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บทคดัย่อ 
  
 การวจิยัเรื่อง การศึกษาปญัหาภาษีอากร จากขอ้หารอืภาษีอากรของกรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์
เพื่อใหท้ราบถงึประเภทภาษีอากร  ลักษณะของปญัหาภาษีอากรที่มีการหารือมากที่สุด และวิเคราะห์หา
สาเหตุของปญัหาภาษีอากร  จากขอ้หารอืภาษีอากรของกรมสรรพากรทีท่ าใหผู้เ้สยีภาษีตอ้งท าหนังสือหารือ
กับกรมสรรพากร ซึ่งผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลขอ้หารอืภาษีอากร ทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร  เป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถงึ เดอืนกันยายน 2561  ผู ้ว ิจัยเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้
กระดาษท าการเป็นเครื่องมือในการท าการวิจัย  เมื่อน าข้อหารือมาจ าแนกเป็นประเภทภาษีอากรตาม
กฎหมายภาษีอากร พบว่า มจี านวนขอ้หารอืทัง้หมด 266 ขอ้หารอื  ซึ่งประเภทภาษีอากรที่ผู ้เสียภาษีอากร
หารอืเขา้มามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล รองลงมา คือ ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามล าดบั ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ข้อหารือ
ภาษีอากรประเภทภาษี เงนิไดนิ้ตบิุคคล และ ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ เมื่อน าขอ้หารอืภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิม่มาจ าแนกตามลักษณะของปญัหา พบว่า ประเภทภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล มปีญัหาดา้นภาษีหกั ณ 
ทีจ่่ายมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดา้นรายได ้ ดา้นรายจ่าย และดา้นอื่นๆ ตามล าดับ  
และประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ มปีญัหาดา้นรายไดม้ากทีสุ่ดรองลงมาคอื ดา้นรายจ่าย ดา้นอื่นๆ ดา้นเอกสารและ
รายงานทางภาษี และ ดา้นบทลงโทษ ตามล าดบั  เมื่อน าปญัหามาวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา เพื่อหาสาเหตุที่ผู ้
เสยีภาษีอากรตอ้งท าหนังสอืหารอืมายงักรมสรรพากร พบว่าม ี2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1. กรณีเป็นขอ้กฎหมายเดิม        
ซึ่งผูเ้สยีภาษีอากรไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมายอย่างถ่องแท ้อาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในทางปฏบิตั ิจงึท าหนังสือ
มาหารือ  2. กรณีเป็นข้อกฎหมายใหม่ ผู ้เสียภาษีอากรยังไม่เข้าใจในเน้ือหาของกฎหมายอย่างชัดเจน 
เน่ืองจากกฎหมายภาษีมคีวามซับซ้อนยากต่อการตคีวาม ท าใหเ้กิดปญัหาในทางปฏบิตั ิและข้อกฏหมายไม่
สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของตนเอง  
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ABSTRACT 

Research objectives for Taxation Problem Study According to The Revenue Department 
Questionnaires are to know types of taxation, to know types of taxation problems have been 
inquired, and to analyze cause of the taxation problems which taxpayer required to issue documents 
and inquire to The Revenue Department. The researcher collected the question data distributed on  
The Revenue Department website starting from October 2015 till September 2018 totally 3 
years.The researcher uses work sheet for the research tooling. The taxation questionnaires 
separating by the taxation law found 266 inquiries which are Corporate Income Tax, Value Added 
Tax, Personal Income Tax, Stamp Duty and Specific Business Tax respectively. 

The sampling group for the study are taxation problems for Corporate Income   Tax and 
Value Added Tax. The study found the Corporate Income Tax problems are Withholding Tax, Tax 
benefit, income, expense and other problems respectively. Value Added Tax problems are to 
income, expense, others problems, documentation & tax report and penalty orderly. Taxation 
problem analysis to find out the factors of taxpayers issued documents to The Revenue Department 
are two factors which are 1) Taxpayers are unable to understand taxation law previous and taxation law 
effected to implementation so that they issue documents to The Revenue Department 2) Taxpayers are 
unable to understand new taxation law because of complicated taxation law including difficult to 
interpret and the law does not conform to taxpayer business. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

รฐับาลมหีน้าทีบ่รหิารงานภายในประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และให้ประเทศชาติ

เจรญิมัน่คง ซึ่งการบรหิารงานจ าเป็นตอ้งมคี่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รฐับาลจงึตอ้งมรีายได ้รายไดท้ีร่ัฐบาล

ไดร้บันัน้มาจากการจดัเก็บภาษีอากร การขายสินค้า การให้บริการ เงินที่ได้จากการบริจาค เป็นต้น ทัง้น้ี 

รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอากร ถอืเป็นรายไดห้ลักของรัฐบาล ดังนั ้น ประชาชนทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีอากร เพื่อใหร้ฐับาลน าไปใช้ในการบรหิารงาน และพฒันาประเทศ  

 กรมสรรพากรมภีารกิจส าคญัในการจดัเก็บภาษีอากร เพื่อใหภ้าครัฐน าไปใช้จ่ายในรูปงบประมาณ  

ในแต่ละปีงบประมาณ โดยการจดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร จะตอ้งเป็นการจดัเก็บภายใตข้อ้บงัคบัของ

กฎหมายตามประมวลรษัฎากรเท่านัน้ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบบัทีใ่ช้บงัคบัจะตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเท่า

เทยีม เป็นธรรม ชัดเจน และโปร่งใส เพื่อป้องกัน   มใิหม้กีารเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จากเจา้หน้าทีข่องรฐั อกีทัง้เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนเสยีภาษีดว้ยความสมคัรใจ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการ

จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการออกกฎหมายแต่ละฉบับ กรมสรรพากรจะต้องก าหนด

มาตรการภาษีต่างๆ ใหส้อดคล้องกับนโยบายของรฐับาล โดยมาตรการภาษีต่างๆ เหล่านั้นจะถูกถ่ายทอด



ออกมาในรูปของบทบญัญัตขิองกฎหมายในลักษณะต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ

อธบิดกีรมสรรพากร เป็นตน้ ซึ่งกฎหมายทีบ่ญัญัตขิึน้มานั้นจะได้รับการเผยแพร่หรือเปิดเผยให้ประชาชน

ทราบเป็นการทัว่ไป โดยการพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสาร และถอืปฏบิตัเิป็น

การทัว่ไป (รายงานประจ าปี 2560 กรมสรรพากร, 2560, หน้า 72) 

 ในการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรส่วนใหญ่  เป็นการจัดเก็บโดยให้ผู ้มีหน้าที่เสียภาษี

ประเมนิตนเอง  กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ประชาชนทัว่ไปและผู้ประกอบ

ธุรกิจ ซึ่งมหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษี  ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในตัวบทกฎหมาย เพื่อท าให้ผู ้เสียภาษีสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายและเสยีภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แต่เน่ืองจากกฎหมายภาษีอากร เป็นเรื่องทีม่คีวามซับซ้อน ซึ่งยากต่อ

การท าความเข้าใจ  ต้องอาศัยการตีความในเน้ือหาของกฎหมาย  ประกอบกับธุรกิจในปจัจุบันน้ี มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็  ซึ่งบทบญัญัตขิองกฎหมายภาษีอากร  ถูกบญัญัตไิวอ้ย่างกว้างๆ  ไม่สามารถ

บญัญัตใิหล้ะเอยีดครอบคลุมกิจกรรมของธุรกิจไดท้ัง้หมด  จงึเกิดความขัดแย้งในการตีความกฎหมายภาษี

อากรระหว่างกรมสรรพากรและผูเ้สยีภาษี ท าใหผู้เ้สยีภาษีไม่สามารถปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากรได้อย่าง

ถูกตอ้ง (พทิยา ไชยมหาพฤกษ์, 2553,หน้า 1)  รวมทัง้ กรมสรรพากรไดม้กีารบญัญัตกิฎหมายภาษีอากรใหม่

ออกมาเป็นจ านวนมาก  ผูเ้สยีภาษีจงึท าหนังสอืขอ้หารอืถงึกรมสรรพากร  เพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับปญัหาที่

พบ  แนวปฏบิตัทิางภาษีอากรทีถู่กตอ้ง และหารอืเกี่ยวกับขอ้กฎหมายทีบ่ญัญัตใิหม่ เพื่อป้องกันผลเสียหาย

อนัเกิดจากการช าระภาษีไม่ถูกตอ้ง  ซึ่งท าให้ผู ้เสียภาษีต้องรับผิดในเรื่องของเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ   

ทางอาญา  ผูว้จิยัในฐานะของนักตรวจสอบภาษี จงึตอ้งการศึกษาปญัหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากร

ของกรมสรรพากร เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  และให้

ค าแนะน าแก่ผูเ้สยีภาษีอากร  อกีทัง้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้กี่ยวข้องกับการออกกฎหมายภาษีอากร ได้ใช้เป็น

ขอ้มูลในการเขยีนกฎหมายภาษีอากรใหม่ ใหม้คีวามชัดเจนและครอบคลุมกับปญัหาภาษีอากรทีเ่กิดขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.เพื่อใหท้ราบถงึประเภทภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรทีม่กีารหารอืมากทีสุ่ด  

 2.เพื่อใหท้ราบถงึลักษณะของปญัหาภาษีอากรทีม่กีารหารอืมากทีสุ่ด 

 3.วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหาภาษีอากรจากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรที่ท าให้ผู ้เสีย

ภาษีตอ้งท าหนังสอืหารอืกับกรมสรรพากร  

ขอบเขตของการวิจยั 

ผูว้จิยัในฐานะนักตรวจสอบภาษี ตอ้งการทราบว่า ปจัจุบนัผูเ้สยีภาษีอากรมปีญัหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรประเภทใดมากทีสุ่ด และเป็นปญัหาภาษีอากรทางดา้นใด  ผูว้จิยัจงึไดร้วบรวมข้อมูลข้อหารือภาษี
อากร ทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร (www.rd.go.th) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
2558 ถงึเดอืนกันยายน 2561 เพื่อน ามาศึกษาประเด็นปญัหาภาษีอากรที่ผู ้เสียภาษีท าหนังสือหารือมายัง
กรมสรรพากร  

 

http://www.rd.go.th/


ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 1.ท าใหท้ราบถงึประเภทภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรทีม่กีารหารอืมากทีสุ่ด 

 2.ท าใหท้ราบถงึลักษณะของปญัหาภาษีอากรทีม่กีารหารอืมากทีสุ่ด 

 3.ท าใหท้ราบสาเหตุของปญัหาภาษีอากรจากขอ้หารอืภาษีอากรของกรมสรรพากรทีท่ าใหผู้เ้สยีภาษี

ตอ้งท าหนังสอืหารอืกับกรมสรรพากร 

 4.เป็นแนวทางในการตรวจสอบภาษีของเจา้หน้าทีต่รวจสอบภาษีอากรของกรมสรรพากร และเป็น

แนวทางปฏบิตัสิ าหรบันักบญัชีทัว่ไป        
 5.เป็นขอ้มูลใหก้ับผูเ้ขยีนกฎหมายภาษีอากร ในการออกกฎหมายภาษีอากร ให้มีความชัดเจนและ

ครอบคลุมกับปญัหาภาษีอากรทีเ่กิดขึน้ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีเกี่ยวกบักฎหมายภาษีอากร 

ภาษีอากรทีร่ฐับาลเรยีกเก็บจากประชาชน หรอืผูเ้สยีภาษีนัน้ รฐับาลมวีตัถุประสงคเ์พื่อหารายได้ไป

ใช้ในการบริหารงานภายในประเทศ ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อพัฒนาประเทศให้ มีความ

เจรญิก้าวหน้า นอกจากนัน้ ภาษีอากรยงัเป็นเครื่องมอืในการกระจายรายได ้เช่น การใช้อัตราภาษีก้าวหน้า 

ภาษีมรดก  เป็นเครื่องมอืในการควบคุมการบรโิภคของประชาชน เช่น เก็บภาษีสนิคา้ฟุ่มเฟือยต่างๆ ในอตัรา

สูง  เก็บภาษีสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นในอตัราต ่า และเป็นเครื่องมอืในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น 

การเพิม่ภาษีต่างๆใหสู้งขึน้ เพื่อลดการใช้จ่ายของประชาชน ป้องกันการเกิดภาวะเงนิเฟ้อ เป็นตน้ 

ภาษีอากรทีด่คีวรมลีักษณะ ดงัน้ี        

 1. มคีวามเป็นธรรม ผูม้รีายไดม้ากควรเสยีภาษีมาก      

 2. มคีวามสะดวก ในการช าระภาษี 

           3. มปีระสทิธภิาพ จดัเก็บภาษีไดม้าก โดยเสยีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บน้อยทีสุ่ด  

4. มคีวามเป็นกลางทางเศรษฐกิจ   

5. อ านวยรายได ้มรีายไดเ้พยีงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการบรหิารประเทศของรฐั 

โครงสรา้งของกฎหมายภาษีอากร แบ่งไดเ้ป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ผูท้ีม่หีน้าทีเ่สียภาษี ฐานภาษี อัตรา

ภาษี การประเมนิจดัเก็บภาษี การอุทธรณ์ภาษีอากร และบทลงโทษ  

การจ าแนกประเภทภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  1. ภาษีเงินได ้

ไดแ้ก่ ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล   2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ       

4. อากรแสตมป์  

2.แนวคิดเกี่ยวกบัการตอบข้อหารือปัญหากฎหมายภาษีอากร 

ความหมายของการตอบขอ้หารอืทางภาษีอากร  ในแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่  กม.1/2550 

เรื่องการตอบขอ้หารอืปญัหากฎหมายภาษีอากร ไดใ้หค้ านิยามไวว้่า “การตอบขอ้หารอืปญัหากฎหมายภาษี



อากร” หมายความว่า การใหค้วามเหน็ขอ้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏในหนังสอืตอบ

ขอ้หารอื  

ขอ้หารอืภาษีอากร หมายถงึ การตคีวามอย่างเป็นทางการโดยสรรพากร ในการปรับใช้ กฎหมาย

ภาษีอากรต่อการปฏบิตัโิดยเฉพาะเจาะจง ค าวนิิจฉัยทางภาษีอากรมนี ้าหนักทางราชการและอาจได้รับการ

เชื่อถอื โดยผูเ้สยีภาษีซึ่งรอ้งของค าวนิิจฉัยนัน้ (Bryan A Garner,2004 อา้งถงึในนารมีาน รกัธรรม, 2549)  

 ขอ้หารอืภาษีอากร หมายถงึ การตคีวามอย่างเป็นทางการของกฎหมายภาษีอากรโดยสรรพากร ซึ่ง

ตพีมิพเ์พื่อใหเ้ป็นแนวทางโดยเฉพาะต่อผูเ้สยีภาษีและเจา้หน้าทีส่รรพากร (โสภณ บ าเทงิเวชช์, 2548, หน้า 

47 อา้งถงึในนารมีาน รกัธรรม,2549)  

กรมสรรพากรไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ในการตอบข้อหารือปญัหากฎหมายภาษี

อากร ที่ กม.1/2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยแนวทางปฏิบัติ

กรมสรรพากร ที ่กม.2/2550 เรื่องการตอบขอ้หารอืปญัหากฎหมายภาษีอากร ประกาศ ณ วนัที ่22 มถิุนายน 

2550 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบข้อหารือปญัหากฎหมายภาษีอากรของหน่วยงานในสังกัด

กรมสรรพากรเป็นแนวทางเดยีวกัน   

3. แนวคิดเกี่ยวกบัสถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารอื ภาษีอากร 

แมว้่ากรมสรรพากรจะมช่ีองทางต่างๆ ทีผู่เ้สยีภาษีสามารถสอบถามปญัหาภาษีอากรได้เช่น การ

สอบถามไปยงั Call Center 1161  ซึ่งมบีรกิารใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น รับฟงัข้อมูลอัตโนมัติ  หรือ ติดต่อ

เจา้หน้าที ่หรอื บรกิารWeb Chat  เป็นตน้  บรกิารขอ้มูลดว้ยระบบถาม-ตอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน

เวบ็ไซตก์รมสรรพากร (บรกิาร Contact us) แต่การท าหนังสอืหารอืมายงัสรรพากร ยงัเป็นช่องทางอย่างหน่ึง

ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษีใหค้วามส าคญั  

การตอบขอ้หารอืเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสรรพากรเป็นเครื่องมือที่ผู ้เสียภาษีใช้แก้ไขปญัหา

ในทางปฏบิตั ิ โดยมหีนังสอืตอบจากกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์อกัษร ท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทัง้น้ี ในแนวทางปฏบิตักิรมสรรพากร ที ่กม.1/2550 ได้ระบุไว้ว่า การตอบข้อ

หารอืตามแนวทางปฏบิตัน้ีิเป็นเพยีงการใหค้วามเหน็ทางกฎหมายเพื่อใหผู้ห้ารอืใช้ประกอบในการพิจารณา

เกี่ยวกับการเสยีภาษีอากร ซึ่งผูห้ารอืยงัคงมหีน้าที่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร โดยไม่ตดัสทิธิ

เจา้พนักงานประเมนิทีจ่ะท าการตรวจสอบและประเมนิเรยีกเก็บภาษีอากร 

4.ผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

 หทยัทพิย ์ภาคยว์ุฒนินท ์(2553) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญัหาภาษีอากรในทางปฏบิตัจิากขอ้หารอื

ภาษีอากรของกรมสรรพากร” เป็นการศึกษาขอ้หารอืภาษีอากรทีเ่กี่ยวขอ้งกับ    นิตบิุคคลซึ่งเผยแพร่บนเว็บ

ไซดก์รมสรรพากร เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2551 ถงึเดอืนกันยายน 2552 รวมทัง้สิ้น 

120 ขอ้หารอื ผลการศึกษาขอ้หารอืภาษีอากร พบว่า บรษิัทมปีญัหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่มากทีสุ่ด และได้

จดัหมวดหมู่ขอ้หารอืตามลักษณะของปญัหาภาษีอากร พบว่า ปญัหาดา้นค่าใช้จ่ายเป็นปญัหาทีถ่ามมากทีสุ่ด 

เช่น การจ่ายเงินค่าบริการแก่บริษัทต่างประเทศ  การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินให้ผู ้รับในประเทศ     

รายจ่ายตอ้งหา้ม เป็นตน้ เมื่อวเิคราะหส์าเหตุทีต่ ้องท าหนังสอืเพื่อหารอื ม ี2 ประเด็น คือ ความไม่เข้าใจใน

เน้ือหาของขอ้กฎหมาย และการมธีุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึน้หรอืซับซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะการท าธุรกิจกับ



บรษิัทในต่างประเทศ ซึ่งขอ้กฎหมายทีม่อียู่อาจไม่ไดอ้ธบิายไวอ้ย่างครอบคลุม  การน าขอ้หารอืภาษีอากรมา

เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร และมช่ีองทางอื่นๆในการหารอื  เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้สยี

ภาษี ท าใหเ้กิดประโยชน์ทัง้ผูเ้สยีภาษีและกรมสรรพากรซึ่งเป็นผู ้จัดเก็บภาษี   ท าให้ผู ้เสียภาษีทราบภาระ

ภาษีของตนเองล่วงหน้า     เป็นการป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการไม่เสียภาษีหรือยื่นเสียภาษี

ผดิพลาด และช่วย แบ่งเบาภาระการประเมนิภาษีของกรมสรรพากรในภายหลังอกีดว้ย 

วรรณี เตโชโยธนิ และ วทิวสั ปรารถนาสตัย ์(2557) ศึกษาเรื่อง “ขอ้หารอืปญัหาภาษีอากรเกี่ยวกับ

มาตรา 65 ตร”ี เป็นการศึกษาขอ้หารอืปญัหาภาษีอากร ซึ่งเผยแพร่บนเวบ็ไซด์กรมสรรพากร ตัง้แต่ปี พ.ศ.

2540-2555 ผลการศึกษา พบว่า ขอ้หารอืเกี่ยวกับภาษีเงนิได ้นิตบิุคคลมีมากที่สุด และมีข้อหารือเกี่ยวกับ

มาตรา 65 ตร ีทัง้หมด 315 ขอ้ ซึ่งอนุมาตราทีม่ ี ขอ้หารอืมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก คอื อนุมาตรา 13 อนุมาตรา 

3 และอนุมาตรา 5 ตามล าดบั เมื่อวเิคราะหล์ักษณะของขอ้หารอืเฉพาะรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตร ี

พบว่าขอ้หารอื ม ี6 ลักษณะ คอื  

 1.กฎหมายระบุไวช้ัดเจน เป็นขอ้หารอืทีก่ิจการไดป้ฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีร่ะบุไวช้ัดเจนแล้ว แต่ยัง

มขีอ้สงสยัว่าเขา้ลักษณะเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มหรอืไม่ 

 2. กฎหมายระบุไวช้ัดเจนส่วนหน่ึง แต่มรีายละเอยีดบางส่วนทีก่ฎหมายมไิดร้ะบุไว้ 

 3. เป็นเหตุการณ์คล้ายคลึง แต่มคีวามแตกต่างในเน้ือหาทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 4.ตอ้งใช้วจิารณญาณในการตคีวามกฎหมาย 

 5.เป็นธุรกรรมทีม่คีวามซับซ้อน 

 6. ข้อก าหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ข้อหา รือเป็นแนวขอ

ค าปรกึษาและใหข้อ้เสนอแนะ 

 ทัง้น้ี จากการรวบรวมขอ้หารอื พบว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 ขอ้หารอืมจี านวนน้อยลงทุกปี ซึ่งเป็นไป

ได้ว่า ผู ้เสียภาษีมีความเข้าใจในเน้ือหาของกฎหมายมากขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ลักษณะของหารือทัง้ 6 

ลักษณะแล้ว พบว่าขอ้หารอืจ านวนมาก มขีอ้กฎหมายทีม่คีวามชัดเจนอยู่แล้ว แต่ผู ้ปฏิบัติยังมีข้อสงสัย จึง

หารอืมายงักรมสรรพากร การใหบ้รกิารตอบขอ้หารอืของกรมสรรพากร จงึเป็นประโยชน์ต่อผูเ้สยีภาษีอากร 

สวรส กัญภัคขจร (2561) ศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ข้อหารือเกี่ยวกับปญัหาทางภาษีอากรของ

กรมสรรพากรตามมาตรา 65ทว ิและ 65ตร ีแห่งประมวลรษัฎากร เป็นการศึกษาขอ้หารือซึ่งเผยแพร่บนเว็บ

ไซดก์รมสรรพากร ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2540 ถงึเดือนมิถุนายน 2560      ผลการศึกษา พบว่า ข้อหารือ

กรมสรรพากรทีส่อบถามมา ส่วนใหญ่เป็นขอ้หารอืเกี่ยวกับภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล รองลงมา คอื ภาษีมูลค่าเพิม่ 

ซึ่งขอ้หารอืเกี่ยวกับภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล เป็น   ขอ้หารอืของมาตรา 65ทว ิและ 65ตรมีากที่สุด  ในส่วนของ

มาตรา 65ทว ิเป็นขอ้หารอือนุมาตรา 4 มากทีสุ่ด และในส่วนของมาตรา 65ตร ีเป็นอนุมาตรา 13 มากทีสุ่ด 

เมื่อวเิคราะห์สาเหตุของปญัหาข้อหารือภาษีอากร สามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 ลักษณะ คือ  

ความไม่ชัดเจนในขอ้กฎหมาย  ผูป้ระกอบการไม่เขา้ใจในอนุมาตรานั้น  และ   เป็นเรื่องที่ยังไม่มีปญัหาข้อ

หารอืมาก่อน 

พทิยา ไชยมหาพฤกษ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การคุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีภาษีอากร    โดยหนังสอืตอบ

ขอ้หารอืทางภาษีอากร ในลักษณะสญัญาก าหนดความรบัผดิล่วงหน้า”             



ผลจากการศึกษา พบว่า ระบบการตอบขอ้หารอืทางภาษีอากรของกรมสรรพากรในปจัจุบันยังไม่มี

ประสทิธภิาพเพยีงพอ เพราะหนังสอืตอบขอ้หารือทางภาษีอากรมสีถานะทีไ่ม่มผีลผูกพนัใหก้รมสรรพากรตอ้ง

ปฏบิตัติามทีไ่ดว้นิิจฉัยไว ้ ซึ่งท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่ทัง้ผูเ้สยีภาษีและกรมสรรพากร จงึแนะน าใหน้ าระบบ

การท าหนังสอืตอบขอ้หารอืทางภาษีอากรในลักษณะสญัญาก าหนดความรบัผดิล่วงหน้า มาปรับใช้กับระบบ

การตอบขอ้หารอืทางภาษีอากรของกรมสรรพากร เพื่อให้กรมสรรพากรผูกพันกับค าวินิจฉัยในการตอบข้อ

หารอืทางภาษีอากรโดยผลของสญัญา ผูศ้ึกษาไดเ้สนอใหก้รมสรรพากรออกค าสัง่กรมสรรพากร เพื่อก าหนด

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการตอบขอ้หารอืทางภาษีอากรในลักษณะสญัญาก าหนดความรบัผดิล่วงหน้า รวมถงึ

ประเดน็ปญัหาทีผู่เ้สยีภาษีอากรมสีทิธขิอหารอืได ้ซึ่งจะส่งผลดตี่อประสทิธภิาพในการคุม้ครองสทิธิของผู ้เสีย

ภาษีอากรต่อไป 

วิธีด  าเนินการวิจยั 

 งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งเป็นการศึกษาแบบวจิยัเอกสาร 

(Documentary Research)  โดยการคน้ควา้และรวบรวมข้อมูลจาก ข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร   

ตวับทกฎหมายภาษีอากร (ประมวลรษัฎากร) ต าราทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ งานวิจัย และข้อมูล

เผยแพร่ทางอเิล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้งกับการวจิยั โดยน าเสนอขอัมูลด้วยวิธีการพรรณนา ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาครัง้น้ี ได้แก่ ข้อหารือภาษีอากร ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ( www.rd.go.th)        

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตัง้แต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง  เดือนกันยายน 2561  ทัง้น้ี ผู ้ว ิจัยได้ก าหนด      

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้หารอืภาษีอากรประเภทภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และ ขอ้หารอืภาษีอากร

ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1 กระดาษท าการจ าแนกประเภทภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์   

2 กระดาษท าการจ าแนกขอ้หารอืภาษีอากรออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของปญัหาภาษีอากร 

ประเภทภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นรายได ้ ปญัหาด้านรายจ่าย ปญัหาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ปญัหาดา้นสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และปญัหาดา้นอื่นๆ 

3 กระดาษท าการจ าแนกขอ้หารอืภาษีอากรออกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะของปญัหาภาษีอากร 

ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นรายได ้ ปญัหาดา้นรายจ่าย ปญัหาด้านเอกสารและรายงานทาง

ภาษี  ปญัหาดา้นบทลงโทษ และปญัหาดา้นอื่นๆ 

4 กระดาษท าการวเิคราะหป์ญัหาภาษีอากรในแต่ละดา้น ออกเป็นประเดน็ปญัหาต่างๆ ตามประเภท

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และภาษีมูลค่าเพิม่ 
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ท าการรวบรวมขอ้หารอืภาษีอากร ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2561  น ามาจัด

ประเภทภาษีอากร เป็น 5 ประเภทตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ

บุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์   

1. ท าการคดัเลือกขอ้หารอืภาษีอากร เฉพาะขอ้หารอืทีเ่กี่ยวกับประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ น ามาจ าแนกตามลักษณะของปญัหา  

2. น าขอ้หารอืทีเ่กี่ยวกับภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล  มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของปญัหาภาษี

อากร  โดยแบ่งเป็น  ปญัหาดา้นรายได ้ ปญัหาดา้นรายจ่าย  ปญัหาดา้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย ปญัหาด้านสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี และปญัหาดา้นอื่นๆ  

3. น าขอ้หารอืที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของปญัหา  โดย

แบ่งเป็น  ปญัหาด้านรายได้  ปญัหาด้านรายจ่าย ปญัหาด้านเอกสารและรายงานทางภาษี ปญัหาด้าน

บทลงโทษ และปญัหาดา้นอื่นๆ   

4. วเิคราะหป์ญัหาจากขอ้หารอืประเภทภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหา

สาเหตุของปญัหาภาษีอากรทีท่ าใหผู้เ้สยีภาษีอากรตอ้งท าหนังสอืหารอื กับกรมสรรพากร 

5.  ศึกษาแนวทางปฏบิตักิารตอบขอ้หารอืภาษีอากรของกรมสรรพากร 

สรปุผลการศึกษา 

งานวิจัยเ รื่อ ง “การศึกษาป ัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร ”               
เป็นการศึกษาขอ้หารอืภาษีอากรซึ่งผู ้เสียภาษีอากรได้ท าหนังสือหารือมายังกรมสรรพากร ที่เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร (www.rd.go.th) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประเภทภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่มีการหารือมากที่สุด 
เพื่อใหท้ราบถงึลักษณะของปญัหาภาษีอากรทีม่กีารหารอืมากทีสุ่ด  และวิเคราะห์หาสาเหตุของปญัหาภาษี
อากรจากขอ้หารอืภาษีอากรของกรมสรรพากร ทีท่ าใหผู้เ้สยีภาษีตอ้งท าหนังสอืหารอืกับกรมสรรพากร  
 จากการศึกษาขอ้หารือภาษีอากร ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2561 พบว่า มี

จ านวนขอ้หารอืทัง้หมด 266 ขอ้หารอื น ามาจ าแนกตามประเภทภาษีอากร 5 ประเภท ตามประมวลรัษฎากร 

ไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  

แล้วเลือกเฉพาะขอ้หารอืประเภทภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ น ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่

ตามลักษณะของปญัหาภาษี  โดยขอ้หารอืภาษีประเภทภาษีเงนิได้นิติบุคคล  แบ่งเป็น  ปญัหาด้านรายได ้ 

ปญัหาดา้นรายจ่าย  ปญัหาดา้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ปญัหาดา้นสทิธิประโยชน์ทางภาษี และปญัหาด้านอื่นๆ  

ส่วนขอ้หารอืประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ แบ่งเป็น  ปญัหาดา้นรายได ้ ปญัหาดา้นรายจ่าย ปญัหาดา้นเอกสารและ

รายงานทางภาษี ปญัหาดา้นบทลงโทษ และปญัหาด้านอื่นๆ  จากการศึกษา พบว่า ประเภทภาษีอากรที่

หารอืมากทีสุ่ดไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล รองลงมา ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา อากรแสตมป์ 

และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามล าดบั โดยลักษณะปญัหาภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่หารือมากที่สุด ได้แก่ 

ปญัหาดา้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย รองลงมา ปญัหาดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปญัหาด้านรายได้ ปญัหาด้าน
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รายจ่าย และปญัหาดา้นอื่นๆ ตามล าดับ  ลักษณะปญัหาภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มที่หารือมากที่สุด ได้แก่ 

ปญัหาดา้นรายได ้รองลงมา ปญัหาดา้นรายจ่าย ดา้นอื่นๆ ดา้นเอกสารและรายงานทางภาษี และปญัหาด้าน

บทลงโทษ ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า ปญัหาภาษีอากรส่วนใหญ่ จะเป็นปญัหาของนิตบิุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

            เมื่อน าข้อหารือภาษีอากรมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ผู ้ เสียภาษีอากรท าหนังสือหารือมายัง

กรมสรรพากร แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1. กรณีเป็นขอ้กฎหมายเดมิ ซึ่งผูเ้สยีภาษีอากรไม่เข้าใจในข้อ

กฎหมายอย่างถ่องแท้ อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ จึงท าหนังสือมาหารือ  2. กรณีเป็นข้อ

กฎหมายใหม่  ผู ้เสียภาษีอากรยังไม่เข้าใจในเน้ือหาของกฎหมายอย่างชัดเจน เน่ืองจากกฎหมายภาษี        

มคีวามซับซ้อนยากต่อการตีความ ท าให้เกิดปญัหาในทางปฏิบัติ และข้อกฎหมายไม่สอดคล้องกับการ

ประกอบธุรกิจของตนเอง   ซึ่งในการตอบขอ้หารอืทางกรมสรรพากรไดใ้หค้ าแนะน า โดยอธิบายรายละเอียด 

ชี้ใหเ้หน็ขอ้ผดิพลาด วธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้ง และระบุขอ้กฎหมายมาตราทีใ่ช้บงัคบัไวด้ว้ย เพื่อใหผู้เ้สียภาษีอากร  

รวมถงึบุคคลทัว่ไปและนิตบิุคคลทีม่ปีญัหาคล้ายคลึงกัน ไดใ้ช้อา้งองิ เป็นแนวทางแก้ไขปญัหา และสามารถ

ศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ อีกทัง้ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใช้เป็นแนวทาง ในการ

ตรวจสอบภาษีอากร  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1. ผูเ้สยีภาษีอากร ควรไดร้บัการอบรมความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

ตนเองอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดปญัหาภาษีอากร

ในทางปฏิบัติได้ ท าให้ช าระภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดภาระในการตรวจสอบภาษีของเจ้ าหน้าที่

ตรวจสอบภาษี  

 2. การตอบขอ้หารอืของสรรพากร ควรตอบใหค้รบถว้นทุกประเดน็ ดว้ยค าตอบทีช่ัดเจน เข้าใจง่าย 

หลีกเลี่ยงการใช้ภาษากฎหมายที่เข้าใจยาก พร้อมทัง้สรุปข้อเสนอแนะ อ้างอิงข้อกฎหมาย ระบุมาตราที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหผู้เ้สยีภาษีอากรใช้เป็นแนวทาง และศึกษาข้อกฎหมายเพิม่เตมิได ้

 3. กฎหมายภาษีอากร เขยีนดว้ยภาษากฎหมาย ซึ่งเขา้ใจยาก ผูอ้่านต้องอาศัยการตีความ  เมื่อมี

ขอ้กฎหมายใหม่ กรมสรรพากรควรจดัท าเอกสารก ากับค าอธบิายข้อกฎหมาย เป็นค าอธิบายทัว่ไป ที่ไม่ใช่

ภาษากฎหมาย เพื่อใหผู้เ้สยีภาษีอากรท าความเขา้ใจไดง่้ายขึน้ ช่วยลดปญัหาทีผู่ ้เสียภาษีต้องท าหนังสือขอ

หารอื 

 4. ถงึแมก้รมสรรพากร จะมช่ีองทางสอบถามปญัหาภาษีอากรไดห้ลายช่องทาง รวมทัง้การเผยแพร่

ขอ้หารอืภาษีอากรบนเวบ็ไซตข์องสรรพากร  ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระในการตอบข้อหารือภาษีอากรของ

เจา้หน้าที ่เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาในระยะยาว กรมสรรพากรควรจดัอบรมสมัมนาทัง้ขอ้กฎหมายเดิมและข้อ

กฎหมายใหม่  เพื่อเป็นการทบทวนความเขา้ใจของ ผูเ้สยีภาษีอากร และใหผู้เ้สยีภาษีอากรได้มีความรู้ในข้อ

กฎหมายอย่างถ่องแท ้ซึ่งจะช่วยลดขอ้ผดิพลาดในทางปฏบิตัไิด ้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

อาจมกีารศึกษาขอ้หารอืภาษีอากรในประเภทภาษีอื่นๆ ไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ อากรแสตมป์ เพื่อใหเ้หน็ปญัหาของทุกประเภทภาษี ว่ามปีญัหาภาษีอากรในลักษณะใดบา้ง 
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