
 

 

ขอ้เทจ็จริงแลว้ มีบุคคลท่ีมีรายไดสู้งจ านวนมาก โดยเฉพาะบรรดานกัธุรกิจการเมือง หรือนกัการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่างๆ 

ทั้งใน กทม.และต่างจงัหวดั 

ลว้นแต่หาช่องทางท่ีจะเล่ียงภาษีเพ่ือใหเ้ขาและบริษทัของเขาจ่ายภาษีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีกฎหมายเปิดช่องไว ้

“มนัเป็นการวางแผนภาษีเพ่ือใหจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะท าอยา่งน้ีไดต้อ้งมีคนช้ีแนะ ตั้งแต่นกับญัชี บริษทัท่ีปรึกษาทางบญัชี 

และเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรร่วมกนัด าเนินการให”้ ส าหรับ “กลวธีิในการเล่ียงภาษี หรือ 10 กลวธีิ โกงภาษี” 

ท่ีนิยมกระท ากนัตลอดมาทั้งในส่วนของการเสียภาษีบคุคลและในรูปนิติบคุคลซึง่เจ้าหน้าที่ระดบัสงูของกรมสรรพากร 

ได้สรุปให้ “ASTV ผู้จดัการรายวนั” ฟัง ประกอบด้วย 

 1. การตัง้ตัวแทนเชิด คอืการตัง้บุคคลอื่นหรือบริษัทเป็นผู้มีรายได้และเสียภาษีแทนตน 

ซึง่มีผลให้ตวัเองเสยีภาษีน้อย หรือหากมีปัญหาฟอ้งร้องทางกฎหมายก็จะยากขึน้ กรณีเช่นนีก็้เหมอืนกบัท่ีพลอย 

เฌอมาลย์ ให้คณุลงุวยั 77 ปี รับเงินแทนเพื่อประหยดัภาษีนัน่เอง ส าหรับวธีิการตั้งตวัแทนเชิดนั้น 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงส่วนใหญ่บรรดานกัการเมืองทั้งระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน ลว้นเป็นเจา้ของกิจการ 

ซึง่คนกลุม่นีก้รมสรรพากรอยากจะบอกวา่เป็นกลุม่ธุรกิจทีเ่ลีย่งภาษีมากในอนัดบัต้นๆ 

โดยเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ จะใช้วิธีหารายช่ือคนงานแล้วให้คนงานของตนเองเป็นผู้ รับเหมารายยอ่ย 

โดยเง่ือนไขส าคญัของคนที่จะถกูเชิดให้เป็นผู้ รับเหมารายยอ่ยนัน้ต้องไมใ่ห้มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท 

เพื่อเลีย่งภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) “จดุประสงค์ที่ท าแบบนีก็้เพื่อหลกีเลีย่งภาษีมลูคา่เพิม่ ท าให้เขาประหยดัภาษีมากขึน้ 

ซึง่ความจริงเงินจ านวนท่ีถกูถ่ายออกไปก็เข้ากระเป๋าพวกเขากนัเอง” 

นอกจากบรรดาบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะนิยมใช้วิธีการดงักลา่วแล้ว 



กรมสรรพากรยงัพบวา่บรรดากิจการขนสง่สนิค้าก็นิยมกระท าเช่นกนั ด้วยการเอาช่ือลกูน้องในการรับสง่สนิค้าแทน 

เพื่อหลกีเลีย่งรายได้แท้จริงของตนเอง 

 2. การตัง้คณะบุคคล เป็นการก่อตัง้คณะบุคคลหลายๆ คณะ จุดประสงค์เพื่อแตกฐานเงนิได้ให้เลก็ลง 

โดยมีช่ือตนเองในทกุคณะ ท าให้เสยีภาษีน้อยลง และยงัสามารถหกัคา่ใช้จ่ายในแตล่ะคณะได้อีก “พวกที่มีอาชีพอิสระ 

ที่ปรึกษา ศิลปินดารา หรือพวกทีม่ีรายได้สงูๆ นิยมท ามาก อยา่งดาราที่เป็นขา่วโดง่ดงัก็ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต 

ที่ใช้วธีิการนีเ้ลีย่งภาษี ซึง่ชมพูบ่อกวา่ที่ท าแบบนีเ้พราะไมรู้่และได้รับค าแนะน าจากเพื่อนๆ ยืนยนัว่าตอ่ไปเธอจะไมใ่ช้วิธีนี ้

เพราะเทา่กบัเป็นการโกงภาษีรัฐ” แหลง่ขา่วกรมสรรพากร ระบ ุ

 3. ท าให้บริษัทขาดทุน วิธีการนีเ้ป็นที่นิยมท ากันแพร่หลายในทุกๆ ประเภทกิจการ 

โดยเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะใช้วิธีการสร้างรายจา่ย หรือบิลรายจ่ายมาเบิกบริษัทให้มากที่สดุ 

เมื่อถงึปลายปีก็จะพบวา่บริษัทขาดทนุและไมส่ามารถเสยีภาษีได้ สว่นท่ีมีการหกั ณ ที่จา่ยไปแล้ว ก็มีโอกาสจะได้คืน 

เนื่องจากบริษัทไมม่ีก าไรและยงัขาดทนุ ทัง้นี ้

กรมสรรพากรได้เข้าไปตรวจสอบและพบวา่บริษัทเหลา่นีม้กีารกระท าอีกหลายรูปแบบ ตวัอยา่งเช่น 

ให้บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัทของตนเองเพื่อหลบยอดรายได้หรือยอดขาย 

และเพิ่มคา่ใช้จา่ยในสว่นของดอกเบีย้บริษัท “นกัการเมืองบางคนใช้ช่ือบริษัทสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้าง 

แตป่รากฏวา่เอาวสัดทุีซ่ือ้ไปก่อสร้างบ้านตวัเองราคาหลายล้าน แตก่ลบัน าบิลมาเบิกเป็นรายจ่ายบริษัทแทน” 

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลา่อกีวา่ ท่ีนา่ตลกที่สดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้างท าถนน แตก่ลบัมีการสัง่ซือ้ “ส”ี 

เป็นจ านวนมากมาหกัภาษีซือ้ และยงัมีการน าบิลรายจา่ยอื่นๆ ทีใ่ช้เป็นการสว่นตวั แล้วมีการแตง่ตวัเลขให้สงูขึน้ 

จากนัน้น ามาตดัจ่ายในบญัชีของบริษัท 

 4. การหลบยอดขายและยอดซือ้ 

ซึ่งหมายถงึบริษัทมีการแต่งบญัชีโดยให้ยอดขายเกดิขึน้เท่าที่ต้องการจะเสียภาษี เช่นมียอดขายสนิค้า 200 

รายการ แตม่ีการเปิดบิลหรือมียอดขายตามบิลแค ่80 รายการ ซึง่วิธีนีบ้รรดาบริษัท ห้างหุ้นสว่น นิยมกระท ามาก 

“พวกนีจ้ะนิยมแตง่บญัชี คือเขาจะมีบญัชี 1 และบญัชี 2 ซึง่เขาจะรู้วา่บญัชีไหนไว้ใช้ยื่นเสยีภาษี ซึง่จริงๆ 

แล้วมนัผิดกฎหมาย แตโ่ทษบ้านเราก็แคป่รับ พวกนีจ้งึไมเ่กรงกลวั” 

 5. การซือ้ใบก ากับภาษี 

ที่นิยมกนัก็คือการซือ้ใบก ากบัภาษีซือ้ของผู้ประกอบการค้าน า้มนัมาเป็นยอดรายจา่ยของบริษัทตน 

ทัง้นีเ้พราะผู้เติมน า้มนัรายยอ่ยมกัไมข่อใบก ากบัภาษีอยูแ่ล้ว 

“ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมกัขอซือ้ใบก ากบัภาษีดงักลา่วเพื่อน าไปขอคืนภาษีจากรัฐ เพื่อท าให้เสยีภาษีน้อยลง”  

6. การหลกีเลี่ยงโดยผ่านระบบบัญชี คือการสร้างบัญชีเท็จ วิธีนีน้กับญัชีของบริษัทจะรู้กนักบัเจ้าของกิจการ 

หุ้นสว่นบริษัท หรือบอร์ดบริษัท 



ที่ต้องการจะมกีารประหยดัเงินและน าผลก าไรให้กบัเจ้าของกิจการตวัจริงและหุ้นสว่นมากที่สดุ 

ก่อนที่จะน าบญัชีบริษัทสง่ให้ผู้ตรวจสอบบญัชีรับรองอกีขัน้ตอนหนึง่ “วิธีการนีเ้ป็นการสร้างบญัชีเท็จ 

ด้วยการก าหนดรายจา่ยตา่งๆ เข้ามาเบิกในบญัชีบริษัทหรือคา่ที่ปรึกษา คา่โบนสัให้กบักรรมการหรือพนกังาน 

แตข้่อเท็จจริงแล้วไมไ่ด้มีสิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้ เพยีงแตเ่ป็นการวางแผนทางภาษีเพื่อให้บริษัทเสยีภาษีน้อย 

แตเ่จ้าของกิจการได้ก าไรมากๆ”  

7. การตัง้บริษัทเพื่อเจตนาออกใบก ากับภาษีซือ้ปลอม วิธีการนีจ้ะมีการจดัตัง้บริษัทขึน้มาหลายๆ แหง่ 

และมีการออกใบก ากบัภาษีซือ้ขายแกก่นัเป็นทอดๆ โดยข้อเทจ็จริงแล้วบริษัทไมไ่ด้มีการท ากิจการจริง 

แตใ่ช้วิธีการโอนกลบัไปกลบัมาเทา่นัน้ “เขาเจตนาโกงภาษี ท าทมีีการสง่ออกสนิค้า 

และมีการปลอมใบสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศ แล้วน ามาขอคืนภาษีมลูคา่เพิม่”  

8. การซือ้บิลจริง แตไ่มม่ีการกระท าจริง วิธีการดงักลา่วนีเ้กิดขึน้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

โดยอาศยัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามสือ่ตา่งๆ มาเป็นเง่ือนไขในการจ่ายภาษี ตวัอย่างเช่น บริษัทผลติสนิค้ารายหนึง่ 

ต้องการประหยดัภาษีรายได้ เนื่องจากบริษัทมกี าไรมาก จงึใช้วิธีการติดตอ่ขอซือ้ใบเสร็จ โดยอ้างวา่เป็นคา่การตลาด 

(ประชาสมัพนัธ์) ในสือ่ตา่งๆ ในวงเงิน 20 ล้านบาท ซึง่ข้อเทจ็จริงแล้วบริษัทนีไ้มไ่ด้มีการโฆษณาผลติภณัฑ์นี ้

ในช่วงเวลาดงักลา่ว และบริษัทท่ีท าโฆษณาก็ยอมออกใบเสร็จให้ “นี่เป็นวิธีการโกงภาษี ท่ีมีผู้ ร่วมกระท าหลายคน 

คือบริษัทผลติสนิค้า และบริษัทผลติสือ่โฆษณา เพราะวงเงิน 20 ล้านบาทท่ีบริษัทต้องการน าไปหกัภาษีนัน้ 

ข้อเท็จจริงเขาจา่ยให้บริษัทผลติสือ่แคส่ว่นของการหกัภาษีรายได้ 2% (ภาษีจ้างท าของ) 

และมีการตกลงสว่นตา่งกนัอีกประมาณ 10% เทา่นัน้” ผลที่ตามมาก็คือบริษัทผลติสนิค้ารายนัน้ ได้น าใบเสร็จ 20 

ล้านบาทไปหกัในรายได้บริษัท มผีลท าให้เขาประหยดัภาษีได้มาก 

ขณะเดียวกนัเขาก็เสยีเงินให้กบับริษัทผลติสือ่แคป่ระมาณ 2 ล้านท่ีถือเป็นเงินใต้โต๊ะเทา่นัน้  

9. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เลี่ยงภาษีแบบเห็นๆ 

ส าหรับวิธีการของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกิจพฒันาที่ดินท่ีนยิมเลีย่งภาษีกนัมากสว่นใหญ่จะเป็นรายเลก็ รายกลาง 

และอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั จะกระท าโดยการแบง่ขายและประกาศขายทีด่ินเปลา่เทา่นัน้ 

“หากสรรพากรไปตรวจบริษัทเหลา่นีจ้ะอ้างวา่ เขาขายเฉพาะที่ดนิเปลา่ และผู้ซือ้ไปวา่จ้างปลกูบ้านกนัเอง 

ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัทเขา” ทัง้ที่ข้อเท็จจริงแล้ว เป็นการขายที่ดินพร้อมบ้าน แตแ่บง่แยกเป็น 2 สญัญา 

คือสญัญาซือ้ขายทีด่ิน กบัสญัญาวา่จ้างปลกูบ้าน เพื่อเลีย่งภาษีรายได้ในส่วนของการปลกูบ้านท่ีไมต้่องจ่ายให้กบัรัฐ  

10. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ของนักพฒันาที่ดินขนาดใหญ่ 

ที่ด าเนินการในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยวหลายจังหวดั จะมีการประกาศขายห้องชุดเพียงบางส่วน 

และมีการเก็บห้องชุดอกีส่วนหน่ึงไว้เพื่อใช้ประกอบกิจการโรมแรม 

“บริษัทพวกนีจ้ะไมย่อมแสดงรายได้ที่เกิดจากการให้บริการกิจการโรมแรม 



เพราะรายได้จ านวนนีค้วามจริงแล้วต้องน ามาค านวณ vat เขาก็หลบเลีย่ง 

ซึง่สรรพากรก็ต้องไปตดิตามเพื่อให้เขาเสยีภาษีและมีรายได้เข้ารัฐ”  

ปัญหาส าคัญที่สุดของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ก็คือ 

เมื่อไปตรวจพบการเลีย่งภาษีและบริษัทเหลา่นีไ้มส่ามารถหาหลกัฐานมาหกัล้างได้ ผู้ เลีย่งภาษี หรือโกงภาษี 

ก็จะใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาบีบข้าราชการท่ีปฏิบตัิงานทนัทีเช่นกนั แหลง่ขา่วกลา่ววา่ 

“พวกเราเจอนกัการเมืองบีบมาตลอด โดยเฉพาะพวกธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ประเทศที่สว่นใหญ่เป็นของนกัการเมือง 

ต้องบอกวา่พวกนีม้ีประตเูลีย่งภาษีเยอะที่สดุ และชอบใช้อ านาจขม่ขูข้่าราชการเพื่อไมใ่ห้พวกเราสบืสาวที่มาที่ไปมาก 

เพราะรู้อยูแ่ล้ววา่บริษัทตวัเองโกงภาษี” ถึงเวลาแล้วที่กรมสรรพากรจะต้องด าเนินการกบัผู้ที่เลีย่งภาษีทกุราย 

และจะต้องไมก่ระท าเฉพาะกบัศลิปินดารา แตจ่ะต้องด าเนินการเปิดโปง บริษัท นกัธุรกิจ 

นกัการเมืองทกุรายทีเ่ลีย่งภาษีให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อไมใ่ห้บริษัท หรือบคุคลอื่นๆ เอาเป็นเยี่ยงอยา่งตอ่ไป - ยอดเก็บ 

ภาษีสรรพากร 77 จงัหวดั จากข้อมลู ผลการจดัเก็บ ภาษีสรรพากร รายปี 2557 (ลา่สดุ) จากกรมสรรพากร จะพบวา่ 

จ านวนเงินจดัเก็บเงินภาษีสรรพากรประเทศไทย มีคา่เฉลีย่ 18,850 ล้านบาทตอ่ปี ลดลง 1.22 %จากปี 2556 (19,082 

ล้านบาทตอ่ปี ) โดยจดัเก็บ ภาษีสรรพากร ในพืน้ท่ี กทม. 839,926 ล้านบาทตอ่ปี สงูที่สดุในประเทศไทย และ จดัเก็บ 

ภาษีสรรพากร ในจงัหวดั แมฮ่่องสอน 162 ล้านบาทตอ่ปี น้อยที่สดุในประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการศกึษา 

จะขอแบง่ข้อมลูออกเป็น 3 ระดบั รายละเอียดดงันี ้ขอขอบคณุข้อมลู จาก : manager.co.th  
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