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ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม

ภาษีทางตรง (direct taxes) ผูเ้สียภาษีเป็นผูแ้บกรับภาระภาษีทั้งหมด ไม่สามารถ
ผลกัภาระภาษีได้

และภาษีทางออ้ม (indirect taxes) ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีเป็นผูแ้บกรับภาษีไวท้ั้งหมด 
สามารถผลกัภาระภาษีได้

 เช่น รัฐเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูผ้ลิตสุรา ผูผ้ลิตสุราสามารถผลักภาระภาษี
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ ให้แก่รัฐบาลให้แก่ผู้บริโภคสุรา โดยตั้งราคาให้แพงขึน้ 
ทั้งนีผู้้ผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะความยดิหยุ่นของอุปสงค์ทีม่ต่ีอสินค้า
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การใช้ประโชน์จากภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

การเลอืกใช้ภาษีแต่ละประเภทเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายของรัฐ 
 เช่น การใช้ภาษีเป็นเคร่ืองมอืกระจายรายได้ 
ภาษีทางตรงจะเป็นเคร่ืองมอืในการกระจายรายได้ได้ดกีว่าภาษีทางอ้อม เพราะการ

เกบ็ภาษีทางตรงน้ัน 
ภาระภาษีทีรั่ฐบาลจัดเกบ็มักจะตกอยู่กบัตัวผู้เสียภาษี 
 รัฐบาลจึงสามารถเลอืกเกบ็ภาษีแต่ละชนิดจากผู้ที่รัฐบาลต้องการลดความได้เปรียบ

ทางเศรษฐกจิของผู้เสียภาษีลงได้ 
 เช่น การเกบ็ภาษีมรดก หรือการเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในอตัราก้าวหน้า 

เพือ่ให้ภาษีดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายกระจายรายได้ จะมคีวาม
เหมาะสมและน าใปสู่การบรรเป้าหมายของการกระจายรายได้ได้ดกีว่าการใช้ภาษี
ทางอ้อม
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ตัวอย่างภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

ตัวอย่างภาษีทางตรง

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
 ภาษีการประกนัสังคม
 ภาษีมรดก
 ภาษีการใหโ้ดยเสน่หา
 ภาษีทรัพยสิ์น
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ตัวอย่างภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

ภาษีทางอ้อม ได้แก่

 ภาษีสินคา้ขาออก
 ภาษีสินคา้ขาเขา้
 ภาษีสรรพสามิต
 ภาษีการคา้
 ภาษีคา้ปลีก
 ค่าใบอนุญาต
 อากรและแสตมป์
 ก าไรจากรัฐวสิาหกิจ

ภาษีการใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค
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ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

รายได้ (Income) เป็นที่ยอมรับในหลกัการส าคัญ คอื

 จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
 การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคท่ีไดเ้กิดข้ึนในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยท่ีการใช้

จ่ายนั้นมิไดท้  าใหมู้ลค่าหรือสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีบุคคลนั้นมีอยูเ่ดิมเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม และหมายถึงเพ่ือการใชจ่้ายเพ่ือการใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน โดยบุคคลนั้น
ตอ้งขายทรัพยสิ์น
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รายได้ตามประมวลรัษฎากร

การจัดเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของทุกประเทศ จะต้องก าหนดไว้ในกฎหมาย
การเกบ็ภาษีอากรอย่างชัดแจ้ง

 ในกรณีของไทยประมวลรัษฎากรของไทยมข้ีอก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 3 หัวข้อใหญ่ คือ

 ประเภทของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี
 เงินไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด
 เงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี
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ข้อก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

1) ประเภทของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี
• เรียกวา่ เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษี 
หมายถึง

• เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีไดต้ามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นหมวดวา่ดว้ยภาษีเงินไดแ้ห่ง
ประมวลรัษฎากร ตลอดจนทรัพยสิ์นท่ีเป็น
ประโยชนอ์ยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บ 
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ข้อก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจกระทรวงการคลังในการจัดเก็บภาษี
อากรประเภทต่าง ๆ หลายลักษณะ โดยประมวลรัษฎากรได้ประกาศเป็นกฎหมาย
ในปี พ.ศ. 2481  และเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2482 เป็นต้นมา โดยอิง
กฎหมายเดมิ 2 ฉบับ คอื 

พ.ร.บ. ภาษีเงนิเดอืน พ.ศ. 2475 และ 

พ.ร.บ. ภาษีเงนิได้ พ.ศ. 2475
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 ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากร ฉบับ พ.ศ. 2481 โดยออกเป็น
กฎหมายในรูปแบบต่างๆ หลายคร้ัง เช่น

พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร

พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร

ประกาศคณะปฏิวตัิ

พระราชกฤษฎกีา

กฎกระทรวง
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ตามประมวลรัษฎากร ฉบับ พ.ศ. 2481  ได้ก าหนดประเภทภาษีอากรไว้ 6 ประเภท  
คอื

 ภาษีเงินได้
 ภาษีการคา้
 ภาษีป้าย
 อากรแสตมป์
 อากรมหรสพ
 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
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ข้อก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

 เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 8 
ประเภท
• เงินไดจ้ากการรับจา้งท างาน เช่น เงินเดือน
• เงินไดซ่ึ้งเกิดจากหนา้ท่ี หรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือรับท างานได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า

นายหนา้
• เงินทีไดจ้ากค่าแห่งสิทธิบตัร (Good will) 
• เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน
• เงินไดจ้ากค่าเช่า เช่น ค่าเช่าบา้น หรือท่ีดิน
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ประเภทของเงินได้ทีต้่องเสียภาษี

 เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 8 
ประเภท
• เงินไดจ้ากการประกอบวชิาชีพอิสระ เช่น ค่าตรวจสอบบญัชี
• เงินไดจ้ากการรับเหมา
• เงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจการคา้



Company Logo

www.themegallery.com

ข้อก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

2) เงินไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด
 ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้เป็นการพิเศษส าหรับรายการส่งสินค้าไป

ต่างประเทศซ่ึงมิใช่เพ่ือขาย ซ่ึงตามปกติไม่ใช่เงินได้ ให้ถือว่าเป็นการขาย
สินคา้ เขา้ลกัษณะเป็นเงินไดต้าม  ม.40(8) ถือไดว้า่การไดส่้งสินคา้ไปนั้นเป็น
การขายในประเทศไทยดว้ย และใหถื้อราคาสินคา้ตามราคาตลาดในวนัท่ีส่งไป
เป็นเงินไดพึ้งประเมินในปีท่ีส่งไปนั้น
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 เวน้การสินคา้ 4 กรณีน้ีไม่ถือวา่เป็นการขายสินคา้ในประเทศไทย คือ
• ส่ิงของท่ีส่งไปเป็นตวัอยา่งหรือเพื่อการวจิยัโดยเฉพาะ
• ส่ิงของผา่นแดน
• ส่ิงของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ส่งกลบัออกไปใหผู้ส่้งเขา้ภายใน 1 ปี
• ส่ิงของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร แลว้ส่งกลบัคืนเขา้มาให้ผูส่้งในราชอาณาจกัร

ภายใน 1 ปี
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ข้อก าหนดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

3) เงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี
ดอกเบีย้สหกรณ์

 เงนิปันผลจากกจิการ

 ค่าเบีย้เลีย้ง ที่พกั ที่รัฐบาลจ่ายให้ เงินเพิม่ประจ าต าแหน่ง

 ค่าเดนิทางคร้ังแรกเพือ่ไปท างาน

ดอกเบีย้สะสมทีรั่ฐจ่ายให้

 เงนิค่ารักษาพยาบาล

 เงนิได้จากกจิกการโรงเรียนราษฎร์
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การหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้ทีต้่องเสียภาษี

 เช่นเงินได้ประเภทเงินเดอืน

ดอกเบีย้พนัธบัตร เงินฝาก กฎหมายไม่ยอมให้หักเงินค่าใช้จ่าย
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การหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้ทีต้่องเสียภาษี

 เงนิได้ทีจ่ะต้องเสียภาษีเงินได้น้ันเรียกว่า “เงินได้พงึประเมนิ” 
(Assessable Income  หรือ  Gross Income 
) โดยก่อนทีจ่ะถูกประเมนิภาษีเงนิได้น้ัน กฎหมายจะยอมให้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การก่อให้เกดิเงินได้ โดยเงินได้ทีหั่กค่าใช้จ่ายแล้วเรียกว่า “เงนิได้ทีป่รับปรุงแล้ว”
ซ่ึงการหักค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร  เช่น 

 - เงนิได้ประเภทเงนิเดอืน ค่าจ้าง ตามมาตรา 40  (1) (2)  แห่ง
ประมวลรัษฎากร ผู้มเีงินได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ ร้อยละ 40 ของเงินได้
แต่รวมกนัแล้วไม่เกนิ 60,000 บาท

 - เงนิได้ตามมาตรา 40  (4) เช่นดอกเบีย้พนัธบัตร เงินฝาก 
กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย
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การหักค่าลดหย่อน

 เงนิได้ทีป่รับปรุงแล้ว ก่อนจะน าค านวณเพือ่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมาย
ยอมให้หักค่าลดหย่อนเพือ่บรรเทาภาระของผู้ที่มเีงนิได้ เงนิทีไ่ด้หักค่าใช้จ่ายและ
ค่าลดหย่อนแล้ว เรียกว่า เงนิได้สุทธิ (Net Income) ทีน่ ามาประเมนิเพือ่เสียเงินได้ 
เช่น

 การหกัค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล
 ผูมี้เงินได ้30,000 บาท
 สามี ภรรยา 30,000 บาท
 บุตรท่ีก าลงัศึกษา 17,000 บาท
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อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา

การเสียภาษี ในอตัราที่ก าหนด

การเสียภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินพงึประเมนิ

การเสียภาษีเงินได้ประเภทดอกเบีย้และเงินก าไรบางประเภท

การไม่ต้องเสียภาษี ถ้าเงินที่ต้องเสียภาษีน้ันต ่ากว่า 5 บาท
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อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย

ปีภาษ ี2534 ปีภาษ ี2535

ช่วงของรายได้สุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ) ช่วงของรายได้สุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ)

0-50,001 5 0-50,001 5

50,001-200,000 10 50,001-200,000 10

200,001-500,000 20 200,001-500,000 20

500,001-1,000,000 30 500,001-1,000,000 30

1,000,001-2,000,000 40 1,000,001-2,000,000 30

2,000,000 ขึน้ไป 50 2,000,000 ช้ึนไป
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อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย

ปีภาษ ี2546 ปีภาษ ี2547

ช่วงของรายได้สุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ) ช่วงของรายได้สุทธิ อตัราภาษ ี(ร้อยละ)

0-80,000 ได้รับการยกเว้น 0-50,001 ได้รับการยกเว้น

80,001-100,000 5 50,001-200,000 10

100,001-500,000 10 200,001-500,000 20

500,001-1,000,000 20 500,001-1,000,000 30

1,000,001-4,000,000 30 1,000,001-2,000,000 37

4,000,001 ขึน้ไป 37 2,000,000 ช้ึนไป
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2)  การเสียภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พงึประเมนิ
ส าหรับเงนิ ประเภทอืน่  ยกเว้นเงินได้พงึประเมนิประเภทเงนิเดอืน และค่าจ้าง 

ตามมาตรา 40 (1) แล้ว ถ้าหากมีเงินได้พงึประเมนิตั้งแต่ 60,000  
บาท ขึน้ไป 

จะต้องเสียภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  

 ถ้าค านวณการเสียภาษีตามวิธีปกติแล้วเสียน้อยวิธีค านวณแบบร้อยละ 0.5   
ของยอดเงนิได้พงึประเมนิ โดยไม่หักค่าลดหย่อน และหักค่าใช้จ่ายแล้ว กต้็องเสีย
แบบร้อยละ 0.5   ของเงินได้พงึประเมนิ
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3)  การเสียภาษีเงินได้ประเภทดอกเบีย้และเงนิก าไรบางประเภท มกีารเลอืกเสีย
ภาษีได้ 2 แบบ คือ 

- เสียตามวธีิในข้อ 1) และ 2)

- ขอเสียภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได้น้ัน

4)  การไม่ต้องเสียภาษี ถ้าเงินทีต้่องเสียภาษีน้ันต ่ากว่า 5 บาท
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ผู้ทีม่หีน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแหล่งของเงนิได้

 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี ได้แก่

 บุคคลธรรมดาหรือผูมี้สภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 15

 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีไม่มีสภาพเป็นนิติตบุคคลตามมาตรา 51 
วรรค 2

 ผูถึ้งความตายก่อนถึงก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการ ตามมาตรา 57
 กองมรดกท่ียงัไม่แบ่ง ตามมาตรา 57
 บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้

แหล่งของเงินได้ทีต้่องเสียภาษี
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แหล่งของเงินได้ทีต้่องเสียภาษี

กรณีแหล่งทีเ่กดิในประเทศไทย
 ท างานในประเทศไทย
 กิจการท่ีท าในประเทศไทย
 กิจการของนายจา้งในประเทศไทย
 ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย

กรณีแหล่งเงินได้นอกประเทศ
 ตอ้งเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยระยะเวลาในปีท่ีเสียภาษีถึง 180 วนั
 มีเงินไดพ้ึงประเมินเน่ืองจาก

• หนา้ท่ีการงานท่ีท าในต่างประเทศ
• กิจการท่ีท าในต่างประเทศ
• ทรัพยสิ์นท่ีอยูต่่างประเทศ
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ภาพ 4.1 สรุปขั้นตอนของเงนิได้ทีต้่องเสียภาษี

 ไดน้ าเงินเขา้มาในประเทศไทย

สรุปเงินไดพ้ึงประเมิน

สรุปเงินไดท่ี้ปรับปรุงแลว้โดย
การหกัค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายก าหนด

หกัค่าลดหยอ่น

เงินไดสุ้ทธิ

เสียภาษีตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด ขอคืนภาษีในกรณีท่ีถูกหกัเกิน
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ภาษีเงินได้นิตบุิคคล (Corporation Income Tax)

ภาษีทีเ่กบ็จากก าไรหรือรายได้ของธุรกจิการค้าที่มสีภาพที่กฎหมายก าหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร

ภาษีนิตบุิคคลเป็นภาษีทีม่ีความส าคญั
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เงินไดท่ี้เกิดจากกิจการ
หรือเน่ืองจากกิจการ

การค านวณ
ก าไรสุทธิ

รายจ่ายต่างๆ ท่ีหกัได้
ตามกฎหมาย

        โครงสร้างของอตัราภาษี
5. ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ

ภาพ 4.2 สรุปการแสดงก าไรสุทธิของนิติบุคคล

1. เงินไดท่ี้เกิดจากการ
     ด าเนินกิจการโดยตรง
2. เงินไดอ้นัเน่ืองมาจาก
     กิจการ

3. มาตรา 65 ทว ิค่าใชจ่้าย
    กฎหมายใหห้กัได้
4. มาตรา 65 ตรี ค่าใชจ่้าย
    ท่ีหกัไม่ไดต้ามกฎหมาย
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ฐานภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (Corporation Income Tax)

 เงนิได้ของธุรกจิการค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบุิคคล คือ

 ภาษีจากก าไรสุทธิของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
 กรณีบริษทัหรือ หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่สามารถ

ค านวณก าไรสุทธิได้
 กรณีบริษทัหรือ หุน้ส่วนนิติบุคคลไม่ท าบญัชี หรือไม่ยอมใหพ้นกังาน
 กรณีบริษทัหรือ หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มา

ประกอบกิจการในประเทศไทยประเภทการขนส่งระหวา่งประเทศ กฎหมาย
ใหเ้กบ็อตัราร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร
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เงนิได้ของธุรกจิการค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบุิคคลตามประมวลรัษฎากรจ าแนกเป็น 
7 กรณี คอื 

1)  ภาษีจากก าไรจากก าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงได้จาก
กจิการ หรือเน่ืองจากกจิการในรอบระยะเวลาบัญชี

 “ก าไรสุทธิ” หมายถึง ก าไรที่เกดิจากกจิการหรือเน่ืองจากกจิการ และ
เหลอืเป็นสุทธิหลงัจากหักรายจ่ายต่าง ๆ ออกแล้ว

2)  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่สามารถ
ค านวณก าไรสุทธิได้ อาจขอเสียภาษีร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ 
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เงนิได้ของธุรกจิการค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบุิคคลตามประมวลรัษฎากรจ าแนกเป็น 
7 กรณี คอื 

3)  กรณีทีบ่ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ท าบัญชี หรือไม่ยอมรับให้พนักงาน
ประเมินตรวจสอบบัญชีเจ้าพนักงานมอี านาจในการประเมนิภาษีเหมือนวธีิที ่2

4)  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศเข้ามา
ประกอบกจิการในประเทศไทยประเภทการขนส่งระหว่างประเทศ กฎหมายให้เกบ็
ภาษีได้ในอตัราร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อืน่ใดทีเ่รียก
เกบ็ในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆ
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เงนิได้ของธุรกจิการค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบุิคคลตามประมวลรัษฎากรจ าแนกเป็น 
7 กรณี คอื 

5)  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 
มิได้ประกอบกจิการในประเทศ แต่มีเงินได้บางประเภทตามมาตรา 40 

 ต้องเสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคลโดยต้องหักภาษีไว้ ณ ทีจ่่ายตามเกณฑ์และวธีิการที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
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เงนิได้ของธุรกจิการค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบุิคคลตามประมวลรัษฎากรจ าแนกเป็น 
7 กรณี คอื 

6)  กรณีจ าหน่ายเงนิก าไรไปต่างประเทศ เป็นกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 แต่เขา้มาประกอบกิจการคา้ในไทย 
 แลว้ส่งเงินก าไรหรือจ าหน่ายเงินก าไรไปต่างประเทศ 
 ตอ้งเสียภาษีร้อยละ 25 ของก าไรทั้งท่ีส่งไปเป็นเงินสดและรายการทางบญัชี

ดว้ย
7)  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทีม่บุีคคลใดบุคคลหน่ึงถือหุ้นหรือเป็น

หุ้นส่วนเกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทุนทั้งหมด
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โครงสร้างอตัราภาษีและการช าระภาษี ม ี2 กรณี คอื

 1)  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 -  ก าหนดให้ เสียภาษีร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ
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3.3 เงนิทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล มี 3 กรณี คอื

1) โดยพระราชกฤษฎกีา
 -  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีซ้ื่อพนัธบัตรรัฐบาลได้รับการยกเว้นภาษีส่วน       
 ของเงินได้จากดอกเบีย้พนัธบัตร
 -  กรณีการยกเว้นตามสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเกบ็ภาษีซ้อนทีรั่ฐบาลไทยได้ท า   
    ไว้กบัต่างประเทศ
 -  ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บุคคลหรือนิตบุิคคลตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทาง  
     เศรษฐกจิหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ เช่น ความ

ตกลงร่วมมือและช่วยเหลอืระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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2)  การยกเว้นตามประกาศคณะปฏิวัติและค าส่ังของหัวหน้าคณะปฏิวตัิ เช่น

 -  ประเทศไทยเคยท าให้กบัรัฐบาลทีเ่ข้ามาท างานบ ารุงรักษายุธปัจจัย

3)  การยกเว้นโดยกฎหมายอืน่

        -  นิตบุิคคลบางประเภทเคยได้รับยกเว้นภาษี เช่น ตามพระราชบัญญัตส่ิงเสริม
การลงทุน โดยมีก าหนด 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น



Company Logo

www.themegallery.com

3.4  รายได้ของภาษีเงินได้นิตบุิคคล

รายได้จากภาษีเงนิได้นิตบุิคคลของประเทศไทยยงัจัดเกบ็ได้ในเกณฑ์ ต า่ เช่น 

 ปี 2510 – 2515  จัดเกบ็ได้ประมาณ 5 %  

 ปี  2530  เป็นต้นมาเกบ็ได้ประมาณ 10 – 12 % ของภาษีรวม 

แต่ถ้าเปรียบเทยีบอตัราการเพิม่ของภาษีรวม และภาษีนิตบุิคคลแล้ว ภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลจะเพิม่ในอตัราทีสู่งกว่า ( ตาราง 4.3 )
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ตาราง 4.3  อตัราการเพิม่ของภาษีรวมและภาษีนิตบุิคคล ปี พ.ศ. 2530 – 2533 



   ปี                               ภาษีรวม
ภาษีนิตบุิคคล (อตัราเพิม่ %)

              (อตัราเพิม่ %)              2530
               20.41              13.34

 2531               30.18 
             55.20

 2532               24.95
             41.69
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จากข้อมูลพจิารณาได้ว่ารายได้ของภาษีเงนิได้นิตบุิคคล เมือ่เปรียบเทยีบกบัภาษี
รวมยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่าแม้ภาวะเศรษฐกจิจะเจริญเตบิโตมากขึน้ ทั้งนีอ้าจมสีาเหตุ
จากการทีภ่าษีเงินได้นิตบุิคคลจะเสียภาษีเฉพาะเมือ่มกี าไรเท่าน้ัน แต่ในกรณีมีก าไร
สามารถน าผลการขาดทุนในปีก่อน ๆ ย้อนหลงั 5 ปี มาหักออกได้
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 2)  การบริหารการจัดเกบ็ภาษีทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน มกีารหลบเลีย่งภาษีกนั
มาก

 นอกจากนั้นงบการเงินท่ีแสดงเพ่ือเสียภาษีกไ็ม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง 
 ก าไรโดยเฉล่ียต่อทรัพยสิ์นของบริษทักเ็ป็นตวัเลขต ่าไม่ถึงร้อยละ 10 ในปี  

2521 ซ่ึงโดยสภาพความเป็นจริงควรอยูใ่นอตัราร้อยละ 15 ต่อปี
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3) อตัราภาษีที่ไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์

4)  การก าหนดการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท าให้นิติ
บุคคลเสียภาษีต ่ากว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเร่ืองดอกเบีย้ เน่ืองจาก
บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไปจะมอีตัราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของ
เงนิทุนกจิการ ( Debt – Equity Ratio )  ในอตัราส่วนสูงโดย
บริษัทจะกู้ยมืมาลงทุนมากกว่าการระดมทุนตนเอง และท าให้ค่าดอกเบีย้ทีจ่ะหัก
ภาษีมากและภาษีเงนิได้นิตบุิคคลได้เกบ็ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
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ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added tax)

ภาษีทีเ่กบ็บนฐานของมูลค่าของสินค้าและบริการส่วนทีเ่พิม่ขึน้

 ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่ายธุรกิจ โดยมูลค่าส่วนเพิ่มขึ้นจะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างราคาของสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือการจ าหน่ายกับราคาของ
สินค้าหรือบริการทีซ้ื่อมา เพือ่ใช้ในการผลติหรือจ าหน่าย

 ข้อเปรียบเทียบระหว่างภาษีการค้าปลีก (Retail sales tax) กับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added tax) คือ ฐานของภาษีทั้งสองแบบจะเท่ากัน และถ้ารัฐบาลใช้อตัรา
ภาษีเดยีวกนักจ็ะได้เงนิภาษีจ านวนเท่ากนั แต่ต่างกนัเพยีงวิธีการในการจัดเกบ็ภาษี
เท่าน้ัน

ประเทศไทยเร่ิมน าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 โดยการ
ยกเลกิระบบภาษีการค้าทีใ่ช้อยู่เดมิ
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จุดเด่นของภาษีมูลค่าเพิม่

ภาระภาษีไม่ซ ้าซ้อน

มีความเป็นกลางทางเศรษฐกจิ

สะดวกในการคืนภาษีส าหรับสินค้าส่งออก

ลดการหลกีเลีย่งภาษีอากร

 ส่งเสริมการลงทุน

ผลกระทบกระเทอืนของภาษีแผ่กระจายแก่ผู้ขายทุกกลุ่ม

การยกเว้นภาษีแก่สินค้าทุนท าได้โดยง่าย

สะดวกในการตรวจตราและป้องกนัการหลบหลกีภาษี
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ปัญหาของระบบภาษีการค้า

ความซ ้าซ้อนขอภาระภาษี

อตัราภาษีมีหลายอตัรา

ไม่เอือ้อ านวยต่อการส่งออก

การหลบเลีย่งภาษีมีมาก

ความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายทีใ่ช้จัดเกบ็
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ข้อดขีองระบบภาษีมูลค่าเพิม่

ขจัดความซ ้าซ้อนของภาษี

แก้ไขปัญหาการบิดเบือนจากการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกจิ

 เอือ้ต่อการลงทุน

 เอือ้ต่อการส่งออก เพราะใช้หลกัปลายทาง

มีการตรวจสอบ( Cross-Check) ระหว่างผู้เสียภาษี เน่ืองจากมี
หลกัฐานทุกขั้นตอนของผู้ประกอบการ และสะดวกในการตรวจตรา
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ข้อเสียของระบบภาษีมูลค่าเพิม่

 รูปแบบการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่

 เกดิความไม่เป็นธรรม

ยกเว้นภาษีสินค้าเพือ่การบริโภคท าได้ยากกว่า

จ านวนผู้เสียภาษีมมีาก
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 ปัจจุบันกระทรวงการคลงัได้ก าหนดให้เฉพาะกจิการขนาดย่อมที่มรีายได้เกนิกว่า 
1.8 ล้านบาทต่อปี เป็นผู้ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่

ภาษีมูลค่าเพิม่มีการใช้อย่างแพร่หลายกว่า 63 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงแต่ละประเทศจะ
มีการจัดเกบ็ภาษีในอตัราที่แตกต่างกนั 

 โดยในเดือน มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทย เอสโตเนีย และแลตเวยี ได้
ประกาศใชภ้าษีมูลค่าเพ่ิมอยา่งเป็นทางการ

 ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชร้ะบบภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์และออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระบบเกบ็ภาษีขั้นตอนเดยีวจากภาษีการขายปลกี
เน่ืองจากการท าประชามติ ( Referendum ) ในปี 1977 และ 1979 แล้ว 
ประชาชนไม่ยอมรับ 

ประเทศ ออสเตรเลยี ใช้ระบบภาษีขายส่ง ( Wholesale Sales 
Tax )

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบภาษีผู้บริโภค ( Broad – Based 
Bational Consumption Tax )
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ค าถามท้ายบท

1. ข้อดขีองภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax)  คอือะไร
2. ภาษีทางตรง (Direct Taxes) คือได้แก่อะไรบ้าง
3. ประเทศไทยจดัเกบ็ภาษีทางใดได้มากกว่ากนั
4. ท าไมประเทศไทยถึงมีการจัดเกบ็ภาษีทางตรงได้น้อย เพราะอะไร
5. ประเทศที่พฒันาแล้วจัดเกบ็ภาษีแบบใด
6. ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา คืออะไร และมกีารจัดเกบ็แบบใด
7. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล สามารถเกบ็ได้อย่างไร
8. ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คอืใคร
9. ปัญหาภาษีการค้า คืออะไร
10. ก าไรทีเ่กดิจากกจิการหรือเน่ืองจากกจิการ และเหลอืเป็นสุทธิหลงัจากหัก

รายจ่ายต่าง ๆ ออกแล้ว เรียกว่าอะไร
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