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คํานํา

ขอสารภาพตามตรงวา ตอนแรกที่ผมตั้งใจทําเพจ TAXBugnoms 

เพื)อใหความรูเรื)องภาษีนั้น มันมาจากความคิดสวนหนึ่งท่ีอยากจะทําให 

เรื)องภาษีเปนเรื)องงายที่ใครๆ สามารถเขาใจได

แตเมื)อไดลงมือทําเพจอยางจริงจังมาสักระยะหน่ึง ผมไดคนพบ 

ความจริงวา ภาษีไมใชเรื)องงาย และไมมีวันที่เราจะทําใหภาษีเปนเรื)องงาย

ไดงายๆ อยางที่ตั้งใจไว ในตอนแรก 

ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทําไดคือ การบอกความจริงขอนี้กับ 

ผูติดตามเพจทุกคนวา ภาษีเปนเรื)องยาก แตไมลําบากที่จะเรียนรู ถาหาก 

เราตั้งใจที่จะจริงจังกับมัน

หนังสือ ภาษีธุรกิจ 101 เลมนี้ คือ ผลผลิตของความตั้งใจของผม

ทําใหเรื)องยากๆ อยางภาษี กลายเปนเรื)องท่ีไมลําบากในการเรียนรู เพื)อ 

ชวยใหเจาของธุรกิจ จัดการภาษีของตัวเองไดงายขึ้น 

ทั้งหมดน้ี คือสิ่งที่ผมฝนไวตั้งแตเริ่มตนเขียนหนังสือเลมนี้ และ 

ทานผูอานนี่แหละครับ ที่ทําใหความฝนของผมเปนจริงในที่สุด 

ขอใหมีความสุขกับภาษีครับ

ถนอม เกตุเอม

(TAXBugnoms)
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Past 
แมอดีตจะแกไขไมได
แตเราก็สามารถ 
เรียนรูไดจากมัน

1



สิ่งหนึ่งที่คุณควรรูกอนทําธุรกิจ
การยื/น “ภาษี” ผิด

ทําใหคุณปดกิจการไดเลยนะครับ



8

ภาษีธุรกิจ 101

ทําไงดี สรรพากรเขาตรวจสอบบริษัทฯ

ทําไงดี โดนประเมินใหจายภาษีเพิ่ม
ไมมีจะจายแลวจา 

พี่หนอมพอจะหาคนจัดการเรื)องภาษี
ให ได ไหม ไมงั้นหนูแยแน,ๆ ฯลฯ

จ
ากประสบการณทํางานดานภาษีมานานกวา 10 ป ทําใหผมเห็น 

เหตุการณแบบนี้ซํ้าแลวเลา ตั้งแตคําถามที่สงมาทางแฟนเพจ 

TAXBugnoms และ พร่ีหนอมสอนภาษีธุรกิจ รวมถึงคนที่พบเจอตาม 

งานสัมมนาตางๆ ไปจนถึงเพื)อนสนิทมิตรสหายมากมายหลายทานที่ตองเจอ

ปญหากับเรื)องนี้ แตไมมีใครรูวาตองปองกันมันอยางไร

ประเด็นสําคัญของคนในกลุมนี้ ไมใชเขาไมใสใจเรื$องภาษี ไมใชเขา

อยากจะหลบเลี่ยง แตเขาไมรูตางหากวาทําอยางไรถึงจะถูกตอง เพราะ

บางทีการตัดสินใจเชื)อที่ปรึกษาบาง คนทําบัญชี (ที่ไมดี) บาง หรือแมแตฟง

หรืออานๆ กันมาตามบทความ ของผูรูที่แชรกันหลายหลากผานโลกออนไลน 

ทาํใหเขาเขาใจวาสิง่ทีเ่ขาคดิและทาํนัน้ถกูตองแลว จนกระทัง่มาเจอกบัปญหาท่ี

วานี ้และทีน่Sาเสยีดายกวาน้ันคือ บางรายตองปดกจิการลงไป ทําใหกาํไรทีส่ราง

มาหลายป กลายเปนศูนยภายในพริบตา ดวยคําวา “ไมรูภาษี” เพียงคําเดียว

นั่นคือเหตุผลที่ผมตั้งใจเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นมา

เพื$อใหคนเห็นความสําคัญของภาษี

และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง



ถาหากคุณเปนคนหน่ึงที่กําลังทําธุรกิจ หรือคิดจะเริ่มตนธุรกิจ 

หนังสือเลมนี้จะทําใหคุณเขาใจเรื)องภาษีอยางแทจริง (แบบมีขออางอิง

ตามกฎหมาย) และชวยปรับมุมมองท่ีมีตอภาษี ซึ่งผมมั่นใจวาชีวิต 

ของคุณจะงายขึ้นอยางแนSนอน

มาถึงตรงนี้...หลายคนอาจจะนึกสงสัยวาทําไมตองรูเรื)องภาษี 

มนัจาํเปนขนาดนีเ้ลยหรอืเปลา จางคนมาทาํก็ไดนีน่า งัน้ชวยตอบคาํถาม

ผมกอนครับวา ถาวันหนึ่งกิจการของคุณโดนภาษีจนหมดตัวขึ้นมา มี 

ใครหนาไหนจะมารับผิดชอบเงินที่ตองเสียไปบาง

ถาคุณไดคําตอบวา “ไมมี”

ผมวานี่เปนเหตุผลดีที่คุณควรจะตั้งใจอานหนังสือเลมนี้นะครับ 
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ทําไมคนสวนใหญถึงอยากทําธุรกิจ?

ผมเคยต้ังคําถามกับตัวเองวา...ทําไมคนสวนใหญถึงสนใจทําธุรกิจ 

คําตอบที่เรียบงายที่สุดที่ผมคิดไดทันทีคือ “เพราะมันมีกําไรเยอะ” 

นั่นแหละครับ 

ลองเปรียบเทียบคนที่ทําธุรกิจกับคนที่ทํางานกินเงินเดือนก็ไดครับ 

ในเวลาเทากนั คนทีท่าํงานกินเงนิเดอืนนัน้ตองใชพลังและเวลาของตวัเอง 

ไปแลกมา ในขณะท่ีคนทําธุรกิจสวนใหญนั้น แมวาจะเริ่มตนเหมือนกัน 

แตสุดทายแลว มันจะเปลี่ยนแปลงเปนการใชพลังและเวลาของคนอื)นมา

ทดแทน (จางงาน) และเริ่มตนสรางกําไรจากธุรกิจนั้นๆ ในที่สุด ถาหาก 

สิ่งที่ทํานั้นมาถูกทาง และสรางประโยชนใหกับผูคนอยางแทจริง

ดังนั้น ไมแปลกหรอกครับที่ใครๆ อยากทําธุรกิจ เพียงแตจุด 

ที่ผมอยากชวนคิดตอคือ กําไรของธุรกิจน้ันมันประกอบดวยอะไรบาง? 

ลองมาดูกันครับ

กําไร =  รายรับ – รายจาย
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ถาอยากมีกําไรมาก สิ่งที่เจาของธุรกิจตองทําคือ การเพิ่มรายรับ 

และลดรายจาย ซึ่งเจารายจายตัวหนึ่งที่เปนปญหาคาใจ และทําใหเสีย 

ผูเสียคนนั้นคือ “ภาษี” นี่แหละครับ 

ความเขาใจผิดสวนหนึ่งของเจาของธุรกิจคือ อยากทําธุรกิจให

เสียภาษีนอยๆ ซึ่งความเปนจริงแลว การเสียภาษีนอยๆ อาจจะทําให 

ตองเสียคาใชจายอื)นๆ ตามมาแบบไมรูตัว (แถมบางครั้งยังตองจายแพง

กวาภาษีอีกตางหาก) ทายที่สุดแลวกําไรที่วาดฝนไวก็นอยลงไป เพราะ 

ไอคําวา “อยากทําใหเสียภาษีนอยๆ เนี่ยแหละครับ”

แตภาษีมันยากน่ีหวา แลวอีกอยาง มันก็วุนวาย ไมรูเรื)องดวย 

แคทําธุรกิจก็ยากพอแลว ยังตองมารูเรื)องภาษีอีก แบบนี้มันไมยิ่งวุนวาย 

กันไปอีกตอเหรอ? หลายคนคงมีคําถามแบบนี้ในใจ น่ันสิครับ... แลว 

เหตุผลอะไรที่ทําใหเราตองรูเรื)องภาษีละ? มันมีไวปองกันการหมดตัว 

เทานั้นเหรอ หรือจริงๆ มีอะไรมากกวานั้นกันแนS?

   ทําไมคนทําธุรกิจตองรูเรื"องภาษี

ถาใหตอบทันทีโดยไมคิด (อีกแลว) คงตองบอกวา ถารูเรื)องภาษี 

และวางแผนประหยัดได สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ กําไรของธุรกิจก็จะ 

มากขึ้นตามไปดวยนั่นเองครับ เพราะภาษี = รายจายตัวหนึ่ง ถามีนอย 

กําไรจะเพิ่มขึ้น เพียงแตตองระวังวา การลดภาษีที่ไมถูกตอง จะทําให 

รายจายตัวอื)นเพิ่มขึ้นมาแทน อยางที่ผมวาไปในตอนที่แลวนั่นแหละครับ
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แตถาหลายคนคิดวา เอะ จริงๆ ภาษีไมไดจําเปนหรือนSาสนใจ 

ขนาดนั้น แคเรามีรายไดมากขึ้น เราจะกําไรมากขึ้นเอง ปลอยเรื)อง 

ภาษีทิ้งไปก็ไดมั้ง 

ผมก็อยากจะบอกเพิ่มเติมวา สิ่งที่นSากลัวกวานั้นก็คือ เรารู  

หรือยังวาธุรกิจของเราเสียภาษีถูกตองหรือไม เพราะถาหากทําไม 

ถูกตองขึ้นมาจริงๆ ภาษีที่เราเสีย อาจจะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณไดงายๆ และ

ทําใหคุณตองเสียเงินเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปนอีกดวยครับ

ดังนั้น เหตุผลที่คนทําธุรกิจตองรูเรื)องภาษีคือ ถาวางแผนภาษี

ดี ประหยัดภาษีเปน ก็จะเห็นตัวเลขกําไรเพิ่มขึ้น และถาทําถูกตอง ไมมี 

ปญหา ก็จะลดความเสี่ยงที่จะตองมาเสียรายจายที่ทําใหกําไรลดลงเชน

กันครับ 

เนี่ยแหละครับ ขอดีของการที่เรามีความรูภาษีสําหรับธุรกิจ

หลายคนอาจจะมองวา ธุรกิจไมจําเปนตองรูเรื)องภาษีมากเทาไร 

แตผมเชื)อวาการรูเรื)องภาษี เปรียบเสมือนตัวชวยที่จะทําใหธุรกิจของ 

คุณนั้นไมมีรูรั่ว ไรรอยตอ ทอเต็มผืน เจริญยั่งยืนยาวนานแนSนอนครับ

ฮั่นแนS! เริ่มสงสัยแลวใชไหมครับวา เอะ! แลวคนทําธุรกิจ

อยางเราตองรูจักภาษีอะไรบาง มาครับ ผมจะพาไปทําความรูจักกับ 

โลกของภาษีกันตอเลยครับผม
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  ทําธุรกิจอยางเรา ตองเสียภาษีอะไรบาง?

หมายเหตุ :

(1) : รปูสฟีาออนคอื ภาษทีีอ่าจจะตองเสีย ขึน้อยูกบัรปูแบบการทําธรุกิจ 

หรือเหตุการณบางอยาง

(2) : อันนี้พูดถึงกรณีทั่วๆ ไปนะครับ จริงๆ รายละเอียดมากกวานี้ เชน 

ภาษีสรรพสามิต หรือคาธรรมเนียมผานดานศุลกากร

?
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ผมมักจะไดรับคําถามแบบนี้บอยๆ ทางแฟนเพจวา ทําธุรกิจ 

แบบน้ันแบบน้ี ตองเสียภาษีอะไรยังไงบาง แตสิ่งที่ผมตั้งคําถามกลับ 

คือ แลววันนี้ธุรกิจของเรามีรายไดจากไหน จายคาใชจายอะไร และอยูใน 

รูปแบบไหน เพราะมันมีภาษีแตละอยางที่ไมเหมือนกันครับ 

เร่ิมจากสมการงายๆ ที่เราเขาใจ คือ
รายได – คาใชจาย = กําไร

ทีนี้ เรามาแตกแยกยอยกันตอวา รายไดนั้นเปนรายไดประเภท 

ไหน? ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือธุรกิจเฉพาะไหม (ถาอานแลวงง 

ไมตองสงสัยนะครับ อานตอไปกอน) 

สวนเวลาจายคาใชจาย เราตองมาดูกนัตอวา เราจายอะไรไปบาง? 

และการจายนั้นตองมีภาษีบางไหม เชน...

 มีปาย = ตองเสียภาษีปายหรือเปลา …แลวเสียยังไง?

 จายคาเชา = บางทีตองรับภาระคาภาษีโรงเรือนแทนผู ใหเชา 

...แลวยังไงตอ

 หรือแมแตการจายคาใชจายบางตัว = อาจจะตองมีการหัก ณ 

ที่จายดวยหรือเปลา 
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สุดทาย กําไรที่ได ตองเสียภาษีเชนกัน แตเปนภาษีที่เกิดจากผล

การประกอบธุรกิจและขึ้นอยูกับรูปแบบของธุรกิจเรา นั่นคือ ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และ ภาษีเงินไดนิติบุคคล

แนวทางนี้เปนแนวทางที่ผมตั้งคําถามขึ้นมากับเจาของธุรกิจ 

โดยเร่ิมตนจากการมองภาพรวมของธุรกิจกอน แลวคอยมาดูเรื)องของ 

ภาษีตอไป เพื)อใหเจาของธุรกิจศึกษาเรื)องนี้ไดงายขึ้นครับผม

วาแต...เคยสงสัยไหมครับวา แลวภาษีแตละประเภทที่วามานี ้

จริงๆ แลวเราตองฝากให ใครดูแลกันแนS 

และถามีปญหาเราจะตองไปสอบถามใครกันละ?

  ภาษีของเรา ฝากใหใครดูแล?

เมื)อพูดถึงเรื)อง "ภาษี" หลายคนมักจะนึกถึงสรรพากรมาเปนที่แรก 

เพราะคุนเคยที่สุด แตจริงๆ แลวภาษีในไทยมีการจัดเก็บหลายหนSวยงาน

ดวยกัน ผมเลยขอรวบรวมหนSวยงานสําคัญๆ ที่เกี่ยวของมาใหดูกันครับ 

จะไดจัดการติดตอไดถูกที่ ไมเสียเวลาครับผม 

โดย 4 หนSวยงานที่วานี้คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรม

สรรพสามิต และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรามาทําความรูจักแตละ 

หนSวยงานกันดีกวาครับ
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      กรมสรรพากร

หนSวยงานแรกคือ “กรมสรรพากร” เรียกวาเปนกรมหลัก

ที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย โดยกรมสรรพากร

จะจัดเก็บภาษีจากฐานรายไดและฐานการบริโภคภายในประเทศ 

โดยจัดเก็บตามกฎหมายที่เรียกวา “ประมวลรัษฎากร” ซ่ึงมีอยู 

6 ประเภทภาษี คือ 

  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  ภาษีมรดก/ภาษีการรับให 

  อากรแสตมป

 กรมศุลกากร

หนSวยงานตอมาคือ “กรมศุลกากร” เปนอีกหนSวยงานหนึ่ง

ที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีเชนเดียวกัน แตจะเปนภาษีในสวนที่เกี่ยวของ 

กับการสงสินคา หรือนําเขาสินคาตางๆ โดยจัดเก็บจากฐานของ

การนําเขา สงออก ของประเทศไทย เรียกวา “ภาษีศุลกากร” 

นั่นเอง
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    กรมสรรพสามิต

อีกหนSวยงานคือ “กรมสรรพสามิต” ใครหลายคนคงรูจัก

กันดีในนามหนาที่จัดเก็บ “ภาษีบาป” หรือ “ภาษีสรรพสามิต” ซึ่ง

เปนภาษีที่จัดเก็บจากสินคาและบริการตางๆ ที่รัฐมองวาควรตองรับ 

ภาระภาษีสูงกวาปกติ เชน บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอ 

สุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุมเฟอย

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนหนSวยงานสุดทายคือ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ซึ่ง

หมายถึงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นตางๆ มีหนาที่จัดเก็บภาษีเหมือนกันครับผม ซึ่งสวนใหญจะเปน

ภาษีที่เกี่ยวกับทองถิ่นนั้นๆ เชน ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบํารุงทองที่ อากรรังนกนางแอน และอื)นๆ ที่เกี่ยวของ 

นอกจากน้ันยังไดรับภาษีบางชนิดที่รัฐเปนผูจัดเก็บแลวจัดสรรให 

คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม อีกสวนหนึ่งดวยครับ 

จะเห็นวาหนSวยงานจัดเก็บภาษีของไทยมีมากมายหลายแหง

ใชไหมครับ แตสําหรับคนท่ีอยากรูจักตอวา ภาษีแตประเภทนั้น 

เก็บแบบไหนยังไงบาง ผมเลยสรุปประเภทภาษีสําคัญๆ ที่อาจจะ

เกี่ยวของกับธุรกิจของเรามาใหตามตารางตอไปนี้ครับ
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ประเภทของภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่เราควรรูจัก

ประเภท

ของภาษี

คืออะไร

เก็บแบบไหน?

ฐานภาษี 

(วิธีคํานวณ

ภาษี)

อัตราภาษี

ภาษีเงิน

ไดบุคคล

ธรรมดา

ภาษีที่จัดเก็บจาก 

รายได (เงินได) ของบุคคล

ธรรมดาที่เกิดขึ้นในระหวาง

ป

เงินไดสุทธิ  

อัตราภาษี

5– 35%

ภาษีเงินได

นิติบุคคล

ภาษีที่จัดเก็บจากรายได 

(เงินได) ของนิติบุคคล 

ที่เกิดขึ้นในระหวางป

กําไรสุทธิ  

อัตราภาษี

20% หรือตํ่ากวา 

ในกรณีที่เปน

ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก

ภาษี 

มูลคาเพิ่ม

ภาษีที่เรียกเก็บจากการ

บริโภคในประเทศ เชน การ

ซื้อสินคาหรือบริการ

ราคาสินคาหรือ

บริการ  

อัตราภาษี

7%

ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ

ภาษีที่เรียกเก็บจากการ

ประกอบกิจการเฉพาะอยาง 

เชน ธนาคาร 

โรงรับจํานํา ฯลฯ

รายไดที่ไดรับ  

อัตราภาษี

ยกเวน – 3% 

(มีภาษีทองถิ่น 

อีก 10%)

อากร

แสตมป

จัดเก็บจากการกระทํา

ตราสาร (สัญญา) มีทั้งหมด 

28 ลักษณะ

ขึ้นอยูกับประเภทของตราสาร 

(สัญญา)
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ภาษี

ศุลกากร

เปน “กําแพงภาษี” 

ประเภทหนึ่งที่เก็บจาก

การนําเขาสินคาในประเทศ

ขึ้นอยูกับประเภทของ 

สินคาที่นําเขา

ภาษี

สรรพสามิต

ภาษีการขายเฉพาะที่เรียก

เก็บจากสินคาและบริการ

บางประเภท ซึ่งรัฐมองวา

ควรจายมากกวาปกติ

ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา

ภาษี 

โรงเรือน

ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื)นๆ 

ติดกับที่ดินที่มีไวเพื)อสราง

รายไดจากที่ดินนั้น เชน 

ใหเชา

คารายปของ

ทรัพยสิน 

(คาเชา)

12.5%

ภาษี 

บํารุงทองที่

ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินเพื)อ

ปลูกบานอยูอาศัย ทําการ

เกษตรและที่ดินวางเปลา

ราคาปานกลาง

ที่ดิน

ขึ้นอยูกับประเภท

ของที่ดิน

ภาษีปาย ภาษีที่เก็บจากการแสดงปาย

ชื)อ ยี่หอ หรือโลโกบนวัตถุ

ใดๆ ดวยตัวอักษร

เนื้อที่ของปาย

และประเภทของ

ปายรวมกัน

3-40 บาทตอ 

ตารางเซนติเมตร 

ขึ้นอยูกับประเภท

เอาละครับ หลังจากที่รูจักเรื)องของภาษีแลว ตอมาเรามา

รูจักโทษของภาษีกันดีกวาครับวามีอะไรบาง



ปญหาไมใชการไมจายภาษี
แตปญหาคือการหนีภาษีตางหาก

20

ภาษีธุรกิจ 101



กอนจะเขาสูโทษของเรื)องภาษี ผมมีเรื)องหนึ่งที่อยากจะแนะนํา 

ไวครับ นั่นคือ เพียงแคเรายื)นภาษีใหตรงเวลา จะชวยใหลดความเสี่ยง 

ในการตรวจสอบที่จะเจอพ่ีสรรพากรเขามาหา และยังลดเบี้ยปรับที่ตอง 

จายไดอีกตอหนึ่งครับ

เหตุผลที่อยากบอกเรื)องน้ี เปนเพราะวาทุกวันนี้มีหลายคนกลัว 

การยื)นภาษีวาไมเคยยื)นเลย แลวพอมายื)นจะมีปญหา หรือยื)นไปแลวจะ 

ถูกตรวจสอบยอนหลังไหม ผมเลยอยากอธิบายตรงนี้ใหเขาใจกอนครับ

วา หลักของกฎหมายภาษีบานเราน้ัน มอบหนาที่ใหประชาชนมีหนาที่ 

ยื)นภาษีโดยการประเมินขอมูลของตัวเอง ซ่ึงถาประเมินไวไมถูกตองหรือ

ไมยื)นภาษี เจาหนาที่สรรพากรถึงจะมีอํานาจมาตรวจสอบตออีกทีหนึ่ง 

(ยํ้าวา เรื)องน้ีพูดเฉพาะสวนของภาษีที่เก่ียวกับกรมสรรพากรเปนหลักนะ

ครับ อยาเอาไปปนกับภาษีกรมศุลกากร หรือสรรพสามิต เพราะวาอาจจะ 

มีหลักคิดคนละแบบกัน)

ดังนั้น การยื)นภาษีจึงเปนการลดความเสี่ยงใน

การเสียภาษีแบบงายๆ ครับ เพียงแคยื)นภาษี

ก็จะไดรับสิทธิดังตอไปนี้
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1. ลดเบีย้ปรบัทีต่องเสีย 100 เปอรเซน็ตทนัท ีเพราะอาํนาจกฎหมาย

ใหปรับไดสูงสุดที่ 1 เทาของภาษี ในกรณีที่ยื)นภาษีตรงเวลา แต

ถาหากไมยื)นภาษีเลย จะมีอํานาจปรับสูงสุดที่ 2 เทาแทนครับ

2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบยอนหลังลงไป 5-8 ป เพราะ

อํานาจกฎหมายกรณีที่เรายื)นภาษีนั้น จะใหตรวจสอบยอนหลังได 

2 ป สูงสุดไมเกิน 5 ป แตถากรณีที่ไมยื)นภาษี จะสามารถตรวจ

ยอนหลังไดสูงสุดถึง 10 ปเลยละครับ

หมายเหตุ : จากรูปท่ีเขยีนวา ระยะเวลา 7 วนั หมายถงึ ระยะเวลา 

ในการออกหมายเรียกเชิญมาตรวจสอบนะครับ โดยกฎหมาย

ใหอํานาจวาตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันครับ สวนถา 

ใครอยากอานกฎหมายเพิม่เตมิ สามารถอานไดทีม่าตรา 19-26 

ของประมวลรัษฎากร นะครับ

  รูไหม นอกจากเบ้ียปรับแลวยังมีเงินเพิ่มอีกดวยนะ

ทีนี้เรามารูตอกันอีกที่โทษอีกเรื)องหนึ่งครับ นั่นคือ เรื)องของการ

คิดเงินเพิ่ม (ตามมาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร) หรือดอกเบ้ียตาม 

อํานาจของกฎหมาย ซึ่งในปจจุบันนี้กฎหมายกําหนดไวที่ 1.50 เปอรเซ็นต 

ตอเดือน หรือ 18 เปอรเซ็นตตอปนั่นเองครับ (แหม...แพงพอๆ กับดอกเบี้ย

บัตรเครดิตเลยนะครับเนี่ย) แตวาขอดีของเรื)องนี้ก็คือ ดอกเบ้ียท่ีวาจะคิด 

ไมเกินจํานวนของภาษีที่เสียครับ (เรียกวาขอดีไดหรือเปลานะ) 

ี 



23

Past

ถาสรุปอีกที...ทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากที่เลามาทั้งหมดนี้ เรา 

จะเห็นวากรณียื)นภาษี ถาหากผิดสูงสุด จะ เสียภาษี + เบี้ยปรับ + 

เงินเพิ่ม  คือ 3 เทาของภาษี สวนถากรณีที่ไมยื)นภาษี จะเสียสูงสุดถึง 

4 เทากันเลยทีเดียวครับ 

ถาหากใครที่ตัดสินใจไมยื)นภาษี แปลวาเขาจะเสียภาษีสูงสุด

ถึง 4 เทา และมีอายุความยอนหลังสูงสุดถึง 10 ป แตถาหากใคร

ยื)นภาษีไว เขาจะเสียภาษีสูงสุดเพียงแค 3 เทา และมีอายุความ 

ยอนหลังเต็มที่ไมเกิน 5 ปนั่นเองครับ

เปนไงบางครับ ... เห็นขอดีของการยื)นภาษีแลวใชไหมครับ แตใคร

หลายคนก็อาจจะบอกวา แตคนสวนใหญในประเทศนี้มากมายก็ไมยอม 

เสียภาษีกันใหถูกตองนี่หวา แลวเราจะเสียไปทําไม 

ถาคุณเปนคนหนึ่งที่กําลังคิดแบบนี้อยู ผมแนะนําใหอานตอใน

พารตตอไปครับ นั่นคือเรื)องของอนาคต (Future) ที่เราตองเตรียมตัว

รับมือกับมัน และอาจจะทําให ใครบางคนท่ีกําลังคิดวาจะหนีภาษีตอไป 

ฝนสลายก็ไดนะครับผม
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