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หน้าท่ีของประชาชนในการช าระภาษีอากร 
 

อาจารย์ชวฤทธิ์  โยศรคีณุ1 
 

บทคัดย่อ 
 ภาษีคือส่ิงท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อน ามาใช้บริหารและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าท้ัง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศและรักษาความ
สงบภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของราชการ ทหาร ต ารวจ ผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ
ประชาชน เงินภาษีซึ่งการเรียกเก็บจากราษฎรนั้น มีมาต้ังแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากหลักฐานศิลาจารึกของ        
พ่อขุนรามค าแหง เรียกว่า “จกอบ จ ากอบ หรือจังกอบ” เรียกได้ว่าการเรียกเก็บภาษีจากราษฎร เป็น
เครื่องมือทางการคลังท่ีส าคัญในการบริหารประเทศและเพื่อให้รัฐบาลสามารถด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีมีต่อ
ประชาชนในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 หลักในการจัดเก็บภาษีอากร หน่วยงานผู้มีหน้าท่ีในการจัดเก็บได้ถือปฏิบัติ คือหลักประโยชน์และ
หลักความสามารถในการจ่ายภาษีอากร ภาษีอากรท่ีดีมีลักษณะเป็นธรรม แน่นอน เป็นกลาง อ านวยรายได้ 
ยืดหยุ่นและเอื้อต่อกัน การจัดเก็บมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องก าหนดฐานภาษี อัตราภาษีแล้ว ยังต้อง
ก าหนดวิธีการเสียภาษีและวิธีบังคับใช้กฎหมายภาษีอากรด้วย 
 การหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรไม่ได้จ ากัดเฉพาะความผิดตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น แต่ถือเป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วยหน้าท่ีในการเสียภาษี
อากรตามกฎหมายเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญ 
 
บทน า 
 เป็นท่ีทราบกันดีว่ารายได้ในการบริหารประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 มาจากภาษีอากร
รัฐบาลมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อน ามาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยผู้เสียภาษีอาจไม่ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากการเสียภาษีบางครั้งท าให้ผู้เสียภาษีรู้สึกว่าตนไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเสียภาษีเพราะ
มีความคิดเห็นว่าการจัดเก็บภาษีท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นธรรมหรือไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา
จากการเสียภาษีการเสียภาษีมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนปัญหาตามท่ีกล่าวมานั้นท าให้เกิดแนวความคิดในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อก่อให้เกิดความท่ัวถึงเป็นธรรมรวมถึงต้องค านึงถึงหลักของความ
คุ้มครองสิทธิและหน้าท่ีของผู้เสียภาษีด้วยซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์ได้ก าหนดหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีไว้ตาม
ทฤษฎีของ AdamSmith ได้สรุปหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท่ีดีไว้ทั้งส้ิน 4 ประการคือ 
 1.  ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีโดยจะต้องยึดหลักว่าผู้ท่ีมีรายได้มากควรจะต้องเสียภาษี
มากคนมีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อยตามก าลังความสามารถในการช าระภาษี (Ability to Pay) ของแต่ละคน 
 2.  ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุมและแน่นอนเช่นผู้เสียภาษีจะต้องช าระภาษี
เมื่อใดท่ีไหนถ้าผู้ใดละเลยหลีกเล่ียงหรือล่าช้าจะต้องได้รับโทษอย่างไรเป็นต้น 
 3.  ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีมากท่ีสุดเช่นควรก าหนดช่วงเวลาในการช าระภาษีให้นาน
พอสมควรเพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษีและควรใช้วิธีการท่ีง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อมิให้ผู้เสียภาษีเกิดความเบื่อ
หน่ายหรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีท่ีต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมากเป็นต้น 
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 4.  ต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่ าแต่เก็บได้มากและท่ัวถึงดีกว่าท่ีจะเก็บในอัตราสูงแต่เก็บได้น้อย
เนื่องจากเก็บแต่เฉพาะคนท่ีมีรายได้มากอีกประการหนึ่งก็คือการเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงย่อมเป็นการยั่วยุให้ผู้
เสียภาษีเกิดความรู้สึกเสียดายเงินและพยายามหลีกเล่ียงภาษี 
 จากหลักการและทฤษฎีข้างต้นได้ถูกน ามาประยุกต์เพิ่มเติมข้อคิดเห็นตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้
ความชัดเจนในการท างานซึ่งกลุ่มนักวิชาการภาษี (พ.ศ. 2557) ได้ระบุว่าภาษีอากรท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. มีความเป็นธรรมควรเสียภาษีอากรโดยพิจารณาถึงความสามารถประกอบกับผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนแต่ละคนได้รับเนื่องจากกิจกรรมของรัฐ 
 2.  มีความแน่นอนและชัดเจนสามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นการป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
 3.  มีความสะดวกวิธีการและก าหนดเวลาในการเสียภาษีต้องค านึงถึงความสะดวกของผู้เสียภาษีอากร 
 4.  มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรต้องประหยัดรายจ่ายท้ังของผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษีอากร
กล่าวคือต้องท าให้จัดเก็บภาษีอากรได้มากแต่มีต้นทุนการจัดเก็บน้อยท่ีสุด 
 5.มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจการจัดเก็บภาษีอากรต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของ
กลไกตลาดหรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
 6.อ านวยรายได้การจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีต้องช่วยให้รัฐมีรายได้ท่ีเพียงพอกับการใช้จ่าย 
 7.  มีความยืดหยุ่นต้องสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อให้
เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการก าหนดทิศทางและเสถียรภาพท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ภาษีอากรอาจเป็นเงินหรือส่ิงของท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายการบริหาร
ประเทศ โดยยึดหลักในการจัดเก็บ คือหลักประโยชน์และหลักความสามารถในการจ่ายภาษีอากร ภาษีอากรท่ี
ดีมีลักษณะเป็นธรรม แน่นอน เป็นกลาง อ านวยรายได้ ยึดหยุ่นและเอื้อต่อกัน การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างภาษีอากรนั้น นอกจากจะต้องก าหนดฐานภาษี อัตราภาษีแล้ว ยังต้องก าหนดวิธีการเสียภาษีและวิธี
บังคับใช้กฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
ความหมายและประเภทภาษีอากร 
  ค าว่าภาษีอากร (TAX)นั้นมีผู้ให้ค านิยามไว้หลายความหมายด้วยกัน ดังเช่น 
  หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ และน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร 
  หมายถึง เงินท่ีเคล่ือนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการ กู้ยืมหรือขายสินค้า หรือ
ให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 
  หมายถึง เงินท่ีบุคคลถูกบังคับให้ต้องจ่ายให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้น าไปใช้จ่ายใน กิจการอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ท่ัวไป โดยท่ีผู้จ่ายไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการเฉพาะตัว 
 ประเภทของภาษีอากรท่ีส าคัญในประเทศไทย ก็ประกอบไปด้วย 8 ประเภทหลัก ดังนี้ 
  1.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากกิจการธุรกิจ ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบบริษัทฯ หรือรูปแบบห้างหุ้นส่วน 
  2.ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคือ วิธีหนึ่งในการจัดเก็บภาษีล่วงหน้า ซึ่งเป็นภาษีท่ีถูกหักไว้ ต้ังแต่ตอนผู้
จ่ายหรือคู่ค้า ท าการ “จ่ายเงินได้” ให้กับเราหรือกิจการของเรานั่นเอง 
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  3.ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ จ านวนเงินท่ีคิดเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าและบริการ (ซึ่งโดยท่ัวไปอยู่ท่ี
7%) ซึ่งผู้ประกอบกิจการท่ีมีรายได้ต้ังแต่ 1.8 ล้านขึ้นไปต่อปีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร 
จะต้องท าหน้าท่ีเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวจากผู้ซื้อและน าส่งให้กับรัฐ 
  4.ภาษีธุรกิจเฉพาะคือ ภาษีท่ีเรียกเก็บส าหรับกิจการท่ีเฉพาะเจาะจง เช่นการธนาคาร การ
จ าน า ประกันชีวิต หรือการขายอสังหาริมทรัพย์หรือท่ีดินในเชิงการค้าเพื่อท าก าไร 
  5.อากรแสตมป์คือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการท าสัญญาร่วมกัน เช่น สัญญาเช่าท่ี สัญญากู้ยืม
เงิน สัญญาจ้างท าของ เป็นต้น 
  6.ภาษีศุลกากรคือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็น
ก าแพงภาษีป้องกันราคาสินค้าและคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ปัจจุบันเริ่มลดความส าคัญลง
เนื่องจากหลายประเทศรวมตัวกันเปิดการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น 
  7.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีท่ีจัดเก็บกับประชาชนท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพและมีรายได้
เกิดขึ้นและมีจ านวนเงินได้ต่อปีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีต้องเสียภาษี ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่น
แบบแสดงภาษีทุกปี ถึงแม้จะมีรายได้ไม่ถึงหลักเกณฑ์ท่ีต้องเสียภาษีก็ตาม 
  8.ภาษีสรรพสามิตคือภาษีท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบการสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งมี
เหตุผลสมควรท่ีต้องรับภาระทางภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าท่ีมีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
และสังคม เช่น เหล้า บุหรี่ เป็นต้น 
 และนี่คือ 8 ประเภทของภาษีอากรท่ีส าคัญซึ่งคนไทยทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องศึกษาประเภทภาษีในหัวข้อ 1–
5 ให้เข้าใจถ่องแท้ เพราะหากยื่นภาษีไม่ครบและไม่ถูกต้อง นอกจากจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมแล้วอาจจะโดน
เบ้ียปรับ จนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการก็เป็นได้ 
 
ความส าคัญของภาษีอากร 
  ภาษีอากรถือเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของรัฐ ท่ีจะน ามาพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ อย่าง ท่ี
กล่าวไว้แล้วว่า ภาษีอากรมีผลกระทบต่อรายได้ท่ีแท้จริงของผู้มีเงินได้ ดังนั้นนโยบายภาษีอากรท่ีดีต้อง
ตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรม การกระจายรายได้ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศท้ังนี้ท้ังนั้นนโยบาย ภาษีอากรอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายการเงินการคลัง 
5 ประการดังนี้ 
   1.  การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2.  การจ ากัดการบริโภคหรือส่งเสริมการบริโภคบางชนิด 
   3.  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   4.  การจัดสรรงบประมาณ รายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม 
   5.  การส่งเสริมสังคม การศึกษา การกีฬา และส่ิงแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร 
  การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐมีวัตถุประสงค์หลายประการซึง่พอได้ดังนี้ 
  1.เพื่อหารายได้ รัฐบาลจ าเป็นต้องหารายได้เพื่อใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจการท่ีว่า เป็นกิจการเพื่อ
ส่วนรวมเช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา เป็นต้น 
  2.เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะน าเงินระบบ ภาษีอากรมา
กระตุ้นความเจริญเติบโต เช่นการลดอัตราภาษีอากรเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของ ประชาชน การยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI: Board of Investment) 
  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน ซึ่งรัฐบาลสามารถน าระบบ การจัดเก็บ
ภาษีอากรเพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้า ประเภทฟุ่มเฟือยซึ่งมิได้
จ าเป็นต่อการครองชีพให้สูงท าให้มีราคาแพงเพื่อ ป้องกันมิให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงินฟุ่มเฟือยจนเกินไป 
เป็นต้น 
  4.เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ ในกรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติ รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจเช่นการกระตุ้นการจ้างงานใน ยามท่ี เศรษฐกิจตกต่ า การ
ป้องกันภาวะเงินเฟ้อด้วยมาตรการทางภาษี เป็นต้น 
  5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการกระจายความมั่งค่ังของกลุ่มคน
ร่ ารวยมาสู่คนยากจน ซึ่งนับว่าเป็นการลดช่อง ว่างระหว่างกลุ่มคนท้ัง 2 กลุ่มให้น้อยลงเพราะตามหลักการ
จัดเก็บภาษีนั้น คนร่ ารวยย่อมต้องรับภาระ ภาษีมาก ส่วนคนยากจนเสียภาษีน้อยหรืออาจไม่ต้องเสียเลย 
นับว่าเป็นการดึงเอารายได้จากคนร่ ารวยมาสู่คนยากจนทางอ้อมวิธีหนึ่ง 
  6. เพื่อเป็นเครื่องมือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยปกติเมื่อรัฐบาลต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการ
ใหญ่ (Mega Project) ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากรัฐบาลอาจใช้การจัดเก็บภาษีอากรบางชนิดให้มาก ขึ้นเพื่อ
น าเงินท่ีได้มาท าโครงการให้ได้ตามนโยบายของรัฐ 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
 ภาษีอากรท่ีจัดเก็บแต่ละประเภทก าหนดสถานะผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และวิธีการเสียภาษีแตกต่างกัน
แล้วแต่กรณี ภาษีท่ีจัดเก็บจากรายได้นั้นครอบคลุมผู้มีรายได้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล
ประเภทต่างๆ โดยมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผู้มีรายได้
ท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป และหน่วยภาษี ท่ีได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษ ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม จัดเก็บจากนิติบุคคลท่ีมีรายได้ เป็นต้น 
 ภาษีบางประเภทจัดเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งสามารถผลักภาระภาษีไปให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ผู้กระท า
ตราสารบางประเภทอาจอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีท่ีเรียกว่า อากรแสตมป์ อีกด้วย 
 
สิทธิของผู้เสียภาษ ี
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้ 
 1.  การผ่อนช าระภาษี 
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 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภงด. 90 ภงด. 91ท่ีมีจ านวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่ง
จ่ายงวดละเท่าๆ กัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรท่ีค้างช าระโดยยื่นค าร้องขอผ่อน
ภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนช าระของกรมสรรพากร 
 2.  การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี 
     กรณีท่ีผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้
เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6)ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30
วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน30วัน นับแต่วันได้รับค าวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หาก
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องช าระภาษี พร้อมท้ังเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน 
 3.  ขอทุเลาการช าระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการช าระหนี้ภาษีอากรค้าง 
 การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีท่ีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้
ช าระภาษี มีหน้าท่ีต้องช าระภาษีตามการประเมินนั้น ภายในก าหนดเวลาท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน 
อย่างไรก็ตาม หากต้องการรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอทุเลาการช าระ
ภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการช าระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของ
กรมสรรพากร 
 4.  ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร 

ผู้เสียภาษีท่ีมีหน้าท่ียื่นแบบฯ และช าระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย หาก
มิได้ยื่นแบบฯ หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย
นอกเหนือจากเงินภาษีท่ีต้องช าระอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากการกระท าความผิดมีเหตุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษี
อาจมีค าร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ส าหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีอธิบดีอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี และได้มีการช าระหรือน าส่งภาษี
ภายในก าหนดเวลาท่ีขยายแล้ว เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง 
 5.  ขอคัดเอกสารหรือขอส าเนาเอกสาร 
  ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอส าเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอ
คัดส าเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเองหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทท่ีเป็นของตน เป็นต้น 
 
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีหน้าท่ีตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้ 
  1.  ยื่นแบบฯ และเสียภาษีอากรท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  2.  ขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้วแต่
กรณี และหากมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญ จะต้องแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง 
  3.  จัดท าเอกสารหลักฐาน และบัญชีใดๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดได้แก่ ใบรับ ใบส่งของ 
ใบก ากับภาษี บัญชีรายได้ รายจ่าย งบการเงิน บัญชีพิเศษ ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
  4.  ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบ หรือหนังสือขอให้ยื่นเอกสาร 
หรือหลักฐานใดๆเพื่อประกอบในการเสียภาษีอากร ตลอดจนปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน 
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  5.  ช าระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ภายในก าหนดเวลาหากมิได้ช าระ
ภาษีหรือช าระไว้ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานมีสิทธิยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร 
เพื่อน าไปช าระหนี้ภาษีได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล 
  6.  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร นอกจากต้องรับผิดทางแพ่งแล้ว ยังต้องรับผิดทาง
อาญาอีกด้วย 
 
หน่วยงานที่จัดการในการเก็บภาษีอากร 
  1.  กรมสรรพกรจัดการเรื่องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 
  2.  กรมสรรพสามิตเป็นภาษีประเภทท่ีเรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยสินค้า
หรือบริการนั้นๆ มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าท่ีได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ เช่น สุรายาสูบไพ่ 
แบตเตอรี่น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันน้ าหอมรถยนต์เรือยอชต์รวมทั้งสถานบริการ เช่น สนามแข่งม้าและสนาม
กอล์ฟ เป็นต้น 
  3. กรมศุลกากรจัดการเรื่องการเก็บภาษีน าเข้าและออกภายในประเทศ ท้ังนี้เพื่อปกป้อง
สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไม่ให้ถูกโจมตีจากสินค้าต่างประเทศท่ีมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาย่อมเยากว่า 
  4. ส่วนราชการท้องถิ่นจัดการเรื่องภาษีบ ารุงท้องท่ี โรงเรือนและป้าย 
 
อัตราในการเรียกเก็บภาษ ี
  1.อัตราก้าวหน้า จัดเก็บในอัตราท่ีสูงขึ้น เมื่อรายได้สูงขึ้นจะช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางด้าน
รายได้ 
  2. อัตราคงท่ี ไม่ว่ารายได้จะสูงหรือต่ าก็เก็บภาษีในอัตราเดียวกัน 
  3. อัตราถอยหลัง จัดเก็บภาษีในอัตราท่ีลดลงเมื่อผลิตสินค้าได้มาก เพื่อการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า เป็นการเก็บภาษีท่ีท าให้เกิดความยุติธรรมมากท่ีสุด เพราะเมื่อผลิต
สินค้าหรือมีทรัพย์สินมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะต้องควรเสียมากขึ้นเท่านั้น 
 
 
หากไม่เสียภาษีจะเป็นอยา่งไร 
 โดยปกติไม่ว่าบุคคลจะเป็นผู้ท่ีมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ก็จ าเป็นท่ีจะต้องมี
การยื่นแบบเสียภาษีเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ทางรัฐบาลได้รู้ว่าบุคคลมีความบริสุทธิ์ใจท่ีจะไม่หลีกเล่ียงการเสีย
ภาษี แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าหากรายได้ต่อปีไม่ถึง 50,000 บาท ก็ไม่จ าเป็นต้องยื่น โดยช่วงเวลาในการยื่นเสียภาษี
จะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม ของทุกปี โดยในปัจจุบันสามารถยื่นเสียภาษีผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ท าให้
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีลืมหรือตั้งใจท่ีจะไม่ยื่นการเสียภาษีจะมีโทษในกรณีดังกล่าว คือ 
 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีไม่ได้ท าการยื่นแบบการเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน และเสียเพิ่ม 5% ต่อเดือนจนกว่าจะเสีย หากว่าไม่
ย่อมเสียภาษีหากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบการยื่นภาษีขาดจะต้องเสียเพิ่มและถูกปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าตัว 
 ต้ังใจแสดงหลักฐานเท็จมีโทษจ าคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท 
 การหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรไม่ได้จ ากัดเฉพาะความผิดตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น แต่ถือเป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วยหน้าท่ีในการเสียภาษี
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อากรตามกฎหมายเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญ โดยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรซึ่งเป็น
อ านาจและความรับผิดชอบของกรมสรรพากร แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อประชาชนรู้หรือเพิ่งรู้ว่าตนมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีอากรก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนกรณี
ประชาชนท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีอากรได้หลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร โดยไม่ช าระภาษีให้แก่กรมสรรพากรหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หนีภาษีอากร (Tax evasion) เจ้าพนักงานกรมสรรพากรสามารถประเมินภาษีอากรบุคคล
ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ส่งผลให้ต้องเสียภาษีในจ านวนท่ีตนไม่ได้เสียหรือเสียขาดไป พร้อมท้ังต้องเสียเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่มได้ประการหนึ่ง 
 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันปัญหาการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรไม่ได้จ ากัดเฉพาะความผิดตามประมวล
รัษฎากรแล้วเท่านั้น แต่หากการหลีกเล่ียงภาษีอากร พยายามหลีกเล่ียงภาษีอากร หรือฉ้อโกงภาษีอากร หรือ
ขอคืนภาษีโดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน เช่น กรณีตามมาตรา 37 
มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นความผิดอาญาตามประมวลรัษฎากรอยู่แล้ว แต่
การกระท าดังกล่าวยังถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน
อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งการก าหนดให้อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวต้องพิจารณาองค์ประกอบตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็น
ส าคัญ 
 
 
บทสรุป 
  ภาษีอากร มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการหา
รายได้ของรัฐ ช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ควบคุมการบริโภคของประชาชน สร้างความมั่นคงต่อสังคม 
โดยการจัดเก็บภาษีนั้นจะจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีรายได้ และการจัดเก็บภาษีนั้นมีท้ังการ
จัดเก็บโดยตรงท่ีเรียกว่าภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อมการจัดเก็บภาษีอากรนั้นถือเป็นรายได้หลักของประเทศ
ท่ีจะน ามาใช้เป็นรายจ่าย โดยการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 
   โดยปกติไม่ว่าบุคคลจะเป็นผู้ท่ีมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ก็จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ทางรัฐบาลได้รู้ว่าบุคคลมีความบริสุทธิ์ใจท่ีจะไม่หลีกเล่ียง
การเสียภาษี แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าหากรายได้ต่อปีไม่ถึง 50,000 บาท ก็ไม่จ าเป็นต้องยื่น โดยช่วงเวลาในการยื่น
เสียภาษีจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม ของทุกปี โดยในปัจจุบันสามารถยื่นเสียภาษีผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว 
ท าให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีลืมหรือตั้งใจท่ีจะไม่ยื่นการเสียภาษีจะมีโทษตามกฎหมาย 
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