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    ประวัตคิวามเปนมาของกรมสรรพากร 
 
ประวัติการจัดตั้งและแบงสวนราชการกรมสรรพากร 
          เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง 
แลว ก็ไดทรงวางระเบียบกิจการคลังใหมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งหอรัษฎากร
พิพัฒนข้ึนในป พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บรายไดภาษีอากรของแผนดินมารวมไว ณ ที่แหงเดียว 
ตอมาจึงยกเปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําตางหากในปพ.ศ. 2435 การ
ภาษีอากรก็ไดทรงปรับปรุงใหม โดยแตงตั้งขาหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑล
เพื่อทําหนาที่เก็บภาษี อากรจากราษฎรโดยตรงแลวรวบรวมรายไดทั้งหมดสงมารวมไว ณ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ราษฎรไมตองเสียภาษีอากรมากนอยลักล่ันกันเหมือนแตกอน 
ทั้งนี้ยอมเปนการปรับปรุงระบบการคลังอยางย่ิงใหญ ทําใหผลประโยชนรายไดของแผนดิน 
เพิ่มข้ึนกวาแตกอนมาก ในดานรายจายก็ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนใหแกขาราชการตาม
ตําแหนงเปนที่ แนนอนแทนเงินเบี้ยหวัดท่ีจายแตเดิม และยังพระราชทานเบี้ยบํานาญแก
ขาราชการเพื่อเปนเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อรับ ราชการไมไดแลว อนึ่ง ในป พ.ศ. 2439 พระองคได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดินขึ้นเปนครั้ง แรก อันเปนแบบ
ฉบับที่จะตองทํางบประมาณแผนดินสืบมาทุกป  
          ครั้นป พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) ประเทศไทยตองประสบวิกฤตทางการเมืองอยางหนัก 
ดวยฝร่ังเศสยกกองทหารมารุกรานดินแดนฝงแมน้ําโขง รัฐบาลจําเปนตองสงทหารไปตั้งรับ
ขาศึกท่ีเมืองอุบลราชธานี ทําใหเมืองปราจีนบุรีมีความสําคัญ ทางดานยุทธศาสตรและทาง 
การเมืองข้ึน ฉะนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้งเมืองปราจีนบุรีเปนมณฑลขึ้นเปนครั้ง
แรกใน ประวัติศาสตร และโปรดใหพระยาฤทธิรงครณเฉท (ศุกร ชูโต) เปนขาหลวง
เทศาภิบาล ตอมาในการประชุม สมุหเทศาภิบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2438 พระยาฤทธิรงค
รณเฉท กราบทูลเสนาบดีกระทรวง มหาดไทยวาอากรคาน้ําในมณฑลปราจีนบุรี รัฐบาล
ไดรับเงินอากรเขาพระคลัง นอยกวาเทาที่ควรจะได เพราะนายอากรที่รับผูกขาดไมมีเวลาที่
จะเก็บไดทั่วถึง ถาใหสมุหเทศาภิบาลจัดเก็บอากรคาน้ําและ ใหรางวัลสวนลดแกกํานัน 
ผูใหญบานที่จัดตั้งข้ึนใหม ใหเปนพนักงานเก็บจะไดเงินหลวงเพิ่มข้ึนอีกมากมาย เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยจึงนําความไปกราบทูลกรมขุนศิริธัชสังกาศ เสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติซึ่งไมทรงเห็นชอบดวย ดังปรากฎขอความในหนังสือ สาสนสมเด็จ ลาย พระหัตถ
ของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯซึ่งทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใน สมัยนั้น มี 
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 ยุทธศาสตรกรมสรรพากร 

 
 ยุทธศาสตรที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายไดภาษีอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสรางการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางธรรมาภิบาลและสภาพแวดลอมการทํางานในองคกร 
 
วิสัยทัศน 
 จัดเก็บภาษีทันสมัย ใสใจบริการ ยึดม่ันธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
 
 พันธกิจ 
 1.จัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการ 
 2. ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี 
 3.เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางท่ัวถึงเปนธรรม  

4. สามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอ
กระทรวงการคลัง 
 
 คานิยม 
 I   Integrity   จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

A  Accountability   ความรับผิดชอบ 
M  Mastery   ความเปนมืออาชีพ 
R  Respect & Responsiveness การใหเกียรติและสนองตอลูกคา 
D  Development   การพัฒนาและคิดคานส่ิงใหม 
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 ความรูเกี่ยวกับภาษีอากร 
 
 
 
  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา         

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล        

  ภาษีมูลคาเพิ่ม           

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         

  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย       

  อากรแสตมป         

  เลขประจําตัวผูเสียภาษี       

  สิทธิและหนาท่ีผูเสียภาษี       

  การอุทธรณภาษีอากรฯ        

  มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   
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ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
      
      ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บ
เปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงคร่ึงปแรก 
เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ี
หักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนอีก
ดวย 
 
 ใครมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ?  

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมาโดยมี
สถานะอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 
        1)   บุคคลธรรมดา  
        2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
        3)   ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
        4)   กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 
 เมื่อมีเงินไดเกิดข้ึนแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองทําอะไรบาง?  

1. ขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 
กรณีเปนผูมีเงินได ท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก เปนคนตางดาว หรือกองมรดกท่ียังไมได
แบง  เวนแต ผูมีเงินได ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถใช เลขประจําตัวประชาชน แทนเลข
ประจําตัว ผูเสียภาษีอากรได โดยไมตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรอีก  

ผูมีเงินไดท่ีมีภูมิลําเนา อยูในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคํารอง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 30 แหง หรือ สํานักสรรพากรพื้นท่ี สาขา(อําเภอ)ทุกแหง 

สําหรับในตางจังหวัด ยื่นคําขอไดท่ีสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ี (จังหวัด) และสํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีสาขา (อําเภอ) ทุกแหง แลวแตกรณี 

2. ย่ืนแบบแสดงรายการ ปกติปละ 1 ครั้ง เงินได ของปใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันท่ี 31 
มีนาคม ของปถัดไป เวนแต เงินได บางลักษณะ เชน การใหเชา ทรัพยสิน เงินไดจาก วิชาชีพ
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อิสระ เงินไดจาก การรับเหมา เงินได  จากธุรกิจ การพาณิชย เปนตน จะตอง ยื่นแบบฯ ตอนกลาง
ป สําหรับเงินได ท่ีเกิดข้ึนใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกป 
 
 เงินไดอะไรบางที่ตองเสียภาษี? 

ตามกฎหมาย เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา "เงินไดพึงประเมิน" 
หมายถึง เงินไดของบุคคลใดๆ หรือหนวยภาษีใดขางตนท่ีเกิดข้ึนระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม ของปใดๆ หรือเงินได ท่ีเกิดข้ึนในปภาษี ไดแก 

1. เงิน 

 

  

2. ทรัพยสินซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน ท่ีไดรับจริง ท่ีไดรับจริง 

3. ประโยชนซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน (เกณฑเงินสด) 

4. เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให     

5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด     

  
ผูที่มีเงินไดเกิดข้ึนในระหวางปภาษีมีหนาที่ตองยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทุก
กรณีหรือไม? 
            ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปภาษีจะมีหนาท่ีตองยื่นแบบฯ ก็ตอเม่ือมีเงินไดถึงเกณฑข้ัน
ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาเม่ือคํานวณภาษีแลวจะมีภาษีตองชําระเพิ่มเติมหรือไมก็ตาม ดังน้ี 
               1. ผูมีเงินไดจากการจางแรงงานประเภทเงินเดือน คาจางท่ีไดรับในปภาษีน้ัน (ต้ังแต 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 

2. ผูมีเงินไดจากการทําธุรกิจการคาทั่วไปที่มิใชเกิดจากการจางแรงงานท่ีไดรับในป
ภาษีน้ัน (ต้ังแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 

- กรณีไมมีคูสมรสตองมีเงินไดพึงประเมินเกิน 30,000 บาท 
- กรณีมีคูสมรสไมวาฝายเดียวหรือท้ังสองฝายตองมีเงินไดพึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000  

บาท 
3. กองมรดกของผูตายที่ยังไมแบงเกิน 30,000 บาท 
4. หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลเกิน 30,000 บาท 
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 เงินไดอันเปนเหตุใหตองนําไปรวมคํานวณภาษีมาจากแหลงใดบาง? 
แหลงท่ีมาของเงินได ซ่ึงแบงเปนเงินไดจากแหลงในประเทศและนอกประเทศ เงินไดจาก

แหลงตางๆ น้ีจะตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือไม ใหพิจารณา ดังน้ี  
              1. เงินไดเกิดจากแหลงในประเทศ หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึน หรือเปนผลสืบเน่ืองจากมี 
                  1.1  หนาท่ีงานท่ีทําในประเทศไทย หรือ 
                  1.2  กิจการท่ีทําในประเทศไทย หรือ 
                  1.3  กิจการของนายจางในประเทศไทย หรือ 
                  1.4 ทรัพยสินท่ีอยูในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา ฯลฯ) 

* เง่ือนไข ผูมีเงินไดเกิดจากแหลงในประเทศนี้มีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามที่ประมวล
รัษฏากร กําหนดไวเสมอเวนแตจะมีขอยกเวนตามกฎหมาย ท้ังน้ี ไมวาเงินไดพึงประเมินในปภาษี
ท่ีลวงมาแลวน้ัน จะจายในหรือนอกประเทศ และไมวาผูมีเงินไดน้ันจะเปนผูอยูในประเทศไทย
หรือไมก็ตาม) 

2. เงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินไดท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลสืบเน่ือง
จากมี 
                 2.1 หนาท่ีงานท่ีทําในตางประเทศ หรือ 
                 2.2 กิจการท่ีทําในตางประเทศ หรือ 
                 2.3 ทรัพยสินท่ีอยูในตางประเทศ 

* เง่ือนไข ผูมีเงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศในปภาษีท่ีลวงมาแลวจะตองเสียภาษีเงิน
ได ในประเทศไทยก็ตอเม่ือเขาองคประกอบท้ัง 2 ประการ ดังตอไปนี้ 
              (1) ผูมีเงินไดเปน ผูอยูในประเทศไทย ในปภาษีน้ันช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือหลาย
ระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ 
             (2) ผูมีเงินได นําเงินไดน้ันเขามาในประเทศไทยในปภาษีน้ันดวย  
ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบางกรณี ถาเกี่ยวของกับบุคคลของบางประเทศที่มี 
อนุสัญญาภาษีซอน* หรือความตกลงเพื่อปองกันการเก็บภาษีซํ้าซอนกับประเทศไทย
จําเปนตองพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยไดทําความตกลงไวดวย 
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การอุทธรณภาษีอากรฯ 
 
 การอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

  การอุทธรณภาษีอากร เปนกระบวนการยุติธรรมอยางหน่ึงท่ีกฎหมายประมวลรัษฎากร
กําหนดใหผูถูกประเมินภาษีสามารถใชสิทธิคัดคานการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
ท่ีผูถูกประเมินภาษีเห็นวาไมถูกตองตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 
การอุทธรณภาษีอากรจะตองทําอยางไร? 

        หากตองการคัดคานการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน ผูถูกประเมินภาษีจะตอง
ยื่นคําอุทธรณเปนหนังสือโดยใชแบบคําอุทธรณตามที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงสามารถยื่นคําอุทธรณเปน
รายฉบับตามหนังสือแจงการประเมิน หรือรวมยื่นคําอุทธรณฉบับเดียวสําหรับหนังสือ     แจงการ
ประเมินหลายฉบับก็ได โดยระบุใหชัดแจงวาอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีประเภทใด เดือน/ป 
ภาษีใด ตามหนังสือแจงการประเมินฉบับใดและเปนจํานวนเงินภาษีเทาใด และส่ิงสําคัญท่ีตองระบุ
คือไมเห็นดวยกับการประเมินในประเด็นใด พรอมท้ังใหเหตุผลทุกประเด็น และแสดงเอกสาร
หลักฐานประกอบเหตุผลน้ันดวย 
 
แบบคําอุทธรณที่อธิบดีกําหนด ไดแกแบบใดบาง? 

        - แบบคําอุทธรณ (ภ.ส.6) ใชไดกับการอุทธรณทุกกรณี 
        - แบบคําอุทธรณและคัดคานการประเมินภาษีอากร (กศก.171) ใชเฉพาะการอุทธรณเพ่ือ
คัดคานการประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมของเจาพนักงานประเมินกรมศุลกากร โดยผูถูกประเมินภาษี จะ
ยื่นคําอุทธรณท่ีกรมสรรพากร หรือกรมศุลกากรก็ได 
          แบบคําอุทธรณท้ัง 2 แบบ ผูถูกประเมินภาษีสามารถพิมพไดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือจะขอรับไดท่ีหนวยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร 
หรือแบบคําอุทธรณและคัดคานการประเมินภาษีอากร (กศก.171) จะขอรับไดจากกรมศุลกากรทั่ว
ราชอาณาจักรไดดวย 
 
 ผูถูกประเมินภาษีจะตองยื่นอุทธรณตอใคร? 

    ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซ่ึง
ประกอบดวยอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนกรมการ
ปกครอง  
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        สําหรับในตางจังหวัด ตองยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน สรรพากรภาคหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน 
 
 ย่ืนอุทธรณไดที่ไหน? 

(1)   ในเขตกรุงเทพมหานคร  
                (1.1) กรณีเจาพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 2 3 4 5 6 7 8 
และ 9 เปนผูประเมินภาษี ใหยื่นคําอุทธรณ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีน้ัน ๆ หรือสํานักงาน
สรรพากรภาค 1  
               (1.2) กรณีเจาพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 และ 21 เปนผูประเมินภาษี ใหยื่นคําอุทธรณ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีน้ัน ๆ 
หรือสํานักงานสรรพากรภาค 2  
              (1.3) กรณีเจาพนักงานประเมินสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 22 23 24 25 26 
27 28 29 และ 30 เปนผูประเมินภาษีใหยื่นคําอุทธรณ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีน้ัน ๆ หรือ
สํานักงานสรรพากรภาค 3  
              (1.4) กรณีเจาพนักงานประเมินสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญเปนผูประเมินภาษี 
หรือ  เจาพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร
เปน    ผูประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากร
กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ใหยื่นอุทธรณ ณ สวน
อุทธรณภาษี สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
              (1.5) กรณีเจาพนักงานประเมินสํานักตรวจสอบภาษีกลาง หรือคณะทํางานหรือหนวยงาน
อื่นท่ีอธิบดีแตงต้ังเปนผูประเมินภาษี หรือเจาพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงาน
ต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครเปนผูประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมิใช  ผู
ประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาด
ใหญ ใหยื่นอุทธรณ ดังน้ี   
                     (1.5.1) ผูถูกประเมินภาษีท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และสํานักงานสรรพากรภาค 4 5 ใหยื่นคํา
อุทธรณ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 1 
                    (1.5.2) ผูถูกประเมินภาษีท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 และสํานักงานสรรพากรภาค 
7 8 9 10 ใหยื่นคําอุทธรณ ณ สํานักงานสรรพากรภาค 2  



12 
 

 มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี 

                             1. การใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนของทรัพยสินประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา 
                              ใหหักในวันท่ีไดทรัพยสินน้ันมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับ
มูลคาตนทุนสวนท่ีเหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราท่ีกําหนด 
                             ประโยชนท่ีผูประกอบการจะไดรับ : ผูประกอบการที่ซ้ือเคร่ืองจักร และอุปกรณ
ของเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา สามารถหักคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคา ในปแรกได
สูงกวาเคร่ืองจักร และอุปกรณท่ัวไป ทําใหผูประกอบการเสียภาษีลดลงในปแรกท่ีซ้ือเคร่ืองจักร 
และอุปกรณมา ผูประกอบการก็จะไดประโยชนในดานการหมุนเงิน (CASH FLOW) เน่ืองจากเปน
การชะลอการเสียภาษีในปแรก "พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย 
การหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน" 
                             2 การยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดของบริษัท และหางหุนสวนนิติ
บุคคล เปนจํานวนรอยละ 100 ของรายจาย ที่ไดจายไปเปนคาจางเพ่ือทําการวิจยัและ
พัฒนาใหแก หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนตามที่กําหนด 
                             ประโยชนท่ีผูประกอบการจะไดรับ : ผูประกอบการสามารถหักรายจายสําหรับ
คาจาง เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาไดตามปกติและยังไดรับยกเวนเงินไดเปนจํานวนรอยละ 100 
ของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาจางเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนา เชน ผูประกอบการไดจายคาจางเพื่อ
ทําการวิจัยและพัฒนา 100,000 บาท ผูประกอบการจะหักรายจายไดตามปกติ 100,000 บาท และ
เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษี 100,000 บาท ทําใหเงินไดท่ีตองนําไปคํานวณเพื่อเสียภาษีลดลง 
200,000 บาท หรือเทียบเทากับ 200% ของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาจางเพื่อทําการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

"พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย  
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 297) พ.ศ. 2539 

 
 การปฏิบัติเพื่อใหไดสิทธิในการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตน 

 (1) ทรัพยสินตองไมเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรท่ีใชผลิตสินคาหรือใหบริการเวนแต
เคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรดังกลาวไดใชเพ่ือการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 
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                                   (ก) การวิจัยอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึง การวิจัยตามแบบแผน หรือ
การคนควาอยางจริงจัง โดยมุงหมายท่ีจะคนพบความรูใหมอันอาจเปนประโยชนแกการพัฒนา
ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการข้ึนใหม หรือโดยมุงหมายท่ีจะนําความกาวหนาอยางเห็น
ไดชัดมาสูผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการที่มีอยูเดิม 
                                   (ข) การวิจัยเชิงประยุกต ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้น
พ้ืนฐานมาใชเปนแผนงาน แบบพิมพเขียว หรือแบบในการทําข้ึนมาใหมเปลี่ยนแปลง หรือ
ปรับปรุง ซ่ึงผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการ ท้ังน้ีไมวาจะเพื่อขายหรือใชเอง และให
หมายความถงึการประดิษฐตนแบบที่ไมสามารถใชในเชิงพาณิชยแนวคิดในการจัดทําและ
ออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการหรือทางเลือกอื่น การสาธิตเบื้องตนหรือโครงการ
นํารองท่ีไมสามารถดัดแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการผลิต 
กระบวนการผลิต การบริการ หรือกิจการอื่นท่ีดําเนินงานอยู แมวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
กอใหเกิดความกาวหนาก็ตาม 
                                   (ค) การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
                                   (ง) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพ่ือลดตนทุนการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิต 
ท้ังน้ีไมวาจะใชเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนหรือของผูอื่น 
                     (2) การหักคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณของเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการวิจัยและ
พัฒนา ใหหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาเบื้องตน ในวันท่ีไดทรัพยสินน้ันมา ในอัตรารอยละ 40 
ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่ใหหักตามเงื่อนไข และอัตราท่ีกําหนด เชน 
ผูประกอบการคํานวณคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคาแบบเสนตรง ซ้ือเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการวิจัย
และพัฒนา ในวันท่ี 1 มกราคม 2545ราคา 100 ลานบาท หักคาเส่ือมราคาแบบอัตราเสนตรง ได
ดังน้ี 
                 หักคาเส่ือมราคาเบื้องตนได 100 ลานบาท x 40%           = 40 ลานบาท 
                 หักคาเส่ือมราคาสวนที่เหลือ 60 ลานบาท x 20%            = 12 ลานบาท 
                  ป 2545 หักคาเส่ือมราคาได                                             = 52 ลานบาท 
                  สวนปตอมาหักคาเส่ือมราคาได                                      = 12 ลานบาท 
(ถาเปนเคร่ืองจักรท่ัวไปหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได  = 100 x 20% = 20 ลานบาท) 
 
 การปฏิบัติเพื่อใหไดสิทธิในการยกเวนภาษีเงินได  

  ในการไดสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
จํานวนรอยละ 100 ของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาจางเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แก  
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 นโยบายการจัดเก็บภาษ ี
นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) คือ นโยบายเกี่ยวกับการใชจายและรายไดของรัฐ เปน

เคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดแนวทาง เปาหมาย และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลงัประกอบดวย นโยบายภาษีอากร นโยบายดานรายจาย นโยบายการ
กอหน้ีและบริหารหน้ีสาธารณะ และนโยบายในการบริหารเงินคงคลัง 
 
 วัตถุประสงคของนโยบายการคลัง 
            ประการที่ 1 สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาคเอกชนและภาครัฐบาลใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดี จัดสรรทรัพยากรในสัดสวนท่ีทํา
ใหสังคมไดรับสวัสดิการและมีประสิทธิภาพสูง สุด รัฐสามารถจัดหาสินคาและบริการสาธารณะ 
(Public goods and service) ในปริมาณและคุณภาพตรงกับความตองการของประชาชน 
             ประการที่ 2 สงเสริมการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม แตละกลุมจะไดรับประโยชนและภาระ
ท่ีเปนธรรม นโยบายการคลังจะนําไปสูการปรับปรุงการกระจายรายไดเบื้องตนของประชาชนให 
ทัดเทียมกัน 
            ประการที่ 3 เสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถใชนโยบายการคลัง
เพ่ิมการใชจายและขยายการลงทุนในภาครัฐโดย เฉพาะอยางยิง่การพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกการลงทุนและ การผลิตของภาคเอกชน 
            ประการที่ 4 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังสามารถใชในการสราง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพในตลาดเงิน และความสมดุลในบัญชีดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ 
 
 นโยบายทางเศรษฐกิจ 
          นโยบายทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี
จุดมุงหมายทางเศรษฐกิจท่ีไดต้ังไว 
          นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 
             1. นโยบายการเงิน หมายถึง นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการใชมาตรการตาง ๆ ในการ
กําหนดและ ควบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือ ใหมีความเหมาะสมกับความตองการและความจําเปน
ของระบบเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพของราคา การสงเสริมใหมีการจางงานเพิ่มข้ึนการ
กระจายรายไดท่ีเปนธรรม การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการชําระเงินระหวาง
ประเทศ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
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หลักการจัดเก็บภาษีที่ด ี
             1. หลักความยุติธรรม หมายถึง บุคคลทุกคนตองมีหนาท่ีเสียภาษีจากรายได 
ของตนเอง 
             2. หลักความแนนอน หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติใหแนนอน เพ่ือใหทุกคน 
ถือปฏิบัติให เหมือนกัน เชน อัตราการคํานวณภาษี วิธีการชําระภาษี ระยะเวลาในการชําระภาษี 
การจายคืนภาษี ฯลฯ 
             3. หลักความสะดวก หมายถึง การกําหนดใหผูเสียภาษีไดรับความสะดวกในการ 
เสียภาษี 
             4. หลักความประหยัด หมายถงึ การคํานึงถึงคาใชจายในการจัดเก็บภาษีเม่ือเปรียบเทียบ
กับรายได 
             5. หลักความยืดหยุน หมายถงึ การควบคุมภาวะเศรษฐกิจไมใหตกตํ่าหรือรุงเรือง
จนเกินไป 
ประเภทของภาษีอากร 
1. การแบงตามลักษณะของฐานภาษี แบงออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี 
            1) การเก็บภาษีจากทรัพยสิน ไดแก ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิน 
            2) การเก็บภาษีจากการขายหรือใชส่ิงของ ไดแก ภาษีการคา ภาษีศุลกากร ภาษี 
สรรพสามิต ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
            3) การเก็บภาษีเงินไดจากผูมีรายได ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภาษีเงินไดนิติบุคคล 
2. การแบงตามหลักการผลักภาระภาษี แบงออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
            1) ภาษีทางตรง เปนภาษีท่ีผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีใหผูอื่นได เชน ภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ 
            2) ภาษีทางออม เปนภาษีท่ีผูเสียภาษีอากรสามารถผลักภาระใหผูอื่นไดเชน 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ 
 

 แหลงภาษอีากร 
  
“ภาษีอากร” หมายถึง เงินท่ีรัฐบังคับเก็บจากราษฎรและนําไปใชจายในกิจการตาง ๆ ของรัฐเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม โดยท่ีรัฐไมผูกพันท่ีจะใหส่ิงใดตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษี 
 ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เปนอํานาจและหนาท่ีของกรมสรรพากร 
สังกัดกระทรวงการคลังโดยมีภาษีท่ีอยูในความรับผิดชอบ คือ 
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 ภาษีศุลกากร 
 
   “ภาษีศุลกากร” เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากส่ิงของที่นําเขามาในหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซ่ึงกรมศุลกากรสังกัดกระทรวงการคลังเปนผูมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีดังกลาว 
   การเก็บภาษีศุลกากรของไทยน้ันมีมาต้ังแตกอนสมัยสุโขทัย (เรียกวาจังกอบหรือจก
อบ) เพียงแตไดมีการคนพบหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดเกี่ยวกับการเก็บภาษีศุลกากรในสมัยสุโขทัย 
โดยปรากฏวาอยูในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ซ่ึงมีขอความตอนหน่ึงวา “เจาเมือง
บอเอาจังกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคา จูงมาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา 
ใครจักใครคาเงินคาทองคา” ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยน้ันบานเมืองมีความอุดมสมบูรณ 
การคาขายสามารถกระทําไดโดยเสรีไมมีการเก็บภาษีอากร (จังกอบ) เลย 
   ประเทศไทยไดกลับมาเก็บภาษีอากร (ภาษีศุลกากร) อีกคร้ังหน่ึงในยุคสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยเฉพาะในยุคแผนดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ซ่ึงถือวาเปนยุคท่ีกรุงศรีอยุธยามีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เพราะมีการติดตอคาขายกับชาว
ตางประเทศมากนั่นเอง 
   ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับศุลกากรมักจะออกมาในรูปของคําส่ังของ
กษัตริยหรือผูครองนครน้ัน และไดถูกรวบรวมไวใน “กฎหมายลักษณะอาญาหลวง” (คําวา 
จังกอบหรือจกอบ หมายถึง เงินคาภาษีซ่ึงเก็บชักสวนจากสินคาหรือเก็บเปนเงินตามขนาดของ
พาหนะที่ขนสินคา และสถานที่สําหรับเก็บจังกอบเรียกวา “ขนอน”) 
   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรโดยเฉพาะในรัชกาลที่ 3 ไดมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดเก็บ
ภาษีโดยรัฐ มาเปนวิธีการเปดโอกาสใหเอกชนเปนผูประมูลในการจัดเก็บภาษี เอกชนผูใดประมูล
ไดก็จะไดเปนผูจัดเก็บภาษี (เรียกเอกชนผูจัดเก็บภาษีวา    “เจาภาษี” หรือ “นายอากร” และ
เรียกสถานที่ต้ังเก็บภาษีวา “โรงภาษี”) จนกระทั่งตอมาในรัชกาลที่ 5 ไดมีการยกเลิกการ    
ผูกขาดการจัดเก็บภาษีโดยเอกชนมาเปนการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาล และเรียกช่ือใหมวา “ภาษี
ภายใน” (และเรียกสถานที่เก็บภาษีใหมวา “ดานภาษี”) ไมมีการเปดประมูลใหเอกชนเขามา
จัดเก็บภาษีอีกตอไป 
   ในป พ.ศ. 2369 รัฐบาลอังกฤษไดสงรอยเอกเฮนรี่ เบอรน่ี เปนทูตเขามาทําสัญญา
ทางพระราชไมตรีระหวางไทยกับอังกฤษ และในดานศุลกากรนั้น รอยเอกเฮนรี่ เบอรน่ี ไดเขามา
ขอทําสัญญากับไทย โดยใหไทยเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเพียงอยางเดียว คือ ใหเก็บภาษีคา
ปากเรือซ่ึงบรรทุกสินคาเขามาขายตามขนาดกวางของเรือ คิดเปนวา ๆ ละ 1,700 บาท แตถาไม
มีสินคาเขามาขาย (เรือเปลาบรรทุกแตอับเฉา) ใหเรียกเก็บวาละ 1,500 บาท โดยไมมีการเก็บ
ภาษีอากรอยางอื่นอีก 
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 ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 

คํานาม (Noun) คือ คําท่ีเปนช่ือของคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ีหรือคุณสมบัติ 
 ประเภทของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมีดังน้ี 
 1. สามานยนาม (Common Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือเรียกคน สัตว ส่ิงของ หรือสถานท่ี ซ่ึงไมใชช่ือเฉพาะ เชน 
book, snake, pencil  ฯลฯ 

 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) 
คือคํานามท่ีเปนช่ือเรียกเฉพาะของคน สัตว  ส่ิงของหรือสถานท่ี  ซ่ึงจะตองเขียน

ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ 
คํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เม่ือใชเปนคําคุณศัพท

จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปน้ัน ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย
คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซ่ึงจะเขียนข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็กดังน้ี” 

1. เติมปจจัย –n. 
Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian 
Alaska → Alaskan Australia → Australian Indonesia → Indonesian 

Algeria → Algerian Bolivia → Bolivian Nigeria → Nigerian 

Cuba → Cuban Persia → Persian Venezuela → Venezuelan 

India → Indian Russia → Russian Panama → Panaman / Panamanian 

2. เติมปจจัย –ian 
Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian 
Belgium → Belgian Egypt → Egyptian Peru → Peruvian 

Canada → Canadian Iran → Iranian Ukraine → Ukrainian 

3. เติมปจจัย –ish 
Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish 
Denmark → Danish Ireland → Irish Sweden → Swedish 

England → English Scotland → Scottish Turkey → Turkish 

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese 
Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese 
Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese 

China → Chinese Java → Javanese Siam → Siamese 

Vietnam → Vietnamese     
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5. เติมปจจัย –i 
Bengal → Bengali Israel → Israeli Punjab → Punjabi 

Iraq → Iraqi Pakistan → Pakistani Yemen → Yemeni 

6. เติมปจจัย –o 
The Philippines → Filipino 

7. เติมปจจัย –ic 
Iceland → Icelandic 

8. เปลี่ยนรูปเปนอยางอื่น 
Afghanistan → Afghan Germany → German Switzerland         → Swiss 

Argentina → Argentin Greece → Greek The Netherlands/Holland → Dutch 

Denmark → Dane/Danish Thailand → Thai   

แตคําท่ีเปนช่ือเฉพาะเหลาน้ีอาจใชในความหมายท่ีไมช้ีเฉพาะเจาะจง (สา
มานยคุณศัพท) โดยจะขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก เชน 

Rome → roman type (ตัวพิมพธรรมดา) China → chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา) 

Italy → italic type (ตัวพิมพท่ีเปนตัวเอน) Japan → japan tray (ถาดเคร่ืองเขิน) 

Congo → congo snake (งูชนิดหนึ่ง) Titan → titanic person (ผูทรงพลัง, คนรางใหญ) 

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําท่ีเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ไดแก 
Manila → Manila paper (กระดาษสีน้ําตาล) India → India / Indian ink (หมึกชนิดหนึ่ง) 

 3. สมุหนาม (Collective Noun) 
  คือ คํานามท่ีมีความหมายแสดงกลุม หมู หรือพวก สมุหนามบางคําจะตองเลือกใช
คําใหถูกตองเหมาะสมกับความหมายแสดงความเฉพาะเจาะจงวาเปนกลุมของคนหรือสัตวหรือ
ส่ิงของประเภทใด เชน 

army bundle clump flock hive school string bunch 
band brood cluster galaxy horde set swarm cloud 
basket catch company gang pack sheaf team fleet 
battalion chain constellation group pair shower tribe herd 
bench range crowd grove regiment species troop staff 
bevy class division heap stack squad tuft 

      สมุหนามเปนไดท้ังคํานามเอกพจนและพหูพจนซ่ึงข้ึนอยูกับความหมายในแตและบริบท 
 4. วัตถุนาม (Material Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือวัตถุ แรธาตุ โลหะ ของแข็งหรือของเหลว เปนคํานามนับไมได 
มีความหมายเปนเอกพจน และใชกริยาเอกพจน เชน air, cloth, oil, wood, silver, ink,  
cream, water, gold, furniture ฯลฯ 
 



19 
 

 แนวขอสอบ เจาพนักงานภาษีสรรพากร 
 
1. ใครเขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐกิจเสรีนิยม ช่ือ The Wealth of Nations 

(1) Adam Smith     (2) Galileo  
(3) Frederick W. Taylor    (4) ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
ตอบ  1 อดัม สมิธ (Adam Smith) นักเศรษฐศาตรชาวสก็อตแลนด เปนผูเสนอแนวคิด

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยไดเขียนแนวคิดดังกลาวไวในหนังสือ The Wealth of Nations ในป ค.ศ. 
1776 

 

2. รัฐบาลไมลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิงเพราะหลักใด    
(1) เปนหนาท่ีดานพานิชยกรรม  (2) เปนการควบคุม   
(3) รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   (4) ชําระหน้ีสินของรัฐ 
ตอบ  2 การท่ีรัฐบาลไมลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน เปนวัตถุประสงคในการ

จัดเก็บภาษีอยางหน่ึง โดยอาศัยหลักเพ่ือการควบคุม คือ ตองการควบคุม จํากัด รวมท้ังตองการ
ใหมีการลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย 

 

3. เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ไดแกเครดิตภาษีเงินไดในขอใด 
(1) หุนปนผลจากบริษัทจํากัด   (2) เงินเดือนจากหางหุนสวนจํากัด 
(3) สวนแบงกําไรจากหางหุนสวนสามัญ (4) สวนแบงกําไรจากหางหุนสวนจํากัด 
ตอบ  4 เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 47 ทวิ ไดแก เครดิตภาษีเงินปน

ผลหรือเงินสวนแบงกําไรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีจายใหแกผูถือหุนหรือผูเปน
หุนสวน 

 

4. นาย ก. เปนนักบัญชีมีเงินเดือนจากบริษัทตรวจสอบบัญชี 15,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  1 เงินเดือนท่ีนาย ก. ไดรับจากบริษัท    ถือวาเปนเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 ตาม

มาตรา 40(1) เพราะเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานตามสัญญาแรงงาน  
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5. นาย ข. เปนแพทยมีเงินไดจากคลินิกเดือนละ 15,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  3 เงินไดจากคลินิก เปนเงินไดจากการประกอบโรคศิลป ถือวาเปนเงินไดพึงประเมิน

ตามมาตรา 40(6) เพราะเปนเงินไดจากวิชาชีพอิสระ 
 

6. นาย ค. เปนนายหนา ไดรับคานายหนาขายรถยนต 200,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  2  เงินคานายหนาขายรถยนต เปนเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 2 ตามมาตรา 40(2) 

เพราะเปนเงินไดท่ีไดจากการรับทํางานให คือ การรับเปนนายหนาน่ันเอง 
 

7. นาย ง. รับหนาท่ีเปนผูจัดการมรดกใหตระกูล “รํ่ารวยมหาศาล” คาตอบแทนเดือนละ 3,000 
บาท 

(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  2 เงินไดจากการเปนผูจัดการมรดก   เปนเงินไดท่ีเกิดจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานที่

ทํา ไมไดเกิดจากสัญญาแรงงาน จึงเปนแรงงาน จึงเปนเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 2 ตามมาตรา 
40(2) 

 

8. นาย จ. รับตอเติมบานใหนาย ก. โดยนาย จ. จัดหาวัสดุกอสรางท้ังหมด ไดเงิน 50,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  4 เงินไดท่ีนาย จ. ไดรับ เปนเงินไดจากการรับเหมา ซ่ึงผูรับเหมาตองจัดหาสัมภาระ

ในสวนสําคัญจึงถือวาเปนเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 7 ตามมาตรา 40(7) 
 

9. นายจางออกเงินคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแทนนาย ฉ. ผูเปนลูกจาง จํานวน 10,000 บาท 
(1) มาตรา 40(1)    (2) มาตรา 40(2)   
(3) มาตรา 40(6)     (4) มาตรา 40(7) 
ตอบ  1 เงินคาภาษีท่ีนายจางออกใหลูกจาง เปนเงินท่ีนายจางจายชําระหน้ีซ่ึงเปนหน้ีท่ี

ลูกจางมีหนาท่ีตองชําระ ถือวาเปนเงินไดท่ีลูกจางไดรับเน่ืองจากการจางแรงงาน จึงเปนเงินไดพึง
ประเมินประเภทที่ 1 ตามมาตรา 40(1) 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


