
กฎหมายน่ารู้ ประจ าเดือนมีนาคม 2560 

โดย คุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกร ประจ าศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  

 

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในปลาย เดือนมีนาคม กับเทศกาลยื่นภาษี 

 ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี ภาษีอากร มีลักษณะเป็นการบังคับเก็บประชาชนทุกคนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี คนท างานหลายคนหรือคนที่เพิ่งท างานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาจบใหม่ หรือ
คนท างานท่ีขาดประสบการณ์ จะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจว่ามีรายได้เท่าไรจึงต้องเสียภาษี มีรายได้เท่าน้ีต้อง
เสียภาษีเท่าไร ต้องยอมรับว่าคนท างานหน้าใหม่จะไม่มีความรู้เรื่องเหล่าน้ีเลย  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงได้สรุป 
ความรู้เกี่ยวกับภาษี และการเสียภาษีของคนท างานมาให้ได้รู้กัน เพื่อให้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน  

 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี นั้นรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่
กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักที่ควรค านึงถึงเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจ
ในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. มีความเป็นธรรม (Equity) หมายความว่า ต้องเก็บให้ทั่วถึงและเก็บตามก าลงัความสามารถของผู้
เสียภาษี ตลอดจนพิจารณาถึงผลประโยชน์ทีผู่้เสียภาษีได้รับเนื่องจากการดูแลคุ้มครองของรัฐบาล 

2. มีความแน่นอน และชัดเจน (Certainty) หมายความว่า จะต้องมีความแจ่มชัด ผู้เสียภาษีสามารถ
เข้าใจความหมายได้ง่าย รู้ว่าใครบ้างจะต้องเสียภาษี เสียเท่าไร เสียอย่างไร และอาศัยฐานอะไร อัตรา
เท่าไร นอกจากนั้นยังหมายความรวมถึงการมีนโยบายที่แน่นอนในการจัดเก็บภาษีไม่เปลี่ยนแปลง
บ่อยๆ และยังป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3. มีความสะดวก (Simplicity) ภาษีที่ดีจะต้องมีความสะดวกในการจัดเก็บ และสะดวกในการเสีย
ภาษีของผู้เสียภาษีด้วย หมายความว่าจะต้องเก็บได้ง่ายและง่ายต่อประชาชนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษี รวมทั้งวิธีการ ก าหนดเวลาในการเสียภาษี  

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี 
 1. เพื่อหารายได้ให้เพียงพอมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล 
 2. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ 
 3. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ  
 4. เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการขยายตัวและการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
 5. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
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ใครบ้างต้องเสียภาษี 

         บุคคลที่ตอ้งเสียภาษีตามความหมายทางภาษี มี 4 ประเภท คือ 

1. บุคคลธรรมดา 
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
3. ผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
4. กองมรดกที่ยงัมิได้แบ่ง 

          ส าหรับคนท างานที่มรีายได้เฉพาะเงินเดอืน ต้องใช้แบบยื่นเสียภาษี ภงด. 91 โดยบุคคลทกุคน ยกเว้น
ผู้เยาว์ หรอืคนไร้ความสามารถ หรือ เสมอืนไร้ความสามารถ ต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน ถ้าบุคคลนั้นมเีงิน
ได้เฉพาะเงินเดือน เกิน 50,000 บาทต่อปีข้ึนไป และถึงแม้ว่าจะมรีายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ก็ต้องยื่น
เสียภาษีไว้ก่อน  

 ความหมายของเงินได้พึงประเมินตามกฎหมายน้ันสามารถแยกได้ดังน้ี 
        เงินได้พึงประเมินตามมาตรา  39 แห่งประมวลรัษฎากรได้ให้ความหมายไว้ว่า 
          1.เงิน มีความหมายเป็นได้ทัง้เงินไทย หรอืเงินตราต่างประเทศ 
          2.ทรัพยส์ินซึง่อาจคิดค านวณได้เป็นเงิน หมายถึงทรัพย์สินที่มรีูปร่างและไม่มรีูปร่าง ที่ได้รบั (มาแล้ว
จริงๆ ในปีภาษีนั้นๆ) และสามารถคิดค านวณได้เป็นเงิน  เช่น รถยนต์ บ้าน นาฬิกา สร้อยคอ เป็นต้น 
          3.ประโยชน์ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน หมายถึงประโยชน์ที่ได้รบั (มาแล้วจริงๆ ในปีภาษีนั้นๆ) มาที่
ไม่ใช่ตัวเงิน ไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่ประโยชน์ที่ว่าน้ีสามารถคิดค านวณเป็นเงินได้ เช่น การที่นายจ้างให้การอุดหนุน
แก่ลูกจ้างในรปูของที่อยู่อาศัย อาหารกลางวัล เป็นต้น 
           4.เครดิตภาษีตามที่กฎหมายก าหนด คือเงินปันผลนั้นครั้งหนึง่ก็คือก าไรสุทธิ ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลมาแล้ว เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลมาให้บุคคลธรรมดาอกี ท าให้ต้องเสียภาษีในเงินปันผลนี้อกีครั้งหนึ่ง จะ
เห็นได้ว่าเป็นการเก็บภาษีซ้ าซอ้นในเงินปันผลดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อเป็นการบันเทาภาระภาษีจงึมีการให้เครดิต
ภาษีในเงินปันผล  ตามที่กฎหมายก าหนดในมาตรา 47 ทวิ 

  เงินได้ประเภทท่ี 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น  
 
 - เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนสั เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
 - เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง 
 - เงินที่ค านวณได้จากมลูค่าของการได้อยู่บ้าน ซึง่นายจ้างใหอ้ยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
 - เงินที่นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใด ๆ ซึ่งลกูจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ 
 - เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับ
ประทานอาหาร เป็นต้น 
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 เงินได้ประเภทท่ี 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าทีห่รอืต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรบัท างานให้ ไม่
ว่าจะเป็น 
 
 - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด 
 - เงินอุดหนุนในงานทีท่ า เบี้ยประชุม บ าเหนจ็ โบนสั 
 - เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าทีห่รือต าแหน่งงานที่ท า หรือจากการรับท างานให้ 
 - เงินที่ค านวณได้จากมลูค่าของการได้อยู่บ้าน ทีผู่้จ่ายเงินไดใ้ห้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
 - เงินทีผู่จ้่ายเงินไดจ้่ายช าระหนี้ใด ๆ ซึง่ผูม้ีเงินได้มหีน้าที่ต้องช าระ 
 - เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหนา้ที่หรอืต าแหน่งงานที่ท าหรือ จากการรบั
 ท างานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือต าแหน่งงาน หรืองานทีร่ับท าให้นั้นจะเป็นการประจ าหรือช่ัวครา 

 สิทธิลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง 

 ยิ่งมีรายได้มาก ก็ยิง่ต้องเสียภาษีมาก คนท างานหลายคนจึงหาหนทางต่าง ๆ นานาที่จะช่วยให้ตัวเอง
เสียภาษีน้อยลง ซึ่งวิธีการวางแผนภาษีที่หลาย ๆ คนมักจะใช้กัน มีดังนี้ 

 เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน 
 อุปการะเลี้ยงดบูิดามารดาทีม่ีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา 
 เบี้ยประกันชีวิต 
 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF/RMF) 
 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซือ้ หรอืสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 เงินบริจาค 

 กฎหมายภาษีอากรเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งไดเ้ป็น 6 หัวข้อด้วยกัน คือ 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร 
2. ฐานภาษีอากร 
3. อัตราภาษีอากร 
4. การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร 
5. การอุทธรณ์ภาษีอากร 
6. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ 
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ประเภทของภาษีในประเทศไทย 

ภาษีอากรท่ีทางกรมสรรพากร จัดเก็บมี 5 ประเภท คือ  

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

 ภาษีอากรแสตมป ์

 และภาษีส่วนท่ีจัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น ได้ 

 แก่ภาษีป้าย  

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

 ภาษีบ ารุงท้องที ่

   การที่เราจะเริ่มเข้าท างานเรามักจะรู้สกึว่าการเสยีภาษีเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริงแล้ว ภาษีเป็น
เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก เพียงแต่เราไม่รู้ข้ันตอนโดยละเอียดเท่าน้ันเอง เมื่อเรารู้ข้ันตอนต่าง ๆ  โดยละเอียด
แล้ว เราก็ควรท าให้การเสียภาษีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง จะได้ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีค่ะ. 


