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รัฐบาลในปจจุบันมีหนาที่หลายประการในการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข นอกจากหนาที่

ในการรักษาความสงบภายในประเทศและปองกันประเทศจากการรุกรานของขาศึกศัตรูแลว 

ยังมีหนาที่ในดานการจัดการดูแลและสงเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การ

อุตสาหกรรม การสื)อสาร การพลังงาน และการพาณิชยอื)นๆ อีกดวย

การดําเนินกิจการของรัฐบาลดังกลาวเห็นไดชัดเจนวาตองมีคาใชจาย รัฐบาลจําเปน

ตองหารายไดเพื)อใหพอกบัคาใชจาย รายไดของรฐับาลจงึไดมาจากหลายทาง เชน จากการเกบ็

ภาษีอากร การขายสินคา การใหบริการ การรับบริจาคหรือความชวยเหลือ ฯลฯ แตในบรรดา

รายไดเหลานี ้ภาษอีากรเปนแหลงรายไดทีส่าํคัญทีส่ดุของรฐับาล บางคร้ังรฐับาลอาจตองกูยมื

เงิน หรือพิมพธนบัตรดวย

1.1 รายรับและรายจายของรัฐบาล

รายรบัของรฐับาล ทีม่าของรายรบัของรฐับาลสามารถจาํแนกเปน 3 ประเภทคอื รายรบั

จากการจัดเกบ็ภาษีอากร รายรบัทีม่ใิชมาจากการจดัเก็บภาษอีากร และรายรับที่ไมใชรายได ดงันี้

ความรูทั่วไป 
เกี่ยวกับภาษีอากร

1
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1. รายรับที่ไดมาจากการจัดเก็บภาษีอากร ประกอบดวย ภาษีทางตรง ภาษีทาง

ออม ภาษีอากรขาเขา อากรขาออก ภาษีลักษณะอนุญาต เชน คาใบอนุญาตอาวุธปน หรือคา

ใบอนุญาตการพนัน

2. รายรับที่ไมไดมาจากการจดัเกบ็ภาษ ีคอืรายไดทีม่าจากการประกอบธรุกรรมของ

รัฐ ไดแก

2.1 รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ อันไดแก การขายหลักทรัพยและทรัพยสิน 

เชน การขายสินทรพัยทีเ่ปนอสงัหารมิทรพัย คาขายผลติภณัฑธรรมชาติ คาขายหลกัทรพัย คา

ขายหนังสือราชการ คาขายบริการ และคาเชา เปนตน

2.2 รายไดจากรฐัพาณิชย คอืผลกาํไรขององคการของรฐับาล รายไดจากโรงงานยาสบู 

รายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงานสลากกินแบง เปนตน

2.3 รายไดอื�น เชน คาแสตมป ฤชา คาปรับ เงินรับคืน และรายไดเบ็ดเตล็ด

3. รายรับอื&นที่ไมใชรายได คือรายรับที่มาจากการกูเงิน จากธนาคารกลาง ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารพาณิชย หรือกูจากประชาชน โดยการขายพันธบัตร เปนตน และเงินคงคลัง

ที่รัฐบาลเก็บสะสมไวและสามารถยืมมาใช ในปที่มีรายจายสูงเกินกวารายได

รายจายของรัฐบาล เงินรายรับที่รัฐบาลไดมาจะถูกจัดสรรเปนรายจาย โดยทําเปนงบ

ประมาณรายจายตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล และจะมีผลตอโครงสรางงบประมาณ

แตละป โดยรายจายดงักลาวประกอบดวย รายจายประจํา รายจายลงทนุ และการชําระคนืเงนิกู 

ซึง่การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จาํแนกตามโครงสรางแผนงานไดเปน 4 ประเภทคอื

1. รายจายเพื&อการบริหาร ไดแก

 รายจายดานการบริหารงานของรัฐ

 รายจายดานการพัฒนาระบบการเมือง

 รายจายดานการสนับสนุนกิจการในพระองค
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2. รายจายดานเศรษฐกิจ ไดแก

 รายจายดานการผลิตและการสรางรายได

 รายจายดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพลังงาน

 รายจายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 รายจายดานการขนสง

 รายจายดานการบริหารรายไดและรายจายของรัฐ

3. รายจายดานสังคม ไดแก

 รายจายดานการพัฒนาประชากร

 รายจายดานบริการสังคมและชุมชน 

4. รายจายทางความมั่นคง ไดแก รายจายที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ และการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

1.2 ความหมายของภาษีอากร

ภาษีอากร หมายถึงเงินที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรตามเงื)อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

และนาํไปใชเพื)อประโยชนสวนรวมโดยมไิดมสีิง่ตอบแทนโดยตรงแกผูเสยีภาษอีากร ภาษอีากร 

หมายถึงเงินที่เคลื)อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล แตไมรวมถึงการกูยืมหรือขายสินคา 

หรือใหบริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

ภาษีอากร หมายถึงเงินที่บุคคลถูกบังคับใหตองจายใหแกรัฐ เพื)อรัฐจะไดนําไปใชจาย

ในกิจการอันเปนสาธารณประโยชนทั่วไป โดยที่ผูจายไมไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนการ

เฉพาะตัว 
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1.3 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีอากร

1. เพื&อหารายได รัฐบาลจําเปนตองหารายไดเพื)อใช ในกิจการดานตางๆ ซึ่งกิจการท่ี

วาเปนกิจการเพื)อสวนรวม เชน การสรางถนน การใชจายดานความมั่นคง และดานการศึกษา 

เปนตน

2. เพื&อเปนเครื&องมอืสงเสรมิความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึง่รัฐบาลจะนาํเงนิ

ระบบภาษีอากรมากระตุนความเจริญเติบโต เชน การลดอัตราภาษีอากรเพื)อกระตุนการใชจาย

ของประชาชน การยกเวนการจัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

สํานักงาน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment; BOI)

3. เพื&อเปนเครื&องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน ซึ่งรัฐบาลสามารถ

นําระบบการจัดเก็บภาษีอากรเพื)อควบคุมการบริโภคของประชาชน เชน การเรียกเก็บภาษีจาก

สนิคาประเภทฟุมเฟอยซึง่มไิดจาํเปนตอการครองชีพใหสงู ทาํใหสนิคามรีาคาแพง เพื)อปองกนั 

มิใหประชาชนใชจายเงินฟุมเฟอยจนเกินไป เปนตน

4. เพื&อเปนเครื&องมือรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจ

ไมปกติ รัฐบาลจําเปนตองมีการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เชน การกระตุนการจางงาน

ในยามที่เศรษฐกิจตกตํ่า หรือการปองกันภาวะเงินเฟอดวยมาตรการทางภาษี เปนตน

5. เพื&อเปนเครื&องมอืในการกระจายรายไดแกประชาชน ซึง่เปนการกระจายความ

มัง่ค่ังของกลุมคนรํา่รวยมาสูคนยากจน ซึง่นบัวาเปนการลดชองวางระหวางกลุมคนทัง้ 2 กลุม

ใหนอยลง เพราะตามหลักการจัดเก็บภาษีนั้น คนร่ํารวยยอมตองรับภาระภาษีมาก สวนคน

ยากจนเสียภาษีนอยหรืออาจไมตองเสียเลย นับวาเปนการดึงเอารายไดจากคนรํ่ารวยมาสูคน

ยากจนทางออมวิธีหนึ่ง

6. เพื&อเปนเครื&องมือสนองตอนโยบายของรัฐบาล โดยปกตเิมื)อรฐับาลตองการเงนิ

เพื)อใช ในโครงการใหญ (Mega Project) ซึ่งตองใชเงินเปนจํานวนมาก รัฐบาลอาจใชการจัด

เก็บภาษีอากรบางชนิดใหมากขึ้น เพื)อนําเงินที่ไดมาทําโครงการใหไดตามนโยบายของรัฐ 
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1.4 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

อดัม สมิธ (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตรผูมีชื)อเสียงชาวอังกฤษ ซึ่งถือเปนบิดา

แหงการภาษีอากรไดกลาวไว ในหนังสือ The Wealth of Nation เมื)อป ค.ศ. 1776 วาหลัก

การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้น จะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ประการ หรือที่เรียกวา Adam 

Smith’s Canons ดังนี้

1. ตองใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี โดยจะตองยึดหลักวา ผูที่มีรายไดมากควร

จะตองเสยีภาษมีาก คนมรีายไดนอยควรเสียภาษนีอยตามกําลังความสามารถในการชําระภาษี 

(Ability to Pay) ของแตละคน

2. ตองกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารจดัเกบ็ใหรดักมุและแนzนอน เชน ผูเสยีภาษจีะตอง

ชําระภาษีเมื)อใด ที่ไหน ถาผู ใดละเลย หลีกเลี่ยง หรือลาชา จะตองไดรับโทษอยางไร เปนตน

3. ตองอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษีมากที่สุด เชน ควรกําหนดชวงเวลาในการ

ชําระภาษีใหนานพอสมควร เพื)อให โอกาสแกผูเสียภาษี และควรใชวิธีการที่งาย ไมยุงยาก 

ซับซอน เพื)อมิใหผูเสียภาษีเกิดความเบื)อหนzาย หรือใหผอนชําระได ในกรณีที่ตองเสียภาษีเปน

จํานวนมาก เปนตน

4. ตองถอืหลักจดัเกบ็ในอตัราตํา่ แตเกบ็ไดมากและท่ัวถงึ ดกีวาท่ีจะเก็บในอตัราสงูแต

เก็บไดนอย เนื)องจากเก็บแตเฉพาะคนที่มีรายไดมาก อีกประการหนึ่งคือ การเรียกเก็บภาษีใน

อัตราสูงยอมเปนการยั่วยุใหผูเสียภาษีเกิดความรูสึกเสียดายเงิน และพยายามหลีกเลี่ยงภาษี 

1.5 โครงสรางของภาษีอากร

เพื)อใหเขาใจถึงภาษีอากร จําเปนอยางย่ิงที่จะตองรูถึงโครงสรางของภาษีอากร โดย

โครงสรางของภาษีอากรนั้นประกอบไปดวย 

1. ผูมหีนาทีเ่สยีภาษอีากร ซึง่ภาษีอากรแตละประเภทไดกาํหนดสถานะผูมหีนาท่ีเสยี

ภาษี และวิธีการเสียภาษีแตกตางกัน แลวแตกรณี ภาษีที่จัดเก็บจากรายไดนั้น ครอบคลุมผูมี

รายไดทีเ่ปนบคุคลธรรมดา คณะบุคคล และนติบิคุคลประเภทตางๆ โดยมีหนาท่ีเสยีภาษเีงนิได
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แตกตางกันไป ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผูมีรายไดที่เปนบุคคลทั่วไป และ

หนzวยภาษีที่ไดกําหนดไวเปนพิเศษ สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดปโตรเลียม จัด

เก็บจากนิติบุคคลที่มีรายได เปนตน ภาษีบางประเภทจัดเก็บจากการบริโภคสินคาและบริการ 

ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีที่จัดเก็บจากผูประกอบธุรกิจการคา ซึ่ง

สามารถผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคได นอกจากนี้ผูทําตราสารบางประเภทอาจอยูในขายตอง

เสยีภาษทีีเ่รียกวา อากรแสตมป อกีดวย ดงันัน้ผูมหีนาท่ีเสยีภาษอีากรคือ บคุคลธรรมดา คณะ

บุคคล และนิติบุคคลผูมีเงินไดนั่นเอง

2. ฐานภาษีอากร คือสิ่งที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษี โดยนําอัตราภาษีไปคูณกับ

ฐานภาษี จะไดจาํนวนภาษทีีต่องชาํระ ซึง่ฐานภาษทีีจ่ะนํามาเปนขอมลูในการจัดเกบ็ภาษมีดีงันี้

2.1 ฐานรายได (Income Base) คอืการจดัเกบ็ภาษจีากความสามารถในการทําไดราย

ไดของบุคคลธรรมดา และรายไดของนิติบุคคล

2.2 ฐานภาษีเกี่ยวกับการบริโภค (Consumption Base) คือการเก็บภาษีจากการ

บริโภคสินคาหรือบริการของประชาชน ภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภค ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีสรรพสามิต ภาษีนําเขา และภาษีสงออก เปนตน

2.3 ฐานภาษีเกี่ยวกับความมั่งคั่ง (Wealth Base) หรือเรียกอีกอยางวา ฐานภาษี

ทรัพยสิน ภาษีที่เก็บโดยอาศัยความมั่งคั่งเปนฐาน เชน ภาษีที่ดิน

 ทรัพยสินเฉพาะอยาง นิยมจัดเก็บจากทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยหรือ

สังหาริมทรัพยประเภทที่ระบุหรือกําหนดมูลคาไดงาย เชน ภาษีรถยนต เก็บจากทรัพยสิน

ประเภทรถยนต ภาษบีาํรงุทองทีข่องไทยเกบ็จากทรพัยสนิประเภทท่ีดนิ หรอืภาษโีรงเรือนและ

ทีด่นิ เกบ็จากทรพัยสนิประเภทโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรางอื)นๆ รวมกบัท่ีดนิ ซึง่โรงเรอืนหรือสิง่

ปลูกสรางนั้นตั้งอยู

 ทรพัยสนิโดยรวม จะตองนาํมลูคาของทรพัยสนิท้ังหมดมารวมกนั เพื)อเปนฐาน

ในการประเมนิภาษี ทาํใหเกดิปญหาในการบรหิารจัดเกบ็ใหไดผลเต็มเมด็เตม็หนzวยอยูมาก ทัง้

ในดานการติดตามรวบรวมทรพัยสนิของผูเสยีภาษแีตละรายใหครบถวน และในดานการประเมนิ

ราคาทรพัยสนิบางประเภท เชน เพชร พลอย และศิลปะวตัถทุัง้หลาย นอกจากฐานภาษสีาํคัญ 

3 ฐาน ยังมีฐานภาษีอยางอื)น เชน จากคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
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เปนรายครั้งของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือคาใบอนุญาตตางดาว ซึ่งเก็บจากคน

ตางดาวที่ไดขออนุญาตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย เปนตน

2.4 ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ คือการเก็บภาษีจากการที่รัฐให ใบอนุญาตใน

การทํากิจการบางอยาง แตไมตองเสียคาธรรมเนียมใหแกรัฐ เชน ใบอนุญาตขายสุรา หรือการ

ผูกขาดเก็บรังนกนางแอน เปนตน

3. อตัราภาษ ีหมายถงึอตัราทีเ่รยีกเกบ็จากฐานภาษเีพื)อนาํไปคาํนวณจาํนวนภาษทีีต่อง

จาย อัตราภาษีจะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

3.1 อตัราแบบคงท่ี อตัราภาษอีากรจะไมเปล่ียนแปลง แมวาจํานวนของฐานภาษีอากร

จะเปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 30 และอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 

7 เปนตน

3.2 อัตราภาษีแบบกาวหนา อัตราภาษีประเภทนี้จะสูงขึ้นเมื)อฐานภาษีมีมูลคามากขึ้น 

เชน การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีตั้งแตรอยละ 5 ถึงรอยละ 35

3.3 อัตราภาษีแบบถดถอย อัตราภาษีอากรลดลง แมวาจํานวนของฐานภาษีอากรจะ

เพิ่มขึ้น เชน อัตราภาษีบํารุงทองที่ เปนตน

4. การประเมินจัดเก็บภาษีอากร มีอยู 4 วิธี ไดแก

4.1 การประเมินภาษีโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) ภาษีอากรสวน

ใหญผูมีหนาที่เสียภาษีอากรเปนผูดําเนินการประเมินตนเอง แลวยื)นแบบแสดงรายการชําระ

ภาษีอากรตามจํานวนที่พึงตองชําระภายในกําหนดเวลาและสถานที่ที่กฎหมายไดกําหนดไว 

หากประเมินแลวไมถูกตอง ครบถวน เจาพนักงานอาจประเมินภาษีเพิ่มเติมใหถูกตองได ภาษี

ประเภทที่ตองประเมินตนเอง เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีมูลคา

เพิ่ม เปนตน

4.2 การประเมนิภาษโีดยจาพนกังาน (Authoritative Assessment) เปนวธิทีีก่าํหนด

ใหผูเสียภาษีมีหนาที่ยื)นแบบแสดงรายการเพื)อแสดงรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ

คาํนวณภาษีอากรตอเจาพนกังาน แตยงัไมตองชําระภาษ ีณ เวลานัน้ เมื)อเจาพนกังานตรวจสอบ 

รายละเอียดเสร็จแลว ก็จะทําการประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบ เพื)อมาชําระภาษี
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ภายในวันและสถานที่ที่กําหนดไว ภาษีที่ประเมินดวยวิธีนี้ ไดแก ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษ ี

โรงเรือนและที่ดิน เปนตน นอกจากนี้หากผูมีหนาที่เสียภาษีประเมินตนเองไมถูกตองหรือ 

ไมสมบูรณ เจาพนักงานก็มีอํานาจประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตองรับผิดชําระเงินเพิ่ม

และหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาษีอากรที่ตองเสีย

4.3 การประเมินภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จาย (With Holding) กฎหมายกําหนดให 

ผูจายเงินไดเปนผูดําเนินการหักภาษีจากจํานวนเงินที่จาย แลวนําสงตอเจาพนักงานภายใน

กําหนดเวลา ภาษีที่ถูกหักไวนี้มักถือเปนเครดิตของผูมีหนาที่เสียภาษีเมื)อถึงกําหนดเวลา ผูมี 

หนาที่เสียภาษีอาจไดรับเงินคืน ถาภาษีที่ถูกหักไวเกินกวาจํานวนภาษีที่พึงตองเสีย

4.4 การชาํระภาษลีวงหนา (Prepaymen) คอืการชาํระภาษกีอนถงึกาํหนดยื)นรายการ 

โดยภาษีที่ชําระถือเปนเครดิตภาษีในการชําระภาษีเมื)อถึงกําหนดยื)นรายการ เชน กรณีผูที่มี

เงินไดจะเดินทางออกนอกประเทศ ตองเสียภาษีเงินไดกอนถึงกําหนดยื)นรายการ หรือกรณีได

รับคาตอบแทนสัญญาระยะยาว เชน คาเชาที่มีกําหนดเวลาเชาเปนระยะเวลานาน ผูเสียภาษี

สามารถยื)นแบบ ภงด.93 ชําระภาษีลวงหนาเปนรายปเฉลี่ยตามอายุแหงสัญญาเชา 

5. การอุทธรณภาษอีากร กรณเีกดิปญหาขอขดัแยงพพิาทกันเกีย่วกับขอเทจ็จรงิหรอื

ขอกฎหมายระหวางผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูจัดเก็บภาษีอากร เกี่ยวกับจํานวนภาษีอากรที่

ตองชําระหรืออํานาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร หากผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตองการใหมี

การพจิารณาทบทวนใหม กฎหมายมกักําหนดใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษอีากรตองปฏิบตัติามขัน้ตอน

และวิธีหาขอยุติใหครบถวนกอน มิฉะนั้นผูเสียภาษีอากรอาจเสียสิทธิ์ในการนําคดีขึ้นสูศาลได 

เชน การอทุธณภาษีตามมตรา 30 แหงประมวลรษัฎากร ผูเสยีภาษตีองยื)นอทุธรณการประเมิน

ภาษขีองเจาพนกังานประเมนิตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณภายใน 30 วัน นับแตไดรบัแจง

การประเมิน และหากไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ มีสิทธิ์อุทธรณตอ

ศาลภาษีอากรกลางไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ

6. การบังคับ (Sanction) ไดแก เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา ผูไมชําระ 

ภาษีจะตองรับผิดในจํานวนภาษีอากรที่ไมชําระพรอมดวยเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม ถาฝาฝน

ไมยอมชําระ ซึ่งถือเปนโทษทางแพง นอกจากนี้กฎหมายมักใหอํานาจเจาพนักงานดําเนินการ
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ยึดทรัพยสินของผูคางภาษีอากรไปขายทอดตลาด เพื)อนําเงินไปชําระภาษีอากรคางไดโดยไม

ตองฟองศาล นอกจากนี้อาจตองรับโทษทางอาญา เชน เสียคาปรับ และหรือตองระวางโทษ 

จําคุกดวย 

1.6 ประเภทของภาษีอากร

สําหรับการจําแนกประเภทของภาษีอากรน้ัน จะแตกตางกันไปตามเกณฑที่ใช ในการ

จําแนก ดังนี้

1. จําแนกภาษีอากรตามระดับที่จัดเก็บ ไดแก

1.1 ภาษีระดับประเทศ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได

นิติบุคคล ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต

1.2 ภาษีระดับทองถิ่น ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีทองที่

2. การจําแนกภาษีอากรดวยหลักการผลักภาระภาษี ไดแก

2.1 ภาษทีางตรง คอืภาษทีีผู่เสยีภาษไีมสามารถผลักภาระไปใหผูอื)นได เชน ภาษเีงนิได

บุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน

2.2 ภาษีทางออม คือภาษีที่ผูเสียภาษีสามารถผลักภาระไปใหผูอื)นได เชน ภาษีมูลคา

เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต เปนตน

3. การจําแนกภาษีอากรตามวิธีการประเมินภาษี ไดแก

3.1 ภาษตีามราคาหรือมลูคา คอืภาษทีีเ่รยีกเกบ็ตามมลูคาของฐานภาษ ีปกตจิะกาํหนด

อัตราภาษีเปนรอยละ เชน รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน

3.2 ภาษตีามปรมิาณหรอืตามสภาพ เปนภาษทีีจ่ดัเกบ็ตามปรมิาณของฐานภาษ ีดงัน้ัน

การจัดเก็บภาษีจึงจัดเก็บเปนอัตราตอปริมาณ เชน จัดเก็บตามกิโลกรัม หรือตามชิ้นภาษีที่จัด

เก็บตามปริมาณ ไดแก ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร 
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4. การจําแนกภาษีอากรตามลักษณะการนําเงินภาษีไปใช ไดแก

4.1 ภาษีทั่วไป เปนภาษีที่จัดเก็บเพื)อนําไปใช ในกิจการทั่วไปของรัฐ เชน ภาษี

สรรพากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร เปนตน

4.2 ภาษเีพื�อการเฉพาะอยาง คอืภาษทีีจ่ดัเกบ็เพื)อนาํไปใช ในกิจการใดกจิการหนึง่ โดย

เฉพาะจะนาํไปใชเพื)อกจิการอื)นไมได เชน ภาษนีํา้ตาล หรอืภาษทีีเ่กบ็จากน้ํามนัเชือ้เพลิงเพื)อเปน 

กองทุนนํ้ามัน เปนตน

5. การจําแนกภาษีตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร ไดแก

5.1 ภาษถีาวรหรอืภาษปีกต ิคอืภาษีทีเ่กบ็อยูเปนปกตใินแตละป เชน ภาษเีงนิไดบคุคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีโรงเรือน เปนตน

5.2 ภาษีชั่วคราว คือภาษีที่จัดเก็บเปนการชั่วคราวเมื)อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพื)อกิจการใด

กิจการหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง เมื)อสิ้นสุดเหตุการณนั้นแลวก็จะยกเลิกการเก็บ เชน การเก็บภาษี

เพิ่มขึ้นในชวงสงคราม เพื)อนําไปใช ในการปองกันประเทศ เปนตน 

1.7 การหลบหนีภาษีกับการหลบหลีกภาษี

การหลบหนีภาษี (Tax Evasion) คอืการทีผู่เสยีภาษีใชวธิกีารท่ีผดิกฎหมายหรอืฉอฉล 

เพื)อท่ีจะทําใหไมตองเสยีภาษีหรอืเสยีภาษีนอยลง ซ่ึงการกระทําเชนนีม้คีวามผิดและตองไดรบั

โทษตามกฎหมายตวัอยางของการหนีภาษี เชน ผูเสยีภาษไีมกรอกจาํนวนเงินไดหรือทรัพยสนิที่

จะตองเสยีภาษีในแบบแสดงรายการโดยเจตนา หรือกรอกแตกรอกไมตรงตอความเปนจรงิเพื)อ

ใหเสียภาษีนอย หรือการตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) ถือวาเปนการหนีภาษีเชนเดียวกัน 

การตัง้ราคาโอน หมายถงึการทีบ่รษิทัในเครอืของบริษทัขามชาต ิ(Multinational Firm) 

ซื้อสินคาจากบริษัทแมหรือบริษัทในเครือในตางประเทศในราคาสูงกวาความเปนจริงเพื)อทําให

ตนทุนสูง กําไรของบริษัทในประเทศไทยจะไดตํ่า ทําใหเสียภาษีนอยลง หรือการที่บริษัทใน

ประเทศไทยขายสินคาใหแกบริษัทแมหรือบริษัทในเครือในตางประเทศในราคาต่ํากวาความ

เปนจริง กําไรจะไดตํ่าหรือขาดทุน ทําใหเสียภาษีในประเทศไทยนอยหรือไมตองเสียภาษีเลย
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การหลบหลกีภาษี (Tax Avoidance) คอืการทีผู่เสยีภาษีใชวธิกีารท่ีถกูตองตามกฎหมาย

เพื)อทําใหไมตองเสียภาษี หรือเสียภาษีนอยลง การใชชองโหวของกฎหมายภาษีอากร (Tax  

Loopholes) เพื)อทาํใหไมตองเสยีภาษหีรอืเสยีภาษนีอยลง ถือเปนการหลบหลกีดวย ดงัน้ันการ

หลบหลีกภาษีถือเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมาย ตัวอยางของการหลบหลีกภาษี เชน การที่ผูมี 

ถิน่ทีอ่ยูในประเทศไทยไมนาํเงนิไดที่ไดรบัจากการทาํงานหรอืประกอบธรุกิจในตางประเทศเขามา

ในปภาษีเดียวกันกับที่ไดรับเงินไดนั้น แตนําเขามาในปภาษีอื)น ทําใหไมตองเสียภาษี ก็เปนการ 

หลบหลีกภาษีที่ไมผิดกฎหมาย เพราะตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร หากผูมีถิ่นท่ีอยูใน

ประเทศไทยไมนําเงินไดที่ไดรับจากการทํางานหรือประกอบธุรกิจในตางประเทศเขามาใน

ประเทศไทยในปภาษีเดียวกับที่ไดรับเงินไดนั้น กรมสรรพากรก็ไมเก็บภาษี 

1.8 ภาระภาษีและการผลักภาระภาษี

ภาระภาษี หมายถึงสวนของรายไดแทจริงที่ลดลงอันเนื)องมาจากการจัดเก็บภาษีอากร

ของรัฐบาล แบงออกเปน 2 นัยคือ

1. ภาระภาษีตามกฎหมายหรือภาระภาษีอยางเปนทางการ หมายถึงภาระใน

จํานวนหนี้ภาษีอากรของผูมีหนาที่เสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดไว

2. ภาระภาษีทางเศรษฐกิจ หรือภาระภาษีที่แทจริง หมายถึงภาระภาษีที่ตองตกอยู

กับบุคคลในขั้นสุดทายคือ บุคคลผูนั้นไมสามารถผลักภาระภาษีตอไปใหผูอื)นไดอีกแลว

การผลักภาระภาษี (Tax Shifting) หมายถึงการที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามที่กฎหมาย

กําหนด ถายเทหรือแบงภาระภาษีบางสวนหรือทั้งหมดไปใหกับบุคคลอื)น มี 2 วิธีคือ

1. การผลักภาระภาษีไปขางหนา เชน ผูผลติ ซึง่กฎหมายกําหนดใหมหีนาทีเ่สยีภาษี

ที่เรียกเก็บจากสินคา อาจผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคสินคานั้นไดโดยการขึ้นราคาสินคา

2. การผลักภาระภาษีไปขางหลัง เชน ผูผลติ ซึง่กฎหมายกาํหนดใหมหีนาท่ีเสยีภาษี

ทีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา อาจผลักภาระภาษไีปใหเจาของปจจยัการผลติที่ใช ในการผลติสนิคาน้ันได 

โดยการลดคาจางแรงงานหรือกดราคาปจจัยการผลิต จากผลของการผลักภาระภาษีจะเห็นได

วา ภาระภาษีทีแ่ทจรงิมโีอกาสตกอยูกบับคุคล 3 กลุมคือ ผูบรโิภคสนิคา เจาของปจจยัการผลติ 
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และผูผลติสนิคา ผู ใดจะรบัภาระภาษีทีแ่ทจรงิไวมากนอยเพยีงใด ยอมข้ึนอยูกบัความสามารถ

ในการผลักภาระภาษีของผูผลิตสินคานั้น 

1.9 บทบาทของภาษีอากรกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

ภาษอีากรมผีลกระทบตอรายไดทีแ่ทจรงิของผูมเีงนิได ดงันัน้นโยบายภาษีอากรท่ีดตีอง

ตอบสนองเปาหมายทางเศรษฐกิจ โดยตองมีการจัดสรรทรัพยากรใหเปนธรรม การกระจาย 

รายได การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแกปญหา

ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้นโยบายภาษีอากรอาจถูกใชเปนเครื)องมือ

ของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายการเงินการคลัง ดังตอไปนี้

1. การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางภาษีอากรมีสวน

เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ที่สงเสริมหรือพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนี้

1.1 การสรางสมทุน (Capital Formation) ไดแก การเพิ่มขึ้นซึ่งโรงงาน เครื)องจักร 

เครื)องมือ และอุปกรณเพื)อการผลิต ซึ่งภาษีอากรมีบทบาทสําคัญในการสรางสมทุน

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาษีอากรมีสวนรวมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

กาวหนาทางเทคโนโลยี โดยมีวิธีการ 2 วิธีคือ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ

ผูประกอบการภายในประเทศ โดยยอมใหนําเอาคาใชจายในการวิจัยและพัฒนามาหักเปนคา

ใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิเงินไดเพิ่มขึ้น 

2. การจํากัดการใชทรัพยากร ของผูบริโภค เปนการขัดตอหลักเสรีภาพในการเลือก

ของผูบริโภค แตในบางกรณีรัฐบาลก็จําเปนในการจํากัดการบริโภคของผูบริโภค ทั้งน้ีเพื)อ

ประโยชนของสวนรวม ไดแก

2.1 การบริโภคทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ ซึง่จะทาํใหแรงงานของประเทศโดยสวนรวม

เสื)อมเสียไป ซึ่งเปนผลเสียในทางเศรษฐกิจ เชน การบริโภคสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา หาก

ตองการจํากดัการบรโิภคสนิคาดงักลาว รฐับาลอาจใชมาตรการทางภาษ ีโดยจดัเกบ็ภาษสีาํหรับ

สินคานั้นมากขึ้น ทําใหสินคามีราคาแพงขึ้น จะทําใหคนบริโภคนอยลง
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2.2 การบริโภคสินคาฟุมเฟอย ซึ่งไมเปนประโยชนตอการดํารงชีพหรือสินคาราคา

แพงจากตางประเทศ หากตองการจํากัดการบริโภคสินคา รัฐบาลก็อาจใชมาตรการทางภาษี 

โดยจัดเก็บภาษีสําหรับสินคานั้นมากขึ้น ทําใหสินคามีราคาแพงขึ้น คนก็บริโภคนอยลง เพราะ

หากจํากัดการใชทรัพยากรฟุมเฟอยลงไดผล ก็สามารถใชทรัพยากรและแรงงานของประเทศ

ไปผลิตสินคาที่จําเปนตอคนสวนใหญไดมากขึ้น 

3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยนัยท่ีใหมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางสม่ําเสมอ ปราศจากภาวะเงินเฟอหรอืเงนิฝด เปนจดุมุงหมายทีจ่ะไมทาํใหทรพัยากรและ

แรงงานสูญเปลา หรือเกิดความสับสนในการแบงรายไดระหวางคนตางอาชีพ การใชนโยบาย

ทางภาษีอากรในการควบคุมภาวะเงินเฟอหรือภาวะเงินฝดจึงสามารถกระทําได ดังนี้

3.1 เงินเฟอ ไดแก ภาวะที่อุปสงคในการซื้อสินคาและบริการคิดเปนเงินรวมกันเกิน

กวาระดับที่จะผลิตสินคาหรือบริการได ในขณะที่ปจจัยการผลิตทํางานเต็มที่แลวทําใหเกิด

สภาวการณขึน้ราคาของสนิคาและบรกิารตางๆ อยางไมหยุดยัง้ ทําใหคาของเงนิมมีลูคาตํา่ลง 

ดังน้ัน หากจําเปนตองใชนโยบายทางภาษีอากรในการแกไขปญหาเงินเฟอ อาจใชวิธีขึ้นภาษี

ทางออม เชน เพิ่มอัตราการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 ซ่ึงมีผลทําให

สนิคาราคาแพงขึน้ เปนการลดการบรโิภคของประชาชน มผีลเปนการลดรายไดของประชาชน

ขั้นตอๆ ไป

3.2 เงินฝด ไดแก ภาวะที่อุปสงคในการซื้อหาสินคาหรือบริการรวมกันต่ํากวาระดับที่

จะผลิตสินคาหรือบริการได หากปจจัยการผลิตทํางานเต็มที่ เปนผลใหเกิดการวางงาน คนมี

รายไดนอยลง และราคาสินคาตางๆ โนมเอียงในทางลดลง ซึ่งภาวะเงินฝดมีผลเสียแกระบบ

เศรษฐกิจ เพราะการที่ใชปจจัยการผลิตไมเต็มที่ทําใหเปนผลเสียที่ชะงักความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะปจจัยการผลิตที่เปนแรงงาน เมื)อไมได ใชไประยะเวลาหนึ่งก็ไมอาจใช ใน

เวลาอื)นได การใชนโยบายทางภาษีแกไขปญหาภาวะเงินฝด ไดแก การลดภาษีทางตรง เชน 

การลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปนการทําใหประชาชนมีเงิน

มาใชจายเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสินคาหรือบริการขายไดดีขึ้น มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น มีการจาง

แรงงานมากขึ้น คนไมตกงาน 
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4. การแบงสรรปนสวนรายไดและทรัพยสิน การแกไขปญหาความเหลื)อมลํ้าของ

ประชาชนในดานรายไดและทรัพยสินนั้น อาจใชนโยบายทางภาษีอากรเปนเครื)องมือในการ

แกไขความเหลื)อมลํ้าสูงตํ่าทางเศรษฐกิจของประชาชน โดยการใชภาษีทางตรงเปนเครื)องมือ 

ไดแก

4.1 ภาษเีงนิได การจัดเกบ็ภาษเีงนิได ในอตัรากาวหนา นอกจากจะถูกตองตามความเปน

ธรรมในดานความสามารถของผูเสียภาษีแลว จะปองกันความเหลื)อมลํ้าสูงตํ่าทางเศรษฐกิจได

ดวย

4.2 ภาษีทรัพยสินและภาษีมรดก การเก็บภาษีทรัพยสินจากคนที่มีทรัพยสินมากหรือ

จากคนที่ไดรับมรดกมาก ยอมเปนการแกไขปญหาความเหลื)อมลํ้าของประชาชนในดานรายได

และทรัพยสิน เชน ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีรถยนต และภาษีมรดก 

5. การสงเสรมิสงัคม การศกึษา การกฬีา และสิง่แวดลอม ไดแก การใชมาตรการ

ทางภาษีเพื)อสนบัสนนุใหมกีารสงเสรมิสงัคม การศกึษา การกฬีา และส่ิงแวดลอม เชน การให

หกัลดหยอนบดิามารดา เปนการสงเสรมิสงัคมใหมกีารอปุการะเลีย้งดูบดิามารดา หรอืการใหหกั 

ลดหยอนคนพิการ การหักลดหยอนเงินบริจาคเพื)อการศึกษาหักได 2 เทา การลดหยอนเงิน

บริจาคเพื)อการกีฬา หรือการใหหักคาใชจายสําหรับอุปกรณประหยัดพลังงาน เปนตน

1.10 ประเภทภาษีอากร

ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่ใหอํานาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภทใหญๆ 

ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป ภาษีอากรแตละประเภทมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกัน ดังนี้ 

1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนzวยภาษีที่

มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด และมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติจัด

เก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตาม

แบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินได

บางกรณี กฎหมายยังกําหนดใหยื)นแบบเสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายไดที่เกิดขึ้นจริงในชวง
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ครึ่งปแรก เพื)อเปนการบรรเทาภาระภาษีที่ตองชําระ และเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให

ผูจายทําหนาที่หักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จายบางสวน เพื)อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มี

เงินไดเกิดขึ้นอีกดวย 

2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบัญญัติไว ในประมวลรัษฎากร 

จัดเก็บจากเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื)นๆ ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 

3. ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนภาษีที่เก็บจากผูขายสินคาในประเทศ การใหบริการในประเทศ

และการนําเขาสนิคา ผูประกอบการทีข่ายสนิคาหรอืใหบริการในทางธุรกจิหรอืวชิาชพีเปนปกติ

ธุระ ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใช

นติบิคุคล หรือนติบิคุคลใดๆ หากมรีายรบัจากการขายสนิคาหรือใหบรกิารเกนิกวา 1.8 ลานบาท

ตอป มีหนาที่ตองยื)นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื)อเปนผูประกอบการจดทะเบียน โดย

คํานวณภาษีที่ตองเสียจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี 

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหน่ึง จัดเก็บจากการ

ประกอบกจิการเฉพาะอยางแทนภาษกีารคาทีถ่กูยกเลกิ ภาษธีรุกจิเฉพาะเริม่ใชบงัคับในป พ.ศ. 

2535 พรอมกันกับภาษีมูลคาเพิ่ม 

5. อากรแสตมป เปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทํา

ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กําหนดไว ในบัญชีอัตราอากรแสตมป 
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1. ขอใดคือความหมายของคําวาภาษีอากร

ก. เงินท่ีรัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรตามเงื)อนไขที่กฎหมายบัญญัติ และนําไปใชเพื)อ

ประโยชนสวนรวมโดยมิไดมีสิ่งตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีอากร 

ข. เงนิทีเ่คลื)อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาครฐับาล แตไมรวมถงึการกูยมืหรอืขายสนิคา หรือ

ใหบริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

ค. เงินที่บุคคลถูกบังคับใหตองจายใหแกรัฐ เพื)อรัฐจะไดนําไปใชจายในกิจการอันเปน

สาธารณประโยชน ทั่วไป โดยที่ผูจายไมไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนการเฉพาะตัว

ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับวิธีการขจัดขอโตแยงทางภาษีอากร

ก. ปฏิเสธการลงลายมือชื)อในคําใหการ

ข. การอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ค. การอุทธรณพิพากษาศาลภาษีอากรกลางตอศาลฎีกา

ง. ถูกทุกขอ 

3. ขอใดไมใชหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีตามหลักของ Adam Smith’s Canons

ก. จัดเก็บในอัตราสูงจะทําใหเก็บภาษีใหไดปริมาณมาก เพื)อใช ในการบริหารประเทศ

ข. กําหนดหลักเกณฑรัดกุม

ค. เปนธรรม

ง. จัดเก็บในอัตราตํ่า 

คําถามทายบท
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4. การจัดเก็บภาษีตามขอใดเปนการลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน 

ก. ภาษีอาวุธ ข. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ค. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ง. ภาษีที่ดิน

5. ขอใดหมายถึงภาษีทางออม 

ก. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ข. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ค. ภาษีทรัพยสิน ง. ภาษีมูลคาเพิ่ม

6. ภาษีที่ตองเสียจากฐานภาษีเกี่ยวกับการบริโภค (Consumption Base) คือขอใด 

ก. ภาษีมูลคาเพิ่ม ข. ภาษีสรรพสามิต  

ค. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ง. ภาษีนําเขา ภาษีสงออก

7. ขอใดไมใชภาษีที่กรมสรรพากรเปนผูจัดเก็บ 

ก. ภาษีโรงเรือน ข. ภาษีปาย  

ค. ภาษีบํารุงทองที่ ง. ถูกทุกขอ



  
 

       

Business Taxation

/


