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ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร 
 
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษี
อากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีต่อกระทรวงการคลัง 
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
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สัญลักษณ์ 
 
 
. 

 

          

ตราพระอุเทนธิราชดีดพิณ เคร่ือง หมายประจํากรมสรรพากร มีประวัติอยู่ในหนังสือธรรมบทแปล ภาค 
5 เป็นบทตอนหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในเรื่องพระนางสามาวดี  

         เหตุที่กรมสรรพากรได้นําพระรูปพระอุเทนธิราชดีดพิณ มาเป็นเคร่ืองหมายประจํากรม ก็เพราะ
ได้พิจารณาเห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถใช้พิณและมนต์เรียกช้าง ได้ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของ
กรมเพื่อเรียกร้องให้ประชาชน นําภาษีอากรบํารุงให้รัฐ 

 
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง แล้ว ก็ได้ทรง
วางระเบียบกิจการคลังใหม่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 
2416 เพื่อเก็บรายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําต่างหากในปีพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่ โดยแต่งตั้ง
ข้าหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหน้าที่เก็บภาษี อากรจากราษฎรโดยตรงแล้ว
รวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ราษฎรไม่ต้องเสียภาษีอากรมาก
น้อยลักลั่นกันเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้ย่อมเป็นการปรับปรุงระบบการคลังอย่างย่ิงใหญ่ ทําให้ผลประโยชน์
รายได้ของแผ่นดิน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ในด้านรายจ่ายก็ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ตามตําแหน่งเป็นที่ แน่นอนแทนเงินเบ้ียหวัดที่จ่ายแต่เดิม และยังพระราชทานเบี้ยบํานาญแก่ข้าราชการ
เพื่อเป็นเคร่ืองเลี้ยงชีพเม่ือรับ ราชการไม่ได้แล้ว อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้มีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นคร้ัง แรก อันเป็นแบบฉบับที่จะต้องทํางบประมาณ
แผ่นดินสืบมาทุกปี 
 
 
 



หน้า 6 
 

กรมสรรพากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ .......... 

 แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษ ี
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเม่ือมีเงินได้เกิดขึ้นในปีภาษี ไม่ว่าเงิน
ได้นั้นจะเกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย เม่ือเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้คือ 
    1. มีแหล่งเงินได้เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยเงินได้นั้นอาจจะเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้น
เนื่องจาก 
      (1) หน้าที่งานที่ทําในประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานหรือ
อาชีพที่ได้ทําหรือได้ประกอบขึ้นในประเทศไทย หรือ 
      (2) กิจการที่ทําในประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหรือ
กิจการในประเทศไทย หรือ 
      (3) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากกิจการใน
ประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทย (แม้ตัวผู้มีเงินได้จะอยู่นอกประเทศไทย) หรือ 
      (4) ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย เช่น    ค่าเช่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นต้น (โดยผู้มีเงินได้อาจอยู่นอกประเทศไทยและ
อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ได้) 
     ในกรณีที่ผู้มีเงินได ้ มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจากแหลง่เงินได้ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่กฎหมายกําหนด โดยไม่ต้องคํานึงว่าเงินได้นั้นจะได้จ่ายใน
หรือนอกประเทศ และตัวผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีหรือไม่ 
    2. มีแหล่งเงินได้เกิดข้ึนนอกประเทศ หมายถึง กรณีที่เงินได้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก 
      (1) หน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศ หรือ 
      (2) กิจการที่ทําในต่างประเทศ หรือ 
      (3) ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ 
     ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ มีเงินได้พึงประเมินจากแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศดังกล่าว
จะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทย ก็ต่อเม่ือเข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 2 ประการ  
คือ 
      1) ผู้มีเงินได้จะต้องเป็น “ผู้อยู่ในประเทศไทย” คือ ได้อยู่ในประเทศไทยชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน (ปีภาษี
หมายความถึง ปีปฏิทิน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม) และ 
      2) ผู้มีเงินได้ได้นําเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย 
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 เงินได้พึงประเมิน 
   “เงินได้พึงประเมิน” ตามประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีใน
หมวดภาษีเงินได้และเงินได้ดังกล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่
ได้รับ ซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงินค่าภาษีอากรที่ ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภท
ต่าง ๆ   
   ดังนั้นจากความหมายดงักล่าว คําว่า “เงินได้พึงประเมิน” จึงได้แก่ 
    1) เงิน หมายถึง เงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ที่ได้รับแล้ว 
    2) ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน และต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้รับหรือได้มาแล้ว
ในระหว่างปีภาษี 
    3) ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคํานวณได้เปน็เงิน หมายถึง สิ่งที่ได้รับไม่ใช่
เงินหรือทรัพย์สิน แต่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงสามารถคิดคํานวณได้เป็นเงิน เช่น การท่ีลูกจ้าง
ได้รับประโยชน์จากการได้อาศัยบ้านของนายจ้างอยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า เป็นต้น 
    4) เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให ้ (ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ออกให้ใน
ทอดใด) โดยให้ถือว่าภาษีที่ออกให้สําหรับเงินได้ประเภทใด ให้ถือเงินได้ประเภทน้ัน และภาษีที่ออกให้
สําหรับเงินได้ของปีภาษีใด ให้ถือเป็นเงินได้ของปีภาษีนั้นด้วย 
    5) เครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไร   
     * คําว่า “เครดิตภาษี” นั้น หมายถึง การคืนเงินภาษีเงินได้ที่เก็บจากเงินปันผลหรือเงินส่วน
แบ่งกําไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นมาเพื่อขจัดหรือบรรเทาการเก็บ
ภาษีซ้ําซ้อนนั่นเอง (เงินปันผลซึ่งเป็นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเคยเป็นส่วนหน่ึงของกําไรสุทธิที่ได้
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว จึงมีผลทําให้เงินปันผลต้องเสียภาษีซ้ําซ้อนกันถึงสองครั้ง) 
   ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้รับจากบริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และผู้มีเงินได้มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยหรือผู้อยู่ใน
ประเทศไทยเท่านั้น จึงจะได้รับเครดิตภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้รับจากกองทุน
รวม จะไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษี (เพราะกองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด) 
  
 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน 
   ประมวลรัษฎากร   ได้แบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่   
   ประเภทที่ 1 ตามมาตรา 40(1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น 
    (1) เงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเลี้ยง โบนัส เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
    (2) เงินค่าเช่าบ้าน (ที่ได้รับจากนายจ้าง) 
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บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยให้มีผลบังคับใช้สาหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท  

2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวล
รัษฎากร จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 
ของค่าแห่งลิขสิทธ์ิ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอย่างอ่ืน สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 
100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควรได้  

3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้ 
 (1) ค่าลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(2) ค่าลดหย่อนสาหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(3) ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจากัดจานวนไม่เกิน 3 คน เป็น

คนละ 30,000 บาท โดยไม่จากัดจานวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิม
ท่ีให้ หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)  

(4) ในกรณีท่ีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 
บาท  

(5) กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน 

คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน 120,000 บาท  

4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้ 
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*ท้ังนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ยังคง

สามารถ ใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี 470) พ.ศ. 2551  

5.ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่า ท่ีผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
ดังนี้  

(1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว  
-หากผู้มีเงินได้เป็นโสดจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 50,000 บาท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 100,000 บาท  
-หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท 

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท  
(2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วย 

หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน  
-หากผู้มีเงินได้เป็นโสดจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมี

เงินได้เกิน 60,000 บาท  
-หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท

เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  
(3) กรณีกองมรดกของผู้ตายท่ียังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้เกิน 

30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท  
(4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคลจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เม่ือ

มีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท  
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87.หลักประหยัดของลักษณะการเก็บภาษีที่ดีหมายถึงส่ิงใด  
 (1) การเก็บภาษีในอัตราต่ํา 
 (2) ภาษีต้องทําให้เงินออมของผู้เสียภาษีเพ่ิมข้ึน  
 (3) ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บในอัตราตํ่า 
 (4) ต้องเก็บภาษีในอัตราสูง  
 (5) ภาษีต้องมีลักษณะผลักภาระไปข้างหลัง 
ตอบ  3ระบบภาษีที่ดีของ  Adam Smith  ในข้อของหลักประหยัด  คือ  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดเก็บควรอยู่ในอัตราตํ่า 
 
88.รัฐบาลจัดเก็บภาษีบุหรี่และสุรานําเข้าจากต่างประเทศในอัตราสูงด้วยวตัถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือรักษาเสถียรภาพของรายได้  
 (2) เพ่ือควบคุมสินค้าท่ีเป็นอันรายต่อสุขภาพ 
 (3) เพ่ือหาเงินไว้ใช้จ่าย  
 (4) เพ่ือช่วยเหลือผู้นําเข้าให้มีรายได้เพ่ิม  
 (5) เพ่ือยกระดับสินค้า 
ตอบ  2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือควบคุมการบริโภค  คือ  การเก็บภาษีระดับสินค้าที่
ฟุ่มเฟือย  หรือสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในอัตราท่ีสูง 
 
89.การรับภาระภาษีอาจแบ่งกันระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายเป็นการผลักภาระแบบใด 
 (1) ผลักภาระแบบกระจาย (2) ผลักภาระแบบกระจาย (3) ผลักภาระแบบผสม 
 (4) ผลักภาระไปข้างหน้า (5) ผลักภาระไปข้างหลัง 
ตอบ  2  การผลักภาระภาษีแบบกระจาย  (Diffused Shifting)  คือ  การผลักไปข้างหน้าหรือการ
ผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืน  และผลักไปข้างหลัง  คือ  การที่ผู้เสียภาษีรับภาระภาษีเอาไว้เองบางส่วน 
 
90.ในกรณีทีอุ่ปสงค์มีอัตราการยืดหยุ่นมากกว่าหน่ึงผลของภาระภาษีจะต้องตกอยู่กับใคร 
 (1) ผู้ซ้ือรับภาระมากกว่าผู้ขาย  (2) ผู้ซ้ือรับภาระน้อยกว่าผู้ขาย  
 (3) ผู้ซ้ือรับภาระเท่ากับผู้ขาย  (4) ผู้ขายรับภาระทั้งหมด  
 (5) ข้ึนอยู่กับอุปทาน 
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ตอบ  2 ถ้าอุปสงค์ของสินค้ามีความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง  แสดงว่า  เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย  ซ่ึงเมื่อ
ราคาเพิ่มข้ึนจะทําให้ปริมาณซ้ือลดลงอย่างมาก  ทําให้ผู้ขายผลักภาระภาษีไปให้ผู้ซ้ือได้น้อย 
 

91.การค้าระหว่างประเทศแตกต่างจากการค้าภายในประเทศเนื่องจาก 
 (1) ปัจจัยการผลิตโยกย้ายได้โดยเสรีในการค้าระหว่างประเทศ 
 (2) มีกฎระเบียบแตกต่างกันในการค้าระหว่างประเทศ 
 (3) เป็นการค้าในระบบเสรีนิยมเหมือนกันในการคา้ระหว่างประเทศ 
 (4) ใช้เงินตราเหมือนกันในการค้าระหว่างประเทศ 
 (5) ในการค้าระหว่างประเทศความม่ังคัง่ของชาติข้ึนอยู่กับปริมาณของโลหะมีค่า 
ตอบ  2 ข้อแตกต่างของการค้าภายในประเทศกับการค้าระหว่างประเทศมีดังนี้  คือ   
 1.  การค้าระหว่างประเทศจะมีเรื่องความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ, ระบบเงินตรา, ระเบียบ
ข้อบังคับ  และประเพณีวัฒนธรรม  เข้ามาเกี่ยวข้อง   
 2.  การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตภายในประเทศ  จะทําได้ง่ายกว่าในกรณีของการค้า
ระหว่างประเทศ 
92. ทฤษฎีการค้าของสํานักคลาสสิก สมมุติให้ต้นทุนการผลิตข้ึนอยู่กับส่ิงใด  
 (1) แรงงานเพียงอย่างเดียว  (2) ที่ดินกับแรงงาน  
 (3) ที่ดิน แรงงานและทุน  (4) ค่าเสียโอกาส  
 (5) เทคนิคการผลิต 
ตอบ  1  สํานักคลาสสิกโดย  Adam Smith  ได้ใช้ทฤษฎีมูลค่าแรงงานเป็นเครื่องมือในการวัด
ต้นทุนการผลิต  ซ่ึงทฤษฎีนี้จะใช้ปัจจัยในการผลิตเพียงชนิดเดียว  คือ  แรงงาน  ดังนั้นราคาของ
สินค้าและประสิทธิภาพในการผลิตจึงข้ึนอยู่กับจํานวนแรงงานและประสิทธิภาพของแรงงานท่ีใช้
ในการผลิตสินค้าชนิดนั้น 
 
93. ถ้าประเทศญี่ปุ่นผลิตสินคา้ข้าวได้ด้วยต้นทุนตํ่ากว่าประเทศไทย และประเทศไทยผลิตผ้าได้
ด้วยต้นทุนตํ่ากว่าญี่ปุ่น การค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นสามารถเกิดข้ึนได้ตามทฤษฎีใด 
 (1) ทฤษฎีการได้เปรียบสมบูรณ์   (2) ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 (3) ทฤษฎีการเปรียบประโยชน์                   (4) ทฤษฎีมูลค่าระหว่างประเทศ  
 (5) ทฤษฎีสมการการแลกเปล่ียน 
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