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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ใช้สิทธิใน
การผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545  ทั้งนี้
เพ่ือหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมส าหรับส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และกรมสรรพากรในการ
ด าเนินการให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลง และเกิด
ความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระ  
ภาษีอากร พ.ศ.2545มากขึ้น โดยสาเหตุที่ท าการศึกษาเรื่องนี้เนื่องมาจากปรากฏข้อมูลสถิติการ
เร่งรัดหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556-2558 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระเฉลี่ย
ทั้งสิ้น 81,555,511.73 บาท แต่สามารถเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้เฉลี่ยเพียง 36,748,077.31บาท
หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 45.06 อีกประการหนึ่งคือ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีผู้ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ านวนทั้งสิ้น 
226 ราย ซึ่งรวมเป็นจ านวนหนี้ภาษีอากรค้างทั้งสิ้น 40,593,260.29 บาท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ค้างภาษี
อากรรายใดใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร 
พ.ศ.2545เลย ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะท าให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีอากรได้ไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย ส่งผลให้เงินงบประมาณที่จะได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรลดน้อยลงจนไม่สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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       การศึกษาเรื่องนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research Method) 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาได้ในเชิงลึกและตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยท าการรวบรวม 
ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย โดยคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มเลือก(random)จากบัญชีรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีอากร
ของอ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน  2 ราย  เจ้าหน้าที่รับช าระ 
ภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐมจ านวน 1 รายและสาขาก าแพงแสนจ านวน 
1 ราย และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 ราย  
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสถิติการ
เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษาวิจัยอีกด้วย  

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสาเหตุที่ท าให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ใช้สิทธิใน
การผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.
2545 นั้นเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรกคือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี 
อากรและระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 อีกประการหนึ่งคือ ผลของ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษีอากรของประชาชนลดลง 
           จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1และกรมสรรพากรไว้ 4 แนวทางคือ ปรับปรุงวิธีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรให้ประชาชนสามารถท าความเข้าใจ ได้ง่ายขึ้นและ
แพร่หลายยิ่งขึ้น ปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประชาชนสามารถใช้ในการ
ค านวณเพ่ือเสียภาษีได้ง่ายขึ้น เพ่ิมสิทธิหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้
เสียภาษีที่มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหลายคน พิจารณาผ่อนคลายระเบียบการ
ผ่อนช าระภาษีอากรค้างให้ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถผ่อนช าระภาษี
อากรได้เป็นระยะเวลานานขึ้น และควรปรับปรุงบทลงโทษทางอาญาส าหรับผู้ค้างช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาให้มีเฉพาะโทษปรับในอัตราต่ าเท่านั้น ไม่ควรมีโทษจ าคุก ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสมัครใจใน
การเสียภาษ ี  

 
ค าส าคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, หนี้ภาษีอากรค้าง, การผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้าง
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ABSTRACT 
 

      The study of the Personal Income Tax delinquent payment in the 
Nakhonpathom Area Revenue Office1 aims to study the causes of the people’s 
default of paying debt and the people’s lack of tax installment rights according to 
the Revenue Department regulation of tax installment (2545 B.E.) in order to 
overcome the problems, suggestions from people in the Nakhonpathom Area 
Revenue Office1 has been studied. This would reduce the responsibility for the 
Revenue Department and would trigger the people to pay their debts according to 
the Revenue Department regulation of tax installment (2545 B.E.).The motivation of 
this study is from the statistical data of the Personal Income Tax delinquent 
accumulation of the Nakhonpathom Area Revenue Office1 from 2013 to 2015. The 
average of the Personal Income Tax delinquent is 81,555,511.73 baht; however, the 
Nakhonpathom Area Revenue Office1 can accumulate only 36,748,077.31 baht or 
45.06% of total. In fiscal year 2016 on February 11, 2016, the number of the Personal 
Income Tax delinquent is 226 people, which totaled up to 40,593,260.29 baht of 
debt. Furthermore, the tax installment rights of people have not been reserved 
according to the Revenue Department regulation of tax installment (2545 B.E.). If 
these problems have not been solved, the government would not be able to 
completely  collect  the  Personal Income Tax and  the budgets from the Personal  
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 Income Tax would be lessen. This would also affect the administration and the 
development of the country. 
                 This study utilizes the qualitative research method for understanding 
the actual cause of these problems. The data are collected by the following using 
the primary data from 10 tax debtors that have The Personal Income Tax delinquent 
payment problems in the Nakhonpathom Area Revenue Office1. The data are 
randomly collected from the list tax debtors in the Office of Tax and 
Revenue MueangNakhonPathom, KamphaengSaen, Don Tum, Bang Len, and Nakhon 
Chai Si . This also includes tax debt collectors in the Nakhonpathom Area Revenue 
Office1 (2persons), tax debt collector of the Office of Tax and Revenue MueangNakhon        
Pathom Branch (1 person), tax debt collector of the Office of Tax and Revenue 
KamphaengSaen Branch (1 person), and tax debt collector of Regional Revenue 
Office 6 (1 person). In addition, the personal data about the income tax of debtors 
and statistics of the Personal Income Tax delinquent accumulated from the 
Nakhonpathom Area Revenue Office 1 have also been studied. Related laws and 
regulations are used to conclude this research work.  
                 From the result, the majority of population thinks that the causes which 
make people in the Nakhonpathom Area Revenue Office1 do not pay their taxes and 
do not use their rights according to the Revenue Department regulation of tax 
installment (2545 B.E.) are firstly, the lack of people’s knowledge and understanding 
about tax law and Revenue Department regulation of tax installment (2545 B.E.) and 
secondly, the problem related to the economic revolution that decreases the 
potential for people to pay the debts.  

From this finding, the researcher suggests four ways to improved 
administration of Nakhonpathom Area Revenue Office1 and Revenue Department. 
Firstly, to improve the processes of giving people knowledge and understanding 
about tax law. Secondly, to improve the Personal Income Tax return for taxpayer in 
order for people to calculate the taxes easier. Thirdly, the Personal Income Tax 
breaking rights is given for taxpayer with many children support and ease of tax 
installment regulation to given longer times for tax installment.  Lastly, the penalty  
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for tax debtors should be indulgent to have only fine penalty and no imprisonment 
for making the willingness of tax payment. 
 
Keywords: Personal Income Tax, Tax Delinquent, Tax Installment  
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การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในเขตพื้นที ่ส านักงานสรรพากรพื้นที ่นครปฐม 1”นี้เริ่มต้นจัดท าและได้รับการขัดเกลาแนะน า
จนกระทั่งส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ ผู้เป็นทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ  ซึ่งผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่นี้ในค าแนะน าอันมีค่าและความเป็นกันเองที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้ตลอดมา 
                    นอกจากนี้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการค้นคว้าอิสระ
เรื่องนี้ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  
ชัชวาลย์ คณบดี  คณาจารย์ทุกท่าน  รวมทั้งคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้แก่ผู้เขียนจนกระทั่งมีภูมิความรู้เพียงพอที่จะท าการค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ให้ส าเร็จลงได้      
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภารกิจหลักของรัฐบาลในการบริหารประเทศคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นไป
โดยเรียบร้อยต่อเนื่อง และการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยต่อเนื่องนั้นคือ การขับเคลื่อนกระบวนการท างาน
ภาครัฐทุกด้านให้ด าเนินไปตามระบบและกลไกที่วางไว้โดยกฎหมายอย่างต่อ เนื่องตลอดเวลา เช่น 
การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งกิจการ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศ  
หากหยุดชะงักไปก็จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอาจมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของประเทศได้ ส่วนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยประเทศนั้นคือ การสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจให้เกิด 
ขึ้นภายในประเทศเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อถือบนเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัย
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสาร ท าธุรกรรม และเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศ 
อย่างไร้พรมแดน ความเจริญก้าวหน้าของประเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศได้เป็นอย่างดี    

แต่การบริหารประเทศก็เช่นเดียวกับการบริหารกิจการทั่วไปที่จ าเป็นต้องมีปัจจัย 
พ้ืนฐานทางการบริหาร 4 ประการได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ 
ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานทางการบริหารของภาครัฐมีที่มาดังต่อไปนี้ 

       (1) บุคลากร ได้มาจากการสรรหาและการคัดเลือกโดยวิธีการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง                 

       (2) งบประมาณ ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรของกรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรม
เป็นหลักคือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต นอกจากนั้นก็เป็นรายได้จาก
รัฐวิสาหกิจและกิจการอื่นๆของรัฐบาล 

       (3) การบริหารจัดการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการต่างๆ 
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       (4) วัสดุอุปกรณ์ ได้มาจากการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ  

ปัจจัยด้านงบประมาณซึ่งมีที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรเป็นหลักดังกล่าวถือเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรุดหน้า 
โดยเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ส่วนประกอบต่างๆ ของประเทศเจริญเติบโต
และสามารถท างานได้ตามปกติ  

ส าหรับประเทศไทยการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของชนชาวไทยตามได้มีการบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ โดยมีประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่
ก าหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับสิทธิหน้าที่  หลักเกณฑ์ และวิธีการเสียภาษีอากรที่ส าคัญที่สุด  
เนื่องจากภาษีอากรที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรถือเป็นภาษีที่เป็นรายได้หลักของประเทศโดย
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีกรมสรรพากรซึ่งเป็นส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงการคลังท าหน้าที่ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ส าหรับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดเก็บคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2555–2558 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 1,617,283.03  
ล้านบาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 1,647,003.25  
ล้านบาท                              

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 1,729,980.11  
ล้านบาท                     

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 1,729,444..87 
ล้านบาท1 

การบริหารราชการของกรมสรรพากรในส่วนกลางแบ่งออกเป็นกลุ่มงานใหญ่ๆ 4 กลุ่มงาน  

                                           

 
1
 ส านักวิชาการแผนภาษี , “ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรทั้งประเทศ  ปีงบประมาณ 2550  

- 2558,” กรมสรรพากร , http://www.rd.go.th/publish/310.0.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 20  มกราคม 2559). 
 
 

http://www.rd.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publish/310.0.html
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และส านักซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง 14 ส านัก ในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคมีส านักงาน
สรรพากรภาคจ านวน 12 ภาค ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จ านวน 119 พ้ืนที่ และส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาจ านวน 850 สาขา   

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ ่งอยู ่ในอ านาจหน้าที ่ของกรมสรรพากร2    
จะจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีที่
ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ท าในประเทศไทย  กิจการของนายจ้างในประเทศไทย
หรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  รวมทั้งผู้อยู่ในประเทศไทยที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล 
รัษฎากรในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ท าในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่ 
อยู่ในต่างประเทศ หากมีการน าเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย บุคคลผู้นั้นก็มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรด้วยเช่นกัน  

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวมี
หน้าที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปตามแบบ
ที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด3 หากบุคคลดังกล่าวไม่ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรภายใน
ก าหนดหรือยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรภายในก าหนดแต่ช าระไว้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  
เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรก็จะท าการวิเคราะห์และประเมินภาษีอากรให้บุคคลดังกล่าว
ช าระเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาให้ช าระภาษีอากรเพ่ิมเติมภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และหากบุคคลผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีอากรของ   
เจ้าพนักงานก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งในท้องที่
กรุงเทพมหานครจะประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  
และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ส่วนในท้องที่จังหวัดอื่นจะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู ้แทน สรรพากรภาคหรือผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน โดยจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตาม
หมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน กรณีจึงต้องห้ามอุทธรณ์  ส่วนภายหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วหาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาไม่เป็นที่พอใจของผู้เสียภาษี บุคคลนั้นก็
สามารถจะอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันนับ

                                           

 
2 ประมวลรัษฎากร , มาตรา 40-41, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 56 (1 เมษายน 2482) : 1.  
3 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  18-27, 30(1), 56 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  

2482) : 1.  
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แต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์4  และหากศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษาออกมาไม่เป็นที่
พอใจของผู ้เสียภาษีอากรอีก ผู ้นั ้นก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
ดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในก าหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ซึ่งค า
พิพากษาของศาลฎีกาในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นที่สุด  แต่หากผู้เสียภาษีอากรไม่อุทธรณ์การประเมินของ 
เจ้าพนักงานภายในก าหนด หรือได้ยื่นอุทธรณ์ภายในก าหนดแล้วแต่ถูกวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ บุคคล
ดังกล่าวก็มีหน้าที่ต้องช าระภาษีอากรตามที่ถูกประเมินให้ครบถ้วนถูกต้องภายในก าหนดเวลา  มิฉะนั้น
กฎหมายจะถือว่าหนี้ภาษีอากรดังกล่าวเป็นหนี้ค้างซึ่งนอกจากจะต้องเสียเงินเพ่ิม(ดอกเบี้ย)ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือน า 
ส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับแล้วยังจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างของกรม 
สรรพากรด าเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร5 โดยการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอีกด้วย  นอกจากนี้หากหนี้ภาษี
อากรค้างดังกล่าวรวมเป็นจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000,000.-บาทขึ้นไป ผู้ค้างภาษีอากรก็อาจจะถูกกรม 
สรรพากรฟ้องร้องให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ได้  ซึ่งมาตรการ
บังคับทางกฎหมายเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ผู้ค้างภาษีอากรได้รับความเดือดร้อนทั้งทางทรัพย์สิน การประกอบ 
อาชีพ และสถานภาพทางสังคมเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้างภาษีอากรจากการที่จะต้อง
ถูกเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างและด าเนินคดีดังกล่าว กรมสรรพากรก็ได้ออกระเบียบกรมสรรพากร      
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ขึ้น6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้างภาษีอากรที่มีศักยภาพใน    
การช าระภาษีอากรน้อยสามารถใช้สิทธิขอผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างเป็นงวดๆ ได้โดยไม่จ าเป็น  
ต้องช าระภาษีอากรค้างที่เป็นเงินจ านวนมากให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว โดยผู้ค้างภาษีอากรมีสิทธิผ่อน
ช าระภาษีอากรค้างเป็นงวดรายเดือนโดยเฉลี่ยงวดละเท่าๆกันทุกเดือน ซึ่งในการผ่อนช าระหนี้ 
ภาษีอากรค้างนั้นผู้ขอผ่อนช าระต้องยื่นค าร้องขอผ่อนช าระพร้อมกับแนบเอกสารที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
                                           

 
4 ประมวลรัษฎากร , มาตรา 30(2) , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
5 -ประมวลรัษฎากร , มาตรา 12 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1.  

  -พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 , มาตรา  7, 9 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  57 (30 
ธันวาคม 2483)  : 958.    

6 ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 , ข้อ 6-8 , ประกาศ ณ วันที่ 10   

ตุลาคม 2545.                
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หรือสถานะทางการเงิน และจะต้องมีหลักประกันการผ่อนช าระอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนด
เป็นหลักประกันการช าระหนี้  ซึ่งหากผู้ค้างภาษีอากรรายใดได้รับอนุมัติให้ผ่อนช าระหนี้ตามระเบียบ
ดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่เร่งรัดภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรก็จะชะลอการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และ
การฟ้องร้องด าเนินคดีล้มละลายไว้จนกระทั่งบุคคลนั้นผ่อนช าระหนี้เสร็จสิ้นก็จะท าการยุติเรื่อง  แต่หาก
บุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการผ่อนช าระเจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบ 
และกฎหมายต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด7 

 อนึ่ง การผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นกรณีนอกเหนือไปจาก   
การผ่อนช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร8 ที่เกิดจากการยื่น   
แบบแสดงรายการโดยถูกต้องตามกฎหมายภายในเดือนมีนาคมหรือกันยายนของทุกปี ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้สามารถผ่อนช าระได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27 แห่งประมวล 
รัษฎากร และยังไม่อยู่ในบังคับของการเร่งรัดภาษีอากรค้างตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วย 

แม้ว่าประมวลรัษฎากรจะได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังให้อ านาจเจ้าพนักงานสรรพากรในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากกฎหมายทั่วไปแล้ว  แต่จากข้อมูลหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 19 กลับปรากฏว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 2,378 ราย  เป็นจ านวนเงิน 87,039,998.04 บาท  แต่เร่งรัด 
หนี้ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,793 ราย เป็นจ านวนเงิน 40,748,678.92 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อย
ละ 46.82  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 1,802 
ราย เป็นจ านวนเงิน 74,003,870.02 บาท  แต่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,276 ราย  เป็นจ านวน
เงิน 29,931,776.48 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 40.45 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีหนี้ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 2,290 ราย เป็นจ านวนเงิน 83,622,667.13 บาท  แต่เร่งรัดหนี้
ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,770 ราย เป็นจ านวนเงิน 39,563,776.52 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 47.31  

                                           

 
7
 ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ.2545 , ข้อ 11-23 , 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2545.  
8 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  64, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
9 ส่วนบริหารงานทั่วไป , “ผลการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1,” 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www  .rd.go.th/nakhonpathom/2789.0.html  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559).  

http://www/
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ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าวเห็นได้ว่าในรอบสามปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
นครปฐม 1 ไม่สามารถเร่งรัดหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนหนี้ภาษีอากรประเภท 
นี้ที่ค้างช าระท้ังหมด                                                 

นอกจากนี้แม้ว่ากรมสรรพากรจะได้ออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระ
ภาษีอากร พ.ศ.2545 มาเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้างภาษีอากรที่มีศักยภาพในการช าระ   
ภาษีอากรน้อยดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่จากข้อมูลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 110กลับปรากฏว่า ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559 จากจ านวนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดาทั้งสิ้น 226 ราย ซึ่งรวมเป็นจ านวนหนี้ภาษีอากรค้างทั้งสิ้น 40,593,260.29 บาท ไม่มีผู้ค้าง
ภาษีอากรรายใดใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษี
อากร พ.ศ.2545เลย ซึ่งส่งผลให้หนี้ภาษีอากรค้างจ านวนมากไม่ได้รับการช าระและท าให้รัฐบาลต้องขาด 
รายได้ที่จะน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร
ค้างเพ่ิมข้ึนด้วย ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
อันส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล รวมทั้งหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมต่อไป  

ส่วนสาเหตุที่เลือกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 เป็น 
พ้ืนที่ในการศึกษานั้นก็เนื่องมาจากเป็นเขตจังหวัดปริมณฑลที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างชุมชนเมือง 
และชุมชนชนบทซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ผลการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยจะท าให้ได้ข้อมูล  
จากประชากรที่ศึกษาซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ สถานภาพทางสังคม  
และการเข้าถึงเทคโนโลยี   

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสรรพากรที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอ 
ก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
4 ส่วนงานและ 5 ทีมงาน                                                                                                            

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

 (1) เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1  

                                           

 
10 ส่วนบริหารงานทั่วไป , “ผลการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1,”

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www  .rd.go.th/nakhonpathom/2789.0.html    
(สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559). 

http://www/
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ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวตามระเบียบกรม 
สรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 

 (2) เพ่ือหาข้อเสนอแนะที่ เหมาะสมส าหรับส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1และ
กรมสรรพากร ในการด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ค้างช าระหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลง และใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย
การผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545มากขึ้น     

1.3  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีขอบเขตที่มุ่งเน้นในการค้นหาสาเหตุของการค้างช าระเฉพาะภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ซึ่งได้แก่ อ าเภอ 
เมืองนครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รวมทั้งสาเหตุที่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ไม่ใช้สิทธิในการผ่อน
ช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร 
พ.ศ.2545 ว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้างและมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือน าข้อสรุปของผลการ
ศึกษาวิจัยมาใช้ในการเสนอแนะแนวทางที่จะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 1 ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลงและเกิดความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิ
ผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ค้างภาษีอากรไม่ต้องได้รับความ
เดือดร้อนจากการถูกเร่งรัดภาษีอากรค้าง และจะท าให้รัฐบาลได้รับช าระภาษีอากรอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของรัฐบาลอีกด้วย  

1.4  วิธีการศึกษาวิจัย   

การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและปัญหาการไม่
ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบของกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระ
ภาษีอากร พ.ศ.2545 ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ได้ในเชิงลึกและ
ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผู้ค้างช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย โดยคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มเลือก
(random) จากบัญชีรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีอากรของอ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอ
ดอนตูม อ าเภอบางเลนและอ าเภอนครชัยศรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านัก 
งานสรรพากรพืน้ที่นครปฐม 1 จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐมจ านวน 1 รายและสาขาก าแพงแสนจ านวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้
ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 ราย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากข้อมูลทุติย
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ภูมิคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสถิติการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของส านัก 
งานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษาวิจัยอีกด้วย 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                         

 (1) ได้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ค้าง
ช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบ 
กรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษอีากร พ.ศ.2545        

 (2) ได้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมส าหรับส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และกรม 
สรรพากรในการด าเนินการที่จะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
น้อยลง และเกิดความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างมากขึ้น ซึ่งจะท าให้กรม 
สรรพากรได้รับช าระภาษีอากรอย่างครบถ้วนถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ค้างช าระภาษีอากรที่จะไม่ต้องถูกเร่งรัดภาษีอากรค้างหรือฟ้องร้อง
ด าเนินคดีล้มละลายอีกด้วย                                                      

1.6  นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย   

“ภาษีอากร”ในที่นี้หมายถึง ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป์ 

“ผู้ค้างภาษีอากร”หมายถึง บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามกฎหมาย 

“การผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้าง”หมายถึง การช าระหนี้ภาษีอากรค้างเป็นงวดรายเดือนๆ 
ละหนึ่งครั้ง โดยได้รับอนุมัติตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545  

“หลักประกัน”หมายถึง บุคคล พันธบัตรรัฐบาล ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด และเช็ค  
ซึ่งผู้ค้างภาษีอากรน ามาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร  ว่าด้วยการ
ผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 และกรมสรรพากรสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาล 
เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ภาษีอากรค้างได้ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี้ 

“การเร่งรัดภาษีอากรค้าง”หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่สรรพากรท าการทวงหนี้ ยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ภาษีอากรตามมาตรา 12 แห่ง 

ประมวลรัษฎากร 

 “คดีล้มละลาย”หมายถึง การฟ้องร้องด าเนินคดีเพ่ือขอให้ศาลสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน 
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พิทักษ์ทรัพย์เข้าควบคุมจัดการทรัพย์สินของลูกหนี ้ผู ้มีหนี ้สินล้นพ้นตัวเ พื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลายตาม กระบวนการแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี ้ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1” ได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้  

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร 

 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 1 ได้อธิบายความหมายของภาษีอากรไว้ว่า การจัดเก็บภาษีอากร
เป็นวิธีการหารายได้อย่างหนึ่งของรัฐบาลเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ ค านิยามของ“ภาษีอากร” (Tax) ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 
แนวทาง ได้แก่  

        (1) แนวทางของการบังคับจัดเก็บ หมายถึง“ภาษี”คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจาก
ราษฎร และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยไม่มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี 
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บได้จากประชาชนจะเป็นลักษณะการบังคับเก็บจากรายได้ สิ่งของ ผลประโยชน์ หรือ
บริการ จากตัวผู้เสียภาษีอากร โดยตัวผู้เสียภาษีไม่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาล เช่น การป้องกันประเทศ 
การสวัสดิการสังคม เป็นต้น          

        (2) แนวทางการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล หมายถึง 
ทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืม การขายสินค้าหรือบริการ
ในราคาทุนของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีไปใช้จ่ายในกิจการของรัฐ ทรัพยากรที่จะมีหรือมีไว้ใช้ใน
ภาคเอกชนย่อมจะต้องลดลงซึ่งจะมผีลกระทบต่อการบริโภค การออม และการลงทุนของเอกชน 

จากค านิยามดังกล่าวข้างต้น สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ“ภาษีอากร”ได้ดังนี้ ภาษีอากร
มีลักษณะเป็นการบังคับจัดเก็บจากประชาชนทั้งในรูปของภาษีทางตรง (Direct Tax) และภาษีทางอ้อม 
(IndirectTax)  

                                           

 
1 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ : แนวคิดและ

ทฤษฎี, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2556 ), 73-74. 
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-  ภาษีอากร เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลเพ่ือ
น าไปใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาประเทศ      

-  ภาษีอากร ถือเป็นเครื ่องมือทางการคลังในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้น   

-  ภาษีอากร ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อประชาชนผู้เสียภาษี และถือเป็น
หน้าที่ตามกฎหมายที่พึงปฏิบัติ       

-  ภาษีอากร ไม่จ าเป็นที่ต้องเรียกเก็บเป็นเงินสดเสมอไป     

                 2.1.1 ลักษณะของภาษีอากร      

                 Adam  Smith2 ได้สร้างทฤษฎี “หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท่ีดี” ไว้ 4 ประการดังนี้ 

(1) ประชาชนในแต่ละประเทศทุกคนจะต้องเสียสละรายได้หรือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจตามฐานะของแต่ละคนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐบาล เนื่องจากประชาชนแต่ละ
คนได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจากรัฐ 

(2) ภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนจะต้องมีความแน่นอน ไม่เคลือบคลุม และมี
ลักษณะหรือรูปแบบที่ชัดเจน คือ ผู้เสียภาษีจะต้องรู้ว่าช าระภาษีเท่าใด เมื่อใด และที่ใด รวมทั้งทราบ
ว่าหากไม่ช าระภาษีแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไร    

(3) การจัดเก็บภาษีจะต้องจัดเก็บตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด รวมทั้งต้องมี
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอากรตามสมควร 

(4) ภาษีท่ีจัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด แต่จะต้องท าให้รัฐบาล
สามารถจัดเก็บรายได้ได้มากที่สุด    

 ต่อมาทฤษฎีของ Adam  Smith ดังกล่าวได้มีนักวิชาการรุ่นหลังท าการต่อยอด
จนวิวัฒนาการเป็นหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีในยุคสมัยปัจจุบันดังนี้   

 หลักความแน่นอน การบริหารจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะต้องมีกฎหมายที่ใช้ในการ
จัดเก็บที่มีความแน่นอนและชัดเจนพอที่จะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใจได้   และเกิดความสมัครใจ   

                                           

 
2 เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม , การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย , (กรุงเทพฯ:   

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552)  , 182-186. 
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รวมทั้งสามารถปฏิบัติการช าระภาษีได้อย่างถูกต้อง       

 หลักความประหยัด การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด
และมีต้นทุนในการจัดเก็บภาษีต่ าที่สุด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรสูงสุด      

 หลักความเสมอภาค การจัดเก็บภาษีที่ดีจะต้องยึดหลักความยุติธรรมแก่ผู้เสียภาษี
ทุกคน รวมทั้งค านึงถึงความเป็นธรรมทางด้านภาษีโดยจัดเก็บภาษีตามประโยชน์ที่ได้รับและ 
ความสามารถในการเสียภาษี    

 หลักการยอมรับ การจัดเก็บภาษีอากรจะสามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวกหากผู้เสีย
ภาษีให้ความร่วมมือ  ซึ่งการที่จะได้รับความร่วมมือในการเสียภาษีนั ้นรัฐบาลจะต้องสร้างความ
ยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี จึงจะได้รับการยอมรับจากผู้เสียภาษีอากร  

 หลักความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้นภาษีอากรทุกประเภท       
ที่จัดเก็บจะต้องสามารถบริหารจัดการได้ในทางปฏิบัติ เช่น ในประเทศท่ีด้อยพัฒนาบางประเทศไม่มี
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบการตรวจสอบที่ดีจึงท าให้การจัดเก็บภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นไปได้
ยาก เป็นต้น    

 หลักการอ านวยรายได้ ภาษีอากรที ่ด ีจะต้องช่วยสร้างรายได้ให้แก่ร ัฐบาลอย่าง
เพียงพอ เช่น เมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตท าให้ฐานภาษีมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะต้องสามารถท าให้รัฐบาลมี
รายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีอากรมากขึ้นโดยไม่ต้องเพ่ิมอัตราภาษี  

 ความยืดหยุ่น ภาษีอากรที่ดีจะต้องเป็นภาษีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น เมื่อรายได้ของประชาชนเพ่ิมขึ้นก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มาก
ขึ้น  แต่หากรายได้ของประชาชนลดลงก็จะจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน      

 เกริกเกียรติ   พิพัฒน์เสรีธรรม 3ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบภาษีที่ดีว่า                                                                                            
        (1) ภาระของภาษี หรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจะต้องกระจายแก่ผู้เสียภาษีอากร
ทุกคนอย่างกว้างขวางและยุติธรรม 

        (2) การเลือกเก็บภาษีแต่ละชนิดต้องพยายามให้มีผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการ 

ตัดสินใจในทางเศรษฐกิจหรือการท างานของกลไกตลาดน้อยที่สุด และควรใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเพ่ือ 
                                           

 
3  เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม , “ภาษีมูลค่าเพ่ิมท าให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการจัดเก็บภาษี

อากรหรือไม,่” วารสารสรรพากรสาส์น ปีที่ 9 , ฉบับที่ 37 (2533) : 106-107. 
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แก้ไขการใช้ทรัพยากรที่ไร้ประสิทธิภาพของภาคเอกชน  

        (3)โครงสร้างภาษีควรเอื้ออ านวยต่อการใช้นโยบายของรัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ          

        (4) ระบบภาษีที่ใช้ต้องมีความชัดเจนต่อผู้เสียภาษีและมีการบริหารจัดเก็บ 

อย่างมีประสิทธิภาพ                    

        (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรและภาระของผู้เสียภาษีควรจะอยู่ในอัตราต่ า                            

                นอกจากนี้ เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม ยังได้กล่าวถึงความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
อากรว่า การจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องที่สามารถจะพิจารณาได้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือมีหลักความเป็น
ธรรมในการบริหารจัดเก็บภาษีและความเป็นธรรมในประเภทของภาษีที่จัดเก็บ ซึ่งอาจพิจารณาโดย 
สังเขปได้ดังนี้  

        (1) ความเป็นธรรมในด้านการบริหารจัดเก็บภาษี หมายถึง เมื่อกฎหมายได้
ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีประเภทใดแล้ว การบริหารจัดเก็บภาษีประเภทดังกล่าวจะต้องท าการ
จัดเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนได้
เสียภาษีตามสัดส่วนที่ควรจะเสียและท าให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล      

        (2) ความเป็นธรรมในประเภทของภาษีที่จัดเก็บ หมายถึง การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ 
ในระบบของการจัดเก็บภาษีทั้งหมดได้ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วม
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายของประเทศโดยการเสียภาษีให้แก่รัฐ โดยอาจจะพิจารณาจากความสามารถในการ
เสียภาษีของแต่ละคนหรือพิจารณาจากผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับจากการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น 
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการจัดเก็บภาษีโดยค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีอากร
ของบุคคล หรือการเก็บค่าทางด่วนเป็นการจัดเก็บภาษีอากรโดยค านึงถึงการได้รับผลประโยชน์ของผู้
เสียภาษี เป็นต้น 

 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 4 ได้อธิบายขยายความหมายของทฤษฎี “หลักการจัดเก็บ 
ภาษีอากรที่ดี” 4 ประการ ในหนังสือ “The Wealth of Nations” (ค.ศ.1776) ของ Adam Smith ไว้
พอสรุปได้ว่า ประกอบไปด้วยหลักการ 10 ประการคือ   

                                           

 
4 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและทฤษฎี, 

(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2556 ), 77-80. 
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        (1) หลักความยุติธรรม (Equity) คือ ภาษีที่ดีต้องเก็บอย่างยุติธรรมทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นไปตามก าลังความสามารถของผู้เสียภาษ ี     

        (2) หลักความแน่นอน (Certainty) คือ ภาษีที่ดีจะต้องมีความแน่นอนชัดเจน และไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง      

        (3) หลักความสะดวก (Convenience) คือ ภาษีท่ีดีจะต้องเก็บได้ง่ายและง่ายต่อ 

ประชาชนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย     

        (4) หลักความประหยัด (Economy) คือ ภาษีที่ดีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บน้อย แต่เก็บภาษีได้มาก     

        (5) หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ (Neutrality) คือ ภาษีที่ดีต้องไม่มีความ
ล าเอียงในทางเศรษฐกิจ ไม่แทรกแซงกลไกตลาด    

        (6) หลักการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจได้  คือ ภาษีที่ดีต้องเอ้ืออ านวยต่อการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐได้   

        (7) หลักการยอมรับได้ของสังคม (Acceptability) คือ ภาษีท่ีดีต้องได้รับการยอมรับ
จากประชาชนในการที่จะปฏิบัติตาม     

        (8) หลักการบังคับใช้ได้ (Enforceability) คือ ภาษีที่ดีจะต้องเป็นภาษีที่สามารถ
บังคับจัดเก็บได้     

        (9) หลักความยืดหยุ่นได้ (Flexibility) คือ ภาษีท่ีดีจะต้องปรับตามเศรษฐกิจได้ 

        (10) หลักการอ านวยรายได้ คือ ภาษีท่ีดีต้องก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอแก่รัฐบาล มี
ฐานกว้าง และสามารถขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจได้ กล่าวโดยสรุปการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะต้องมี
ความสอดคล้อง และสามารถสนับสนุนการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
(International Competitiveness)ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ด้วย(Trends in  
Globalization) หลักการนี้เชื่อมความรู้ทางระบบภาษีและมุมมองของเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศเข้าด้วยกัน การเกิดและแพร่หลายของบริษัทข้ามชาติ(Multi-National Corporation)ที่เชื่อม
เรื่องราวการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดกัน การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางเทคโนโลยี
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ มีองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือใช้เป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศ  
จึงเกิดระบบภาษีที่เรียกว่า Tax Competition ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศต่างๆพยายามแข่งขัน
กันลดอัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีภายในประเทศเพ่ือดึงดูดทุนจากต่างประเทศ  ปัญหาที่ตามมาพบว่า
กระแสการลงทุนข้ามชาติปัจจุบันนี้มักอยู่ชั่วคราว หากมีสิทธิประโยชน์ในทางภาษีและด้านอื่นที่ดีกว่าก็
จะเคลื่อนย้ายทุนไปยังที่นั้น อันเป็นการท าลายความมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างธุรกิจ
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ต่างประเทศและธุรกิจภายในประเทศอีกด้วย ซึ่ง OECD(Organization for Economic  Corporation) 
และสหภาพยุโรปได้วิเคราะห์กรณีนี้ไว้เมื่อปี 1988 ดังนั้นระบบภาษีที่ดีนอกจากหลัก 4 ประการ
ของ Adam Smith ดังกล่าวแล้วยังต้องค านึงถึง Tax Competition เพ่ือความมั่นคงของเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยด้วย          

 2.1.2 ประเภทของภาษอีากร 

 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 5อธิบายว่า การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐมักจะกล่าวถึงภาษี
ทางตรง (Direct Tax) และภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ซึ่งภาษีทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีผล
ด้านภาระภาษีไม่เหมือนกัน โดยมีหลักเบื้องต้นในการพิจารณาในแง่ของการรับภาระภาษีดังนี้  

        (1) ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้รับภาระภาษีทั้งหมดหรือเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income 
Tax)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax) ซึ่งจัดเก็บจากฐานรายได้ 

        (2) ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้แบกรับภาระภาษีทั้งหมด แต่สามารถ
ผลักภาระภาษีให้แก่ผู้อ่ืนได้ โดยจัดเก็บจากฐานการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
เช่น  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax) ที่จัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ภาษีสรรพสามิต 
(Excise Tax) ทีจ่ัดเก็บจากการขายเหล้าและบุหรี่ อากรแสตมป์ (Stamp Duty) ที่จัดเก็บกรณีมีการท า
สัญญา เป็นต้น                                                                     

 2.1.3 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและสาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษีอากร   

 ชาญชัย  มุสิกนิศากร และ สุพรรณี  ตันติศรีสุข 6 มีความเห็นว่า การจัดเก็บภาษีอากร 

ให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและลดจ านวนการหลีกเลี่ยงภาษีอากรให้น้อยลงขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 
ประการ ได้แก่                                                                   

        (1) ความส านึกในหน้าทีเ่สียภาษีของผู้เสียภาษีอากร   

        (2) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร    

                                           

 
5 เรื่องเดียวกัน , 83.  
6 ชาญชัย  มุสิกนิศากร และ สพุรรณี  ตันติศรีสุข , การบริหารการจัดเก็บภาษอีากร เอกสารการ

สอนชุดวิชา การคลังและงบประมาณ , (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2528), 
274. 
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        (3) ประสิทธิภาพของพนักงานผู้จัดเก็บภาษี       

        (4) บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร    

        (5) โครงสร้างภาษีอากร 

 การจัดเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นเครื่อง
ก าหนดประสิทธิภาพ 5 ประการดังกล่าว คือ จะต้องมีลักษณะที่ว่าประชาชนมีความส านึกในหน้าที่การ
เสียภาษีค่อนข้างสูง ลักษณะกฎหมายภาษีอากรจะต้องง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสีย
ภาษี พนักงานผู้จัดเก็บภาษีต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตัวเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้เสียภาษีอากรทั่วไปและ
พยายามมิให้มีการหลบหนีภาษี เนื่องจากการหลบเลี่ยงภาษีอากรเป็นช่องทางของความไม่เป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี และมีส่วนท าให้ผู้ที่เสียภาษีโดยถูกต้องเกิดความท้อแท้ไม่มีก าลังใจในการเสียภาษี  
ประการสุดท้ายคือ โครงสร้างภาษีอากรนั้นถือว่ามีความส าคัญมากเพราะโครงสร้างภาษีอากรเป็นสิ่ง
เอ้ืออ านวยในแง่ความสะดวกและเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติแก่ทั้งเจ้าพนักงานผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษี รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอีกด้วย   

 วิโรจน์  เลาหพันธ์ 7ได้อธิบายความแตกต่างของการหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี่ยง
ภาษอีากรไว้ดังนี้                  

 การหลบหนีภาษีอากร หมายถึง การไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการกระท าโดยเจตนา หรือจากความเพิกเฉย หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์เช่น ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแสดงรายการไม่ครบถ้วน ซึ่งการหลบหนีภาษี
อากรจะมมีากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ   

        (1) ความสมัครใจในการเสียภาษีอากร    

        (2) ระบบภาษีอากรมีความเป็นธรรมส าหรับประชาชนโดยทั่วไป       

        (3) การจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ     

        (4) ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร     

 การหลีกเลี่ยงภาษีอากร (tax avoidance) หมายถึง การไม่ช าระภาษีหรือพยายามช าระ
แต่น้อยโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อวินิจฉัยของส่วนราชการที่

                                           

 
7 วิโรจน์  เลาหพันธ์ , การหลีกเลี่ยงและหลบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , (กรุงเทพฯ: 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2523) , 11. 
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รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับการหลีกเลี่ยงภาษี
นั้นเจ้าพนักงานจะสามารถประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมได้เพียงภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันยื่น
แสดงรายการเท่านั้น และโดยผลแห่งกฎหมายหรือมารยาทก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายในการที่จะ
พยายามเสียภาษีอากรให้น้อยลง หรือไม่เสียภาษีเลยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล8มีความเห็นว่า ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเกิดจากสาเหตุดัง  

ต่อไปนี้ 

        (1) ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรว่า จะต้องเสีย
ภาษีอย่างไร และเหตุใดจึงต้องเสียภาษี ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าการเสียภาษีอากรเป็น
การบังคับของรัฐที่จะเก็บเงินจากประชาชน ซึ่งผู้เสียภาษีไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ความเข้าใจ
เช่นนี้เป็นสาเหตุที่จะไม่ร่วมมือกับรัฐและต่อต้านด้วยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

        (2) การหลีกเลี่ยงภาษีอันเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีรายได้ต่ าไม่
เพียงพอแก่การครองชีพ การหลีกเลี่ยงภาษีย่อมมีมาก การประกอบกิจการในระดับเล็กที่กระท าโดย
บุคคลคนเดียวหรือบุคคลในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอากร เนื่องจากกระท าได้
ง่าย  

        (3) ประชาชนยังเห็นว่ายังไม่มีความยุติธรรมในการเสียภาษีอากร เนื่องจากผู้มี
รายได้มากและมีอิทธิพลยังเสียภาษีน้อย หากจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องก็จะเกิดความเสียเปรียบ จึง
เป็นปัจจัยท าให้ความสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชนลดลงอย่างมากและต่างก็จะพยายาม
หลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากร     

        (4) ประชาชนบางส่วนยังสามารถอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
หลีกเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญอันเกิดจากบทกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษียังไม่
รุนแรงเพียงพอที่จะท าให้ผู้เสียภาษีที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เสียเปรียบผู้ที่ทุจริตในการหลบหนีภาษี ก็เป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้เสียภาษีจงใจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากสังคมปัจจุบันยังไม่รังเกียจบุคคลที่หลบภาษีอากร 

        (5) บทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ
หลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีอากร หากกฎหมายภาษีอากรมีช่องโหว่มากก็จะส่งผลให้ผู้เสียภาษีพยายาม 

                                           

 
8 ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล , การบรหิารภาษีอากร ในเอกสารการสอนชุดวชิา เศรษฐศาสตรส์าธารณะ, 

(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2527) , 167-168. 
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หลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมากขึ้น 

        (6) บทลงโทษทางภาษีอากรก็ถือว่ามีส่วนส าคัญต่อการพยายามหลบหนีภาษีอากร  
กล่าวคือ หากบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่รุนแรงเพียงพอก็จะท าให้ผู้เสียภาษีหลบหนีภาษี
อากรมากขึ้นเนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการหลบหนีภาษีอากรคุ้มค่ากับการเสี่ยงต่อบทลงโทษ 

        (7) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจก็มีผลกระทบต่อการหลบหนีและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
เช่นกัน หากเศรษฐกิจตกต่ ามีการว่างงานในอัตราสูง ธุรกิจการค้าหลายแห่งประสบกับภาวะขาดทุน    
แรงกดดันทางด้านการหลบหนีภาษีอากรก็จะมีมากข้ึน 

 การบริหารภาษีอากรที่ไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จูงใจให้ผู้เสียภาษีพยายาม
หลบหนีภาษีมากขึ้น ซึ่งลักษณะด้อยประสิทธิภาพทางการบริหารภาษีอากรอาจเนื่องมาจากการจัด
องค์กรของหน่วยงานจัดเก็บภาษียังไม่ดีพอ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากรยัง
อยู่ในระดับต่ า อุปกรณ์เครื่องใช้ยังไม่พอเพียงและยังไม่รวดเร็วพอต่อการปฏิบัติงานที่เร่งด่วน ตลอดจน
อัตราก าลังโดยรวมของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ภาษีอากร หากมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในหมู่
เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีท่ีจะจัดเก็บได้ก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย                                                                                          

2.2  การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย    

 2.2.1 หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามรัฐธรรมนูญ 

 การเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับ9 
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 บัญญัติไว้ในมาตรา 50 ให้บุคคลมีหน้าที่
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ในมาตรา 69 ให้บุคคลมี
หน้าทีป่้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ป้องกัน 

                                           

 
9  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521,มาตรา 50, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

95   ตอนที่ 146(22ธันวาคม 2521) :1-66.        
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 69, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

114   ตอนที ่55ก(11 ตุลาคม 2540): 1-99. 
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,มาตรา 73,ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

124   ตอนที ่147(24 สิงหาคม2550):1-127.                                              
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และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนีต้ามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 
73 ให้บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษี
อากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ป้องกันและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

 ส่วนรัฐธรรมนูญบางฉบับที่มีลักษณะเป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราวซึ่งมักจะ
ประกาศใช้ในภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉุกเฉิน เช่น การกระท ารัฐประหาร  อาจจะ
ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนนี้ไว้  แต่อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันและสานต่อโดย
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ประกาศใช้ในเวลาต่อมาโดยตลอด 

 2.2.2 หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 ประมวลรัษฎากรถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่  
หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีอากรที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากภาษีอากรซึ่งจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  
ถือเป็นภาษีที่เป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประมวลรัษฎากรมีผลบังคับใช้โดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
พุทธศักราช 2481 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 56 หน้า 1 ลงวันที่ 1 เมษายน 2482 โดยมีภาษี
อากรที่อยู่ในขอบเขตของการจัดเก็บคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี 
มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ นอกจากนี้ประมวลรัษฎากรยังได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีอากรและเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างไว้โดยเฉพาะอีกด้วย 

                 หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอาจจ าแนกได้ตามความแตกต่างของ
ฐานภาษีดังนี ้

 (1) ฐานเกี่ยวกับรายได้(Income Base) คือ การก าหนดจัดเก็บภาษีอากรจากการมี
เงินได้ ได้แก่   

        (1.1)ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10หน้าที ่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่
ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ท าในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้าง

                                           

 
10 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  41, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
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ในประเทศไทย หรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่าย
ในหรือนอกประเทศ ส่วนผู้อยู่ในประเทศไทยที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่
การงานหรือกิจการที่ท าในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเมื่อน าเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย 

        (1.2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล11หน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระท ากิจการในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระท ากิจการในที่อ่ืนๆ
รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในก าไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้
กระท าในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชี                                                                                                                

 (2) ฐานเกี่ยวกับการบริโภค(Consumption Base) คือ การก าหนดจัดเก็บภาษีอากร
จากการจับจ่ายใช้สอยหรือการบริโภค ได้แก ่

        (2.1) ภาษีมูลค่าเพ่ิม12หน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
82, 82/1 และ 82/2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในประเทศไทยมี
หน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพ่ิมคือ  

- ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการ 

- ผู้น าเข้าสินค้า   

- ตัวแทนของผู้ประกอบการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ 

- ผู้รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการในกรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการ     
ที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 หากภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการ
นั้นไปให้กับบุคคลที่มิใช่องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต 
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานกงสุล                                                                                                                 

                                           

 
11 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  66, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
12

 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  82 , 82/ 1 , 82/ 2, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1  
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- ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือรับโอนสินค้าใน
กรณีสินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากรซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร 

- ในกรณีที่มีการควบเข้ากัน ได้แก่ผู้ที่ควบเข้ากันและผู้ประกอบการใหม่ 

- ในกรณีโอนกิจการ ได้แก่ผู้โอนและผู้รับโอน 

- ในกรณีผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการ  รวมตลอดถึงลูกจ้างหรือผู้ท าการแทนซึ่งมีอ านาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร่วมกับบุคคลดังกล่าวด้วย 

        (2.2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ13หน้าที่ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 91/2 ประกอบด้วย 91/7 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ใน
ประเทศไทยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะคือ 

              - ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ 

              - ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์        

              - รับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือการรับประกันวินาศภัย       
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย              

- รับจ าน าตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า           

- ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงิน ค้ าประกัน 
แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซ้ือ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่างๆ                                        

              - ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดย
วิธีใดก็ตาม  ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ได้ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา                                

                                           

 
13 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  91/ 2 , 91/ 7, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  

2482) : 1. 
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              - ขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพย์  

              - ประกอบกิจการอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา         

              - ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการ รวมตลอดถึงลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ท าการแทน ซึ่งมีอ านาจในการจัดการแทนโดยตรง
หรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับบุคคลดังกล่าวด้วย 

 (3) ฐานภาษีอ่ืนๆ  เช่น การก าหนดจัดเก็บภาษีอากรในลักษณะที่เป็นค่าธรรมเนียมจากการ
ใช้บริการของรัฐ ได้แก่                                                                   

        อากรแสตมป์14 หน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา104 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตรา
ทีก่ าหนดไว้ในบัญชีนั้น 

 ซึ่งตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ดังกล่าวได้ก าหนดประเภทของตราสารที่ต้องปิดอากร
แสตมป์ ค่าอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ และผู้ที่ต้องขีดฆ่าอากรแสตมป์ที่แตกต่างกัน 
ไว้อย่างละเอียด                                           

 2.2.3 ลักษณะส าคัญของภาษีประเภทต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40  

แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ได้แก่15  

        - เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน              

        - เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท าหรือจากการรับท างานให้  

        - ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงิน
รายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือค าพิพากษา  

        - ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้
ยืม เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

                                           

 
14 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  104, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1.  
15 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  40 , 42 ทวิ – 46, 47, 48 , 56 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  

56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
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กองทุนรวม หรือสถาบันการเงิน เงินโบนัส เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เงินเพ่ิมทุน
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผลประโยชน์จากการควบ รับช่วง หรือเลิกบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของนิติบุคคล                             

- เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญา
ซื้อขายเงินผ่อน                                    

- เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น กฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม การบัญชี             
เป็นต้น                         

- เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญ  นอกจาก
เครื่องมือ             

- เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือ
การอ่ืนนอกจากที่ได้ระบุไว้                                 

 วิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท าได้โดยน าจ านวนรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในปี
ภาษทีี่ผ่านมา(เงินได้พึงประเมิน) มาค านวณหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42ทวิ-46 แห่งประมวลรัษฎากร  
จากนั้นจึงน าไปค านวณหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร คงเหลือเป็นเงินได้สุทธิ
เท่าใดจึงน าไปค านวณภาษีตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้
ซึ่งเป็นอัตราก้าวหน้า               

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา   

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล16จัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีก าไรสุทธิจาก
รายได้อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีวิธีการค านวณคือ น ารายได้
จากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาทั้งหมดหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

                                           

 
16 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  65 , 65 ทวิ – 65 ตรี, 67, 68 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  

56 (1 เมษายน  2482) : 1.  
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มาตรา 65ทวิและ 65ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คงเหลือเป็นก าไรสุทธิเท่าใดน าไปค านวณภาษีตาม
มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้ซึ่งเป็นอัตราคงที่ 

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 68 แห่งประมวล 
รัษฎากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา            

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม17จัดเก็บจากผู้ประกอบการขายสินค้า ให้บริการ หรือน าเข้าสินค้าใน
เดือนภาษีที่ผ่านมาแต่ละเดือน มีวิธีการค านวณตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรคือ น า
ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษ ีหากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการช าระภาษี
เท่ากับส่วนต่างนั้น แต่หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการมีสิทธิขอคืนภาษีหรือใช้เป็น
เครดิตภาษีโดยน าไปหักช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนภาษีถัดไปได้  ส่วนวิธีการค านวณภาษีขาย คือ 
ยอดขายของเดือนนั้น x อัตราภาษีคงที่(ปัจจุบันคือ 7%) และการค านวณภาษีซื้อคือ ยอดซื้อของเดือน
นั้น x อัตราภาษีคงที่(ปัจจุบันคือ 7%) ทั้งนี้ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร                                                                                           

 ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนทีส่าขา                                      

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ18จัดเก็บจากผู้ประกอบกิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการประกันภัย ประกันชีวิต กิจการโรงรับจ าน า กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์  
กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร กิจการขายหลักทรัพย์ และกิจการอื่นๆตามที่
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา                     

 วิธีการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะคือ น ารายรับจากการประกอบกิจการมาค านวณภาษี 
ในอัตราคงที่ตามประเภทกิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 91/6 แห่งประมวลรัษฎากร(0.01-3.0% ) 
โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเป็นรายเดือนภาษีภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา  

                                           

 
17 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  80 , 82 , 82 / 3, 83 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  

2482) : 1. 
 
18 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  91/ 2 , 91 /  6 , 91 / 10 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 

เมษายน  2482) : 1. 
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แต่ส าหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นส านักงานที่ดินซึ่งรับจดทะเบียนนิติกรรมจะเรียกเก็บภาษี  
ธุรกิจเฉพาะแทนกรมสรรพากรในวันที่จดทะเบียน      

 อากรแสตมป์19จัดเก็บจากผู้ท านิติกรรมสัญญาและตราสารต่างๆ ซึ่งตราสารแต่ละประเภทมี
อัตราการเสียอากรและมีผู้มีหน้าที่เสียอากรที่แตกต่างกันไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 104 แห่งประมวล 
รัษฎากร ประกอบกับบัญชีอัตราอากรแสตมป์      

 ความส าคัญของการเสียอากรแสตมป์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 118 และ119 แห่งประมวล 
รัษฎากรคือ ตราสารใดไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ และห้ามไม่ให้
เจ้าพนักงานลงนามรับรู้  ยอมให้ท า หรือบันทึกไว้จนกว่าจะปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้ว             
 2.2.4 หลักเกณฑ์การผ่อนช าระภาษีอากร การผ่อนช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้                              

        (1) การผ่อนช าระภาษีอากรที่ยังไม่ค้างช าระ20คือ การผ่อนช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตามมาตรา 64(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่เงินภาษีอากรที่ต้องช าระมี
จ านวนตั้งแต่ 3,000.-บาทขึ้นไป ซึ่งผู้เสียภาษีอากรจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภายในเวลาที่ก าหนดคือ แบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีภาษี หรือแบบ 
ภ.ง.ด.94(ครึ่งปี)ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และแสดงความประสงค์ขอผ่อนช าระภาษีอากรเป็น 
3 งวดๆละเท่าๆกัน โดยงวดที่ 1 จะต้องช าระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ งวดที่ 2 ต้องช าระ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องช าระงวดที่ 1 และงวดที่ 3 ต้องช าระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่
ต้องช าระงวดที่ 2 หากผู้เสียภาษีอากรไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้  ผู้นั้นหมดสิทธิ
ทีจ่ะผ่อนช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรส าหรับ
งวดที่ไม่ช าระและงวดต่อๆ ไป  

 อนึ่ง การผ่อนช าระภาษีอากรกรณีนี้ไม่ต้องมีหลักประกันการผ่อนช าระ ไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างตราบ
ใดที่ยังคงผ่อนช าระภาษีอากรตามก าหนดเวลาดังกล่าว                                                     

                                           

 
19 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  104 , 118 , 119 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  

2482) : 1. 
20 ประมวลรัษฎากร , มาตรา  64 (1) ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
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        (2) การผ่อนช าระภาษีอากรค้าง21 คือ การผ่อนช าระภาษอีากรทุกประเภทที่พ้นก าหนด 
ช าระแล้ว แต่มิได้มีการช าระให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย
การผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 โดยมีสาระส าคัญดังนี้              

              - การผ่อนช าระภาษีอากรค้างจะต้องผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนโดยเฉลี่ยงวด
ละเท่าๆ กันทุกงวด เว้นแต่งวดสุดท้ายอาจช าระน้อยหรือมากกว่างวดอ่ืนได้   

              - การไม่ช าระภาษีอากรงวดใดงวดหนึ่งภายในก าหนดเวลา ผู้ขอผ่อนช าระภาษี
อากรหมดสิทธิการผ่อนช าระ และต้องช าระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งจ านวนพร้อมกับเงินเพ่ิมที่ต้องช าระตาม
กฎหมายทันที เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอผ่อนช าระภาษีอากรผิดนัดการผ่อนช าระไม่เกินหนึ่งงวดและได้น าเงิน
ส าหรับงวดที่ผิดนัดมาช าระให้ครบถ้วนก่อนถึงก าหนดเวลาที่ต้องช าระในงวดถัดไปก็อนุโลมให้การผ่อน
ช าระด าเนินต่อไปได้เม่ือได้มีการช าระในงวดถัดไปแล้ว       

              - ผู้ขอผ่อนช าระภาษีอากรต้องยื่นค าร้องขอผ่อนช าระพร้อมกับแนบเอกสารที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือสถานะการเงิน หรือส าเนารายการเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่มีอยู่นับแต่วันต้น
ปีปฏิทินถึงวันที่ขอผ่อนช าระโดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน        

              - ในการขอผ่อนช าระภาษีอากรผู้ขอผ่อนช าระจะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้                   

(ก) หนังสือค้ าประกันของธนาคารซึ่งมีผลบังคับเกินก าหนดเวลาการ
ช าระภาษีอากรงวดสุดท้ายไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

(ข) พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งต้องท าสัญญาจ าน าไว้ต่อกรมสรรพากร  

(ค) ที่ดินหรือทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยจดทะเบียนจ านองไว้ต่อ
กรมสรรพากร    

(ง) กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด โดยจดทะเบียนจ านองไว้ต่อกรม 
สรรพากร 

(จ) หลักประกันที่บุคคลอ่ืนน าทรัพย์สินตามข้อ 4.2–4.4 มาจด
ทะเบียนจ าน าหรือจ านองไว้ต่อกรมสรรพากร 

                                           

 
21 ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 , ข้อ 6-8 , ประกาศ 

ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2545.                                               
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                      (ฉ) ค้ าประกันโดยบุคคลผู้มีหลักทรัพย์หรือฐานะการเงินดีหรือเป็น          
บุคคลผู้มีชื่อเสียงเชื่อถือได้    

                      (ช) หลักประกันตามข้อ 4.3–4.5 จะต้องปลอดภาระผูกพันหรือภาระ
จ านองและมีราคาประเมินที่ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินไม่ต่ ากว่าค่าภาษีอากรที่ต้องช าระ              

              - ในการขอผ่อนช าระภาษีอากรโดยใช้หลักประกันตามข้อ 4.1–4.6 สามารถ
ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 24 งวด โดยการอนุมัติของสรรพากรพ้ืนที่ 

              - ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนช าระภาษีอากรไม่สามารถจัดหาหลักประกันดังกล่าว
มาแล้วได้  แต่สรรพากรพ้ืนที่หรือสรรพากรพ้ืนที่สาขาเห็นว่าผู้ขอผ่อนช าระภาษีอากรมีฐานะเชื่อถือได้
ก็อาจอนุมัติให้ผ่อนช าระภาษีอากรได้ไม่เกิน 6 งวด โดยงวดแรกให้ช าระทันทีและให้มีการออกเช็ค
ของผู้ค้างภาษีอากร(เช็คประเภท ง.)ลงวันที่ล่วงหน้าถัดไปอีก 5 ฉบับต่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ผ่อนช าระ
ภาษอีากรไว้ในคราวเดียวกัน                 

 การขอผ่อนช าระภาษีอากรที่มีหลักประกันหรือจ านวนงวดที่ขอผ่อนช าระแตกต่างจากที่
กล่าวมานี้ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาอนุมัติของสรรพากรภาค    

 หากผู้ค้างภาษีอากรรายใดได้รับอนุมัติให้ผ่อนช าระหนี้ตามระเบียบดังกล่าวแล้ว  
เจ้าหน้าที่เร่งรัดภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรก็จะชะลอการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และหรือการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีล้มละลายไว้จนกระทั่งบุคคลนั้นผ่อนช าระหนี้ เสร็จสิ้นก็จะท าการยุติเรื่อง แต่หากบุคคลนั้น
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ เจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบและ
กฎหมายต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด       

แผนภาพที่ 2.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

หนี้ภาษีอากร 

ผ่อนช าระตามระเบียบฯ 

ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน 

ผ่อนช าระหนี้เป็นงวด/เดือนละ 1 ครั้ง 

ไม่ต้องถูกยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์หรือฟ้องคดีล้มละลาย 

ไม่ผ่อนช าระตามระเบียบฯ 

ถูกยึด อายัด และทอดตลาดทรัพย์สิน 

ถูกฟ้องล้มละลายหากเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ค้างช าระภาษีตั้งแต่หนึ่งล้าน

บาทข้ึนไป 
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 2.2.5 ขั้นตอนการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง     

 ขั้นตอนการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ.2545 ซึ่งอาจกล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้22                                                

        (1) หนี้ภาษีอากรค้างรายใดเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระหนี้แล้ว หากผู้ค้างภาษีอากร
ยังไม่น าเงินไปช าระ ให้เจ้าพนักงานจัดท าหนังสือเตือนให้น าเงินไปช าระโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องให้เวลาผู้ค้าง
ภาษีอากรน าเงินไปช าระภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือเตือน            

        (2) เมื่อครบก าหนดเวลาให้น าเงินไปช าระตามหนังสือเตือน หากผู้ค้างภาษี
อากรมาพบเจ้าพนักงานตามก าหนดเวลาและมีความประสงค์จะขอผ่อนช าระ ก็ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร                                                 

        (3) หากผู้ค้างภาษีอากรไม่มาพบตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ ก็ให้เจ้าพนักงานจัดท า
หนังสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรค้างไปช าระอีก 1 ฉบับ โดยให้ระยะเวลาห่างจากวันที่ผู้ค้างภาษีอากรรับ
หนังสือเตือนครั้งแรกไม่น้อยกว่า 30 วัน             

        (4) ภายในก าหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดตามหนังสือเตือนครั้งแรก 
หากผู้ค้างภาษีอากรไมน่ าเงินไปช าระหรือช าระไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานด าเนินการสอบสวนทรัพย์สิน
ของผู้ค้างภาษีอากรทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือด าเนินการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร น าเงินมาช าระหนี้ภาษีอากรค้างต่อไป                                                           

        (5) ภายหลังจากเจ้าพนักงานได้ด าเนินการเร ่งร ัดภาษีอากรค้างเสร็จสิ ้น
ขั้นตอนแล้ว หากปรากฏว่าผู้ค้างภาษีอากรรายใดที่เป็นบุคคลธรรมดายังคงเหลือหนี้ภาษีอากร
ค้างช าระอยู่อีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท หรือนิติบุคคลยังคงเหลือหนี้ภาษีอากรค้าง
ช าระเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2,000,000.-บาท ก็ให้เจ้าพนักงานส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฟ้องร้องด าเนินคดีล้มละลายกับผู้ค้างภาษีอากรต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 

2.3  ข้อมูลหน่วยงานและพื้นที่ศึกษาวิจัย                      

 2.3.1 กรมสรรพากร ตั้งอยู่เลขท่ี 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

                                           

 
22 -ประมวลรัษฎากร , มาตรา 12 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1.                                
   -ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ.2545 , ข้อ 11-23 , 

ประกาศ ณ วันที ่ 10 ตุลาคม 2545.  
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เขตพญาไท  กทม.23                            

 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดเก็บภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร โดยมีภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบคือ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ มีโครงสร้างการบริหาร
ราชการดังนี้  

แผนภาพที่ 2.2          โครงสร้างการบริหารราชการกรมสรรพากร  

อธิบดีกรมสรรพากร 

 

ที่ปรึกษากรมสรรพากรจ านวน 5 ท่าน 

                                               

รองอธิบดีกรมสรรพากรจ านวน 4 ท่าน 

    กลุ่มงานต่างๆจ านวน 4                                              ส านักต่างๆรวม 14 ส านัก 

                                           ส านักงานสรรพากรภาค 1-12 

                     

                                  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จ านวน 119         

 

                              ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจ านวน 850   ข  

 

 กรมสรรพากรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

                                           

 
23 ส านักบริหารกลาง , “โครงสร้างการบริหารราชการกรมสรรพากร ,”กรมสรรพากร ,  

http://www .rd.go.th/publish/324.0.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559). 
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วิสัยทัศน์ ผู้น าด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ด ีด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ   

 (1) จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ   

 (2) ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี   

 (3) เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง        

ค่านิยม มุ่งซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                       

ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                            

 (1) บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน 

 (2) สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารและการบริการสู่สากล  

 (3) บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 กรมสรรพากรมีการจัดแบ่งระบบงานในระดับต่างๆดังนี้               

 กรมสรรพากร รับผิดชอบบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีอากรของ
หน่วยงานในสังกัด พิจารณาออกระเบียบ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และประกาศกรมสรรพากรเพ่ือ
อ านวยการให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษีอากรของ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามประมาณการ รวมทั้งก าหนดนโยบายด้านการงบประมาณ การพัสดุ  
และบุคลากร โดยมอีธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด   

 ส านักงานสรรพากรภาค มีอ านาจหน้าที่ ในเขตท้องที่รับผิดชอบคือ วางแผนและ
ประเมินผลเพ่ือให้การบริหารจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม  
วางแผนและควบคุมการเร่งรัดภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพื้นที่ ก ากับติดตามและควบ 
คุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที ่และส านักงานสรรพากรพื้นที ่สาขาในความ
รับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเงินการบัญชีและ
งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของส านักงานสรรพากรภาค ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่ และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนทางวิชาการแก่ 
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ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา โดยมีสรรพากรภาคเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

 ส านักงานสรรพากรพื้นที่ มีอ านาจหน้าที่ในเขตท้องที่รับผิดชอบคือ วางแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลเพื่อบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
ของกรมและส านักงานสรรพากรภาค ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ
และตรวจสอบภาษีอากรรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้างและด าเนินคดี
แก่ผู้ค้างช าระภาษีอากร รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร ก ากับติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พิจารณาคืนเงินภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร โดยมีสรรพากรพ้ืนที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด         

 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มีอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบคือ รับช าระภาษี
อากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบธุรกิจ
หรือการประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส ารวจและติดตามแหล่ง
ภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรเพ่ือให้มีการเสียภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด าเนินการ
เร่งรัดภาษีอากรค้าง ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีภาษีอากร ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร โดยมีสรรพากรพ้ืนที่สาขาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด                                                             

 ปัจจุบันกรมสรรพากรมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่จ านวนทั้งสิ้น 22,738 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
17,881 คน ลูกจ้างประจ า 1,337 คน พนักงานราชการ 401 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3,119 คน 

 2.3.2 ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนเทศา ต าบลพระปฐม
เจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม24  

 ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสรรพากรที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนคร  
ปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยมีโครงสร้างการบริหารราชการดังนี้                                  

 

                                           

 
24 ส่วนบริหารงานทั่วไป , “อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

นครปฐม 1,” ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www.rd.go.th/nakhonpathom / 2789.0.  
html (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559).  

 

http://www.rd.go.th/nakhonpathom%20/%202789.0
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แผนภาพที่ 2.3   โครงสร้างการบริหารราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1   

                 

สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 

 

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่                           หัวหน้าส่วน  หัวหน้าทีมก ากับดูแล  

 

      ส่วนงานต่างๆ                                 ส่วนงานต่างๆ      ทีมก ากับดูแล 

 

สรรพากรพ้ืนที่สาขาจ านวน 5 ท่าน 

                                       

                        ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจ านวน 5   ข  

 

 อ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 คือ             

 อ านาจหน้าที่  

        - วางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพ่ือบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพากรและส านักงานสรรพากรภาค          

        - ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบ
ภาษีอากรส าหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ              

        - ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้ง
ตอบข้อหารือทางภาษีอากร           

        - ก ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา                     

        - พิจารณาคืนเงินภาษีอากร      

        - ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี            

        - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี 

        - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ  
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ที่ได้รับมอบหมาย                           

 วิสัยทัศน์                

 จัดเก็บภาษีอากรทั่วถึง เป็นธรรม เต็มใจบริการ ด้วย IT ที่ทันสมัย    

 พันธกิจ                 

        - จัดเกบ็ภาษีอากรให้ได้ตามข้อเท็จจริง 

        - จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเป็นธรรม                                    

        - ให้บริการและให้ค าแนะน าผู้เสียภาษีด้วยเต็มใจ           

        - สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี                         

              2.3.2.1 หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารราชการของส านักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 125                               

              ส่วนบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ 
งานธุรการ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน และงานทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม            

              ส่วนวางแผนและประเมินผล มีหน้าที่ด้านการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดเก็บภาษีอากรของผู้บริหาร ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของทีมก ากับดูแล ก ากับดูแลงานส ารวจแหล่งภาษีของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  และ 
ตรวจราชการ                                                                                                         
              ส่วนกรรมวิธ ีและคืนภาษี มีหน้าที ่ด ้านการตรวจวิเคราะห์แบบแสดง
รายการภาษีอากรและประเมินภาษีอากรให้ผู้เสียภาษีช าระเพิ่มเติมกรณียื่นแบบแสดงรายการไว้
ไม่ถูกต้องครบถ้วน การบันทึกและประมวลผลข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากร การตรวจสอบ
และก ากับดูแลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้มีหน้าที่หักและน าส่งภาษี และการตรวจวิเคราะห์ค าร้องขอ
คืนเงินภาษีอากรของผู้เสียภาษี                                        

              ทีมก ากับดูแล 1-3 มีหน้าที่ก ากับดูแลผู้เสียภาษีรายใหญ่ให้เสียภาษีอากร 

                                           

 
25 ส่วนบริหารงานทั่วไป , “โครงสร้างการบริหารราชการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

นครปฐม 1,” ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www .rd.go.th/nakhonpathom / 
2789.0.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559).  

 

 

http://www/
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อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งโดยวิธีการตรวจสภาพกิจการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจแนะน า รวมทั้งการ
ประเมินภาษีอากรให้ผู้เสียภาษีช าระเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง โดยแบ่งความรับผิดชอบไปตามประเภทกิจการ 
ของผู้เสียภาษี          

              ทีมตรวจสอบภาษีอากร มีหน้าที่ตรวจสอบ ออกหมายเรียกตรวจสอบ และ
ประเมินภาษีอากรให้ผู้เสียภาษีที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีอากรช าระเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน                                       
              ทีมก ากับดูแลพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลผู้เสียภาษีรายย่อยให้เสียภาษี
อากรอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งโดยวิธีการตรวจสภาพกิจการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจแนะน า รวมทั้ง
การประเมินภาษีอากรให้ผู้เสียภาษีช าระเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง                 

              ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง มีหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง 
พิจารณาด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลายกับผู้ค้างภาษีอากร รับค าอุทธรณ์ภาษีอากร และ
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีอากร       

              ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม  ส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางเลน ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาก าแพงแสน 
และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี มีหน้าที่บริหารการจัดเก็บภาษีอากรในเขตท้องที่อ าเภอ
เมืองนครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอนครชัยศรี ตามล าดับ โดย
มีหน้าที่ในการรับแบบแสดงรายการและรับช าระภาษีอากร การรับค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี การ
รับค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และการส ารวจแหล่งภาษีในเขตท้องที่อ าเภอที่รับผิดชอบ               
              2.3.2.2 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 26 

ตารางท่ี 2.1   

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

112 15 2 8 137 

                                           

 
26 ส่วนบริหารงานทั่วไป ,“โครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1,”    

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www  .rd.go.th/nakhonpathom/2789.0.html 
(สืบค้นเมื่อวันที ่9 มีนาคม 2559).  

 
 

http://www/
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       2.3.2.3 ข้อมูลหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระของส านักงานสรรพากร     
พื้นทีน่ครปฐม 127 ข้อมูลหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ตารางที่ 2.2          

อ าเภอ จ านวนหนี้คา้ง
ช าระ 

แบบแจ้ง เฉลี่ย/แบบ ราย เฉลี่ย/ราย 

เมืองนครปฐม 17,491,939.59 295 59,294.- 154 113,584.- 

ก าแพงแสน 7,802,292.23 49 159,230.- 24 325,095.- 

นครชัยศรี 7,589,749.93 47 161,484.- 22 344,988.- 

ดอนตูม 176,146.42 12 14,678.- 6 29,357.- 

บางเลน 7,533,132.12 15 502,208.- 20 376,656.- 

รวม 40,593,260.29 418 97,113.- 226 179,676.- 

                                                                                                       
        ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีผลการเร่งรัดหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ค้างช าระตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556–2558ดังนี้            

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระ 2,378 ราย  
เป็นจ านวนเงิน 87,039,998.04 บาท เร่งรัดได ้1,793 ราย เป็นจ านวนเงิน 40,748,678.92 บาท  คิด  

เป็นร้อยละ 46.82  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระ 1,802 ราย  
เป็นจ านวนเงิน 74,003,870.02 บาท เร่งรัดได้ 1,276 ราย เป็นจ านวนเงิน 29,931,776.48 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 40.45  

                                           

 
27 ส่วนบริหารงานทั่วไป , “ผลการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

นครปฐม 1,” ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 , http://www .rd.go.th/nakhonpathom/ 
2789.0.html (สืบค้นเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2559).  

 

http://www/
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       ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระ 2,290 ราย  
เป็นจ านวนเงิน 83,622,667.13 บาท เร่งรัดได้ 1,770 ราย เป็นจ านวนเงิน 39,563,776.52 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 47.31                    

 2.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม  

 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก28ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่า
จีนซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพ้ืนที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับพ้ืนที่ร้อยละ 
0.42 ของประเทศ และคิดเป็นพื้นที่อันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง  
ถนนสายเพชรเกษม 56 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดต่อ 
กับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทิศตะวัน 
ออกติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี   

 จังหวัดนครปฐมมีประชากร 891,071 คน29(สถิติปี พ.ศ.2557) ประกอบอาชีพพนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 160,819 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่อง 
จักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 103,705 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 93,864 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 89,835 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆในด้าน
การขายและการให้บริการ 63,738 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ส่วนที่เหลืออีกไม่ถึงร้อยละ 10 เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทางด้านเทคนิค กฎหมาย ข้าราชการ ผู้จัดการ และเสมียน ซึ่งจากข้อมูลสถิติปี พ.ศ.
2556 ปรากฏว่าประชากรจังหวัดนครปฐมมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 30,856.-บาท  ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 21,305.-บาท หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 175,894.-บาท หรือคิดเป็น

                                           

 
28 ส านักงานจังหวัดนครปฐม ,“ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครปฐม”, จังหวัดนครปฐม, 

http: //www. nakhonpathom.go.th /npt/index.php/2013-12-03-23-37-11(สืบค้นเมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2559).  

29 ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม , “สถิติแรงงาน  รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน”,ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ,http://www.nkpathom.old.nso.go.th/nso/project/search/result_by_department  
.jsp.(สืบค้นเมื่อ วันที่  10 มีนาคม 2559). 
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อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เท่ากับ 69.0% ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื ่องนี ้คือ 
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที ่อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม  
อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

นครปฐม 1                                                                                      

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                   

ศรัณยา   ชัยรัต30เสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพ ปัญหา และอุปสรรคในการเร่งรัดหนี้    
ภาษีอากรค้างของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ     

(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรของจังหวัดเชียงใหม่   

(2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง    

 วัตถุประสงค์แรกใช้ข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง
ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2548 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบผลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร
ค้างกับประมาณการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงาน มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด ส่วนวัตถุประสงค์ท่ีสองใช้ข้อมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรจ านวน 70 ราย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ วิธีการศึกษา
ประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพ 5 วิธีคือ 
การวัดประสิทธิภาพจากค่าดัชนีความพยายามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง การวัดประสิทธิภาพโดยการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนเพ่ิมของผลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรกับอัตราส่วนเพิ่มของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด(GPP) การวัดประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนเพิ่มของผลการเร่งรัดหนี้
ภาษีอากรค้างกับอัตราส่วนเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การวัดประสิทธิภาพโดยการเปรียบ 
เทียบอัตราส่วนเพ่ิมของจ านวนรายผู้ค้างภาษีอากรทั้งหมดกับอัตราส่วนเพิ่มของจ านวนรายผู้ค้างภาษี
อากรที่เร่งรัดได้ และการวัดประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบผลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างรวม
ทุกประเภทภาษีกับผลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างแต่ละประเภท พบว่าการวัดประสิทธิภาพด้วย
วิธีที่ 1-วิธีที่ 3 ในปีงบประมาณ 2544-2548 มีประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างอยู่ใน

                                           

 
30 ศรัณยา  ชัยรัต , “การศึกษาประสิทธิภาพ  ปัญหา และอุปสรรคในการเร่งรัดหนี้ภาษี 

อากรค้างของจังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549) , 66-73.  
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ระดับสูงทุกปี ยกเว้นในปีงบประมาณ 2545 ที่ประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรอยู่ในระดับต่ า
กว่าปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างไม่สามารถเร่งรัดหนี้ได้ตามประมาณการ ส่วนการวัด 
ประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ 4 พบว่าในปีงบประมาณ 2544-2548 ประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร
ค้างต่ าทุกปี เว้นแต่ในปีงบประมาณ 2545 และการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ 5 ประเภทภาษีที่มี
ประสิทธิภาพและมีผลต่อการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างมากที่สุดคือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการค้า และอากรแสตมป์ ตามล าดับ             

 ส่วนผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรพบว่า เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษี 
อากรค้างเห็นว่าการบริหารภาษีอากร การประเมินภาษี และบุคลากรเป็นปัญหาระดับปานกลาง   ส่วน 
ระดับความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากร
ค้าง พ.ศ.2545 ส าหรับการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า 
การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพสูง                                                                                            

วารัชนี  หลงสกุล31เสนอผลการศึกษาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรของประชาชนใน
เขตส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3 ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เสียภาษีมีความเห็นว่า
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกรมสรรพากรได้
มีการปรับตัวและก าหนดกลยุทธ์การท างานใหม่ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางด้านการจัดการเข้ามาช่วย
ในการบริหารงานมากข้ึน มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ท าให้การบริการด้านต่างๆรวดเร็วกว่าในอดีต 
มากขึ้น เช่น การเสียภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งยังเน้นการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีเพื่อ
เพ่ิมความสมัครใจในการเสียภาษีอากรอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุของการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากรของผู้เสียภาษีคือ กฎหมายภาษีอากรมีบทบัญญัติสลับซับซ้อนยากที่ประชาชนโดยทั่วไป
จะเข้าใจหรือตีความได้ถูกต้อง และวิธีการช าระภาษีมีความยุ่งยากไม่สะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้
กฎหมายภาษีอากรก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งความย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีก็มีผลกระทบต่อการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรของประชาชนด้วยเช่นกัน                                              

                                           

 
31 วารัชนี  หลงสกุล ,“วิเคราะห์การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรของประชาชน  ศึกษาเฉพาะ  

กรณีส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาบางรัก 3,” (สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชา  
นโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2550) , 49-53. 
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มนัส   มนูกุลกิจ32เสนอผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เกิดจากจ านวนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่   
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการหรือผล ตอบแทน  
ที่ได้รับก็ไม่สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน                           

ส่วนปัจจัยส าคัญในด้านผู้เสียภาษีอากรคือ มีทัศนคติในการเสียภาษีไปในทางลบ  
มีพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงภาษีอากร ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีอากรอย่างแท้จริงจึง        
ท าให้ไม่ทราบถึงประโยชน์และผลตอบแทนของการเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้  
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ปกติของสภาพพ้ืนที่     

ส่วนแนวทางในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพที่หน่วยงานรับผิดชอบ
น ามาใช้ส่วนใหญ่ คือ การด าเนินการตามนโยบาย,แนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และพันธกิจของต้นสังกัด แต่บางหน่วยงานก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนด าเนินงานให้มี 
ความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เสียภาษีอากรและสภาพของพ้ืนที่มากขึ้น  

สายสมร   สังข์เมฆ33เสนอผลการศึกษาวิจัยการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของ ผู้
เสียภาษีในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีของประชาชนตามตัวแปร
“เพศ”มีความแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าชาย ทางด้านวุฒิการศึกษาพบว่า 
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านอาชีพพบว่าผู้ที่มี
อาชีพพนักงานลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าผู้ที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ ค้าขาย  ข้าราชการ  
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้เสนอให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรแก่กลุ่มที่ยังมีความรู้ความ
เข้าใจน้อย เช่น ผู้มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการหรือ

                                           

 
32 มนัส  มนูกุลกิจ ,“ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงาน 

สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร,”(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       
การพัฒนามนุษย์  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2552), 68-70. 

 
33 สายสมร  สังข์เมฆ , ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต , (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , 2553) , 51-56.   
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ค้าขาย โดยเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การจัดนิทรรศการ 
การจัดการอบรมสัมมนา รวมทั้งจัดการอบรมแก่บุคลากรด้านการเงินการบัญชี เป็นต้น                       
 นพมาศ  เหมเวช34เสนอผลการศึกษาปัญหาการทุเลาการบังคับช าระหนี้ภาษีอากรตามประมวล 
รัษฎากรว่า การขอทุเลาการช าระภาษีอากรในระหว่างการอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากรควรจะแก้ไขระเบียบ 
ในการจัดหาหลักประกันการทุเลาให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น และควรลดอัตราเงินเพ่ิม
ภาษีกรณีที่ขอทุเลาการช าระภาษี เนื่องจากเงินเพ่ิมที่ก าหนดไว้มีอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปในท้องตลาด และในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการ
ช าระภาษีก็ควรให้ผู้เสียภาษียื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลภาษีอากรกลางได้ และยังเห็นควรก าหนดให้ศาล
มีอ านาจพิจารณาค าขอทุเลาการบังคับช าระหนี้ภาษีในคดีที่น าขึ้นสู่ศาลแล้ว นอกจากนี้เห็นควร
ก าหนดให้อ านาจศาลในการพิจารณาค าขอทุเลาการบังคับช าระหนี้ภาษีภายหลังจากศาลมีค าพิพากษา 
แล้วด้วย และสุดท้ายยังได้เสนอให้ก าหนดให้ศาลมีอ านาจก าหนดเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้
เสียภาษีอากรที่ต้องได้รับความเสียหายเนื่องจากการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรด้วย  
ถ้าหากผลการพิจารณาของศาลปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีหน้าที่จะต้องช าระภาษีอากรดังกล่าวจริง                                                                
                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                            

 

 

 

 

 

                                           

 
34 นพมาศ  เหมเวช , “ปัญหาการทุเลาการบังคับช าระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร,” 

(วิทยานิพนธ์น ิต ิศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาวิชากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาว ิทยาล ัย 
ธรรมศาสตร์, 2555) , 133-149. 



41 
 

                                                                                         

บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1  กรอบแนวคิด  

 การวิจัยเรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1” ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้  

 ตัวแปรต้น       

        (1) ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นท่ี   

        (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่     

        (3) ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร                

        (4) ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากรของ
ประชาชนในพ้ืนที่        

        (5) ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร     

        (6) คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร     

        (7) ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร         

 ตัวแปรตาม                 

        (1) สาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการไม่ใช้สิทธิ
ผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ของ
ประชาชนในพ้ืนที่                                  

        (2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
การไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.
2545 ของประชาชนในพ้ืนที่                 

 ซึ่งตัวแปรต่างๆที่กล่าวมาแล้วมีความสัมพันธ์กันอันอาจแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ได้
ตามแผนภาพดังต่อไปนี้               
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 แผนภาพที่ 3.1               กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

                                                             

                              

 

 

 

 

 

 

 ตัวแปรต้นทั้ง 7 ตัวแปรดังกล่าวที่ใช้ในการศึกษาวิจัยปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความส าคัญ
ดังนี้  

        - ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่ หากประชาชน
ในพ้ืนที่ไม่มีส านึกว่าการเสียภาษีอากรเป็นทั้งหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่ทางจริยธรรม รวมทั้ง
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลในการน าไปใช้บริหารจัดการและพัฒนาประเทศ แต่
ยังคงมีความรู้สึกว่าภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชนโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบ
แทนแล้วก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเท่าท่ีควร                           

        - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่  แม้
ประชาชนในพื้นที่จะมีส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากร แต่หากขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประชาชนย่อมจะไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีใ่นการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรต้องใช้อ านาจตาม
กฎหมายในการประเมินภาษีอากรให้ช าระเพ่ิมเติม รวมทั้งด าเนินการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างตาม

ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษี 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษี 

ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่    

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน     

ความเหมาะสมของบทลงโทษ         

สาเหตขุองปัญหา แนวทางแก้ไข 
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กฎหมายอันส่งผลให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนจากการถูกยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร และอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีล้มละลายได้หากมีหนี้
ภาษีอากรค้างช าระเป็นจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000,000.-บาทขึ้นไปส าหรับผู้ค้างภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดา 
นอกจากนี้ยังท าให้รัฐบาลต้องขาดรายได้ที่จะน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ รวมทั้งต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการเร่งรัดภาษีอากรค้างและการด าเนินคดีล้มละลายอีกด้วย   
        - ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร  หากโครงสร้างของภาษีอากรที่ก าหนด
ไว้ตามกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษี เช่น ประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่กลับต้อง
เสียภาษอีากรเป็นจ านวนมาก หรือประชาชนผู้มีรายได้สูงกลับต้องเสียภาษีอากรเป็นจ านวนน้อย หรือ
กฎหมายภาษีอากรมีช่องโหว่ซึ่งท าให้บุคคลบางคนใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น ในกรณ ี
นี้แม้ประชาชนในพ้ืนที่จะมีส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรเป็นอย่างดี แต่ก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเกิดเป็นความไม่พึงพอใจและ
ความไม่สมัครใจในการเสียภาษีไปในที่สุด              

        - ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากรของ
ประชาชนในพื้นที่ แม้ประชาชนในพ้ืนที่จะมีส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากร มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และมีความสมัครใจในการเสียภาษี แต่หากประชาชนมีรายได้ลดลงใน
ขณะที่ค่าครองชีพยังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเช่นใน
ปัจจุบันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระภาษีอากรของประชาชนได้     

        - ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร เป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากรของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากหาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเกิดความส านึกในหน้าที่การเสียภาษี เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่มีการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนก็
ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชนได้   

        - คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร หากหน่วยจัดเก็บภาษี
อากรของกรมสรรพากรมีการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษี เช่น มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสมและสะดวกสบาย
ในการเดินทางไปใช้บริการ มีพ้ืนที่เพียงพอไม่แออัดยัดเยียด มีการใช้ระบบคิวเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
แก่ผู้เสียภาษ ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอย่างเพียงพอ เช่น ที่นั่งพักรอใช้บริการ กาแฟ น้ าดื่ม  
หนังสือพิมพ์ ห้องสุขา แผ่นพับแนะน าการใช้บริการ และป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะน าการใช้บริการแก่ผู้เสียภาษี เช่น การตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
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ภาษีอากร การกรอกแบบฟอร์มหรือแบบแสดงรายการต่างๆ ก็เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีได้เป็นอย่างด ีและท่ีส าคัญคือ ปัจจุบันการจัดให้มีระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ยื่นแบบแสดงรายการโดยระบบ online การช าระภาษีอากรผ่านระบบ E-payment การแจ้งคืนเงิน
ภาษีอากรผ่านระบบ SMS ก็ช่วยสร้างความสะดวกสบายและประหยัดเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เสียภาษี
ได้อย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการให้บริการที่ดีเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความ 
สมัครใจในการเสียภาษีอากรของประชาชนได้เป็นอย่างดี                                                                                                                   

       - ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการหลบหนีหรือหลบเลี่ยงภาษีอากรของประชาชนบางส่วนในพื้นที่ซึ่งมีเจตนาที่จะ
ไม่เสียภาษีตามกฎหมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งหากบทลงโทษกรณีหลบเลี่ยงภาษีก าหนดไว้เบา
เกินไปก็จะท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดความเกรงกลัวในการที่จะกระท าผิดกฎหมายและจะกระท า
การหลบเลี่ยงภาษีอากรต่อไป ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดเก็บภาษีอากร
ของรัฐแล้วยังท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจน
ส่งผลกระทบต่อความสมัครใจในการเสียภาษีได้ในที่สุด      

3.2  วิธีการศึกษาวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research  
Method) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและตรงกับสภาพความเป็นจริงจากประชากรที่ศึกษาโดยท าการรวบรวม 
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

        (1) ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย โดยคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มเลือก (random) จากบัญชีรายชื่อผู้ค้างภาษีอากรที่
มีจ านวนหนี้ค้างแตกต่างกันทั้งมากและน้อยของอ าเภอเมืองนครปฐมจ านวน 2 ราย อ าเภอก าแพงแสนจ านวน  
4 ราย อ าเภอดอนตูมจ านวน 2 ราย อ าเภอบางเลนจ านวน 1 ราย และอ าเภอนครชัยศรีจ านวน 1 ราย 
เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลายจากประชากรที่ศึกษาซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ทัศนคติที ่แตกต่างกัน ส่วนสาเหตุที ่เลือกเขตพื้นที ่อ าเภอทั ้งห้าอ าเภอดังกล่าวเป็น พื้นที ่ว ิจ ัยก็
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งทางด้านการขยายตัวของธุรกิจ ความเจริญเติบโตของท้องถิ่น การประกอบอาชีพของประชาชน การ
คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี ซึ่งย่อมจะท าให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายและสามารถสะท้อน
ภาพรวมของจังหวัดได้เป็นอย่างดี                                   

        (2) เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างใน
ระดับต่างๆ รวม 3 ระดับได้แก่                                                                    
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- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 
จ านวน 2 ราย                                             

-  เจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐม 
จ านวน 1 ราย  และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาก าแพงแสนจ านวน 1 ราย     

- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 ราย     
โดยค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ใช้ทั้งค าถามปลายปิดและปลายเปิดแบบมีโครงสร้างเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลให้ได้ตรงตามประเด็นที่ต้องการ และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในขอบเขตแห่งเนื้อหาสาระท่ีก าหนด ซึ่งการก าหนดหัวข้อค าถาม
ได้ก าหนดให้มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ค้างภาษีอากรกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็น
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเพื่อวัตถุประสงค์ ในการได้ข้อมูลใน
มุมมองที่แตกต่างกันดังนี้                                  

 การสัมภาษณ์ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัยต้องการศึกษาหา
ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                     

(1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ รายได้ หนี้สิน และทรัพย์สิน
โดยประมาณของครัวเรือน                            

(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล   

(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม
ประมวลรัษฎากร และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย   

(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้าง ตามระเบียบกรมสรรพากร        
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 และความสามารถในการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ    

(5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  

(6) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพ ในการ      
ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์         

(7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เก่ียวข้อง     

(8) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง 

และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1      
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(9) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร  

(10) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ระบบงาน บุคลากร และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง      

 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร
ค้างในระดับต่างๆ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไรคือ                 

(1) สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน   

(2) นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการ                                
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง  

(3) สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

(4) สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545       

(5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร    

(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพ
ในการช าระภาษีของประชาชน  

(7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร  

(8) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ระบบงาน บุคลากร และ กฎหมายระเบียบ          
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง      

 นอกจากวิธีการสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้วการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องนี้ยังใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สถิติการเร่งรัดหนี ้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 เพ่ือประกอบการหาข้อสรุปในการศึกษาวิจัยอีกด้วย       

3.3  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)                         

 ข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้     
บุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษี
อากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 จ านวน 10 รายโดย
การสุ่มเลือก (random) ผู้ค้างภาษีอากรที่มีจ านวนหนี้ภาษีอากรค้างทั้งมากและน้อยซึ่งปรากฏข้อมูล 
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ในบัญชีหนี้ภาษีอากรค้างของอ าเภอเมืองนครปฐมจ านวน 2 ราย อ าเภอก าแพงแสนจ านวน 4 ราย 
อ าเภอดอนตูมจ านวน 2 ราย อ าเภอบางเลนจ านวน 1 ราย และอ าเภอนครชัยศรีจ านวน 1 ราย เพ่ือจะได้
ทราบสภาพปัญหา ทัศนคติ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาและการไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างในมุมมองของผู้ค้างภาษีอากรซึ่งมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและทัศนคติที่แตกต่างกันอันจะน าไปสู่ข้อสรุปในการศึกษาวิจัยที่เป็นกลางและมีความ
หลากหลายอีกด้วย                        

 นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในระดับต่างๆ จ านวน 5 ราย เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหา  
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการไม่
ใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรค้างของประชาชนในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงซึ่งมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี อันจะช่วยเสริมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีอากรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น          

3.4  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิคือ ข้อมูลหนี้ภาษีอากรค้างและสถิติการเร่งรัด    
หนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรและส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร 
ราชการและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรและส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 กฎหมาย
และระเบียบต่างๆเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพ้ืนที่วิจัย 
ประชากร และสภาวะทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดนครปฐม  
ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เป็นต้น เพ่ือประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษาวิจัยอีกด้วย                                                                                                                                                                                         
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1”นี้ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอ
ดอนตูม อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร 
พ.ศ.2545 ทั้งนี้เพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมส าหรับส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม  1 และ
กรมสรรพากรในการด าเนินการให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ค้าง
ช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลงและใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย
การผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545มากขึ้น               

 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จ านวน 10 รายโดยคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มเลือก (random) 
จากบัญชีรายชื่อผู้ค้างภาษีอากรที่มีจ านวนหนี้ค้างแตกต่างกันทั้งมากและน้อยของอ าเภอเมือง
นครปฐมจ านวน 2 ราย อ าเภอก าแพงแสนจ านวน 4 ราย อ าเภอดอนตูมจ านวน 2 ราย อ าเภอบางเลน 
จ านวน 1 รายและอ าเภอนครชัยศรีจ านวน 1 ราย นอกจากนี้ยังได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรม 
สรรพากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในระดับต่างๆ รวม 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จ านวน  2 ราย เจ้าหน้าที่รับ
ช าระภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐมและส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
ก าแพงแสนจ านวน 2 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 
6 จ านวน 1 ราย ซึ่งผลการสัมภาษณ์อาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วนตามประเภทของผู้ให้สัมภาษณ์
ดังกล่าวโดยอ้างอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้                  

4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้ค้างช าระภาษีอากร                                                  

 ผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 10 ค                                                                                         

        (1) นางบังอร  ดีพิจารณ์ อายุ 50 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 14  
ถนนเพชรเกษม ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพนักธุรกิจ   
สถานที่ท างาน ร้าน พี.ดี.พี.โมลด์ เลขที ่77/2 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 14 ถนนเพชรเกษม ต าบลธรรม 
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ศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

        (2) นายธาตรี  อมโร อายุ 46 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี 60/7 หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อ
พลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพวิศวกร สถานที่ท างาน บริษัท ภัคควัน-
วิศวกรรม จ ากัด เลขที่ 6 ซอยคุ้มเกล้า 48 ถนนคุ้มเกล้า แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  สัมภาษณเ์มื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  

        (3) นายสุเมธ  สถาณุพันธ์ อายุ 44 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 448 หมู่ที่  7 
ถนนมาลัยแมน ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ 
สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง เลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยหมอนทอง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

        (4) นางสิริรัตน์  เรือนนุช อายุ 57 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ต าบล
ห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ สถานที่ท างาน โรงเรียน
บ้านรางอีเม้ย เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

        (5) นายบุญเติม  ทองดอนเหมือน อายุ 62 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 487 หมู่
ที่ 1  ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพนักธุรกิจ สถานที่ท างาน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์ทองเซนเตอร์การ์ด เลขที่ 487 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอ
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559   

        (6) นายณัฐพล  เรืองกิจ อายุ 25 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 9 ถนน
มาลัยแมน  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพค้าขาย สถานที่ท างาน
โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน หมู่ที่ 3 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

        (7) นายฉลาด สามบุญเรือง อายุ 72 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 
5  ต าบลล าลูกบัว อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานที่ท างาน   
บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 5 ต าบลล าลูกบัว อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2559  

        (8) นายรัตนชัย  ทัตตานนท์ อายุ 54 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 2 
ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพธุรกิจ
รับจัดสวน สถานที่ท างาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีลอซู เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี  
ต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 
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        (9) นางสาวรัศมี  ริอุบล อายุ 52 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 44/90 หมู่ที่  4 
ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าต าหนัก อ า เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพนัก
ธุรกิจ สถานที่ท างาน ร้านวิจิตรโมลด์ พลาสติก เลขที่ 44/141 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่า
ต าหนัก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  

        (10) นางสมบูรณ์  ตาดอยู่ อายุ 57 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ถนนบาง
หลวง –บางเลน ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานที่ท างาน
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ถนนบางหลวง-บางเลน ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559   

 ผลการสัมภาษณ์ประชากรที่ศึกษาทั้ง 10 รายดังกล่าวสามารถน ามาประมวลกันไว้เป็น
หมวดหมู่โดยจ าแนกตามตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ตัวแปรต้นที่ 1 : ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่ 

        - เป็นหน้าที่จะต้องเสียภาษี การเสียภาษีถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนหรือผู้มี
หน้าที่ในการเสียภาษี ซึ่งจะต้องมีการก าหนดหรือบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐบาลมี
ภารกิจในการผลิตสินค้าสาธารณะที่มีลักษณะใช้ร่วมกัน ไม่สามารถแบ่งแยกการบริโภคจากกันได้ 
ประกอบกับการบริการสาธารณะบางอย่างกระท าขึ้นเพ่ือจัดระเบียบสังคมมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ 
จนเกิดปัญหาในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม การเสียภาษีของประชาชนก็จะต้องมีความส านึกใน
หน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเป็นจิตใต้ส านึก และในเรื่องความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรนี้กลุ่ม
ตัวอย่างโดยทั่วไปมีความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของประชาชน ดังค าสัมภาษณ์ของ นายสุเมธฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่
เสียภาษี เพ่ือจะเอาเงินนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศ” 

 นายบุญเติมฯ ให้ความเห็นสอดคล้องกับ นายสุเมธฯ และได้เพ่ิมเติมว่า เมื่อมีรายได้
ก็จะต้องเสียภาษี ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ต้องช่วยเสียภาษีให้แก่ทางรัฐ เพราะเมื่อมีรายได้
ก็ต้องเสียภาษ”ี 

        - แต่ไม่แน่ใจเรื่องความคุ้มค่า เมื่อสอบถามว่า“ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่
จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่เพราะเหตุใด ?” โดยส่วนมากเห็นว่ามีความคุ้มค่า เพราะ
รัฐบาลได้มีการน าภาษีไปใช้ในเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดังเช่น นางสาวรัศมีฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า  
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 “คิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรไปใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสถานที่
ราชการต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับบริการในราคาถูก” 

 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสมบูรณ์ฯ ซ่ึงให้สัมภาษณ์ว่า 

 “คิดว่าน าไปใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว เพราะถ้าไม่ได้ตรงนี้รัฐบาลคงจะแย่” 

 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางท่านมีความคิดเห็นว่าไม่คอยคุ้มค่า จะได้ประโยชน์เฉพาะ
บุคคลบางกลุ่ม ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังเช่นค าสัมภาษณ์ของ นายสุเมธฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าปัจจุบันรัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้ตามนโยบายของรัฐบาล  แต่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนสักเท่าใด จะได้ประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น โครงการต าบลละห้าล้าน 
หมู่บ้านละสองแสน เป็นต้น เป็นการน าเงินภาษีไปใช้โดยไม่ได้ท าให้ชีวิตของราษฎรดีขึ้นเลย ในส่วน
นี้จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่า แต่ที่เห็นว่าคุ้มค่าคือ การน าไปใช้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการคมนาคม เช่น 
รถไฟฟ้า เป็นการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร” 

 นายรัตนชัยฯ ได้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนของความไม่คุ ้มค่า ในการใช้
งบประมาณโดยให้สัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าน าไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร เช่น โครงการต าบลละ5 ล้าน ที่น าเงินไปจ่ายให้ 
แก่ประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และไม่โปร่งใส” 

 นายธาตรีฯ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตอบยาก เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการโกงของ
นักการเมืองด้วย ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “อาจจะไม่รู้ลึกแต่เท่าที่ทราบก็คือ รัฐบาลน าเงินภาษีมาสร้างถนน  สร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน แต่หากถามว่าน าไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่นั้นตอบยาก และเรื่อง
การโกงของนักการเมืองนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะรายบุคคล ” 

 นายบุญเติมฯ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ไม่มีความรู้ ไม่อยากก้าวล่วง เพราะเป็นเรื่องของรัฐบาล 
ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “ไม่ทราบว่า รัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ เพราะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้จึงไม่
อยากจะก้าวล่วง รัฐบาลเก็บภาษีจะน าไปใช้จ่ายท ากิจกรรมอะไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาล รู้แต่ว่ามีหน้าที่
ก็ต้องเสียภาษี” 

 ตัวแปรต้นที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่ 

        - ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเสียภาษี จากค าถามว่า  
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“ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ?” พบว่าโดยส่วนมาก
ไม่ค่อยมีความรู้และไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด มักจะให้ผู้อ่ืนด าเนินการค านวณให้ และบางครั้งก็ยังรู้
แบบหลากหลายอีกด้วย เช่นนางบังอรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่ามีรายได้ตั้งแต่ 15,000.-บาทต่อปีขึ้นไปต้องเสียภาษี แต่ไม่ทราบวิธีการค านวณ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะส่วนใหญ่จะจ้างผู้อื่นให้จัดการให้” 

 สอดคล้องกับความเห็นของ นายบุญเติมฯ ซึ่งคิดว่ามีรายได้ 50,000.-บาทขึ้นไปจึง
จะเสียภาษี ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่ามีรายได้ 50,000.-บาทต่อปีขึ้นไปจึงต้องเสียภาษี แต่ไม่ทราบวิธีการค านวณ 
ภาษี ส่วนใหญ่จะให้เจ้าหน้าที่สรรพากรอ าเภอช่วยค านวณให้” 

 นางสมบูรณ์ฯยังคิดว่าน้อยกว่า 50,000.-บาท โดยคิดว่าตั้งแต่ 10,000.-บาทขึ้นไปดัง   
ค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าประมาณ 10,000.-บาทขึ้นไปต้องเสียภาษี แต่ไม่ทราบวิธีการค านวณภาษีเลย” 

 นายรัตนชัยฯได้เพ่ิมเติมอีกว่าแม้จะมีคู่มือแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “ไม่รู้อย่างชัดเจน และไม่ทราบวิธีการค านวณภาษีด้วยแม้จะมีคู่มือแนะน าก็ตาม ส่วน
ใหญ่จะจ้างเขาท า” 

 มีเพียงไม่กี่รายที่พอจะทราบถึงวิธีการค านวณและการลดหย่อน ดังค าสัมภาษณ์ของ 
นายสุเมธฯว่า 

 “ทราบว่ามีเงินได้สุทธิตั ้งแต่ 150,000.-บาทขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงรายการฯ ส่วน
วิธีการค านวณก็หักลดหย่อนส่วนตัว หักลดหย่อนสามีภริยาและบุตร หักลดหย่อนเงินบริจาค ประกัน
ชีวิต ที่อยู่อาศัย เหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าใดจึงน ามาค านวณว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่” 

 นางสิริรัตน์ฯยังบอกอีกว่ามีการหักค่าใช้จ่ายได้ 40%ไม่เกิน 60,000.-บาท และมีหัก
ลดหย่อนดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “ไม่แน่ใจเพราะหลักเกณฑ์การเสียภาษีไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ทราบ
วิธีการค านวณคือ น ารายได้ตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาหายอดรวมทั้งปี แล้วหัก
ค่าใช้จ่ายได้ 40% ไม่เกิน 60,000.-บาท และมีหักลดหย่อนตนเอง คู่สมรส บุตร ประกันชีวิต น ามาหัก
เป็นเงินได้สุทธิแล้วน ามาคิดค านวณภาษีตามอัตรา” 

 ซึ่งในความเป็นจริงนั้นประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่เป็นโสดและมีเงิน 
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ได้พึงประเมินเกิน 30,000.-บาทต่อปี หรือผู้ที่มีคู่สมรสซึ่งมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000.-บาทต่อปี 
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91) โดยมีวิธีการค านวณภาษีคือ 
น าเงินได้พึงประเมินของปีภาษีที่ผ่านมาค านวณหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ข                    
              ,   .-บาทส าหรับเงินได้ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน ส่วนเงินได้ประเภทอ่ืนก็มี
อัตราการหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น เงินได้จากการรับเหมาท างานสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร หรือหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 ได้          
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็น าเงินได้ส่วนที่เหลือมาหักค่าลดหย่อนซึ่งสามารถหักได้หลายรายการ เช่น 
หักลดหย่อนส่วนตัว คู่สมรส บุตร บิดามารดาที่อยู่ในความอุปการะ การซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ประกันชีวิต การผ่อนบ้านและที่ดิน หรือการบริจาคทรัพย์ให้แก่สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นต้น 
ทัง้นี้ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ คงเหลือเป็นเงินได้สุทธิจ านวนเท่าใดจึงน าไปค านวณภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท้ายประมวลรัษฎากรคือ ตั้งแต่ 5-35% แล้วแต่ความมากน้อยของเงิน
ได้สุทธิ หากเงินได้มากก็เสียภาษีในอัตราสูง หากเงินได้น้อยก็เสียภาษีในอัตราต่ า     

        - รู้ว่าจะถูกเร่งรัดและฟ้องคดี จากค าถามว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านมี
รายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี จะต้องถูกทางราชการด าเนินการ
อย่างไร?”พบว่าโดยส่วนมากรู้ว่าจะต้องถูกเร่งรัดหนี้สินและถ้าไม่ช าระจะถูกฟ้องคดี ทราบว่าเจ้าหน้าที่
สรรพากรจะต้องมาตามให้ไปช าระ ถ้าไม่ช าระจะมีโทษตามกฎหมายดังที่นางสาวรัศมีฯ ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ทราบว่าจะต้องถูกติดตามเร่งรัดและอาจถูกยึดทรัพย์ด้วย” อาจจะต้องถูกอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังทีน่างบังอรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “จะต้องถูกอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร” 

 ขณะที่นายสุเมธฯอธิบายเพิ่มเติมว่าอาจจะมีการขายทรัพย์สินทอดตลาดเพ่ือน ามาช าระ
ภาษีดังค าให้สัมภาษณ์ว่า 

 “จะต้องถูกสรรพากรมีหนังสือแจ้งทวงถาม หากยังเพิกเฉยไม่มาติดต่อก็จะถูกด าเนินการ 
ตามกฎหมายคือ อายัดบัญชีเงินฝาก และอายัดทรัพย์สินเพ่ือน ามาขายทอดตลาดเพ่ือช าระภาษีท่ีค้าง” 

 ในทางปฏิบัตินั้นหากผู้ใดค้างช าระหนี้ภาษีอากรในล าดับแรกเจ้าหน้าที่สรรพากรก็จะมี  
หนังสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรค้างไปช าระ และหากผู้นั้นไม่ช าระภายในก าหนดเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะท า
การสืบหาทรัพย์สิน เช่น เงินฝากธนาคาร บ้านและที่ดิน รถยนต์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น พร้อมกับการมี
หนังสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรค้างไปช าระอีกครั้งหนึ่ง หากผู้นั้นยังไม่ช าระอีกเจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการ
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้นั้นเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีอากรค้าง  และหากหนี้ภาษีอากรค้าง
ยังคงเหลือเป็นจ านวนตั้งแต่ 1,000,000.-บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี
ล้มละลายกับผู้นั้น รวมทั้งด าเนินคดีอาญาฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรต่อไป   

 ตัวแปรต้นที่ 3 : ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร 
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        - โครงสร้างภาษีมีความเป็นธรรม โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมจะช่วยให้ประชาชน
รู้สึกและต้องการเสียภาษี ภาษีที่เป็นธรรมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและช่วยลดช่องว่างทาง
สังคม การเสียภาษีจึงต้องเป็นไปตามหลักความสามารถในการจ่ายหรือ Ability to pay กล่าวคือใคร
ที่มีความสามารถมากหรือมีรายได้มาก จ่ายภาษีมาก ในขณะที่คนที่มีความสามารถน้อยหรือมีรายได้
น้อย ก็จ่ายภาษีน้อยเช่นเดียวกัน จากค าถามว่า “ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่ก าหนดให้บุคคลที่มีรายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษี
น้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?” พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างภาษีมีความเป็นธรรม ดังค าสัมภาษณ์ของนางบังอรฯ ว่า 

 “คิดว่าเป็นโครงสร้างภาษีอากรที่เป็นธรรมเพราะมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีมาก รายได้
น้อยก็เสียภาษีน้อยตามอัตราส่วน” 

 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสิริรัตน์ฯ ว่า  

 “คิดว่าต้องดูตามรายได้คือ คนมีรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะ คนมีรายได้น้อยก็เสีย
ภาษีน้อย คิดว่าโครงสร้างภาษีไม่มีปัญหาอะไร”  

 และนายบุญเติมฯ ก็ได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องในเรื่องนี้ว่า 

 “คิดว่าโครงสร้างภาษีมีความเป็นธรรม ใครรายได้มากก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบ้าง รายได้
น้อยก็เสียส่วนน้อย มีมากข้ึนก็ต้องเสียมากข้ึนไปตามล าดับ” 

 ขณะที่ นายณัฐพลฯ เห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากคนท างานมากจะต้องเสียภาษี
มาก ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “คิดว่าโครงสร้างภาษีไม่เป็นธรรมเพราะคนมีรายได้มากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท างานมากและท างานหนัก แต่กลับต้องมาเสียภาษีมากอีกซ่ึงเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย”  

 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสาวรัศมีฯ ทีใ่ห้สัมภาษณ์ว่า 

 “คิดว่ายังไม่ยุติธรรมเพราะคนขยันท างานมาก ลงทุนมาก ประหยัดมาก แต่ต้องเสีย
ภาษีมากเกินไป” 

 ส่วนนายรัตนชัยฯ เห็นว่าควรปรับปรุง ควรหาวิธีใหม่ ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าควรปรับปรุงเพราะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไร โดยเฉพาะคนมีรายได้ปานกลางต้องเสีย
ภาษีเยอะ ควรคิดค่าเฉลี่ยให้เหมาะสมกับผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภท” 

 ตัวแปรต้นที่ 4 : สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากร
ของประชาชนในพื้นที่ 
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 สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ การลงทุน หรืออ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดเก็บภาษีอย่างมาก เนื่องจากถ้าสภาพเศรษฐกิจในช่วงรุ่งเรือง ประชาชนจะมีรายได้สูง อัตราการ
ว่างงานน้อย ก็ย่อมมีรายได้ในการเสียภาษี ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าประชาชนมีรายได้น้อย
ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี  

 จากค าถามว่า “ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระ
ภาษีอากรค้างของท่านหรือไม่ อย่างไร ?” กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากเห็นว่าส่งผลกระทบ ดังค าสัมภาษณ์
ของ นายธาตรีฯ ว่า  

 “อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะต้องผ่อนรถยนต์เดือนละ 13,000.-บาท และลูกเรียน
มหาวิทยาลัยสองคน มัธยมปลายหนึ่งคน แฟนรับราชการเงินเดือนจึงไม่เยอะ” 

 นายสุเมธฯ ให้สัมภาษณ์ว่าส่งผลกระทบในการด ารงชีวิต ในขณะที่ภาษีจะต้องจ่าย
เหมือนเดิมตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้ 

 “คิดว่ามีผลกระทบ เช่น น้ ามันขึ้นราคา เราต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท างานก็จะ
เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้เรา  และค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นมาก็มีผลกระทบต่อรายได้ของเราเพราะเราต้องกิน
ต้องใช้  แต่ภาษียังต้องช าระเท่าเดิมตามหลักเกณฑ์เดิม  ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อรายได้ท าให้
ไม่สามารถช าระภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด” 

 นายรัตนชัยฯ เห็นว่าเมื่อต้นทุนการด าเนินการสูงขึ้น เช่น ค่าแรง ก็ส่งผลต่อการ
ช าระภาษี ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “เศรษฐกิจตอนนี้มีผลกระทบมาก เศรษฐกิจตกต่ ามากเพราะคนไม่กล้าลงทุน  ส่วน
ใหญ่จะเก็บเงินอย่างเดียวท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีรายได้ ประกอบกับค่าแรงสูงขึ้นท าให้ไม่สามารถ
ช าระภาษีได้อย่างต่อเนื่อง” 

 นายบุญเติมฯ ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับต้นทุนที่เพ่ิมมากขึ้น เพราะต้องไปกู้นอกระบบ
มาเพ่ือสร้างสภาพคล่อง ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยสูง ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “มีผลกระทบบ้างเพราะเม่ือเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าไม่จ่ายเงินให้บริษัทฯตามก าหนด บางที
ตีเช็คมาให้พอน าไปเบิกก็ไม่ผ่าน จึงต้องไปหากู้เงินนอกระบบมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งต้องเสียดอกเบี้ย 
อัตราร้อยละ 5 และกลายเป็นดินพอกหางหมูไปในที่สุด” 

 นายฉลาดฯ ยกตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรมว่าส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะถูกพ่อค้า
คนกลางตัดราคา ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “มีผลกระทบต่อการช าระภาษี โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรมีความไม่แน่นอนของราคา
ผลผลิต และมักจะถูกพ่อค้าคนกลางตัดราคาผลผลิต” 
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 มีเพียง นายณัฐพลฯ รายเดียวที่คิดว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบ ขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการที่ดี ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคนมากกว่า” 

 ตัวแปรต้นที่ 5 : ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร 

 เจ้าหน้าที่ด้านภาษีถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการด าเนินการด้านภาษี ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีจะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน เจ้าหน้าที่จะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการบริการ 
มีความรู้ความสามารถ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียภาษี 

 จากค าถามว่า“ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน ขยันขันแข็ง  
ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?” พบว่ามีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา มีความรู้ความสามารถ  มีการให้
ค าแนะน าและบริการที่ดี ดังค าสัมภาษณ์ของนางบังอรฯ ว่า 

 “คิดว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการท างานดี ขยันขันแข็ง ให้ค าแนะน าและ
บริการดีเหมือนพ่ีเหมือนน้องทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา”                
 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายรัตนชัยฯ ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานมีความรู้ความสามารถดี มีการให้ค าแนะน าและ
บริการที่ด ีสุภาพเรียบร้อยนอบน้อม” 

 นายสุเมธฯยังเพ่ิมเติมอีกว่าไม่เคยพบการทุจริต ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขามีความรู้
ความสามารถดี มีการให้ค าแนะน าในการยื่นแบบค านวณภาษีและข้อกฎหมาย มีการให้บริการที่
รวดเร็วดี และไม่เคยพบเห็นว่ามีพฤติกรรมทุจริต” 

 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสาวรัศมีฯ ในเรื่องนี้ว่า 

 “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และ
บริการที่ด ีรวมทั้งไม่เคยพบคนที่เรียกรับผลประโยชน์” 

 ในขณะที่นายณัฐพลฯระบุว่าในระดับพื้นที่ไม่มีปัญหา แต่ในระดับพื้นที่สาขามีปัญหา ดัง
ค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่สาขาไม่ได้ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนมากเท่าที่ควร  ส่วน
ใหญ่จะเน้นให้ช าระเงินอย่างเดียว ไม่ได้สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ส่วนเจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่ม ี
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บริการที่ดีแล้ว และเรื่องทุจริตนั้นยังไม่เคยพบ” 

 ส่วน นายฉลาดฯ ได้ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าการบริการยังไม่ดีเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่
ชอบใช้อ านาจหน้าที่หาผลประโยชน์ ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “คิดว่าการบริการยังไม่ดีเท่ากับภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่บางคนส่อแววที่จะใช้อ านาจ
หน้าที่หาประโยชน์กับผู้เสียภาษี”                                                                                                                                                                     

 ตัวแปรต้นที่ 6 : คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร 

 คุณภาพการให้บริการเป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยท า
การเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง 
(perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง  จะส่งผล
ให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพ การให้บริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการ
ที่ได้รับเป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการ
ประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม  ใน
มิติของการรับรู้ การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการ 
เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่า มีความสอดคล้องกันเพียงไร 
ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นความพึงพอใจต่อการบริการจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้บริโภคนั่นเอง 

 คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
เป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ  เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ 
สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ 

 จากค าถามว่า“ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่ ขอให้ยกตัวอย่าง ?” กลุ่มตัวอย่าง
โดยส่วนมากมีความเห็นว่า สรรพากรพ้ืนที่และพ้ืนที่สาขามีการให้บริการที่ ดี สถานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังค าสัมภาษณ์ของ นายรัตนชัยฯ ว่า “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีแล้ว” สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางบังอรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“โดยภาพรวม
เห็นว่ามีการให้บริการที่ดีทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา” 
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 นางสิริรัตน์ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมรายละเอียดอีกในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
วิธีการให้บริการ ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยดี มีการใช้ระบบคิว มีการให้บริการรวดเร็ว มีการให้
ค าแนะน าดี และมีน้ าดื่มบริการดี” 

 นายสุเมธฯ ยังได้ยกตัวอย่างการบริการที่ดีว่า มีการจัดหาแว่นตาให้ผู้สูงอายุอีกด้วย ดัง
ค าสัมภาษณ์ว่า  

 “คิดว่าส านักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และมีบริการแว่นสายตาฟรีแก่ผู้ที่
ไม่ได้พกแว่นมา” 

 ขณะที่ นายบุญเติมฯ เห็นว่ามีการให้บริการดี แต่มีจ านวนพนักงานมากเกินไป ดังค า
สัมภาษณ์ว่า  

 “ทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีการให้บริการดี สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดี แต่ส านักงานสรรพากรพื้นที่มีเจ้าหน้าที่หนาแน่นเกินไป” 

 ส่วน นายฉลาดฯ กลับมีความคิดเห็นตรงข้ามว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่มีสถานที่คับ
แคบ การจัดวางเอกสารไม่เรียบร้อย อุณหภูมิเย็นเกินไป ดังค าสัมภาษณ์ว่า 

 “รู้สึกว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่มีสถานที่คับแคบเกินไป การจัดเรียงเอกสารไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเปิดแอร์เย็นเกินไป  ส่วนส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมี
คนน้อย” 

 ตัวแปรต้นที่ 7 : บทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรมีความคิดเห็นสองขั้ว 

 โทษคือ ผลร้ายที่ใช้ตอบแทนการกระท าผิด ตอบแทนการเสียประโยชน์ทางสังคม 
เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นการตอบโต้การกระท าผิดซึ่งเป็นทัณฑกรรม หรือผลแห่งความรับ
ผิดที่ต้องรับซึ่งรัฐลงแก่ผู้กระท าผิด  

 จากค าถามว่า “ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 
37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองแสนบาท และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้นมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?” กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความเห็นว่า บทลงโทษไม่มีความ
เหมาะสม ดังค าสัมภาษณ์ของ นางสิริรัตน์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“คิดว่าบทลงโทษดังกล่าวไม่ควรจะใช้กับ
ประชาชน เพราะส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี” สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
นายฉลาดฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่าบทลงโทษหนักเกินไปส าหรับประชาชนที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษ”ี                                                             
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 ในเรื่องโทษนั้นก็คิดว่ามีความรุนแรงมากเกินไป ดังค าสัมภาษณ์ของ นายณัฐพลฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า“คิดว่าอัตราโทษหนักเกินไป ไม่สร้างความสมัครใจในการช าระภาษี”                                                            

 ในขณะที่ นายสุเมธฯ เห็นว่าไม่ควรมีโทษจ าคุก แค่ปรับเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ ดังค า
สัมภาษณ์ว่า “คิดว่าเป็นบทลงโทษที่ไม่มีความรุนแรงเท่าไร แต่ไม่ควรมีโทษจ าคุก มีโทษปรับอย่าง
เดียวก็น่าจะเพียงพอส าหรับผู้ที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี”                                                             

 นายรัตนชัยฯยังเสนออีกว่าควรไปพิจารณาที่เหตุของการไม่เสียภาษี ผู้เสียภาษี
ไม่ใช่นักโทษ ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า“คิดว่าบทลงโทษดังกล่าวไม่เหมาะจะน ามาใช้กับผู้เสียภาษี เพราะ
ไม่ใช่นักโทษทีไ่ปฆ่าคนตาย ภาษีเก็บจากค่าแรงงานของคนที่ท า ต้องดูว่าที่เขาไม่จ่ายภาษีเพราะอะไร
ก่อนที่จะลงโทษ คดีหนักๆเหมาะส าหรับพวกนักโทษ แต่ผู้เสียภาษีไม่ใช่นักโทษควรหาวิธีท าให้ดีกว่า
นี้” 

 นายธาตรีฯ ยังได้เสนอว่า กรมสรรพากรควรแจ้งให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับโทษของ
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ทีท่ าผิดกฎหมายเพราะไม่รู้มากกว่ามีเจตนา ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่า
ต้องดูที่เหตุผลว่าผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงเพราะอะไร ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือไม่ เช่น กรณีถูกภาษีย้อนหลัง
หลายๆปี เมื่อรวมค่าปรับและเงินเพ่ิมเข้าไปก็จะกลายเป็นทวีคูณ ท าไมสรรพากรไม่แจ้งผู้เสียภาษีปี
ต่อปีเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ ตนคิดว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เสียภาษีไม่มีเจตนา
หลีกเลี่ยง แต่เกิดจากความไม่รู้มากกว่า”                      

 ส่วนความคิดเห็นอีกขั้วหนึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ดังค า
สัมภาษณ์ของ นางบังอรฯ ว่า “คิดว่าบทลงโทษมีความเหมาะสมแล้ว” สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
นายบุญเติมฯ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่าทางรัฐได้ก าหนดโทษไว้เหมาะสมแล้วส าหรับคนที่ไม่ช าระ
ภาษีให้ทางรัฐ”                                                                                                                                                 

 และความคิดเห็นของ นางสาวรัศมีฯ ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว  
แต่ต้องพิจารณาตามเจตนาเป็นรายๆไป”                                                              

 นอกจากตัวแปรต้นทั้งเจ็ดตัวแปรแล้ว ผู้ศึกษายังได้สัมภาษณ์ผู้ค้างภาษีอากรทั้งสิบ
รายในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร 
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 รวมทั้งความสามารถในการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ
ด้วย เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยเป็นไปโดยสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปรากฏผลการสัมภาษณ์
ดังนี้ 

 จากค าถามว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู ่นี้
สามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว?” 
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ปรากฏว่า มีทั้งทราบและไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ทราบ เช่น นายสุเมธฯ ให้สัมภาษณ์ว่า
“ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้โดยแบ่งเป็น 3งวด”และ นางบังอรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“ไม่ทราบว่าสามารถ
ผ่อนช าระได้”                                                             

 นางสิริรัตน์ฯ ยังให้สัมภาษณ์ว่าทราบ โดยเฉพาะถ้ามียอดภาษีจ านวนมาก ดังค า
สัมภาษณ์ “ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้ในกรณีที่เงินภาษีเป็นจ านวนมาก สามารถผ่อนช าระได้ 3 
งวด” ดังค าสัมภาษณ์ของ นายณัฐพลฯ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ทราบว่ามีภาษีบางประเภทแบ่งช าระได้  
และลดหย่อนเบี้ยปรับได้ด้วย” ในขณะที่ นายฉลาดฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้ 
แต่ไม่ทราบหลักเกณฑ์รายละเอียด” 

 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ทราบ ดังค าสัมภาษณ์ของ นายธาตรีฯ ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกนั้นไม่ทราบเลยว่าหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถผ่อนช าระได้” 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นายบุญเติมฯ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้”                                                           
 นายรัตนชัยฯ ยังให้สัมภาษณ์ว่า“ไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งได้มาพบกับเจ้าหน้าที่”            

 และจากค าถามว่า “ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น เช็คธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล  
ที่ดิน หนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด ?” กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความคิดเห็นว่าสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น เช็ค
ธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ที่ดิน หนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระ
ภาษีอากรค้างของตนได้ ดังเช่นนางบังอรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “สามารถหาเช็คธนาคารและบุคคลค้ าประกัน
ได้ แต่ที่ดินไม่สามารถหาได้เพราะติดจ านองธนาคาร” นายธาตรีฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “สามารถจัดหา
บุคคลมาค้ าประกันได้  ส่วนหลักทรัพย์อ่ืนนั้นไม่มี” นายสุเมธฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “สามารถหาที่ดินหรือ
รถยนต์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้” นางสิริรัตน์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“สามารถหาบ้านและที่ดินมาเป็น
หลักประกันได้ เพราะไม่ติดภาระจ านอง” นายบุญเติมฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “เช็คธนาคารและที่ดินไม่มี  
แต่สามารถหาข้าราชการมาค้ าประกันการผ่อนช าระได้”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาค้ าประกันได้ เช่น นายณัฐพลฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า“หาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่ได้” นายฉลาดฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ได้ 
เพราะไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง”                                                                                                                                                                                              

 ส่วน นางสาวรัศมีฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“ไม่สามารถจัดหาได้เลย อย่างที่ดินก็ไม่มี ส่วน
บุคคลค้ าประกันก็ไม่มีใครมาค้ าประกันให้ และหนังสือค้ าประกันของธนาคารถ้าข้าพเจ้ามีเงินไปฝาก
ธนาคารสู้เอามาช าระให้สรรพากรเลยไม่ดีกว่าหรือ ส่วนใช้เช็คผ่อนช าระ 6 งวดก็ไม่ไหวเพราะหนี้
ภาษีมีจ านวนมาก”                                                                                                      

4.2  ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร        
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 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีอากร ใน
ระดับอ าเภอ(ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา) ระดับจังหวัด(ส านักงานสรรพากรพื้นที่) และระดับ
ภูมิภาค(ส านักงานสรรพากรภาค)นั ้น  ไม่อาจใช้ค าถามสัมภาษณ์ชุดเดียวกับการสัมภาษณ์
ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีอากรได้ เนื่องจากสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานซึ่ง
ย่อมมีทัศนคตแิละมุมมองที่แตกต่างไปจากผู้ค้างภาษีอากร อย่างไรก็ตามชุดค าถามสัมภาษณ์ดังกล่าว
ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องและเกื้อหนุนกับตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ให้มากที่สุด  
โดยเจ้าหน้าที ่สรรพากรที่ผู ้ศึกษาท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยบุคคล
จ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 

        (1) นายรณกาล  สาครสิทธิศักดิ์  อายุ 45 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 88/4 หมู่ที่ 6 
ต าบลนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สรรพากรช านาญงาน  สถานที่ท างาน ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐม เลขที่ 67 ถนนเทศา ต าบล
พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

        (2) นางสาวยลดา  ธนธารกุล  อายุ 44 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 7 
ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สรรพากรช านาญงาน สถานที่ท างาน ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาก าแพงแสน ที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ
ก าแพงแสน หมู่ที่  7 ถนนมาลัยแมน ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559   

        (3) นางสาวพัชราภรณ์  สุโภทัย อายุ 45 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่  77/1 หมู่ที่ 6 
ต าบลนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ  ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการ   สถานที่ท างาน ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ที่ตั้ง 71 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 

        (4) นางสาวนงนุช  ธัญลักษณ์เดโช อายุ 41 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ  ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการ สถานที่ท างาน ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ที่ตั้ง 71 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559                         

        (5) นายจงเกียรติ  เกื้อสุข อายุ 45 ปี ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 68/48 ถนนเพชรเกษม  
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพรับราชการ ต าแหน่งนิติกร
ช านาญการ สถานที่ท างาน ส านักงานสรรพากรภาค 6 ที่ตั้ง 53 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ประเด็นศึกษาที่ 1 : สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในอนาคต 



62 
 

                                                                                         

เป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน 

 จากค าถามว่า “ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  
เป็นไปตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?” หากดูแนวโน้มแล้ว
จะเร่งรัดได้ยากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและผู้เสียภาษีขาดสภาพคล่อง ดังเช่นค าสัมภาษณ์ของ
นายรณกาลฯ  ให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นไปตามระเบียบงานเร่งรัดฯและได้ตามประมาณการ การเร่งรัดใน
อนาคตมีแนวโน้มที่จะเร่งรัดได้ยากขึ้นเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของผู้เสียภาษี
จะท าให้หนี้ค้างเพ่ิมมากขึ้น”สอดคล้องกับความคิดเห็นของนางสาวพัชราภรณ์ฯซึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

 “เร่งรัดได้ยากขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขาดสภาพคล่อง ค่าครองชีพแพงขึ้น 
ในขณะที่รายได้คงที่หรือรายได้เพิ่มขึ้นจ านวนน้อย ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในการเสียภาษี  
แต่ที่เสียภาษีเพราะเป็นเรื่องที่ถูกบังคับให้เสียโดยผลของกฎหมายมากกว่า มิได้ยินดีที่จะเสีย จึง
ไม่ได้ใส่ใจกับหนี้ภาษีอากรค้างที่ค้างช าระอยู่ และหากยังเป็นเช่นนี้ในอนาคตก็คงเป็นเช่นเดียวกัน
หากไม่สามารถปลูกจิตส านึกให้ผู้เสียภาษีได้” 

 นางสาวนงนุชฯ ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมว่า ผลการเร่งรัดต่ ากว่าประมาณการเนื่องจากประมาณ
การค่อนข้างตั้งไว้สูง ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า  

 “ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้าแพงขึ้น แต่รายได้เท่าเดิม ท าให้การเร่งรัด
หนี้ภาษีอากรค่อนข้างยาก ผู้เสียภาษีขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถหาเงินมาช าระภาษี
อากรค้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้ ผลการเร่งรัดต่ ากว่าประมาณการเนื่องจากประมาณการค่อนข้างตั้ง ไว้
สูง แนวโน้มการจัดเก็บภาษีลดลง รายได้ภาษีอากรจะลดลงจากการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา” 

 ในขณะที่ นายจงเกียรติฯ ให้ความคิดเห็นว่า หนี้ภาษีไม่ได้เกิดจากปัจจัยแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ แต่เกิดจากปัจจัยภายในผู้เสียภาษีท่ีมีเจตนาไม่เสียภาษีให้ถูกต้อง ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า  

 “หนี้ภาษีอากรเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆคือ เกิดจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายภาษี
อากร เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร และฉ้อโกงภาษีอากร ปัจจุบันการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรเป็นไปตาม 
ประมาณการ ส าหรับอนาคตนั้นแนวโน้มว่าหนี้ค้างภาษีอากรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทางกรมสรรพากร
น่าจะเก็บได้ตามประมาณการ” 

 ประเด็นศึกษาที่ 2 : นโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง 
จะต้องใช้กลไกการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 

 จากค าถามว่า “กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?” กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าจะต้องใช้กลไกการ
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ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ดังค าสัมภาษณ์ของ นายรณกาลฯ  ให้
สัมภาษณ์ว่า“ต้องประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้ผู้เสียภาษีได้ทราบถึงข้อกฎหมายและระเบียบเร่งรัดฯ” 
ในขณะที ่นางสาวยลดาฯ ยังเสริมว่าจะต้องใช้ช่องทางอ่ืนๆด้วย ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า “ติดตามทวงหนี้
โดยการโทรศัพท์ตามและออกหนังสือเตือน ต้องท าความเข้าใจกับผู้เสียภาษีให้เข้าใจข้อกฎหมาย”                                                                                                                 
 นายจงเกียรติฯ เสนอให้มีการก ากับดูแลการบันทึกขั้นตอนภาษีอากรค้างในการเร่งรัด
ระบบ DMS ดังค าสัมภาษณ์ว่า  

 “ใช้แผนงานการบริหารหนี้ภาษีอากรตามตัวชี้วัดโดยควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และก ากับดูแลการบันทึกขั้นตอนภาษีอากรค้างในการเร่งรัดระบบ DMS เพ่ือให้
ขั้นตอนการเร่งรัดเป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบ DMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามหนี้ค้างของ
กรมสรรพากร”                                                                                                                

 ประเด็นศึกษาที่ 3 : สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
เนื่องจากค่าครองชีพและการไม่รู้ข้อกฎหมายภาษีอากร 

 จากค าถามว่า“ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ?” ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการไม่รู้ข้อกฎหมายภาษี
อากรเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น นายรณกาลฯ  
ให้สัมภาษณ์ว่า“สภาวะทางเศรษฐกิจ  ค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นไม่สมดุลกับรายได้” ส่วน นางสาวยลดาฯ ให้
สัมภาษณ์ว่า “ไม่มีเงิน ไม่ทราบข้อกฎหมายที่แท้จริง ไม่สนใจ ใส่ใจ และเพิกเฉย”สอดคล้องกับ นางสาว
นงนุชฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีอากร”
 ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ ความไม่สนใจและเพิกเฉยของผู้ เสียภาษี  รวมทั้งกรณีที่
หน่วยงานซึ่งจ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายน้อยเกินไป ดังทีน่ายจงเกียรติฯให้สัมภาษณ์ว่า  

 “มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยเกินไป เมื่อค านวณภาษีในตอนปลายปีมีภาษีที่ต้องช าระ
ปริมาณสูง ไม่มีความสามารถในการช าระภาษีครั้งเดียวหมดได้  จึงตั้งค้าง บ.ช.35มากขึ้น และ
กรมสรรพากรมีนโยบายในการแบ่งเบาภาระการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 64 ให้ผ่อน
ช าระได้ 3 งวดโดยไม่มีเงินเพ่ิม(ดอกเบี้ย) จึงตั้งค้าง บ.ช.35 มากขึ้น” 

 ประเด็นศึกษาที่ 4 : สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 เพราะไม่
สามารถจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระตามที่ระเบียบก าหนดไว้ได้  และอีกประการหนึ่งคือ ไม่
ม่ันใจว่าจะมีก าลังผ่อนช าระหนี้ให้หมดสิ้นไป 

 จากค าถามว่า “ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระ
หนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.
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2545 ?” ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า สาเหตุที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 เกิดจาก
ประชาชนไม่สามารถจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระตามที่ระเบียบก าหนดไว้ได้  และอีกประการหนึ่ง
คือ ไม่มั่นใจว่าจะมีก าลังผ่อนช าระหนี้ให้หมดสิ้นไปได้เนื่องจากต้องผ่อนช าระทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้นดังค าสัมภาษณ์ของ นางสาวพัชราภรณ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่สามารถหาหลักประกัน
ตามระเบียบฯได้  และไม่แน่ใจว่าจะผ่อนช าระให้ได้ทุกงวดในจ านวนเท่าๆกัน”สอดคล้องกับ นางสาว
นงนุชฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาค้ าประกันตามระเบียบฯได้ และจ านวนงวดน้อย
เกินไปไม่สามารถหาเงินมาช าระรายเดือนได้” 

 และผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนน้อยเห็นว่า เนื่องจากเป็นภาระของผู้เสียภาษีที่จะต้องไป
ผ่อนช าระภาษีอากรหลายๆ งวดประกอบกับผู้เสียภาษีไม่อยากเสียดอกเบี้ย(เงินเพ่ิม)  ไม่อยากเสียเวลา
และไม่เข้าใจข้อกฎหมาย เช่น นางสาวยลดาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่อยากเสียดอกเบี้ย ไม่อยาก
เสียเวลา ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย” 

 นายจงเกียรติฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ค้างฯไม่สมัครใจเข้าสู่ระบบการผ่อนช าระ ไม่ต้องการที่
จะผูกพันเพราะหากผิดเงื ่อนไขก็จะถูกด าเนินคดีหรือบังคับเอากับหลักประกัน ดังค าสัมภาษณ์           
 “มักจะหาหลักประกันการผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบไม่ได้ เช่น หนังสือค้ าประกันของ
ธนาคาร ที่ดิน หรือบุคคล จึงไม่สามารถใช้สิทธิการผ่อนตามระเบียบการผ่อนช าระได้ นอกจากนี้ผู้ค้างฯ
ไม่สมัครใจเข้าสู่ระบบการผ่อนช าระ ไม่ต้องการที่จะผูกพันเพราะหากผิดเงื่อนไขก็จะถูกด าเนินคดี
หรือบังคับเอากับหลักประกัน อีกประการหนึ่งเพราะว่าผู้ค้างฯใช้สิทธิการผ่อนช าระ 3 งวดตาม
มาตรา 64 ซึ่งไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการผ่อน” 

 ประเด็นศึกษาที่ 5 : โครงสร้างภาษีอากรมีความเป็นธรรม 

 จากค าถาม “ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?” ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็นตรงกัน
ว่า โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งค านวณภาษีตามอัตรา
ก้าวหน้าโดยผู้มีรายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และผู้มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตาม
สัดส่วนหรือไม่ต้องเสียภาษีเลยนั้นมีความเป็นธรรมแล้ว เช่น นายจงเกียรติฯ ให้สัมภาษณ์ว่า  

 “มีความยุติธรรมเพราะภาษีอัตราก้าวหน้าเสียภาษีที่มีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย
ซ่ึงเป็นฐานในการจัดเก็บเพ่ิมข้ึน ชนิดของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้นหลังการ
เรียกเก็บภาษีแล้ว” 
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 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสาวพัชราภรณ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ยุติธรรม เพราะ
เป็นไปตามความชอบธรรมในสัดส่วนของรายได้ หากจะให้ทุกคนไม่ว่ามีรายได้เท่าใดก็ต้องเสียเท่ากันมัน
ก็ไม่เกิดความยุติธรรม การเสียภาษตีามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละคนจึงยุติธรรมและถูกต้องแล้ว” 

 นายรณกาลฯ ได้ระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดการค้างช าระโดยให้สัมภาษณ์ว่า“เป็นไปตาม
กฎหมายและยุติธรรม แต่มีผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการจ านวนมากที่เพิกเฉย ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย  
ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอที่จะควบคุมเร่งรัดให้มีผู้มีรายได้มาช าระภาษีทั้งหมด” 

 ประเด็นศึกษาที่ 6 : สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อศักยภาพในการ
ช าระภาษีของประชาชน  

 จากค าถามว่า “ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพในการช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?”ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็น
ตรงกันว่า สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากร
ของประชาชนโดยท าให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นในขณะที่รายได้ยังคงเท่าเดิมหรือลดลง ซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนไม่มีเงินจะช าระภาษีอากร เช่น นางสาวยลดาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “มีผลกระทบ เพราะ
ถ้าเศรษฐกิจดี ผู้เสียภาษีก็จะมีเงินมาช าระภาษี  แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ผู้เสียภาษีก็ไม่มีเงินมาช าระภาษี”
 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสาวพัชราภรณ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า“มีผลกระทบที่สุด
เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจแย่ลงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการใช้จ่ายหรือการกระจายรายได้ลดลง และ
ข้าวของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภคแพงเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่ท าให้ศักยภาพในการช าระค่าภาษี
อากรค้างลดลง” และสอดคล้องกับ นางสาวนงนุชฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ส่งผลกระทบมากเลย เพราะ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจท าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้น รายได้เท่าเดิมแต่ต้องจ่ายมากขึ้น ท าให้
ประชาชนต้องจ่ายรายจ่ายในส่วนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตก่อนการช าระภาษีอยู่แล้ว”  

 ประเด็นศึกษาที่ 7 : บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษี
อากรและควรมีการด าเนินการบังคับอย่างจริงจัง 

 จากค าถามว่า “ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 
37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองแสนบาท และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น
มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด ?”ผู้ให้สัมภาษณ์ทุก
รายมีความเห็นตรงกันว่า บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีอากรได้เช่น 
นายรณกาลฯ  ให้สัมภาษณ์ว่า “เหมาะสม แต่กฎหมายทุกตัวมีช่องโหว่ให้กับผู้ที่รู้กฎหมายจริงหาทาง
หลีกเลี่ยง” สอดคล้องกับนางสาวนงนุชฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปราม
การหลบเลี่ยงภาษีเพราะเป็นอัตราโทษที่เหมาะสมดีแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าการไม่เสีย 
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ภาษีอากรมีโทษทางอาญาด้วย และโทษเท่าไร จึงไม่ค่อยเกรงกลัวเท่าใดนัก” 

 โดยมีบางรายเสริมว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยจึงจะบรรลุผล เช่น 
 นางสาวยลดาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ช่วยได้ แต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มข้น ยังมีช่องโหว่
ก็คือ บางกรณีก็แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน จึงท าให้ผู้เสียภาษีไม่กลัวกฎหมาย  บางครั้งก็ใช้ระบบ
อุปถัมภ์ให้เงินใต้โต๊ะ” 

 นายจงเกียรติฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เจ้าหน้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีอาญา
เพราะเห็นว่าเสียเวลาและต้องไปขึ้นศาล และขาดความรู้ความเข้าใจในการที่จะท าส านวนคดีอาญา ดัง
ค าสัมภาษณ์ว่า “โทษดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว  เนื ่องจากเป็นการลงโทษเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามให้เกิดความเกรงกลัวมิให้มีการกระท าความผิดถ้ามีการบังคับใช้กันอย่างจริงจัง  ซึ่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีอาญาเพราะเห็นว่าเสียเวลาและต้องไปขึ้นศาล และขาด
ความรู้ความเข้าใจในการที่จะท าส านวนคดีอาญา”  

4.3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล                              

 ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย แบ่งเป็นอ าเภอเมืองนครปฐมจ านวน 2 ราย อ าเภอ  
ก าแพงแสนจ านวน 4 ราย อ าเภอดอนตูมจ านวน 2 ราย อ าเภอบางเลนจ านวน 1 ราย และอ าเภอ
นครชัยศรีจ านวน 1 ราย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้างช าระหนี้ภาษีอากรของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  
ของประชาชนในพ้ืนที่,ปัจจัยด้านผลของสภาวะทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อศักยภาพในการช าระภาษี
อากรของประชาชนในพื้นที่ และปัจจัยด้านความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร                                                 
 ในปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่
ปรากฏว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และเกษตรกรรม ซึ่งได้รับค าชี้แจงจากผู้ให้
สัมภาษณ์ว่า ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อธุรกิจหรือท าการงาน จึงไม่มีเวลาจะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และแม้ว่ากรมสรรพากรจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรทางระบบอินเทอร์เน็ต แต่การเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากกฎหมาย
ภาษีอากรมีความสลับซับซ้อนยากท่ีจะท าความเข้าใจ จึงท าให้ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนกระทั่งต้องค้างช าระหนี้ภาษีดังกล่าว                                                           

ส าหรับปัจจัยด้านผลของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากร
ของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระภาษีอากรของตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพ
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สูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง  ซึ่งตนจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและช าระหนี้สิน   
อ่ืนเพ่ือความอยู่รอดก่อน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ และจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น จึงไม่มีเงิน
เหลือพอที่จะช าระภาษีอากร  ประกอบกับหนี้ภาษีอากรที่เจ้าพนักงานประเมินให้ช าระเพ่ิมเติมส่วน
ใหญ่จะเป็นการประเมินย้อนหลังหลายปี ซึ่งนอกจากจะเป็นเงินภาษีจ านวนมากแล้วยังจะต้องเสีย
ดอกเบี้ย(เงินเพ่ิม)เป็นจ านวนมากอีกด้วย จึงท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ภาษีอากรได้                                                                                                                

ส่วนปัจจัยด้านความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรหนักเกินไปไม่เหมาะสมจะน ามาใช้กับประชาชนผู้เสีย
ภาษี โดยมีเหตุผลว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษี แต่การที่ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องนั้น
เกิดจากความไม่รู้กฎหมาย การที่กฎหมายก าหนดโทษไว้สูงเกินไปท าให้ประชาชนที่ไม่ได้เสียภาษีโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องหลบหนีจากการติดตามเร่งรัดของเจ้าหน้าที่และไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติ
สุขได้ ท าให้ไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี                          

ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ไม่ใช้
สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 
นั้น สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่ากึ่งหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนไม่รู้ว่ากรมสรรพากรมีระเบียบให้
ผ่อนช าระภาษีอากรได้ ส่วนอีกกึ่งหนึ่งรู้ว่ามีระเบียบให้ผ่อนช าระได้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนช าระ
เนื่องจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอจะผ่อน
ช าระภาษีอากรค้างได้           

ส่วนปัจจัยอื่นๆคือ ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่,  
ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร,ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้จัดเก็บภาษีอากร และ  
คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าไม่มีอิทธิพล     
ต่อการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
นครปฐม 1 ดังนี้                                                

ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่   ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมี
ความเห็นตรงกันว่า การเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย  แม้จะให้เหตุผลที่แตกต่ าง      
กันไปเช่น เพ่ือน าเงินภาษีอากรไปพัฒนาประเทศ,เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย,เป็นการทดแทนบุญคุณ 
แผ่นดิน หรือเป็นหน้าที่สืบต่อกันมา เป็นต้น                 

ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันที่ค านวณตามอัตราก้าวหน้านั้นมีความเป็นธรรมแล้ว โดย
ให้เหตุผลว่า ผู้ใดมีรายได้มากก็ควรจะเสียภาษีมาก และผู้ใดมีรายได้น้อยก็ควรจะเสียภาษีน้อยหรือไม่
ต้องเสียภาษีเลย                                                 
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ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)และส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน ขยันขันแข็ง ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี 
รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต                  

คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีการให้ 
บริการที่ดีแล้ว                         

ในอีกด้านหนึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้
ภาษีอากรค้างในระดับต่างๆ รวม 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาเมืองนครปฐมและส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาก าแพงแสนจ านวน 2 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่
เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1รายนั้น ผลปรากฏว่าปัจจัยที่
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน      
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1ได้แก่ ปัจจัยด้านการไม่รู้ข้อกฎหมายภาษีอากร   
ของประชาชน และปัจจัยด้านสภาวะการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึ ่งส่งผลกระทบท าให้
ประชาชนมีศักยภาพในการช าระภาษีอากรน้อยลง  ส่วนสาเหตุรองลงมาคือความไม่สนใจ  และเพิกเฉย   
ของผู้เสียภาษี รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานซึ่งจ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายน้อยเกินไปท าให้ผู้เสีย
ภาษีต้องช าระภาษีเพ่ิมเติมในภายหลังเป็นเงินจ านวนมากด้วย     

ส่วนปัจจัยอ่ืนๆคือ ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร และความเหมาะสมของ
บทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร  จากข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าไม่มีอิทธิพลต่อการค้างช าระหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ดังนี้ 

ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็นตรงกันว่า 
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งค านวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า 
โดยผู้มีรายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และผู้มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นมีความเป็นธรรมแล้ว                        

ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีความเห็น
ตรงกันว่า บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรมีความเหมาะสมในการช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยง
ภาษีอากรได้                         

เมื่อน าผลการสัมภาษณ์ประชากรที่ศึกษาทั้งสองกลุ่มมาพิจารณาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้
ว่า ทั้งกลุ่มผู้ค้างภาษีอากรและกลุ่มเจ้าหน้าที่สรรพากรมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ    
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ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1    
คือ ปัจจัยด้านการไม่รู้ข้อกฎหมายภาษีอากรของประชาชนและปัจจัยด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลง     
ทางเศรษฐกิจซึ ่งส่งผลกระทบท าให้ประชาชนมีศักยภาพในการช าระภาษีอากรน้อยลง แต่ที ่มี             
ความเห็นไม่ตรงกันคือ ปัจจัยด้านความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรซึ่งกลุ่มผู้ค้าง        
ภาษีอากรเห็นว่ามีอัตราโทษหนักเกินไป แต่กลุ่มเจ้าหน้าที่สรรพากรเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว    
อย่างไรก็ตามความเห็นของทั้งสองฝ่ายเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพต่างกัน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้      
ถูกบังคับใช้กฎหมายและอีกฝ่ายหนึ ่งเป็นผู ้บังคับใช้กฎหมาย จึงย่อมจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน          
ซึ่งในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับความเห็นของกลุ่มประชาชนผู้ค้างช าระภาษี           
อากรเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มนี้โดยตรง  ส่วนความเห็นของเจ้าหน้าที่
สรรพากรนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยท าให้ข้อมูลของฝ่ายผู้ค้างภาษีอากรมีความ
กระจ่างชัดยิ่งขึ้น                                                                        

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ไม่ใช้สิทธิ
ผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 
นั้น เจ้าหน้าที่สรรพากรส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดจากประชาชนไม่สามารถจัดหาหลักประกันการผ่อน
ช าระตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ได้ และอีกประการหนึ่งคือ ไม่มั่นใจว่าจะมีก าลังผ่อนช าระหนี้ให้หมดสิ้นไป
ได้เนื่องจากต้องผ่อนช าระทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่งความเห็นประการแรกนั้น
ไม่สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มผู้ค้างภาษีอากรส่วนใหญ่ที่ระบุว่าสามารถหาหลักทรัพย์มาค้ าประกัน
การผ่อนช าระได้ ส่วนความเห็นประการที่สองนั้นสอดคล้องกันคือ ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจท า
ให้ประชาชนไม่มีเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ผ่อนช าระภาษีอากรค้างได้   

4.4  สรุปผลการศึกษา                                  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1”นี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรต้นจ านวน 7 ตัวแปร และตัวแปรตามจ านวน 2 ตัวแปร ดังนี้         

 ตัวแปรต้น                                                                                  

        (1) ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่ 

        (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นที่   

        (3) ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร              

        (4) ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากรของประชาชน
ในพ้ืนที่ 
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        (5) ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร  

        (6) คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร  

        (7) ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร          

 ตัวแปรตาม        

        (1) สาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการไม่ใช้
สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ของ
ประชาชนในพื้นท่ี       

        (2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการไม่
ใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                                                                                                                                     

 ในการศึกษาวิจัยโดยจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ค้างช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย แบ่งเป็นอ าเภอ 
เมืองนครปฐมจ านวน 2 ราย อ าเภอก าแพงแสนจ านวน 4 ราย อ าเภอดอนตูมจ านวน 2 ราย  อ าเภอบาง
เลนจ านวน 1 รายและอ าเภอนครชัยศรีจ านวน 1 ราย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่ท าให้
ตนค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 3 ประการคือ การที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ภาษีอากร,ผลของสภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษีอากรลดลง 
และบทลงโทษตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดโทษไว้หนักเกินไปจนท าให้ผู้ค้างภาษีอากรไม่เกิดความ
สมัครใจในการช าระภาษี       

 โดยในเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรนั้นปรากฏว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธ ีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู ้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และเกษตรกรรม ซึ่งได้รับค าชี้แจงจากผู้ให้
สัมภาษณ์ว่าต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อธุรกิจหรือท าการงาน จึงไม่มีเวลาจะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และแม้ว่ากรมสรรพากรจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรทางระบบอินเทอร์เน็ต แต่การเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากกฎหมายภาษี
อากรมีความสลับซับซ้อนยากที่จะท าความเข้าใจ จึงท าให้ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาจนกระทั่งต้องค้างช าระหนี้ภาษีดังกล่าว          

 ส่วนในเรื่องผลของสภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษี
อากรของประชาชนลดลงนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระภาษีอากรของตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพ 
สูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งตนจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและช าระหนี้สิน  
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อื่นเพื่อความอยู่รอดก่อน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ และจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น จึงไม่มีเงิน
เหลือพอที่จะช าระภาษีอากร ประกอบกับหนี้ภาษีอากรที่เจ้าพนักงานประเมินให้ช าระเพ่ิมเติมส่วนใหญ่จะ
เป็นการประเมินย้อนหลังหลายปีซึ่งนอกจากจะเป็นเงินภาษีจ านวนมากแล้วยังจะต้องเสียดอกเบี้ย 
(เงินเพ่ิม)เป็นจ านวนมากอีกด้วย จึงท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ภาษีอากรได้    

 และในเรื่องบทลงโทษตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดโทษไว้หนักเกินไปท าให้ผู้ค้างภาษีอากร    
ไม่เกิดความสมัครใจในการช าระภาษีนั้น ผู ้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบทลงโทษตาม
ประมวลรัษฎากรก าหนดโทษไว้หนักเกินไปไม่เหมาะสมจะน ามาใช้กับประชาชนผู้เสียภาษี โดยมี
เหตุผลว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษี แต่การที่ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องนั้นเกิดจาก
ความไม่รู้กฎหมาย การที่กฎหมายก าหนดโทษไว้สูงเกินไปท าให้ประชาชนที่ไม่ได้เสียภาษีโดย  
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องหลบหนีจากการติดตามเร่งรัดของเจ้าหน้าที่และไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุข     
ได้ ท าให้ไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นเรื่องนี้หากมองโดยผิวเผิน
แล้วอาจจะดูเหมือนขัดแย้งกับแนวคิดท่ีน ามาก าหนดเป็นตัวแปรต้นที่ว่า“บทลงโทษทางภาษีอากรก็ถือ
ว่ามีส่วนส าคัญต่อการพยายามหลบหนีภาษีอากร กล่าวคือ หากบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่
รุนแรงเพียงพอ ก็จะท าให้ผู้เสียภาษีหลบหนีภาษีอากรมากข้ึนเนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
หลบหนีภาษีอากรคุ้มค่ากับการเสี่ยงต่อบทลงโทษ" แต่หากพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ประการแรกซึ่งท าให้ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นคือ การขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรย่อมจะไม่สามารถปฏิบัติการช าระภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง  ใน
ขณะเดียวกันก็ย่อมจะไม่รู ้ด้วยว่ากฎหมายได้ก าหนดโทษกรณีหลีกเลี ่ยงภาษีอากรไว้รุนแรง
เพียงใด ดังนั้นตัวแปรต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวจึงไม่สามารถ 
น ามาใช้ในการพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุการค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชากรที่ศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการสัมภาษณ์ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ในประเด็น
ดังกล่าวกลับสะท้อนให้เห็นภาพที่น่าสนใจว่า บทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงเกินไปอาจมีผลท า
ให้ประชาชนไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาหลีก  
เลี่ยงภาษีมาแต่แรก                              

 ส่วนสาเหตุที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1ไม่ใช้สิทธิผ่อน
ช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545นั้น  
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า กึ่งหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนไม่รู้ว่ากรมสรรพากรมีระเบียบ
ให้ผ่อนช าระภาษีอากรได้ ส่วนอีกกึ่งหนึ่งรู้ว่ามีระเบียบให้ผ่อนช าระได้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อน
ช าระเนื่องจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอจะผ่อน
ช าระภาษีอากรค้างได้          
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 นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยยังได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในระดับต่างๆรวม 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษี
อากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอากรประจ า
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐมและส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาก าแพงแสนจ านวน 2 ราย 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 ราย ผลปรากฏ
ว่าปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ เหล่านั้นเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ได้แก่ การไม่รู้ข้อกฎหมายภาษีอากรของ
ประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้ประชาชนมีความสามารถใน
การช าระภาษีอากรน้อยลง                                                                       

 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ไม่ใช้สิทธิ
ผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 
นั้น เจ้าหน้าที่สรรพากรส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดจากประชาชนไม่สามารถจัดหาหลักประกันการผ่อน
ช าระตามที่ระเบียบก าหนดไว้ได้ อีกประการหนึ่งคือ ไม่มั่นใจว่าจะมีก าลังผ่อนช าระหนี้ให้หมดสิ้นไป
ได้เนื่องจากต้องผ่อนช าระทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาว ิจ ัย เรื ่อง“ปัญหาการค้างช าระหนี ้ภาษีเ ง ินได ้บ ุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1”นี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ซึ่งได้แก่ อ าเภอ
เมืองนครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี ค้างช าระ
หนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตามระเบียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 และเพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
ส าหรับส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และกรมสรรพากรในการด าเนินการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยลง และใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษี
อากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 มากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก
ปรากฏข้อมูลหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 
2,378 ราย เป็นจ านวนเงิน 87,039,998.04 บาท แต่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,793 ราย เป็น
จ านวนเงิน 40,748,678.92 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 46.82 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 1,802 ราย เป็นจ านวนเงิน 74,003,870.02 บาท 
แต่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,276 ราย เป็นจ านวนเงิน 29,931,776.48 บาท  หรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 40.45 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างช าระจ านวน 2,290 
ราย เป็นจ านวนเงิน 83,622,667.13 บาท แต่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้เพียง 1,770 ราย เป็น
จ านวนเงิน 39,563,776.52 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 47.31 ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าวเห็นได้
ว่าในรอบสามปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1ไม่สามารถเร่งรัดหนี้ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาได้ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนหนี้ภาษีอากรประเภทนี้ที่ค้างช าระทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังปรากฏจากข้อมูลหนี้ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 อีก
ว่า  ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จากจ านวนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 226 ราย ซึ่ง
รวมเป็นจ านวนหนี้ภาษีอากรค้างทั้งสิ้น 40,593,260.29 บาท ไม่มีผู้ค้างภาษีอากรรายใดใช้สิทธิ
ผ่อนช าระภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545เลย     
ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้  เนื่องจากเงินภาษีที่
จัดเก็บได้น้อยลงย่อมส่งผลให้เงินงบประมาณที่รัฐจะน าไปใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ      
ลดน้อยลงด้วย ในอีกด้านหนึ่งก็จะท าให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดภาษีอากรค้างเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  
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ดังนั้นจึงสมควรที่จะได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป           

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้ศึกษาใช้ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และ
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ ่งสาเหตุที่เลือกอ าเภอทั้งห้าอ าเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่ว ิจัยก็
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ซึ่งมีความแตกต่าง     
กันทั้งทางด้านการขยายตัวของธุรกิจ ความเจริญเติบโตของท้องถิ่น การประกอบอาชีพของประชาชน     
การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี ซึ่งย่อมจะท าให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายและสามารถสะท้อน
ภาพรวมของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research 
Method) เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและปัญหา
การไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษี
อากร พ.ศ.2545 ของประชาชนในพ้ืนที่วิจัยได้ในเชิงลึกและตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยท าการรวบรวม 
ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
นครปฐม 1 จ านวน 10 ราย โดยคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มเลือก (random) จากบัญชีรายชื่อผู้ค้างช าระภาษี
อากรของอ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน และอ าเภอนครชัยศรี 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที ่
รับช าระภาษีอากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองนครปฐม และสาขาก าแพงแสนจ านวน 2 
ราย และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 ราย นอกจากนี้
ยังได้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสถิติการเร่งรัดหนี้
ภาษีอากรค้างของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบ 
การวิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษาวิจัยอีกด้วย                                                       

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้น 7 ตัวแปร และตัวแปรตาม  
2 ตัวแปร ดังนี้                                                                       

ตัวแปรต้น 

       (1) ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากรของประชาชนในพื้นท่ี 

       (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประชาชนในพื้นท่ี  

       (3) ความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากร    

       (4) ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระภาษีอากรของ
ประชาชนในพ้ืนที่    
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       (5) ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากร   

       (6) คุณภาพการให้บริการของหน่วยจัดเก็บภาษีอากร     

       (7) ความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากร      

ตัวแปรตาม         

       (1) สาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการไม่ใช้
สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ของ
ประชาชนในพ้ืนที ่ 

       (2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการ
ไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ของ
ประชาชนในพ้ืนที่                     

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่เห็นว่า
ปัจจัยที่ท าให้ตนค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 3 ประการคือ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมายภาษีอากร,ผลของสภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษี
อากรลดลง และบทลงโทษตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดโทษไว้หนักเกินไปท าให้ผู้ค้างภาษีอากรไม่
เกิดความสมัครใจในการช าระภาษี          

โดยในเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรนั้นปรากฏว่าผู้ค้างภาษีอากร  
ส่วนใหญ่ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้ค้างภาษีอากรกลุ่มนี้    
เป็นผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และเกษตรกรรม ซึ่งได้รับค าชี้แจงจากผู้ค้างภาษีอากร ว่าต้อง
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อธุรกิจหรือท าการงาน จึงไม่มีเวลาจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษี 
อากร และแม้ว่ากรมสรรพากรจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรทางระบบอินเทอร์เน็ต  
แต่การเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกฎหมายภาษีอากรมีความสลับซับซ้อนยากท่ี
จะท าความเข้าใจ จึงท าให้ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนกระทั่ง
ต้องค้างช าระหนี้ภาษีดังกล่าว 

ส่วนในเรื่องผลของสภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษีอากร  
ของประชาชนลดลงนั้น ผู้ค้างภาษีอากรส่วนใหญ่เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระภาษีอากรของตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพ
สูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งตนจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและช าระหนี้สิน
อ่ืนเพ่ือความอยู่รอดก่อน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ และจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น จึงไม่มีเงินเหลือ
พอที่จะช าระภาษีอากร ประกอบกับหนี้ภาษีอากรที่เจ้าพนักงานประเมินให้ช าระเพ่ิมเติมส่วนใหญ่จะ
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เป็นการประเมินย้อนหลังหลายปีซึ่งนอกจากจะรวมเป็นเงินภาษีจ านวนมากแล้วยังจะต้องเสียดอกเบี้ย
(เงินเพ่ิม)เป็นจ านวนมากอีกด้วย จึงท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ภาษีอากรได้                                                                                                

และในเรื่องบทลงโทษตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดโทษไว้หนักเกินไปท าให้ผู้ค้าง 
ภาษีอากรไม่เกิดความสมัครใจในการช าระภาษีนั ้น  ผู ้ค ้างภาษีอากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
บทลงโทษตามประมวลรัษฎากรก าหนดโทษไว้หนักเกินไปไม่เหมาะสมจะน ามาใช้กับประชาชนผู้เสีย
ภาษี โดยมีเหตุผลว่าผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษี แต่การที่ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องนั้น
เกิดจากความไม่รู้กฎหมาย การที่กฎหมายก าหนดโทษไว้สูงเกินไปท าให้ประชาชนที่ไม่ได้เสียภาษีโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องหลบหนีจากการติดตามเร่งรัดของเจ้าหน้าที่และไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุขได้ท าให้
ไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นเรื่องนี้หากมองโดยผิวเผินแล้วอาจ 
จะดูเหมือนขัดแย้งกับแนวคิดที่น ามาก าหนดเป็นตัวแปรต้นที่ว่า“บทลงโทษทางภาษีอากรก็ถือว่ามี
ส่วนส าคัญต่อการพยายามหลบหนีภาษีอากร กล่าวคือ หากบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่
รุนแรงเพียงพอก็จะท าให้ผู้ เสียภาษีหลบหนีภาษีอากรมากขึ้น เนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
หลบหนีภาษีอากรคุ้มค่ากับการเสี่ยงต่อบทลงโทษ" แต่หากพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ประการแรกซึ่งท าให้ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นคือ การขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรย่อมจะไม่สามารถปฏิบัติการช าระภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ในขณะ 
เดียวกันก็ย่อมจะไม่รู ้ด้วยว่ากฎหมายได้ก าหนดโทษกรณีหลีกเลี ่ยงภาษีอากรไว้รุนแรงเพียงใด  
ดังนั้นตัวแปรต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวจึงไม่สามารถน ามาใช้ใน
การพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุการค้างช าระภาษีเง ินได้บ ุคคลธรรมดาของประชากรที ่ศึกษาใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการสัมภาษณ์ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ในประเด็น
ดังกล่าวกลับสะท้อนให้เห็นภาพที่น่าสนใจว่า บทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงเกินไปอาจมีผลท าให้
ประชาชนไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษีมาแต่แรก                

ส่วนสาเหตุที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ไม่ใช้สิทธิผ่อน
ช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545นั้น  
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า กึ่งหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนไม่รู้ว่ากรมสรรพากรมีระเบียบให้ผ่อน
ช าระภาษีอากรได้  ส่วนอีกก่ึงหนึ่งรู้ว่ามีระเบียบให้ผ่อนช าระได้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนช าระเนื่องจาก
ภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอจะผ่อนช าระภาษีอากรค้าง
ได้                                                

นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยยังได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในระดับต่างๆรวม 3 ระดับได้แก่ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากร
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ค้างประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอากรประจ า
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐมและส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาก าแพงแสน 
จ านวน 2 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างประจ าส านักงานสรรพากรภาค 6 จ านวน 1 
ราย ผลปรากฏว่าปัจจัยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ได้แก่ การไม่รู้ข้อกฎหมาย
ภาษีอากรของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้ประชาชนมี
ความสามารถในการช าระภาษีอากรน้อยลง                 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ไม่ใช้      
สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.
2545นั้น เจ้าหน้าที่สรรพากรส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดจากประชาชนไม่สามารถจัดหาหลักประกันการ
ผ่อนช าระตามที่ระเบียบก าหนดไว้ได้ อีกประการหนึ่งคือ ไม่มั่นใจว่าจะมีก าลังผ่อนช าระหนี้ให้หมด
สิ้นไปได้ เนื่องจากต้องผ่อนช าระทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น       

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรต้น
ล าดับที่ 2 และ 4 ของกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงว่าประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า สาเหตุที่ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาและไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร 
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545นั้น เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้
ความสามารถในการช าระภาษีอากรของประชาชนลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของท่านผู้รู้ทั้งสี่ท่าน
ที่ผู้ศึกษาวิจัยได้อ้างอิงมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคือ ชาญชัย  มุสิกนิศากร,สุพรรณี  
ตันติศรีสุข,วิโรจน์  เลาหพันธ์ และศุภรัตน์  ควัฒน์กุล ส่วนตัวแปรต้นที่ 7 คือ ความเหมาะสม
ของบทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรนั้น แม้จะไม่สามารถใช้เป็นข้อพิสูจน์ในการค้นหาค าตอบ
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยตรงได้ เนื่องจากประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร จึงย่อมไม่รู้ด้วยว่ากฎหมายก าหนดบทลงโทษไว้อย่างไร แต่อย่าง
น้อยก็ท าให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าบทลงโทษตามกฎหมายที่ก าหนดไว้รุนแรง
เกินไปอาจมีผลท าให้ประชาชนไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่
ไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมาแต่แรก                                         

5.1  ค าถามวิจัย                                              

 (1) ปัจจัยใดเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 
ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
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 (2) ปัจจัยใดเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 
ไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระ
ภาษีอากร พ.ศ.2545                               

5.2  การทดสอบสมมติฐาน         

 ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1”ไว้ 2 ประการคือ 

        (1) สาเหตุที่ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ค้าง
ช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545นั้น เกิดจากการที่ประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวไม่รู้ข้อกฎหมายภาษีอากร ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
จึงท าให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า 
หลักเกณฑ์การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนยากท่ีประชาชนจะท า
ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรเองหากไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงก็เป็น
การยากที่จะค านวณภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง หากประชาชนไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดย่อมจะไม่สามารถคิดค านวณและช าระ
ภาษีได้อย่างถูกต้อง    

 ส่วนสาเหตุที่ประชาชนไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระภาษีอากรค้างนั้นก็เกิดจากการที่ไม่รู้ว่า
กรมสรรพากรมีระเบียบให้ผ่อนช าระภาษีอากรได ้       

        (2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นในปัจจุบันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้ศึกษาวิจัยตั้งสมมติฐาน    
ว่าส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 ค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและไม่ใช้สิทธิในการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการ
ผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 เนื่องจากในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ าประชาชนมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
แต่ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนต้องน ารายได้ส่วนใหญ่ไปใช้ในการด ารงชีวิตภายในครอบครัวจึงไม่มี
เงินเหลือเพียงพอที่จะช าระภาษีอากรหรือผ่อนช าระภาษีอากรค้างได้ 

 ซึ่งภายหลังจากท าการศึกษาวิจัยแล้วผู้ศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยทั้งสองประการ  
เนื่องจากผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ค้างภาษีอากรซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษาค้าง
ช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และผล
ของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้ความสามารถในการช าระภาษีอากรของประชาชน
ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าบทลงโทษตามประมวลรัษฎากรซึ่งได้ก าหนดโทษไว้หนักเกินไปก็อาจท าให้
ผู้ค้างภาษีอากรไม่เกิดความสมัครใจในการช าระภาษีด้วย  หากผู้นั้นไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร 



79 
 

                                                                                         

มาแต่แรก       

 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ค้างภาษีอากรซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษาไม่ใช้สิทธิในการผ่อน
ช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545นั้นคือ 
การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโดยไม่รู้ว่ากรมสรรพากรมีระเบียบให้ผ่อนช าระ
ภาษีอากรค้างดังกล่าวได้  อีกประการหนึ่งคือ ภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดเงิน
หมุนเวียนไม่เพียงพอจะผ่อนช าระภาษีอากรค้างได้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยทั้งสองส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ 

5.3  ข้อเสนอแนะ  

 สืบเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1”ดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้ศึกษาจึง
ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการไม่ใช้สิทธิผ่อน
ช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางดังนี้ 

        (1) แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร
และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ควรเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งระเบียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การเสียภาษีและวิธีการค านวณภาษีจนสามารถน าไปปฏิบัติได้เองอย่าง ถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือให้ประชาชนได้รู้ว่าหากเขามีหนี้ภาษีอากรค้างช าระอยู่กับทางราชการเป็นจ านวน
มากซึ่งไม่สามารถช าระให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวได้ ก็ยังสามารถใช้สิทธิขอผ่อนช าระเป็นงวดๆได้โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัว ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการ
ผ่อนช าระฯดังกล่าว ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นั้นจะต้องมีการสังเคราะห์และสรุปเนื้อหา
สาระให้ประชาชนสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายที่สุดและเท่าที่จ าเป็น ไม่ควรซับซ้อนหรือเยิ่นเย้อ
จนเกินไป ส่วนวิธีการประชาสัมพันธ์นั้นนอกจากการใช้สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศ คือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตแล้ว เพื่อ
ไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงระยะเวลาท างานของผู้เสียภาษีจึงควรใช้สื่อสิ ่ งพิมพ์ต่างๆเช่น แผ่นพับ 
ใบปลิว pop-up น าไปวางแจกจ่ายไว้ตามร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะต่างๆ
เพ่ือให้ผู้เสียภาษีสามารถน าไปศึกษาเองได้ง่ายด้วย และอีกวิธีการหนึ่งที่ควรจะทดลองน าไปปฏิบัติคือ 
การส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมเสวนาในการจัดประชาคมต่างๆทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบสภาพปัญหาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อจะได้
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ใช้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและการผ่อนช าระภาษี
อากรค้างด้วย  

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการปฏิบัติการเสียภาษีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กรมสรรพากรควรพิจารณาปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทั้ง ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 และภ.ง.ด.94 (ครึ่งปี) ให้ผู้เสียภาษีสามารถคิดค านวณภาษีได้ง่ายขึ้นไม่วกวน
สลับซับซ้อน โดยมีรายละเอียดวิธีการค านวณภาษีแต่ละขั้นตอนพิมพ์ก ากับไว้ในแบบแสดงรายการอย่าง 
ชัดเจนโดยไม่จ าเป็นต้องดูจากเอกสารค าแนะน าการเสียภาษี ก็จะช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถคิดค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องและง่ายขึ้น 

       (2) แนวทางปฏิบัติในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในสภาวะที่เศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชนคือ ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ประชาชน
กลับมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง กรมสรรพากรควรจะพิจารณาผ่อนคลายภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้แก่ประชาชนโดยการเพิ่มสิทธิหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีให้แก่ผู ้เสียภาษีที ่มี
ภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหลายคน เช่น บุตร บิดา มารดา ผู้พิการ เป็นต้น โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ก็จะช่วยสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีมากขึ้น ทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย  เนื่องจากในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและค่า
ครองชีพสูงขึ้น บุคคลเหล่านี้ย่อมจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าบุคคลโดยทั่วไปเพราะนอกจาก
จะต้องท ามาหาเลี้ยงชีพตัวเองให้อยู่รอดแล้วยังจะต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นอีกหลายคนให้มีชีวิต
อยู่รอดด้วย ดังนั้นกรมสรรพากรจึงควรพิจารณาผ่อนคลายภาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่
บุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษในภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามหลักความยุติธรรม 
(Equity) และหลักความยืดหยุ่นได้ (Flexibility) ในการจัดเก็บภาษีที่ดี   

นอกจากนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยกรมสรรพากรควรจะพิจารณาผ่อนคลายระเบียบ
การผ่อนช าระภาษีอากรค้างให้ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถผ่อนช าระภาษี
อากรค้างได้เป็นระยะเวลานานขึ้นเพ่ือช่วยให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถปฏิบัติหน้าที่เสียภาษีที่ค้างช าระได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยอาจเพ่ิมอ านาจให้สรรพากรพ้ืนที่
สามารถอนุมัติให้ผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 60 งวด (จากเดิม 24 งวด) เพ่ือเป็น
การผ่อนคลายภาระให้แก่ผู้เสียภาษี                                              

       (3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร บทลงโทษตาม
ประมวลรัษฎากรซึ่งใช้บังคับกับผู้เสียภาษีท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ มาตรา 
37 ซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท และมาตรา 37 
ทวิ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น จากผลการศึกษา
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พบว่า กลุ่มประชากรที่ศึกษาซึ่งเป็นผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเห็นว่าเป็นโทษท่ีหนัก
เกินไปไม่ควรจะน ามาใช้กับผู้เสียภาษีโดยมีเหตุผลว่า ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษี  
แต่การที่ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องนั้นเกิดจากความไม่รู ้กฎหมาย การที่กฎหมายก าหนดโทษไว้สูง
เกินไปท าให้ประชาชนที่ไม่ได้เสียภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องหลบหนีจากการติดตามเร่งรัดของ
เจ้าหน้าที่และไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุขได้ ท าให้ไม่เกิดความสมัครใจในการเสียภาษี  ดังนั้นในเรื่องนี้
กรมสรรพากรจึงควรจะพิจารณาทบทวนบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวว่ายังมีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัยที่จะใช้บังคับกับผู้เสียภาษีอยู่หรือไม่ในเมื่อผลการศึกษาวิจัยนี้ ปรากฏว่า ผู้ค้างภาษีอากร
ทุกคนซึ่งเปน็ประชากรที่ศึกษาต่างมีจิตส านึกในหน้าที่การเสียภาษีอากร แต่สาเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
เสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
อากร และการขาดสภาพคล่องในการด ารงชีวิตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นในปัจจุบัน           
 ในทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่า ความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นความผิด
เฉพาะตัวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นหากจะมีบทลงโทษทางอาญาก็ควรจะมี
เฉพาะโทษปรับในอัตราต่ าเพ่ือให้ผู้กระท าผิดเกิดความหลาบจ าเท่านั้น ไม่ควรมีโทษจ าคุกซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ เสียภาษีได้หลายด้าน เช่น ชื่อเสียงในสังคม หรือหน้าที่การงาน เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังอาจท าให้ผู้เสียภาษีเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกรมสรรพากรและไม่เกิดความสมัครใจในการ
เสียภาษีได้อีกด้วย ดังนั้นกรมสรรพากรจึงควรจะได้พิจารณาทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยถือปฏิบัติ
ตามหลักการยอมรับได้ของสังคม (Acceptability) ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งในการจัดเก็บภาษีที่ดี                                                                                                           

5.4  ข้อจ ากัดของงานวิจัย    

 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตพ้ืนทีส่ านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1” มีข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

        (1) ในการสัมภาษณ์ประชากรที่ศึกษาซึ่งเป็นผู้ค้างช าระภาษีอากรมักจะหาโอกาส
พบผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยาก เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ติดภารกิจการงานหรือต้องออกไปท างานนอก
บ้าน รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เท่าที่ควรเนื่องจากเกรงว่าจะเป็น
การแอบแฝงมาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่

        (2) ประชากรที่ศึกษาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรบางรายไม่ได้ติดตามข้อมูลของ
หน่วยงานเท่าท่ีควร จึงอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้     

        (3) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้เป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ ไม่อาจน าไปใช้อ้างอิงกับ
พ้ืนทีอ่ื่นๆได้                                                                                                                                                                                                     
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ประมวลรัษฎากร , มาตรา 12 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1.     
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  64, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  41, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  66, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  82 , 82/ 1 , 82/ 2, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1  
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  91/ 2 , 91/ 7, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  104, ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  40 , 42 ทวิ – 46, 47, 48 , 56 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  
 2482) : 1. 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  65 , 65 ทวิ – 65 ตรี, 67, 68 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 56 (1 เมษายน  
 2482):1.                                                                                                           
ประมวลรัษฎากร , มาตรา  80 , 82 , 82 / 3, 83 ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 

ประมวลรัษฎากร , มาตรา  91/ 2 , 91 /  6 , 91 / 10,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1. 
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ประมวลรัษฎากร , มาตรา  64 (1) ,ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1 
ประมวลรัษฎากร , มาตรา 12 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  56 (1 เมษายน  2482) : 1.  
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 , มาตรา  7, 9 , ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  57 (30 ธันวาคม 
 2483) : 958.                                                                      

 

ระเบียบของทางราชการ                                    

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 , ข้อ 6-8 , ประกาศ ณ วันที่ 10 
 ตุลาคม 2545.      

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ.2545 , ข้อ 11-23 , ประกาศ ณ 
 วันที่ 10 ตุลาคม 2545.  
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ส านักงานจังหวัดนครปฐม .“ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครปฐม.” จังหวัดนครปฐม . http://www. 
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ภาคผนวก ก 

                               ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                        (ชุดที่ 1) 

 

เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงานสรรพากร
พื้นทีน่ครปฐม 1”                                                                 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ประชาชนผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

                  ชื่อ............................................ นามสกุล............................................. เพศ................. อาย.ุ.............ปี  
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที.่............... ตรอก/ซอย............................ ถนน............................................. 
ต าบล................................................ อ าเภอ........................................................... จังหวัด.............................................  
ประกอบอาชีพ.......................................... สถานที่ท างาน............................................................................................. 
เลขที.่........................ หมู่ที่............... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน....................................................  
ต าบล.................................................. อ าเภอ....................................................... จังหวัด..............................................                                                        

ผู้วิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                     

1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ  อาชีพ  รายได้  หนี้สิน  และทรัพย์สิน 
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                                                                        

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  มีหนี้สิน 
โดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ? 
(อธิบายภาพรวมโดยไม่ต้องระบุรายละเอียด)                                                                                                           

ค าตอบ : ………………………………………….........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                              

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด ?                  

ค าตอบ : ………………………………………………………………………………………………………….      



88 
 

                                                                                         

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..        

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่    
เพราะเหตุใด ?                                                                                                             

ค าตอบ : …………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม 
ประมวลรัษฎากร และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                                                

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการ    
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ?    
(โปรดอธิบายพอสังเขป)                                                                                     

ค าตอบ : ……………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แล้วไม่ยอมเสียภาษี จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ? 

ค าตอบ : ...................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วย 
การผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545  ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหาหลักประกัน  
การผ่อนช าระ                                                                                                                   

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้ โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ? 

ค าตอบ : .........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       
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ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน  หนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  เพราะ 
เหตุใด ?                                                                                                                  

ค าตอบ : .........................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                       

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่ 
ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?     

ค าตอบ : …………………………………………………….……………………………………………………  
……………………..................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ 
ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากรค้าง
ของท่านหรือไม ่ อย่างไร ?                                                                         

ค าตอบ : ................................................................................................................ ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากร 
พ้ืนทีน่ครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่เก่ียวข้อง                    

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร 
อ าเภอ)และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1  มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยันขันแข็ง  
ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ? (ขอให้ยกตัวอย่าง)                                               

ค าตอบ : .............................................................................................. ...........................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                        
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8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร 
อ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)และส านักงานสรรพากร 
พ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ท่านยกตัวอย่างทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีดังกล่าว ?                     

ค าตอบ : .................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                         

9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้นมีความ 
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?               

ค าตอบ : .............................................................................................................................. 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

10. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                             

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน 
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพเจ้าหน้าที่  
และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?  

ค าตอบ : .....................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          สัมภาษณ์เม่ือวันที่……… เดือน……………………… พ.ศ.………………… 
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ภาคผนวก ข 

                                ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                       (ชุดที่ 2) 

 

เรื่อง “ปัญหาการคา้งช าระหนี้ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพืน้ที่ส านักงานสรรพากร
พื้นทีน่ครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร 

         ชื่อ...............................................  นามสกุล................................................  เพศ............    อาย.ุ........
ปี  ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ................  หมู่ที่...........  ตรอก/ซอย..................................   ถนน
........................................  ต าบล............................................  อ าเภอ.........................................................   จังหวัด
................................... ประกอบอาชีพ..................................  ต าแหน่ง.........................................................  สถานที่
ท างาน............................................................................................  เลขที่.............................  หมู่ที่............... ตรอก/
ซอย.......................................  ถนน......................................................... ต าบล...............................................  อ าเภอ
........................................................   จังหวัด..........................................................                                                                                                                

ผู้วิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้             

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน 

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?     

ค าตอบ: ………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง    

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ? 

ค าตอบ : ……………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        3. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา       
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ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ? 

ค าตอบ : ...................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษี  
เงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545? 

ค าตอบ : ...........................………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายไดม้ากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่
ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?       

ค าตอบ : ………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีของประชาชน              

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่  อย่างไร ? 

ค าตอบ : ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                               

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้นมีความ 

เหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่  เพราะเหตุใด ?     
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ค า ต อบ  :…………………………………….……………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง                    

ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  
และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?   

ค าตอบ : .........................................................................................……………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

  สัมภาษณ์เม่ือวันที่.......... เดือน………………………. พ.ศ…………………. 
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ภาคผนวก ค 

ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ค้างช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 10 ราย 
 

ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 
เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-

สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 
 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 1 

ชื่อ/นามสกุล  นางบังอร  ดีพิจารณ์   เพศ  หญิง   อายุ 50 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   77/2  หมู่ที่ 2  ซอยเทศบาล 14  ถนนเพชรเกษม  ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม   ประกอบอาชีพ  นักธุรกิจ   สถานที่ท างาน  ร้าน พี.ดี.พี.โมลด์  เลขที่  
77/2  หมู่ที่ 2  ซอยเทศบาล 14  ถนนเพชรเกษม  ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม โทร. 081-8209378                                  

ผู้ ศึ กษาวิ จั ยต้ องการศึ กษาหาข้ อมู ลจากผู้ ให้ สั มภาษณ์ ในประเด็ นดั งต่ อไปนี้                       
      1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี ้สิน  และ
ทรัพย์สิน  โดยประมาณของครัวเรือน                                                             

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  มี  
หนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าท าธุรกิจรับจ้างท าโมลด์ฉีดพลาสติก  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ    
เดือนละ 700,000-800,000.-บาท  แต่ไม่ค่อยแน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ  มีหนี้สินโดยรวม
ประมาณ 8,000,000.-บาท  มีทรัพย์สินคือ บ้านและที่ดินราคาประมาณ 750,000. -บาท  รถยนต์   
ราคาประมาณ 2,000,000.-บาท  และรถส่งของราคาประมาณ 700,000.-บาท”            

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                            

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?            

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยต้องช่วยกันเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน าไป
พัฒนาปรับปรุงบ้านเมือง”                                  
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ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                             

ค าตอบ : “คิดว่าน าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้ว เช่น ท าถนนหนทาง  เป็นต้น”           

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “คิดว่ามีรายได้ตั้งแต่ 15,000.-บาทต่อปีขึ้นไปต้องเสียภาษี  แต่ไม่ทราบ
วิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะส่วนใหญ่จะจ้างผู้อื่นให้จัดการให”้                             

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                

ค าตอบ : “จะต้องถูกอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร”                                  

4.ความรู ้ความเข ้า ใจเกี ่ยวก ับการผ ่อนช าระหนี ้ภาษ ีอากรค ้างตามระเบ ียบ
กรมสรรพากร  ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากร
และการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ                                   

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?          

ค าตอบ : “ไม่ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้”                    

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  
ที่ดิน  หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                              

ค าตอบ : “สามารถหาเช็คธนาคารและบุคคลค้ าประกันได้  แต่ที่ดินไม่สามารถหาได้
เพราะติดจ านองธนาคาร”                            

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                 

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มีรายได ้

มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่ 
ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?       
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ค าตอบ : “คิดว่าเป็นโครงสร้างภาษีอากรที่เป็นธรรม  เพราะมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษี  
มาก  รายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยตามอัตราส่วน”      

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระ  
ภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                    

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?           

ค าตอบ : “มีผลกระทบต่อการช าระภาษี  เพราะมีรายได้น้อยลง  แต่ต้องจ่ายภาษีเท่า
เดิม” 

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?    

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการท างานดี  ขยันขันแข็ง  ให้
ค าแนะน า  และบริการดีเหมือนพี่เหมือนน้องทั้งส านักงานสรรพากรพื้นที่และส านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา”               

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                   

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                                 

ค าตอบ : “โดยภาพรวมเห็นว่ามีการให้บริการที่ดีทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา”                                                          

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                               

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 
ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                         

ค าตอบ : “คิดว่าบทลงโทษมีความเหมาะสมแล้ว”        
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10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง         

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพ
เจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?         

ค าตอบ : “คิดว่ามีการให้บริการดีอยู่แล้ว  แต่ควรแก้ไขระเบียบการผ่อนช าระให้
ประชาชนสามารถผ่อนช าระภาษีได้เป็นระยะเวลานานขึ้น” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

 

เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 2 

ชื่อ/นามสกุล  นายธาตรี  อมโร   เพศ  ชาย   อายุ 46 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   60/7  หมู่ที่ 2   ต าบลบ่อพลับ  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   ประกอบ
อาชีพ  วิศวกร   สถานที่ท างาน  บริษัท ภัคควันวิศวกรรม จ ากัด  เลขที่  6  ซอยคุ้มเกล้า 48  
ถนนคุ้มเกล้า  แขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร             

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                   

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ รายได้ หนี้สิน  และทรัพย์สิน
โดยประมาณของครัวเรือน                                                         

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  
มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?         

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพวิศวกร  มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 50,000.- บาท  
มีหนี้สินผ่อนรถยนต์เดือนละประมาณ 10,000.-บาท  ที่เหลือก็ใช้จ่ายในครอบครัว  มีบุตร 3 คนก าลัง 
ศึกษาอยู่  บ้านเป็นมรดกของพ่อแม่  มีทรัพย์สินรวมราคาประมาณ 500,000.-บาท”                                    

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติเกี่ยวกับ    
การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                 

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?            

ค าตอบ : “คิดว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยเพ่ือน าเงินมาพัฒนา
ประเทศ”                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                              
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ค าตอบ : “อาจจะไม่รู้ลึกแต่เท่าที่ทราบก็คือ รัฐบาลน าเงินภาษีมาสร้างถนน  สร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน  แต่หากถามว่าน าไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่
นั้นตอบยาก  และเรื่องการโกงของนักการเมืองนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะรายบุคคล ”          

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย       

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจริงๆ  เพราะ
ตามปกติแล้วทางบริษัทฯจะจัดการให้โดยคิดจากเงินได้ที่หักไว้ 3%”                      

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                  

ค าตอบ : “ก็จะถูกเร่งรัดหนี้สิน  และถ้าไม่ช าระก็จะถูกฟ้องคดี”                 

4.ความรู ้ความเข ้า ใจเกี ่ยวก ับการผ ่อนช าระหนี ้ภาษ ีอากรค ้างตามระเบ ียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากร
และการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ                                      

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?        

ค าตอบ : “ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกนั้นไม่ทราบเลยว่าหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถ
ผ่อนช าระได้”                                                                                                  

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                        

ค าตอบ : “สามารถจัดหาบุคคลมาค้ าประกันได้  ส่วนหลักทรัพย์อื่นนั้นไม่มี”                                                                                                    

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร               

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่
มีรายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน 

หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?               
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ค าตอบ : “คิดว่าเป็นโครงสร้างภาษีอากรที่เหมาะสมแล้ว”           

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระ  
ภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                        

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                

ค าตอบ : “อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะต้องผ่อนรถยนต์เดือนละ 13,000.-บาท และลูก   
เรียนมหาวิทยาลัยสองคน  มัธยมปลายหนึ่งคน  แฟนรับราชการเงินเดือนจึงไม่เยอะ” 

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถ  มี
การให้ค าแนะน าและบริการที่ดี  ส่วนเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขานั้นไม่ค่อยรู้จักเพราะส่วน
ใหญ่จะแค่ไปยื่นเอกสารและช าระเงิน  และเรื่องทุจริตนั้นไม่เคยปรากฏ”               

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1          

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง  

ค าตอบ : “คิดว่ามีการให้บริการในระดับปานกลาง”                            

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 
ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                      

ค าตอบ : “คิดว่าต้องดูที่เหตุผลว่าผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงเพราะอะไร  ไม่ทราบข้อเท็จจริง 
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หรือไม่ เช่น กรณีถูกภาษีย้อนหลังหลายๆปี เมื่อรวมค่าปรับและเงินเพ่ิมเข้าไปก็จะกลายเป็นทวีคูณ  
ท าไมสรรพากรไม่แจ้งผู้เสียภาษีปีต่อปีเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถหาหลักฐานมายืนยันได้  ตนคิดว่า
ส่วนใหญ่แล้วผู้เสียภาษีไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง  แต่เกิดจากความไม่รู้มากกว่า”                                        

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                   

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพ
เจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?       

ค าตอบ : “คิดว่าสรรพากรน่าจะประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้  ให้คนรู้ว่ามีรายได้เท่าใดต้อง    
เสียภาษีอย่างไร  คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเพราะไม่อยากถูกฟ้องด าเนินคด”ี 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

 

เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 3 

ชื่อ/นามสกุล  นายสุเมธ  สถาณุพันธ์   เพศ  ชาย   อายุ 44 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   448  หมู่ที่  7  ถนนมาลัยแมน  ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม   ประกอบอาชีพ  รับราชการ   สถานที่ท างาน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหมอนทอง  เลขที่  84  หมู่ที่ 3  ต าบลห้วยหมอนทอง  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม                                                                                        

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                      

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี้สิน  และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน            

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  มี  
หนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 50,000.-  
บาท  มีหนี้สินโดยรวมประมาณเดือนละ 35,000.-บาท เป็นหนี้เงินกู้  ซื้อรถยนต์  และส่งให้ทาง  
บ้าน  และมีทรัพย์สินโดยรวมประมาณ 300,000.-บาท”                   

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติเกี่ยว     
กับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้ประชาชนทุก
คนมหีน้าที่เสียภาษี เพ่ือจะเอาเงินนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศ”                                                                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                        

ค าตอบ : “คิดว่าปัจจุบันรัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสักเท่าใด  จะได้ประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น  โครงการต าบลละ
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ห้าล้าน  หมู่บ้านละสองแสน เป็นต้น  เป็นการน าเงินภาษีไปใช้โดยไม่ได้ท าให้ชีวิตของราษฎรดีขึ้น
เลย  ในส่วนนี้จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่า  แต่ที่เห็นว่าคุ้มค่าคือ การน าไปใช้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการ
คมนาคม เช่น  รถไฟฟ้า เป็นการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร”            

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ทราบว่ามีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 150,000.-บาทขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ส่วนวิธีการค านวณก็หักลดหย่อนส่วนตัว  หักลดหย่อนสามีภริยาและบุตร  หักลดหย่อนเงินบริจาค
ประกันชีวิต  ที่อยู่อาศัย  เหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าใดจึงน ามาค านวณว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่”                            

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
แล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                 

ค าตอบ : “จะต้องถูกสรรพากรมีหนังสือแจ้งทวงถาม  หากยังเพิกเฉยไม่มาติดต่อก็จะ
ถูกด าเนินการตามกฎหมายคือ  อายัดบัญชีเงินฝาก  และอายัดทรัพย์สินเพ่ือน ามาขายทอดตลาดเพ่ือ  
ช าระภาษีที่ค้าง”                                                                     

4.ความรู ้ความเข ้า ใจเกี ่ยวก ับการผ ่อนช าระหนี ้ภาษ ีอากรค ้างตามระเบ ียบ
กรมสรรพากร  ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากร
และการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ               

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?         

ค าตอบ : “ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้โดยแบ่งเป็น 3 งวด”                                                           

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  
ที่ดิน  หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “สามารถหาที่ดิน หรือรถยนต์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้”                                                                                                    

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                  
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ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มีรายได้  
มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่   
ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                

ค าตอบ : “คิดว่าโครงสร้างภาษีอากรเป็นธรรมแล้ว  เพราะมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษี    
มาก  ส่วนรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยตามสัดส่วน”                           

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ
ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษี
อากรค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                         

ค าตอบ : “คิดว่ามีผลกระทบ เช่น น้ ามันขึ้นราคา เราต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางมา
ท างาน   ก็จะเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้เรา  และค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นมาก็มีผลกระทบต่อรายได้ของเราเพราะ
เราต้องกินต้องใช้  แต่ภาษียังต้องช าระเท่าเดิมตามหลักเกณฑ์เดิม  ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อ
รายได้  ท าให้ไม่สามารถช าระภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด”                                                                  

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                 

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขามี
ความรู้  ความสามารถดี  มีการให้ค าแนะน าในการยื่นแบบค านวณภาษีและข้อกฎหมาย  มีการ
ให้บริการที่รวดเร็วดี  และไม่เคยพบเห็นว่ามีพฤติกรรมทุจริต”                                                                 

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1                                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                               

ค าตอบ : “คิดว่าส านักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  และมีบริการแว่นสายตา
ฟรีแก่ผู้ที่ไม่ได้พกแว่นมา”                                                                                             

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             
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ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ
นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                       

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นบทลงโทษที่ไม่มีความรุนแรงเท่าไร  แต่ไม่ควรมีโทษจ าคุก  มีโทษ
ปรับอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอส าหรับผู้ที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี”                                                          

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพเจ้าหน้าที่  
และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                    

ค าตอบ : “กรมสรรพากรควรปรับปรุงกฎหมายเรื่องการหักค่าลดหย่อนบุตร กรณีที่
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้  เพราะแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ก็
ยังต้องเลี้ยงดู  ให้การศึกษา  และรักษาพยาบาลอยู่  ควรจะใช้ข้อมูลบิดามารดาตามใบสูติบัตรมาเป็น  
หลักฐานในการหักลดหย่อน” 

       

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

                                              

เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 4 

ชื่อ/นามสกุล  นางสิริรัตน์  เรือนนุช   เพศ  หญิง   อายุ 57 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   129  หมู่ที่ 7  ต าบลห้วยขวาง  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ประกอบอาชีพ  
รับราชการ   สถานที่ท างาน  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย  เลขที่  119  หมู่ที่ 7  ต าบลห้วยขวาง  อ าเภอ
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม                                                          

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                      

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ รายได้  หนี้สิน และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                     

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  
มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?         

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพรับราชการครู  มีรายได้ประมาณ 55,000.-
บาทต่อเดือน  มีหนี้สินประมาณ 3,000,000.-บาท  มีทรัพย์สินคือ บ้านและรถยนต์รวมราคา
ประมาณ 1,700,000.-บาท”                                                                                                      

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล         

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย  เพราะเมื่อมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี
ให้แก่รัฐบาล”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                         

ค าตอบ : “คิดว่าบางรัฐบาลก็น าไปใช้อย่างคุ้มค่า  บางรัฐบาลก็ใช้อย่างไม่คุ้มค่า”            
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3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?      

ค าตอบ : “ไม่แน่ใจเพราะหลักเกณฑ์การเสียภาษีไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
แตท่ราบวิธีการค านวณคือ น ารายได้ตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาหายอดรวมทั้งปี          
แล้วหักค่าใช้จ่ายได้ 40% ไม่เกิน 60,000.-บาท และมีหักลดหย่อนตนเอง  คู่สมรส  บุตร  ประกันชีวิต   
น ามาหักเป็นเงินได้สุทธิ  แล้วน ามาคิดค านวณภาษีตามอัตรา”                               

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                

ค าตอบ : “จะต้องถูกติดตามเร่งรัด  แต่ขั้นตอนต่อไปยังไม่ทราบ”                                                      

4.ความรู ้ความเข ้า ใจเกี ่ยวก ับการผ ่อนช าระหนี ้ภาษ ีอากรค ้างตามระเบ ียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากร
และการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                             

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?        

ค าตอบ : “ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้ในกรณีที่เงินภาษีเป็นจ านวนมาก  สามารถ
ผ่อนช าระได้ 3 งวด”                                                                                             

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น   เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  
ที่ดิน   หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                         

ค าตอบ : “สามารถหาบ้านและที่ดินมาเป็นหลักประกันได้  เพราะไม่ติดภาระจ านอง”                                                                                                   

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                  

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่
มีรายไดม้ากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน 

หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                
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        ค าตอบ : “คิดว่าต้องดูตามรายได้คือ คนมีรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะ  คนมี
รายได้   น้อยก็เสียภาษีน้อย  คิดว่าโครงสร้างภาษีไม่มีปัญหาอะไร”                                                              

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระ  
ภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                        

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “มีผลกระทบเพราะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย  ท าให้ช าระภาษีไม่ได้ตาม
จ านวน” 

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                   

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                     

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถในงานบางเรื่องไม่ดีเท่าที่ควร  แต่มี
การให้บริการที่ดี  และเรื่องทุจริตไม่เคยพบ”                                                               

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                   

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                                 

ค าตอบ : “คิดว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยดี  มีการใช้ระบบคิว  มีการให้บริการ
รวดเร็ว  มีการให้ค าแนะน าดี  และมีน้ าดื่มบริการดี”                                                                                               

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท    
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                         
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ค าตอบ : “คิดว่าบทลงโทษดังกล่าวไม่ควรจะใช้กับประชาชน  เพราะส่วนใหญ่มีรายได้      
น้อย  ไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี”                                                             
  

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพ
เจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                     

ค าตอบ : “คิดว่ากรมสรรพากรควรประชาสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบให้
ประชาชนรู้มากกว่านี้” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

 

เรื่อง   “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 5 

ชื่อ/นามสกุล  นายบุญเติม  ทองดอนเหมือน   เพศ  ชาย   อายุ 62 ปี   ภูมิล าเนา
อยู่บ้านเลขที่   487  หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ประกอบ
อาชีพ  นักธุรกิจ   สถานที่ท างาน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์ทองเซนเตอร์การ์ด  เลขที่  487  หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม                                                                                      

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                       

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ รายได้  หนี้สิน และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                      

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  
มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        
       ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและท างานอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของอ าเภอก าแพงแสน  มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000.-กว่า
บาท     มีหนี้สินผ่อนรถจักรยานยนต์ 2 คันเดือนละ 2,000.-บาท  มีทรัพย์สินคือ บ้านราคา
ประมาณ    200,000.-บาท  ”                                                                                   

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?            

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ต้องช่วยเสียภาษีให้แก่ทางรัฐ เพราะ
เมื่อมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                          
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ค าตอบ : “ไม่ทราบรัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ เพราะไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง
นี้จึงไม่อยากจะก้าวล่วง  รัฐบาลเก็บภาษีจะน าไปใช้จ่ายท ากิจกรรมอะไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาล  
รู้แต่ว่ามีหน้าที่ก็ต้องเสียภาษี”                                                                                            

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                        

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “คิดว่ามีรายได้ 50,000.-บาทต่อปีขึ้นไปจึงต้องเสียภาษี  แต่ไม่ทราบ
วิธีการค านวณภาษี  ส่วนใหญ่จะให้เจ้าหน้าที่สรรพากรอ าเภอช่วยค านวณให้”                               

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
แล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                 

ค าตอบ : “ทราบว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรจะต้องมาตามให้ไปช าระ  ถ้าไม่ช าระจะมีโทษตาม  
กฎหมาย  แต่ไม่รู้รายละเอียดของขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง”                                                       

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร     
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหา
หลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?        

ค าตอบ : “ไม่ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้”                                                                                              

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                          

ค าตอบ : “เช็คธนาคารและที่ดินไม่มี  แต่สามารถหาข้าราชการมาค้ าประกันการผ่อนช าระ
ได้”                                                                                                       

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                   

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่ มี 
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รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าโครงสร้างภาษีมีความเป็นธรรม  ใครรายได้มากก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบ้าง  
รายได้น้อยก็เสียส่วนน้อย  มีมากข้ึนก็ต้องเสียมากข้ึนไปตามล าดับ”                                                                                   

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระ  
ภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                         

                ค าตอบ : “มีผลกระทบบ้างเพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี  ลูกค้าไม่จ่ายเงินให้บริษัทฯตาม
ก าหนด  บางทีตีเช็คมาให้พอน าไปเบิกก็ไม่ผ่าน  จึงต้องไปหากู้เงินนอกระบบมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่ง
ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5  และกลายเป็นดินพอกหางหมูไปในที่สุด”                                                          

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการดี  มีความรู้ดี  ให้ค าแนะน าดีทั้งส านักงานสรรพากร
พ้ืนทีแ่ละสาขา”                                                                                                             

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                               

ค าตอบ : “ทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีการให้บริการดี  สถานที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี  แต่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่หนาแน่นเกินไป”                                                                                              

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท    
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ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น      
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                         

ค าตอบ : “คิดว่าทางรัฐได้ก าหนดโทษไว้เหมาะสมแล้วส าหรับคนที่ไม่ช าระภาษีให้ทาง
รัฐ”                                                          

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน   
คุณภาพเจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                     

ค าตอบ : “อยากให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าร่วมการประชาพิจารณ์กับประชาชนใน
เขตเทศบาลหรือ อบต. เพื่อจะได้ทราบปัญหาของประชาชนและจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
เสียภาษีให้ประชาชนได้ทราบ” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

                                                                                         

ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

 

เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 6 

ชื่อ/นามสกุล  นายณัฐพล  เรืองกิจ  เพศ  ชาย   อายุ 25 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   8/1  หมู่ที่ 9  ถนนมาลัยแมน  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
ประกอบอาชีพ  ค้าขาย   สถานที่ท างาน  โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน  หมู่ที่ 3  ต าบลก าแพงแสน  
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม                                                                                       

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                       

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ รายได้  หนี้สิน และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                      

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  
มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        
       ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพค้าขาย  มีรายได้เฉลี่ย 20,000-
30,000.-บาทต่อเดือน  มีหนี้สินผ่อนรถยนต์และอื่นๆเดือนละ 10,000.-บาท ทรัพย์สินมีรถยนต์
หนึ่งคันราคา 700,000.-บาท”                                                                                         

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?            

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย  แต่ไม่มีความรู้ว่าควรจะเสียภาษี
อย่างไร”                                                                                               

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                         

ค าตอบ : “คิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า”                                                                                            
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3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ไม่ทราบเลย และไม่รู้วิธีการค านวณภาษี”                              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                

ค าตอบ : “ทราบว่าจะโดนอายัดบัญชีธนาคาร”                                                         

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร     
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหา
หลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?        

ค าตอบ : “ทราบว่ามีภาษีบางประเภทแบ่งช าระได้  และลดหย่อนเบี้ยปรับได้ด้วย”         

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                           

ค าตอบ : “หาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่ได้”                                                                                                    

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                   

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไม่ต้องเสียภาษเีลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าโครงสร้างภาษีไม่เป็นธรรม เพราะคนมีรายได้มากต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานมากและท างานหนัก  แต่กลับต้องมาเสียภาษีมากอีกซึ่งเป็นการเพ่ิม
ค่าใช้จ่าย”                                                                                  

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ  

ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                       
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       ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระ
ภาษีอากรค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                          

ค าตอบ : “คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง  แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคนมากกว่า”                                                          

7.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยันขันแข็ง  
ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                    

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่สาขาไม่ได้ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนมาก
เท่าที่ควร   ส่วนใหญ่จะเน้นให้ช าระเงินอย่างเดียว  ไม่ได้สร้างความเข้าใจให้ประชาชน  ส่วนเจ้าหน้าที่
สรรพากรพ้ืนที่มีบริการที่ดีแล้ว  และเรื่องทุจริตนั้นยังไม่เคยพบ”                                                                                                             

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1                                                                 

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                               

ค าตอบ : “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพื้นที่และสาขามีการให้บริการที่ดีแล้ว”                                                                                              

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท    
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้ งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                        

ค าตอบ : “คิดว่าอัตราโทษหนักเกินไป  ไม่สร้างความสมัครใจในการช าระภาษี”                                                           

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                     

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน  

สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน   คุณภาพ
เจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                    
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ค าตอบ : “ควรเน้นเรื ่องการสร้างความเข้าใจให้คนเข้าใจเรื ่องภาษีจะดีกว่า  
โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                     

 

เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 7 

ชื่อ/นามสกุล  นายฉลาด  สามบุญเรือง   เพศ  ชาย   อายุ 72 ปี   ภูมิล าเนา
อยู่บ้านเลขที่   81/1  หมู่ที่ 5  ต าบลล าลูกบัว  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม   ประกอบ
อาชีพ   เกษตรกร   สถานที่ท างาน   บ้านเลขที่ 81/1  หมู่ที่ 5  ต าบลล าลูกบัว  อ าเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม                                                                                                               

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                      

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี้สิน และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                     

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ
เท่าใด  มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ
เท่าใด ?          

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน  มีรายได้ต่อเดือนเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงยังชีพเดือนละ 700.-บาท  ไม่มีหนี้สิน  ทรัพย์สินส่วนตัวไม่มี  มีแต่ที่มรดกแต่ก็ยกให้ลูกไปแล้ว”                                                
       2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติ
เกี่ยวกับ  การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                                   

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย เพราะกฎหมายก าหนดไว้”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                         

ค าตอบ : “คิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีไปใช้อย่างไม่ค่อยคุ้มค่า”                            

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม   

ประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         
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ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ไม่ทราบ และค านวณภาษีไม่เป็นเพราะสมัยก่อนบริษัทฯที่ท างานจะ
ด าเนินการให้ทั้งหมด  รู้แต่ว่าหากท าโอเวอร์ไทม์จะถูกหักภาษี 10%”                                    

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าหากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                

ค าตอบ : “ทราบว่าจะต้องถูกทางราชการติดตามเร่งรัดและฟ้องคดี”                                                       

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร     
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหา
หลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                             

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?        

ค าตอบ : “ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้  แต่ไม่ทราบหลักเกณฑ์รายละเอียด”                

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                           

ค าตอบ : “ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ได้ เพราะไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง”                                                                                                     

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไม่ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                  

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นโครงสร้างภาษีอากรเหมาะสมแล้ว  แต่ต้องจัดเก็บให้เป็นธรรม”                                                               

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ
ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                          
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ค าตอบ : “มีผลกระทบต่อการช าระภาษี โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรมีความไม่แน่นอน
ของราคาผลผลิต และมักจะถูกพ่อค้าคนกลางตัดราคาผลผลิต”                                                                                           

7.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)  
และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยันขันแข็ง    
ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                    

ค าตอบ : “คิดว่าการบริการยังไม่ดีเท่ากับภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่บางคนส่อแววที่จะ
ใช้อ านาจหน้าที่หาประโยชน์กับผู้เสียภาษี”                                                                                    

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                                

ค าตอบ : “รู้สึกว่าส านักงานสรรพากรพื้นที่มีสถานที่คับแคบเกินไป  การจัดเรียงเอกสาร
ไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย  และเปิดแอร์เย็นเกินไป  ส่วนส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาไม่ค่อยมีปัญหา 
เพราะมีคนน้อย”                                                                                               

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                        

ค าตอบ : “คิดว่าบทลงโทษหนักเกินไปส าหรับประชาชนที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษ”ี                                                           

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากร 

พ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพเจ้าหน้าที่  และ
กฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                     

ค าตอบ : “มีค าแนะน าคือ                                                                              
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1.เรื่องบุคคล ต้องให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ประชาชนผู้เสียภาษี                                                  

2.เจ้าหน้าที่ควรให้ค าแนะน าเรื่องภาษีแก่ประชาชนให้ทั่วถึง                                        

3.เจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้ค าพูดที่ไม่ดีกับผู้เสียภาษี                                                               

4.กฎหมายออกใหม่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับโทษทางอาญา                     

5.ควรมีสถานที่เฉพาะส าหรับต้อนรับผู้เสียภาษี” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ    

 

เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 8 

ชื่อ/นามสกุล  นายรัตนชัย  ทัตตานนท์   เพศ  ชาย   อายุ 54 ปี   ภูมิล าเนา
อยู่บ้านเลขที่   43  หมู่ที่ 2  ถนนดอนตูม-นครชัยศรี  ต าบลดอนพุทรา  อ าเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม   ประกอบอาชีพ   ธุรกิจรับจัดสวน   สถานที่ท างาน   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีลอซูเลขที่ 43  หมู่ที่ 2  ถนนดอนตูม-นครชัยศรี  ต าบลดอนพุทรา  อ าเภอดอนตูม  จังหวัด
นครปฐม  โทร. 096-8601811                                                                                            

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                      

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี้สิน  และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                      

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ
เท่าใด  มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ
เท่าใด ?          

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพรับจัดสวน  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือน
ละ 10,000.-บาทหรือน้อยกว่า  มีหนี้สินโดยรวมประมาณ 450,000.-บาท  และมีทรัพย์สินโดยรวม  
ประมาณ 400,000.-บาท”                                                                                             

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย  และทัศนคติเกี่ยวกับ   
การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ต้องเสียภาษีเพ่ือน าไปพัฒนา
ประเทศ  แต่ควรจะจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับรายได้ของแต่ละคน”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                          
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ค าตอบ : “คิดว่าน าไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร เช่น  โครงการต าบลละ 5 ล้าน ที่น า
เงินไปจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า  ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  และไม่โปร่งใส”              

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                        

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ไม่รู้อย่างชัดเจน และไม่ทราบวิธีการค านวณภาษีด้วยแม้จะมีคู่มือแนะน าก็
ตาม  ส่วนใหญ่จะจ้างเขาท า”                                                                                       

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                

ค าตอบ : “ไม่รู้เลย  คิดว่าตนเองท าถูกต้องแล้ว”                                                     

4.ความรู ้ความเข ้า ใจเกี ่ยวก ับการผ ่อนช าระหนี ้ภาษ ีอากรค ้างตามระเบ ียบ
กรมสรรพากร  ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545  ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากร
และการจัดหาหลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?         

ค าตอบ : “ไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งได้มาพบกับเจ้าหน้าที่”                                                  

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                           

ค าตอบ : “สามารถจัดหาบุคคลมาค้ าประกันได้  แต่หลักทรัพย์ อ่ืนควรดูให้เหมาะสม
กับจ านวนหนี้และไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน”                                                                                                     

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                  
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ค าตอบ : “คิดว่าควรปรับปรุงเพราะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไร  โดยเฉพาะคนมีรายได้ปานกลาง   
ต้องเสียภาษีเยอะ ควรคิดค่าเฉลี่ยให้เหมาะสมกับผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภท”                                                                                  

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ
ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร   
ค้างของท่านหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                       

ค าตอบ : “เศรษฐกิจตอนนี้มีผลกระทบมาก  เศรษฐกิจตกต่ ามากเพราะคนไม่กล้า
ลงทุน  ส่วนใหญ่จะเก็บเงินอย่างเดียว  ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีรายได้  ประกอบกับค่าแรงสูงขึ้นท า
ให้ไม่สามารถช าระภาษีได้อย่างต่อเนื่อง”                                                                                          

7.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                 

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                   

ค าตอบ : “คิดว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานมีความรู้ความสามารถดี  มีการให้
ค าแนะน าและบริการที่ดี  สุภาพเรียบร้อยนอบน้อม”                                                                                   

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                                

ค าตอบ : “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพื้นที่และสาขามีการให้บริการแก่ประชาชนที่ดี
แล้ว”                                                                                         

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น    
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                        
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ค าตอบ : “คิดว่าบทลงโทษดังกล่าวไม่เหมาะจะน ามาใช้กับผู้เสียภาษี เพราะไม่ใช่นักโทษ
ที่ไปฆ่าคนตาย  ภาษีเก็บจากค่าแรงงานของคนที่ท า  ต้องดูว่าที่เขาไม่จ่ายภาษีเพราะอะไรก่อนที่จะ  
ลงโทษ  คดีหนักๆเหมาะส าหรับพวกนักโทษ  แต่ผู้ เสียภาษีไม่ใช่นักโทษ  ควรหาวิธีท าให้ดีกว่านี้”                                                                                                             

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                     

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน   คุณภาพ
เจ้าหน้าที ่และกฎหมายระเบียบใดบ้าง เพราะเหตุใด ?                                                                                    

ค าตอบ : “ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  กรมสรรพากรควรหาวิธีช่วยประชาชน เช่น จะลด 
หย่อนได้อย่างไรให้ภาษีต่ าลง  แบบ ธกส.ขนาดเป็นเงินกู้ยังลดหย่อนให้  แต่นี่เป็นภาษีของคนแท้ๆ  
เป็นความเหนื่อยของเขา  ควรพิจารณาระเบียบการผ่อนช าระให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ  และ    
ในการผ่อนช าระไม่ควรจะต้องให้มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                    

 

เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 9 

ชื่อ/นามสกุล  นางสาวรัศมี  ริอุบล   เพศ  หญิง   อายุ 52 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   44/90  หมู่ที่  4  ถนนเพชรเกษม  ต าบลท่าต าหนัก  อ า เภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม      ประกอบอาชีพ  นักธุรกิจ   สถานที่ท างาน  ร้านวิจิตรโมลด์ พลาสติก  
เลขที่  44/141  หมู่ที่ 4  ถนนเพชรเกษม  ต าบลท่าต าหนัก  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม                                                                                      

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                       

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี้สิน  และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                      

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  มี  
หนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบธุรกิจท าแม่พิมพ์พลาสติก  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ    
เดือนละ 500,000.-บาท  มีหนี้สินคือ ค่าผ่อนบ้านเดือนละ 80,000.-บาท  ค่าเครื่องจักรเดือนละ     
200,000.-บาท  มีทรัพย์สินโดยรวมประมาณ 4,000,000-5,000,000.-บาท”                            

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย และทัศนคติเกี่ยวกับ    
การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                       

ค าถาม : ท่านคดิว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่มีรายได้ เพราะท ามาหากินบนแผ่นดินไทยก็
ต้องเสียภาษีให้ประเทศ”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                          

ค าตอบ : “คิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรไปใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว เช่น มหาวิทยาลัย  
โรงพยาบาล  สถานที่ราชการต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับบริการในราคาถูก”                                                    
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3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?       

ค าตอบ : “ข้าพเจ้าไมท่ราบหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส่วนใหญ่  
จะให้หลานค านวณให้”                                                                                              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                 

ค าตอบ : “ทราบว่าจะต้องถูกติดตามเร่งรัด และอาจถูกยึดทรัพย์ด้วย”                                                       

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร     
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหา
หลักประกันการผ่อนช าระ              

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?         

ค าตอบ : “ทราบว่าสามารถผ่อนช าระได้ เพราะเพ่ือนบอกให้ทราบ”                                                             

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                           

ค าตอบ : “ไม่สามารถจัดหาได้เลย อย่างที่ดินก็ไม่มี  ส่วนบุคคลค้ าประกันก็ไม่มีใคร
มาค้ าประกันให้  และหนังสือค้ าประกันของธนาคารถ้าข้าพเจ้ามีเงินไปฝากธนาคารสู้เอามาช าระให้  
สรรพากรเลยไม่ดีกว่าหรือ  ส่วนใช้เช็คผ่อนช าระ 6 งวดก็ไม่ไหวเพราะหนี้ภาษีมีจ านวนมาก” 

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                   

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มีรายได้   
มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วนหรือไม่ต้อง    

เสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                   

ค าตอบ : “คิดว่ายังไม่ยุติธรรม เพราะคนขยันท างานมาก  ลงทุนมาก  ประหยัดมาก       
แต่ต้องเสียภาษีมากเกินไป”                                                                                 
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6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการช าระ   
ภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษีอากร    
ค้างของท่านหรือไม่ อย่างไร ?                                                                              

ค าตอบ : “มีผลกระทบคือ หากเศรษฐกิจไม่ดี  รายได้น้อยลง  ก็ท าให้สามารถช าระภาษี
ได้น้อยลง”                                                                                                                            

7.ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากร
อ าเภอ)  และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยัน
ขันแข็ง  ให้ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                                    

ค าตอบ : “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถและบริการที่ดี  รวมทั้งไม่เคยพบคนที่เรียกรับผลประโยชน์”                                                                                       

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                               

ค าตอบ : “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และสาขามีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
แล้ว”  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                             

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?          

ค าตอบ : “คิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว  แต่ต้องพิจารณาตามเจตนาเป็นรายๆไป”                                                           

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                     
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ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน   คุณภาพ
เจ้าหน้าที่  และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                                                                                    

ค าตอบ : “คิดว่าการผ่อนช าระต้องสอบถามผู้เสียภาษีว่า จะสามารถผ่อนช าระตาม
ระเบียบได้หรือไม่  จ านวนเท่าใด  ควรจะอนุญาตให้ผู้เสียภาษีผ่อนช าระได้ตามก าลังความสามารถ
ของแต่ละรายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน  หากเป็นผู้เสียภาษีท่ีดีและเชื่อถือได้” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ 

 

เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1” 

                                                                                                                
ชุดที่ 1 ค าถามสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  ล าดับที่ 10 

ชื่อ/นามสกุล  นางสมบูรณ์  ตาดอยู่   เพศ  หญิง   อายุ 57 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   94  หมู่ที่ 6  ถนนบางหลวง-บางเลน  ต าบลหินมูล  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   
ประกอบอาชีพ  เกษตรกร  สถานที่ท างานเลขที่  94  หมู่ที่ 6  ถนนบางหลวง-บางเลน  ต าบลหินมูล  
อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม                                                                                       

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                      

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวคือ อาชีพ  รายได้  หนี้สิน และทรัพย์สิน  
โดยประมาณของครัวเรือน                                                                                      

ค าถาม : ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร  มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด  
มีหนี้สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด  และมีทรัพย์สินโดยรวมเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าใด ?        

ค าตอบ : “ปัจจุบันข้าพเจ้าประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  เลี้ยงปลา  มีรายได้เฉลี่ย     
เดือนละ 5,000-6,000.-บาท  มีหนี้สินประมาณ 1,000,000.-บาท  มีทรัพย์สินคือ  บ้าน  ที่ดิน    
รถไถนา  มูลค่าประมาณ 1,000,000.-บาท”                                                                        

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือไม่  เพราะเหตุ
ใด ?           

ค าตอบ : “คิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่สืบต่อกันมา”                                                                                                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า
หรือไม ่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                          

ค าตอบ : “คิดว่าน าไปใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว เพราะถ้าไม่ได้ตรงนี้รัฐบาลคงจะแย่”             

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม 
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ประมวลรัษฎากร  และผลเสียของการไม่ช าระภาษีอากรโดยถูกต้องตามกฎหมาย                         

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลมีรายได้ประมาณเท่าใดจึงต้องยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านทราบวิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่ ?      

ค าตอบ : “คิดว่าประมาณ 10,000.-บาทขึ้นไปต้องเสียภาษี  แต่ไม่ทราบวิธีการค านวณภาษี
เลย”                             

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่า หากท่านมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแล้วไม่ยอมเสียภาษี  จะต้องถูกทางราชการด าเนินการอย่างไร ?                                                 

ค าตอบ : “ทราบว่าจะต้องถูกสืบหาทรัพย์สิน แล้วด าเนินการอายัด”                                                       

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ภาษีอากรค้างตามระเบียบกรมสรรพากร     
ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ความสามารถในการผ่อนช าระภาษีอากรและการจัดหา
หลักประกันการผ่อนช าระ                                                                                    

ค าถาม : ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านค้างช าระอยู่นี้สามารถ
ผ่อนช าระเป็นงวดๆได้โดยไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือให้หมดสิ้นในครั้งเดียว ?         

ค าตอบ : “ทราบว่าผ่อนช าระได้”                                                              

ค าถาม : ท่านสามารถจัดหาหลักทรัพย์ เช่น  เช็คธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ที่ดิน    
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือบุคคลมาค้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรค้างของท่านได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด ?                                                                                                           

ค าตอบ : “ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน  ส่วนทรัพย์สินอ่ืนไม่มี”                                                                                                    

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                    

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไม่ต้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                  

ค าตอบ : “น่าจะยุติธรรม เพราะคนมีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อย  รายได้มากก็เสียมาก”                                                                                  
  

6.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ 

ช าระภาษีอากรของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                          
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       ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการช าระภาษี
อากร    ค้างของท่านหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                          

ค าตอบ : “มีผลกระทบแน่ๆ เพราะไม่มีรายได้ส าหรับช าระภาษี”                                                                                                                             

7.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่เกี่ยวข้อง                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรประจ าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)  
และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน  ขยันขันแข็ง  ให้
ค าแนะน าและให้บริการที่ดี  รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ?                                           

ค าตอบ : “เจ้าหน้าที่ทั้งสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขามีความรู้ความสามารถ
และบริการที่ด”ี                                                                                                            

8.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา
(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1                                                                  

ค าถาม : ท่านคิดว่าส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ) และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่าง ?                                

ค าตอบ : “คิดว่าทั้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีการ
บริการที่ดีแล้ว”                                                                                                           

9.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                              

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลกีเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ  
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงสองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น     
มีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                     

ค าตอบ : “เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว”                                                            

10.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่ากรมสรรพากร  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1 และส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา(สรรพากรอ าเภอ)ควรจะปรับปรุงการให้บริการ  ระบบการท างาน  คุณภาพเจ้าหน้าที่  
และกฎหมายระเบียบใดบ้าง  เพราะเหตุใด ?                         

ค าตอบ : “เห็นว่าปัจจุบันมีการให้บริการที่ดีอยู่แล้ว” 
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สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
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ภาคผนวก ง 

ค าให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สรรพากร จ านวน 5 ราย 

ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ     

เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพืน้ที่ส านักงานสรรพากร-       
พื้นที่นครปฐม 1” 

                                                                                                                                  
ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร  ล าดับที่ 1  

ชื่อ/นามสกุล  นายรณกาล  สาครสิทธิศักดิ์   เพศ  ชาย   อายุ 45 ปี   ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที ่88/4  หมู่ที่ 6  ต าบลนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   ประกอบอาชีพ รับ
ราชการ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพากรช านาญงาน  สถานที่ท างาน  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมือง
นครปฐม  เลขที่ 67   ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม                                                                                                              

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                   

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน                                    

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?                                                                

ค าตอบ : “เป็นไปตามระเบียบงานเร่งรัดฯ และได้ตามประมาณการ  การเร่งรัดใน
อนาคตมีแนวโน้มที่จะเร่งรัดได้ยากขึ้นเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของผู้เสียภาษี
จะท าให้หนี้ค้างเพ่ิมมากขึ้น”                                                                                                     

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง                                                                                                    

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?                                                                         

ค าตอบ : “ต้องประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้ผู้เสียภาษีได้ทราบถึงข้อกฎหมายและ
ระเบียบเร่งรัดฯ”                                                                                                                                

3. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      

        ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล 

ธรรมดา ?                   
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       ค าตอบ : “สภาวะทางเศรษฐกิจ  ค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นไม่สมดุลกับรายได้”                                                    

4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ?                                  

ค าตอบ : “เป็นภาระที่จะต้องช าระงวดที่ 2 และงวดที่ 3”                                                                     

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “เป็นไปตามกฎหมายและยุติธรรม  แต่มีผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการจ านวน
มากทีเ่พิกเฉย  ไม่เข้าใจกฎหมาย  ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอที่จะควบคุมเร่งรัดให้มีผู้มีรายได้   
มาช าระภาษีทั้งหมด”                                                                                                                           

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพในการ
ช าระภาษีของประชาชน                      

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่  อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “มีผลกระทบมาก เนื่องจากอุปสงค์กับอุปทานไม่สัมพันธ์กัน”                                                             

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น มีความ
เหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                           

ค าตอบ :  “เหมาะสม  แต่กฎหมายทุกตัวมีช่องโหว่ให้กับผู้ที่รู้กฎหมายจริงหาทาง
หลีกเลี่ยง”      

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                     
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ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?                                                       

ค าตอบ : “1.ระบบการติดตามเร่งรัดผู้เสียภาษีรายตัวไม่ทันสมัย (IT)                                                    

              2.จ านวนบุคลากรที่ท างานเร่งรัดกับจ านวนผู้ค้างฯไม่สมดุลกัน        

              3. การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้ผู้เสียภาษี”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                                                                                                
เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-

สรรพากรพื้นทีน่ครปฐม 1” 

                                                                                                                      
ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร  ล าดับที่ 2 

ชื่อ/นามสกุล  นางสาวยลดา  ธนธารกุล   เพศ  หญิง   อายุ 44 ปี  ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่   52/1  หมู่ที่ 7  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ประกอบอาชีพ  
รับราชการ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพากรช านาญงาน   สถานที่ท างาน  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาก าแพงแสน   ที่ตั้ง  ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน  หมู่ที่ 7  ถนนมาลัยแมน  ต าบลทุ่งกระพังโหม  
อ าเภอก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม                                                                                                              

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                    

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน                                    

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?                                                                

ค าตอบ : “ไม่เป็นไปตามประมาณการ เพราะจัดเก็บได้ไม่เท่ากับหนี้ค้างที่เกิดใหม่  
สัดส่วนไม่เท่ากัน  แนวโน้มในอนาคตหนี้ค้างก็จะเพ่ิมขึ้น  แต่การเร่งรัดไม่ทันกับหนี้ที่ค้างมากขึ้น”                     

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง                                                                                                     

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?                                                                     

ค าตอบ : “ติดตามทวงหนี้โดยการโทรศัพท์ตามและออกหนังสือเตือน  ต้องท าความเข้าใจ 
กับผู้เสียภาษีให้เข้าใจข้อกฎหมาย”                                                                                                               

3. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ?         

ค าตอบ : “ไม่มีเงิน  ไม่ทราบข้อกฎหมายที่แท้จริง  ไม่สนใจ  ใส่ใจ  และเพิกเฉย”                                     

4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                          
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ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษี       
เงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ?                                   

ค าตอบ : “ไม่อยากเสียดอกเบี้ย  ไม่อยากเสียเวลา  ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย”                                      

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “ยุติธรรม  แต่การบังคับใช้กฎหมายในการจัดเก็บภาษีเมื่อให้ผู้เสียภาษี
ประเมินตนเองยังไม่ได้ข้อเท็จจริง  จึงท าให้คนที่มีรายได้มากจะพยายามหาช่องทางในการหลบเลี่ยง
ภาษี”     

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีของประชาชน                                                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “มีผลกระทบ เพราะถ้าเศรษฐกิจดีผู้เสียภาษีก็จะมีเงินมาช าระภาษี  แต่ถ้า
เศรษฐกิจไม่ดี ผู้เสียภาษีก็ไม่มีเงินมาช าระภาษี”                                                                                                        

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น  มี
ความเหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                           

ค าตอบ : “ช่วยได้  แต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มข้น  ยังมีช่องโหว่ก็คือ บางกรณีก็แล้วแต่   
ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน  จึงท าให้ผู้เสียภาษีไม่กลัวกฎหมาย  บางครั้งก็ใช้ระบบอุปถัมภ์ให้เงินใต้โต๊ะ”  
       8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                     

 ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  
และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?                                                       
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ค าตอบ : “บุคลากรไม่พอ  ทุกคนก็ไม่อยากท างานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง  พยายาม
จะเปลี่ยนสายงานไปหมด  ท าให้กรมสรรพากรขาดบุคลากรสายนิติกร” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                                                                                                
เรื่อง    “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-

สรรพากรพื้นทีน่ครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร  ล าดับที่ 3 

ชื่อ/นามสกุล  นางสาวพัชราภรณ์  สุโภทัย   เพศ  หญิง   อายุ 45 ปี  ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที ่  77/1  หมู่ที่ 6  ต าบลนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ประกอบอาชีพ  
รับราชการ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   สถานที่ท างาน  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1   ที่ตั้ง  
71  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม                                                                                                             

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ใหส้ัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                    

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน                                    

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?                                                                

ค าตอบ : “เร่งรัดได้ยากขึ้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขาดสภาพคล่อง  ค่าครองชีพแพง
ขึ้นในขณะที่รายได้คงที่หรือรายได้เพ่ิมข้ึนจ านวนน้อย  ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในการเสียภาษี  
แต่ที่เสียภาษีเพราะเป็นเรื่องที่ถูกบังคับให้เสียโดยผลของกฎหมายมากกว่า มิได้ยินดีที่จะเสีย จึงไม่ได้  
ใส่ใจกับหนี้ภาษีอากรค้างที่ค้างช าระอยู่  และหากยังเป็นเช่นนี้ในอนาคตก็คงเป็นเช่นเดียวกัน  หากไม่ 
สามารถปลูกจิตส านึกให้ผู้เสียภาษีได้”                                         

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง                                                                                

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?                                                                    

ค าตอบ : “มาตรการเร่งรัดให้ถึงตัวผู้ค้างฯ  รวมทั้งการใช้มาตรการตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากรยึด  อายัด  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน”                                                                                                               

3. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ?         

ค าตอบ : “รายได้ไม่พอรายจ่าย  น าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพก่อน”                                     
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4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ?                                   

ค าตอบ : “ไม่สามารถหาหลักประกันตามระเบียบฯได้  และไม่แน่ใจว่าจะผ่อนช าระให้
ได้ทุกงวดในจ านวนเท่าๆกัน”                                                                                           

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “ยุติธรรมเพราะเป็นไปตามความชอบธรรมในสัดส่วนของรายได้  หากจะให้   
ทุกคนไม่ว่ามีรายได้เท่าใดก็ต้องเสียเท่ากันมันก็ไม่เกิดความยุติธรรม  การเสียภาษีตามสัดส่วนของ
รายได้ในแต่ละคนจึงยุติธรรมและถูกต้องแล้ว”                                                                                                                         

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีของประชาชน                                                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “มีผลกระทบที่สุด เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจแย่ลง  ขาดสภาพคล่อง  ปริมาณ
การใช้จ่ายหรือการกระจายรายได้ลดลง  ข้าวของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภคแพงเพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัย   
ที่ท าให้ศักยภาพในการช าระค่าภาษีอากรค้างลดลง”                                                                                                        

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น มีความ 
เหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด ?                                                                           

ค าตอบ : “เห็นด้วย เพราะเกิดความยุติธรรมกับผู้เสียภาษีที่ได้ด าเนินการเสียภาษีไว้
อย่างถูกต้อง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิได้ช าระภาษีต้องมีการลงโทษเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ผู้อื่นได้เห็นถึงโทษของการหลีกเลี่ยงภาษีอากร”                                                                                      
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8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                     

ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  
และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?                                                       

ค าตอบ : “ควรจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานของในแต่ละท้องที่  
และหน่วยงานด้วยกันเองควรช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น  รวดเร็ว  และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ผู้ปฏิบัติได้  ไม่สร้างปัญหาเพ่ิมให้การปฏิบัติยากยิ่งขึ้น  ให้หน่วยงานต้นสังกัดหักภาษี 
ณ ที่จ่ายให้เพียงพอเพ่ือไม่ให้เกิดภาระช าระภาษีมากเกินไป” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                                                                                                
เรื่อง  “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-

สรรพากรพื้นทีน่ครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร  ล าดับที่ 4 

ชื่อ/นามสกุล  นางสาวนงนุช  ธัญลักษณ์เดโช  เพศ  หญิง  อายุ 41 ปี  ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที ่  5/2  หมู่ที่ 9  ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ประกอบอาชีพ  
รับราชการ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   สถานที่ท างาน  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม 1   ที่ตั้ง  
71  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม                                                                                                             

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                    

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน                                    

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?                                                                

ค าตอบ : “ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ราคาสินค้าแพงขึ้น  รายได้เท่าเดิม  ท าให้
การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค่อนข้างยาก  ผู้เสียภาษีขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถหาเงินมา
ช าระภาษีอากรค้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้  ผลการเร่งรัดต่ ากว่าประมาณการเนื่องจากประมาณ
การค่อนข้างตั ้งไว้ส ูง  แนวโน้มการเก็บภาษีลดลง  รายได้ภาษีอากรจะลดลงจากการเพิ่มค่า
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”                                                                                                    

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง    

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?                                                                    

ค าตอบ : “นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค่อนข้าง
เข้มงวด”                                                                                                               

สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ?         

ค าตอบ : “ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีอากร”                                     
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4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ?                                  
       ค าตอบ : “ไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาค้ าประกันตามระเบียบฯได้  และจ านวน
งวดน้อยเกินไป  ไม่สามารถหาเงินมาช าระรายเดือนได้”                                                                                           

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “ยุติธรรมเพราะคนมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีมาก จะให้เสียเท่ากับคนรายได้ 
น้อยได้อย่างไร  คนที่มีศักยภาพมากก็ต้องเสียมากกว่าคนที่มีศักยภาพน้อย”                                                                                                                         

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีของประชาชน                                                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “ส่งผลกระทบมากเลย เพราะความผันผวนทางเศรษฐกิจท าให้ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคแพงขึ้น  รายได้เท่าเดิมแต่ต้องจ่ายมากขึ้น  ท าให้ประชาชนต้องจ่ายรายจ่ายในส่วนที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตก่อนการช าระภาษีอยู่แล้ว”                                                                                                        

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น มีความ 
เหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด ?                                                                           

ค าตอบ : “มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีเพราะเป็น
อัตราโทษที่เหมาะสมดีแล้ว  แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าการไม่เสียภาษีอากรมีโทษทางอาญาด้วย  

และโทษเท่าไร  จึงไม่ค่อยเกรงกลัวเท่าใดนัก”                                                                                      
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8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                     

ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  
และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?                                                       

ค าตอบ : “ควรจัดหาสถานที่ในการท างานให้เหมาะสม  สะดวกแก่การต้อนรับผู้เสียภาษี   
ทุกวันนี้สถานที่คับแคบเกินไป  ไม่มีน้ าดื่มไว้บริการ   ควรจัดอบรมผู้เสียภาษีในทุกระดับให้มีความรู้   
เกี่ยวกับภาษีให้มากขึ้น  และควรปรับปรุงระเบียบฯให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เอ้ือ  
ประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีให้มากข้ึนกว่านี้  ทุกวันนี้ระเบียบฯรัดตึงเกินไป”  

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2559                         
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ถอดเทปค าถามสัมภาษณ์ส าหรับการค้นคว้าอิสระ                                                                                                                            
เรื่อง “ปัญหาการค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพื้นที่ส านักงาน-

สรรพากรพื้นทีน่ครปฐม 1” 

 

ชุดที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สรรพากร  ล าดับที่ 5 

ชื ่อ/นามสกุล  นายจงเกียรติ  เกื ้อสุข  เพศ  ชาย  อายุ 45 ปี  ภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 68/48  ถนนเพชรเกษม  ต าบลพระประโทน  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
ประกอบอาชีพ รับราชการ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   สถานที่ท างาน  ส านักงานสรรพากรภาค 6   
ที่ตั้ง  53  ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม                                                                                                             

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                    

1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างในปัจจุบัน                                    

ค าถาม : ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเป็นอย่างไร  เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดไว้หรือไม่  และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?                                                                 

ค าตอบ : “หนี้ภาษีอากรเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆคือ  เกิดจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมายภาษีอากร  เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร  และฉ้อโกงภาษีอากร  ปัจจุบันการเร่งรัดหนี้
ภาษีอากรเป็นไปตามประมาณการ  ส าหรับอนาคตนั้นแนวโน้มว่าหนี้ค้างภาษีอากรเพิ่มขึ้นทุกปี  
แต่ทางกรมสรรพากรน่าจะเก็บได้ตามประมาณการ”                                                                                                    

2. นโยบายหรือมาตรการของกรมสรรพากรและหน่วยงานในสังกัดในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง                                                                               

ค าถาม : กรมสรรพากรและหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือมาตรการใดในการแก้ไข 

ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ?                                                                    

ค าตอบ : “ใช้แผนงานการบริหารหนี้ภาษีอากรตามตัวชี้วัด  โดยควบคุมให้มีการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด  และก ากับดูแลการบันทึกขั้นตอนการเร่งรัดภาษีอากรค้าง ในระบบ DMS 
เพ่ือให้ขั้นตอนการเร่งรัดเป็นปัจจุบัน  เนื่องจากระบบ DMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามหนี้
ค้างของกรมสรรพากร”                                                                                                               

3. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนค้างช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ?         
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ค าตอบ : “มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยเกินไป  เมื่อค านวณภาษีในตอนปลายปีมีภาษีที่
ต้องช าระปริมาณสูง  ไม่มีความสามารถในการช าระภาษีครั้งเดียวหมดได้  จึงตั้งค้าง บ.ช.35 มากขึ้น  
และกรมสรรพากรมีนโยบายในการแบ่งเบาภาระการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 64 ให้
ผ่อนช าระได้ 3 งวดโดยไม่มีเงินเพ่ิม(ดอกเบี้ย)  จึงตั้งค้าง บ.ช.35 มากขึ้น”                                                       

4. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545                                                                          

ค าถาม : ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้สิทธิผ่อนช าระหนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีอากร พ.ศ.2545 ?                                   

ค าตอบ : “มักจะหาหลักประกันการผ่อนช าระภาษีอากรตามระเบียบฯไม่ได้ เช่น 
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ที่ดิน  หรือบุคคล  จึงไม่สามารถใช้สิทธิการผ่อนตามระเบียบการผ่อน
ช าระได้   นอกจากนี้ผู้ค้างฯไม่สมัครใจเข้าสู่ระบบการผ่อนช าระ  ไม่ต้องการที่จะผูกพันเพราะหากผิด
เงื่อนไขก็จะถูกด าเนินคดีหรือบังคับเอากับหลักประกัน  อีกประการหนึ่งเพราะว่าผู้ค้างฯใช้ สิทธิ
การผ่อนช าระ 3 งวดตามมาตรา 64 ซึ่งไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการผ่อน”                                                                                           

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                        

ค าถาม : ท่านคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ก าหนดให้บุคคลที่มี
รายได้มากต้องเสียภาษีมากขึ้นตามสัดส่วน  และบุคคลที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยลงตามสัดส่วน
หรือไมต่้องเสียภาษีเลยนั้นยุติธรรมหรือไม่  เพราะเหตุใด ?                                                                                                   

ค าตอบ : “มีความยุติธรรม เพราะภาษีอัตราก้าวหน้าเสียภาษีที่มีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้
หรือรายจ่ายซึ่งเป็นฐานในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น  ชนิดของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียม
กันมากขึ้นหลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว”                                                                                                                         

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อศักยภาพใน
การช าระภาษีของประชาชน                                                                                                                         

ค าถาม : ท่านคิดว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน   
การช าระภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ?                                                                                        

ค าตอบ : “สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการช าระ   
ภาษีของประชาชนคือ  กรณีเกิดสภาวะเงินเฟ้อ  ราคาสินค้าและบริการที่จ าเป็นสูงขึ้น  ค่าครองชีพ  
สูงขึ้น  อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น  ท าให้ก าลังซื้อในมือประชาชนลดลง  ส่งผลให้การช าระภาษีน้อย    
ลงด้วย แต่ภาษีมูลค่าเพ่ิมรัฐเก็บเพ่ิมขึ้น  กรณีเกิดภาวะเงินฝืดตรงข้ามกับเงินเฟ้อกล่าวคือ ภาวะ  
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ราคาสินค้าลดลง  แต่ประชาชนก็ไม่มีเงินซื้อสินค้า  ท าให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง  ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาก็ลดลงด้วย”                                                                             

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทลงโทษตามประมวลรัษฎากร                                                                                                      

ค าถาม : ท่านคิดว่าบทลงโทษฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 และ 37 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรในปัจจุบันซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองแสนบาท  และโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับนั้น มีความ 
เหมาะสมในการที่จะช่วยป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด ?                                                                           

ค าตอบ : “โทษดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว  เนื่องจากเป็นการลงโทษเพื่อป้องกัน
และปราบปรามให้เกิดความเกรงกลัวมิให้มีการกระท าความผิดถ้ามีการบังคับใช้กันอย่างจริงจัง  ซึ่ง
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีอาญาเพราะเห็นว่าเสียเวลาและต้องไปขึ้นศาล  และ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการที่จะท าส านวนคดีอาญา”                                                                                      

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  และกฎหมายระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                                                     

ค าถาม : ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  ระบบงาน  บุคลากร  
และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีอากรค้างอย่างไร ?                                                        

ค าตอบ : “มีข้อเสนอแนะคือ  การออกค าสั่งยึด  อายัด  ควรมอบอ านาจต่อให้สรรพากร
พ้ืนที่เป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้  โดยก าหนดให้เป็นไปตามจ านวนหนี้ค้างเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว            

-ควรมีค่าตอบแทนในการยึดทรัพย์สิน  เนื่องจากการยึดทรัพย์สินเกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติ    
สูง  ควรจัดให้มีเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์                          

-การยึดทรัพย์สินที่ไม่มีตราหรือทะเบียนควรจะแก้ไขระเบียบฯให้ยึดทรัพย์ได้ง่ายขึ้น  แม้จะ      
เสี่ยงต่อการถูกร้องต่อศาลปกครองก็ตาม                                                                                                                                                                                               

-จัดหาบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน                                                                               

-จัดหาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการท างาน เช่น  จัดท าค าสั่งอายัดให้
เสร็จในระบบ DMS” 

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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