรองคุณสมบัติของผู ้มีเงินได้ว ่าเป็นผู ้มี  

ความรู้ความสามารถหรือไม่เช่นเดียวกัน

2. เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรควบคุม ในปัจจุบัน สภาวิศวกรก�าหนด

ให้วิศวกรรมบางสาขาเป็น “วิศวกรควบคุม” 

คือ สาขาที่ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (ใบ กว.) จ�านวน 8 สาขา23  ทั้งนี้ 

22 หนังสือที่ กค 0702 (กม.10)/174 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
23 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขา

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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กรมสรรพากรมิได ้วางหลักเกณฑ์ว ่าการ

ประกอบวิชาชีพอิสระด้านวิศวกรรมน้ัน ต้อง

เป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาที่             

ต้องมใีบประกอบวชิาชพีหรือไม่ ผู้เขยีนเห็นว่า 

หากเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่อยู่ใน

ความหมายของ “วิศวกรรม” ตามพระราช-

บัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 แล้ว เงินได้                  

พึงประเมินที่ได้รับก็เป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (6) ทั้งสิ้น เทียบเคียงได้กับกรณี

ของการประกอบวิชาชีพอิสระด้านกฎหมาย        

ทีศ่าลฎีกาวนิิจฉยัว่าการประกอบอาชพีกฎหมาย

มไิด้จ�ากัดแต่เพยีงการว่าความหรอืฟ้องร้องคดี 

(ซึ่งทั้งสองกรณีต้องใช้ใบอนุญาตทนายความ) 

เมื่อเงินได้เกิดจากการท�างานที่ใช้ความรู้ความ

สามารถในด้านกฎหมาย ก็เป็นเงินได้ตาม

มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แม้จะไม่มีใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หากเงินได้

เกิดจากการท�างานทีใ่ช้ความรูค้วามสามารถใน

ด้านวิศวกรรม ก็ต้องถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกัน

3. กรณีที่ เป ็นติวเตอร ์ เป ิดสอนวิชา

วิศวกรรมต่างๆ โดยที่มิได้ท�าในฐานะลูกจ้าง 

เช่น รับติววิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ เมือ่กรมสรรพากรยงัไม่มี

การก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมน้ันจ�าเป็นต้องมี              

วุฒิการศึกษาในด้านวิศวกรรม การประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมจ�าเป็นต้องมีใบประกอบ

วิชาชีพ เงินได้จากการเป็นติวเตอร์สอนวิชา

วิศวกรรมจึงยังเป็นที่ถกเถียงว่าเป็นเงินได ้    

จากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามมาตรา 

40 (6) หรือไม่

กรณน้ีีผู้เขยีนเห็นว่า แม้การเป็นตวิเตอร์

สอนวิชาวิศวกรรม จะต้องใช้ความรู ้ความ

สามารถในด้านวิศวกรรมส�าหรับการสอน แต่

เมื่อการเป็นติวเตอร์สาระส�าคัญคือการสอน

หนังสอื มใิช่การ “ประกอบวชิาชพี” วศิวกรรม 

ดังน้ัน เงินได้จากการเป็นติวเตอร์สอนวิชา

วศิวกรรม จึงไม่ใช่เงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

2.4 สถาปัตยกรรม

“สถาปัตยกรรม” ตามพระราชบัญญัติ

สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 หมายความว่า  

การประกอบวิชาชีพของผู ้มีวุฒิการศึกษา           

ด้านสถาปัตยกรรม วิชาชีพการช่างในสาขา

สถาปัตยกรรม เช่น สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรม-

อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมภายในและ

มัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่
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ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเงินได้จากวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม กรมสรรพากรได้วินิจฉัยไว้  

ดังนี้

“ . . .  ผู ้ มี เ งิ น ไ ด ้ จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑติและได้ขึน้ทะเบยีน

สถาปนิกไว้แล้ว ต่อมาบัตรสถาปนิกหมดอายุ

และยังมิได ้ต ่ออายุบัตรสถาปนิกแต่ยังคง

ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกต่อไป กรณีตาม   

ข้อเท็จจริงดังกล ่าวถือว ่าเงินได ้จากการ

ประกอบการในลักษณะดังกล่าวเป็นเงินได้       

พงึประเมนิ ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รัษฎากร ...”24

จากแนววิ นิจฉัยของกรมสรรพากร         

ดังกล่าว เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) 

แห่งประมวลรัษฎากร จะถือว่าเป็นเงินได้จาก

การประกอบวิชาชีพอิสระด้านสถาปัตยกรรม

ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น 

ผู้มเีงินได้จะต้องใช้ความรูค้วามสามารถเฉพาะ

ทางด้านสถาปัตยกรรมในการได้รับเงินได้น้ัน 

แม้ว่าใบอนุญาตสถาปนิกหมดอาย ุถ้าผู้มเีงินได้

ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

สถาปนิกต่อไป เงินได้ที่ผู ้มีเงินได้ได้รับน้ัน               

ก็เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) 

แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อสังเกต

จากแนวค�าวนิิจฉยัของกรมสรรพากร ซึง่

มองว่าใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชพีน้ัน ไม่เป็น

องค์ประกอบในการแสดงว่าบุคคลน้ันเป็นผู้มี

ความรูค้วามช�านาญในวชิาชพีน้ันๆ แต่สิง่ทีเ่ป็น

สาระส�าคัญในการวินิจฉัยว่าบุคคลน้ันเป็นผู้มี

ความรู้ความช�านาญ คอื การได้ใช้ความรู้ความ

ช�านาญจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ในแต่ละสาขาวิชาชีพจากสถาบันศึกษา ไม่ว่า

จะเป็นวิชาชีพกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม ประกอบโรคศลิปะ และประณีต

ศิลปกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนววินิจฉัยของ

กรมสรรพากรตามหนังสือที่ กค 0202/9144 

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2534 

2.5 การบัญชี

“วิชาชีพบัญชี” ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมายความว่า 

วิชาชีพในด้านการท�าบัญชี ด้านการสอบบัญชี 

ด้านการบริหารบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเก่ียวกับการ

บัญชีด้านอื่นตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง   

ซึ่งเงินได้จากวิชาชีพวิศวกรรม กรมสรรพากร

ได้มีค�าวินิจฉัยไว้25 ดังนี้

24 หนังสือที่ กค 0202/9144 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2534  
25 บันทึกที่ กค 0811(กม.03)/652 วันที่ 5 มิถุนายน 2545 
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“... หากเป็นกรณีประกอบกิจการรับจ้าง

ท�าบญัช ีวางระบบบญัช ีและให้บริการปรึกษา

ทางด้านบัญชี โดยใช้ความรู้ความสามารถ

พิเศษทางด้านบัญชี เงินได้ที่ได้รับจากการ

ประกอบกิจการดงักล่าว เข้าลกัษณะเป็นเงินได้

พึงประเมินจากการประกอบวิชาชีพอิสระ     

การบญัช ีตามนัยมาตรา 40 (6) แห่งประมวล-

รัษฎากร ...”

จากแนวทางวินิจฉัยของกรมสรรพากร

ดังกล่าว เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) 

แห่งประมวลรัษฎากร จะถือว่าเป็นเงินได้จาก

การประกอบวชิาชพีอสิระด้านบญัชตีามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรน้ัน ผู้มีเงินได้    

จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้าน

บัญชีในการได้รับเงินได้น้ัน โดยไม่ค�านึงว่า      

จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็น

รายเดือนหรือจ่ายเป็นโครงการหนึ่งๆ26 

ประเด็นเร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี ถ้าเป็นการให้บริการ

สอบบัญชี รายได้จากการให้บริการสอบบัญชี

อันจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 

81 (1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการให้

บริการสอบบัญชีน้ัน กรมสรรพากรได้วาง     

หลักเกณฑ์ไว้ว่า การให้บริการสอบบัญชีที่จะ     

ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) 

(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นไปตาม

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 อันเป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี27    

ดังน้ัน หากการให้บริการสอบบัญชีน้ันเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

การให้บริการดังกล่าวก็จะได้รับยกเว้นภาษี-

มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

2.6 ประณีตศิลปกรรม

“ประณีตศลิปกรรม” ปัจจุบนัไม่มกีฎหมาย

ที่ให้ความหมายไว้โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณา

ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติย-

สถาน พ.ศ. 2555 น้ัน ค�าว่า “ประณีต” 

หมายความว่า ละเอยีดลออ, เรยีบร้อยงดงาม 

ส่วนค�าว่า “ศิลปกรรม” หมายถึง สิ่งที่เป็น

ศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ เช่น        

งานประติมากรรม ดังนั้น การที่เงินได้จะเป็น

เงินได้จากการประกอบวิชาชีพด้านประณีต-

ศิลปกรรม ผู้มีเงินได้จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานศิลปกรรมที่มีความละเอียดลออ เช่น 

งานประติมากรรม เป็นต้น

ในปัจจุบัน ยังไม่มีแนวค�าวินิจฉัยของ  

26 หนังสือที่ กค 0802/6779 วันที่ 3 พฤษภาคม 2539  
27 กค 0702/พ.9970 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
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กรมสรรพากรและค�าพพิากษาในส่วนของเงินได้

จากการประกอบวิชาชีพประณีตศิลปกรรม     

แต่อย่างใด 

บทสรุป

การแบ่งประเภทเงินได้จากการรับท�างาน

ให้ตามมาตรา 40 (2) ออกจากเงินได้จากการ

ประกอบวชิาชพีอสิระตามมาตรา 40 (6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ประกอบโรคศิลปะ มีแนวทางในการวินิจฉัย    

ที่แตกต่างไปจากวิชาชีพอื่น กล่าวคือ กรณี       

ของผู้มเีงินได้จากการประกอบโรคศลิปะ กรม-

สรรพากรวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้มีเงินได้จะต้อง

ท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับสถานพยาบาลเพื่อ

ขอใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อ

ประกอบโรคศลิปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตให้

ประกอบโรคศิลปะ เพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วย 

โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ เป็น

ผู้เรยีกเก็บเงินค่าตรวจรกัษาเอง หรือให้สถาน-

พยาบาลเป็นผู้เรยีกเก็บค่าตรวจรักษาแทน และ

มีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจรักษาที่ได้รับจาก        

ผู้ป่วยให้แก่สถานพยาบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยที่

พจิารณานิตสิมัพนัธ์ทางการเงินระหว่างแพทย์

และคนไข้กล่าวเป็นส�าคญั กล่าวคอื หากแพทย์

มีนิติสัมพันธ์ทางการเงินกับคนไข้โดยตรง     

เงินได้ทีแ่พทย์ได้รบัน้ันจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 

40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าหาก     

โรงพยาบาลเป็นผู้มีนิติสัมพันธ์ทางการเงิน      

กับคนไข้โดยตรง เช่น โรงพยาบาลเก็บเงิน  

จากคนไข้พร้อมทั้งออกใบเสร็จในนามของ            

โรงพยาบาล เงินได้ที่แพทย์ได้นั้นจะเป็นเงินได้

ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร  

แต่ในส่วนของวิชาชีพอิสระอื่นน้ัน ไม่มี

การวินิจฉัยในเรื่องนิติสัมพันธ์ทางการเงิน

ระหว่างผู้มีเงินได้กับลูกค้าแต่อย่างใด กรม-

สรรพากรเพียงแตว่ินิจฉัยว่า หากผู้มเีงนิไดน้ัน้

ได้ใช้ความรูค้วามช�านาญในวชิาชพีทีก่�าหนดไว้

ในมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

เงินได้ทีไ่ด้รบัก็จะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) 

แห่งประมวลรัษฎากร แม้ว่าผู้มีเงินได้จะไม่มี

นิติสัมพันธ์ทางการเงินโดยตรงกับลูกค้า เช่น 

แนววินิจฉัยตามหนังสือที่ กค 0702 (กม.

10)/174 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้มี

เงินได้ไม่มีนิติสัมพันธ์ทางการเงินกับลูกค้า

โดยตรง แต่เมื่อผู้มีเงินได้มีเงินได้จากการใช้

ความรู้ความช�านาญในด้านวิชาชีพวิศวกรรม 

เงินได้น้ันก็เป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพ

อิสระด้านวิศวกรรมตามมาตรา 40 (6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร



57สรรพากรสาส์น

บทความ

เมือ่แนวทางในการวนิิจฉยัน้ันแตกต่างกัน

ออกไปส�าหรับแต่ละวิชาชีพ แม้ว่าจะเป็น      

เงินได้ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร

เหมอืนกัน ส่งผลให้ผู้ทีป่ระกอบอาชพีด้วยการ         

กระท�าเช่นเดียวกัน มีภาระภาษีที่ไม่เหมือนกัน 

อีกทั้งก ่อให ้เกิดการได ้เปรียบเสียเปรียบ

ระหว่างผู้ที่มีเงินได้ประเภทเดียวกัน 

ผู้เขียนจึงเห็นว่า กรมสรรพากรอาจจะ

ออกกฎเกณฑ์เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าระหว่าง

ผู้ที่มีเงินได้ประเภทเดียวกันด้วย โดยก�าหนด

หลักเกณฑ์ที่อย่างน้อยครอบคลุมถึงประเด็น 

ดังต่อไปนี้

1. กรณีใดบ้างจึงจะถือว่าเป็นเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (6) และกรณีใดบ้างที่

จะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทอื่น ซึ่ง

การพิจารณาในเรื่องนิติสัมพันธ์ทางการเงิน

ระหว่างผู้มีเงินได้กับลูกค้าส�าหรับผู้มีเงินได้       

จากการประกอบโรคศิลปะประเภทเดียวน้ัน         

ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรยีบระหว่างผู้ทีม่ี

เงินได้ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรษัฎากร

2. ก�าหนดนิยามแต่ละวิชาชีพให้ชัดเจน 

3. จะใช้หลักฐานใดเป็นตัวก�าหนดว่า       

ผู้มีเงินได้น้ันได้ใช้ความรู้ความช�านาญซึ่งเป็น          

การเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ 


