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เกบ็ภาษีเงินได้จากโรงเรียนกวดวิชา 

คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัิตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัเพื่อจดัเกบ็ภาษีจากโรงเรยีนสอนกวดวชิาทีม่ลีกัษณะเป็นการ

ประกอบธุรกจิ รวมทัง้แกไ้ขสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่กีย่วกบัโรงเรยีนเอกชนสรุปไดด้งัน้ี  

-  คงการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หก้บัการประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชน โดยยกเลกิการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัการ

ประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนประเภทกวดวชิา  

- ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาํหรบัการโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์

และทรพัยส์นิใด ๆ ใหก้บัโรงเรยีนเอกชน และการโอนกลบัคนืเมือ่เลกิใชป้ระโยชน์หรอืเลกิกจิการ  

- ยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูบ้รจิาคทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่โรงเรยีนเอกชน 

และการโอนกลบัคนืเมื่อเลกิใชป้ระโยชน์หรอืเลกิกจิการ  

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากกองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน เมื่อผูอ้าํนวยการ ผูบ้รหิาร คร ู

หรอืบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย  

 

มาตรการภาษีสาํหรบัสาํนักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทัการค้าระหว่างประเทศ 

คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัติามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัเพื่อปรบัปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการจดัตัง้สํานักงาน

ใหญ่ขา้มประเทศและบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

- ลดอตัราภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย ใหแ้ก่คนต่างดา้วซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ด้รบัเน่ืองจาก

การจ้างแรงงานของสาํนักงานใหญ่ขา้มชาตใินประเทศไทย ยกเวน้เงนิไดพ้งึประเมนิบางกรณี ใหแ้ก่คนต่างด้าวซึ่ง

เป็นบุคคลธรรมดาทีป่ฏบิตังิานในสาํนกังานใหญ่ขา้มชาตไิม่ตอ้งนํามารวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ยกเวน้ภาษเีงนิ

ได้สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิบางกรณี ให้แก่คนต่างดา้วซึง่เป็นบุคคลธรรมดาและถูกส่งไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ 

และยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่สาํนกังานใหญ่ขา้มชาตสิาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิบางกรณี 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดใ้หแ้ก่บรษิัทการค้าระหว่างประเทศสําหรบัเงนิได้บางกรณี และลดอตัราภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย 

สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิบางกรณีใหแ้ก่คนต่างดา้วซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีท่าํงานประจาํบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ 
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แก้ไขประมวลรษัฎากรเก่ียวกบัความผิดทางอาญา 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัเพื่อแกไ้ขบทบญัญตัติามประมวลรษัฎากรเกี่ยวกบัความผดิ

ทางอาญาทีไ่ม่สอดรบักบัสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั และสรา้งความไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัสภาพบงัคบัทางกฎหมาย 

นอกจากน้ีบทบญัญตับิางมาตรายงัขาดความชดัเจน 

- แกไ้ขเพิม่เตมิกรณีไม่ปฏบิตัติามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าทีใ่นการแนบเอกสารพรอ้มการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษ ีตอ้งระวางปรบั 

- แกไ้ขเพิม่เตมิใหก้ารกระทาํความผดิเกีย่วกบัการหลกีเลีย่งการเสยีภาษีอากรตามมาตรา 37 ใหค้รอบคลุมถงึการขอ

คนืภาษอีากรอนัเป็นเทจ็ 

- แกไ้ขเพิม่เตมิใหก้ารกระทาํอนัเป็นการหลกีเลีย่งการเสยีภาษอีากรตามมาตรา 37 ทว ิมอีตัราโทษเดยีวกบัมาตรา 37 

คอื ตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่สามเดอืนถงึเจด็ปี และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสองแสนบาท โดยยกเลกิมาตรา 37 

ทว ิ

-  แกไ้ขเพิม่เตมิใหบ้ทกาํหนดโทษเกีย่วกบัการหลกีเลีย่งภาษมีลูค่าเพิม่ใหค้รอบคลุมถงึการขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่อนั

เป็นเทจ็ 

 

คาํพิพากษาคดีภาษีอากร 

การขนส่งระหว่างประเทศท่ีจะได้รบัสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัรา 0% 

บรษิัท ก ประกอบกิจขนส่งน้ํามนัจากฐานขุดเจาะน้ํามนัในทะเลมายงัท่าเรอืในจงัหวดัระยองและศรีราชา โดยได้จด

ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่งทางทะเลตามกฎหมายสง่เสรมิพาณิชยน์าว ีบรษิทัเหน็ว่าการประกอบกจิการของบรษิทั

เป็นการขนสง่ระหว่างประเทศ ไดร้บัสทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่อตัรา 0%   

ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าการจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศตอ้งถอืนิยามศพัทต์ามประมวลรษัฎากร ขอ้เทจ็จรงิฟังไดว้่าฐาน

ขดุเจาะน้ํามนัอยู่ในเขตไหล่ทวปีของประเทศไทย การประกอบกจิการขนส่งทางเรอืของบรษิทัจงึเป็นการประกอบกจิการ

ในราชอาณาจกัร บรษิทัจงึไม่มสีทิธเิสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรา 0% 

 

เงินได้จากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

นาย ข ไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ค ในเดอืนเมษายน 2547 จากบรษิทั ค ผูอ้อกใบสาํคญัแสดง

สทิธไิดค้าํนวณภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายโดยตรีาคาใบสาํคญัแสดงสทิธจิากราคาหุน้สามญัของบรษิทั ค ทีจ่าํหน่ายในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้หกัดว้ยจํานวนเงนิทีต่้องชําระในการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธ ิ1  หน่วยเพื่อซือ้หุน้สามญัได ้

1  หุน้ คงเหลอืเป็นราคาใบสาํคญัแสดงสทิธ ิต่อมาในเดอืนกุมภาพนัธ ์2550 นาย ข ไดข้ายใบสาํคญัแสดงสทิธใินราคาที่

ตํ่ากว่าราคาการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญั นาย ข จงึถือว่าขณะที่ไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัยงัไม่มเีงนิได้พงึ

ประเมนิ  

 

ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่าการทีบ่รษิทั ค ออกใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยไม่มค่ีาตอบแทน ย่อมตอ้งมขีอ้มูลเป็นการภายในทีจ่ะต้อง

คํานวณมูลค่าใบสําคญัแสดงสทิธ ิว่าควรเป็นราคาเท่าใดในวนัที่จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ เพื่อนํามาเป็นฐานในการ

คาํนวณภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย ปัญหาน้ีเป็นปัญหาขอ้เทจ็จรงิซึง่นาย ข ไม่ได้นําสบืว่าใบสําคญัแสดงสทิธคิวรมมีูลค่า

เท่าใด คงกล่าวอา้งเพยีงว่าไม่มเีงนิไดพ้งึประเมนิในวนัทีไ่ดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธเิท่านัน้ จงึฟังไดว้่าใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้สามญัมมีลูค่าเท่ากบัทีบ่รษิทั ค คาํนวณภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 
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