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การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก รอง
ศาสตราจารยชู์ศรี เท้ียศิริเพชร อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ซ่ึงกรุณาสละเวลาอนัมีค่า ใน
การให้ค  าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัและการจดัท ารูปเล่มการคน้ควา้
อิสระดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง จนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูท้  าการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความกรุณาของท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุ์วรรณา เลาหะวสุิทธ์ิ ท่ีกรุณาใหเ้กียรติเป็นประธานกรรมการ
สอบการคน้ควา้แบบอิสระและให้ค  าแนะน าเป็นอย่างดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ร.จุรี 
วิชิตธนบดี ท่ีกรุณาให้เกียรติเป็นกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระตลอดจนให้ค าปรึกษาและ
แนะน าแนวทางในการคน้ควา้แบบอิสระน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง
คณาจารยผ์ูร่้วมสอนทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ต่างๆ จนผูศึ้กษาสามารถน าวชิาความรู้
ท่ีได้ศึกษามาประกอบการจดัท ารายงานการค้นควา้แบบอิสระน้ี และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ี
โครงการปริญญาโทสาชาการบญัชีท่ีคอยช่วยเหลือดา้นการประสานงานมาจนเสร็จส้ิน 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณศกัด์ิชยั เหลืองสถิตกุล ผูอ้  านวยการศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุน ภาคท่ี 1 ท่ีได้
ให้ค  าปรึกษาและแนะน าความรู้ทางด้านภาษีและการลงทุน ท่ีสามารถน ามาใช้เก่ียวกบัการคน้ควา้
แบบอิสระน้ี และใหก้ าลงัใจจนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จส้ิน 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจให้สามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด 
ผูเ้ขียนตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ โดยเก็บขอ้มูลจากกฎหมายภาษี  กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน 
ของประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมถึงวารสาร บทความและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการลงทุน แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการ
ลงทุนในแต่ละประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่าดา้นการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ดา้นการ
ยกเวน้ภาษีเงินได้มากกว่าประเทศเมียนมาร์ โดยยกเวน้ภาษีส าหรับเงินไดใ้นจ านวนท่ีมากกว่า ส่วน
สิทธิประโยชน์ในดา้นอตัราภาษี หากมีเงินได้ต ่ากว่า 2 ลา้นบาท ประเทศไทยจะให้สิทธิประโยชน์
มากกวา่ หากเงินไดเ้กิน 2 ลา้นบาทประเทศเมียนมาร์จะใหสิ้ทธิประโยชน์มากกวา่ 

ดา้นการจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลพบว่าประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ในดา้นอตัราภาษีมากกว่า
ประเทศเมียนมาร์ โดยประเทศไทยจดัเก็บในอตัราท่ีต ่ากวา่ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทยมีการ
ลดอตัราภาษีส าหรับกิจการท่ีเป็น SMEs และให้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันาได้ 2 เท่า และสามารถหักค่าเส่ือมราคาได้ในอตัราพิเศษ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ได้ก าหนด 
ส่วนการโอนก าไรไปต่างประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากไม่ได้ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่เสียภาษีหากมีการโอนก าไรไปต่างประเทศ ขณะท่ีประเทศไทย
ใหเ้สียภาษีโดยหกัภาษีในอตัราร้อยละ 10  
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ดา้นการจดัเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย พบวา่ ประเทศเมียนมาร์ใหสิ้ทธิประโยชน์ส าหรับดอกเบ้ียและเงินปัน
ผล โดยยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรับดอกเบ้ียแก่ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ และยกเวน้ภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผล ซ่ึงประเทศไทยไม่ไดย้กเวน้ 

ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีการจดัเก็บภาษีจากการบริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยประเทศไทย
จดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนประเทศเมียนมาร์จดัเก็บภาษีการคา้ โดยประเทศไทยจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอตัราร้อยละ 0 - 7 และยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการ
ใหบ้ริการรวม 19 รายการ ส่วนประเทศเมียนมาร์จดัเก็บภาษีการคา้ในอตัรา ร้อยละ 0 – 120  ข้ึนอยูก่บั
ชนิดของสินคา้และบริการ และยกเวน้ภาษีการคา้ส าหรับการขายสินคา้ 79 รายการ และการให้บริการ 
23 รายการ  

สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า 
ไทยให้สิทธิประโยชน์มากกว่าในดา้นระยะการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และระยะเวลาการน าผล
ขาดทุนมาหักเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิ ส่วนเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกวา่ในดา้น
ระยะเวลาการลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การยกเวน้ภาษีหากน าก าไรกลบัมาลงทุนใหม่ การ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรจากการส่งออก และการยกเวน้อากรขาเขา้ 

ดา้นสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้นระหวา่งไทยและเมียนมาร์ พบวา่ มีการก าหนดเพดานอตัรา
ภาษีส าหรับเงินไดป้ระเภท เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ มีการขจดัภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีธรรมดา  
ผูท่ี้มีเงินได้จากทั้ง 2 ประเทศไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการน าภาษีท่ีเสียไปในประเทศแหล่งมาไดม้า
เป็นเครดิตหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในประเทศถ่ินท่ีอยู ่
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ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to study and compare the investment tax incentives of 
Thailand and Myanmar. The study collected data from tax laws and investment laws of Thailand 
and Myanmar from related journal articles, websites, and interviews with the board of investment of 
Thailand’s officers. The data were compared to determine the tax incentives in each country. 

The results from this study show that in regard to personal income tax, Thailand offers more tax 
benefits for tax exemption than Myanmar by exempting tax for higher income than Myanmar. In 
regard to benefits for tax rates, for incomes lower than 2 million baht, Thailand offers more benefits 
than Myanmar. However, for incomes higher than 2 million baht, Myanmar offers more benefits 
than Thailand. 

In terms of corporate income tax, Thailand offers more benefits than Myanmar because the tax rate 
of Thailand is lower than Myanmar. Also, Thailand reduces tax rates for SMEs and gives benefits to 
deduct expenses from research and development (200%) and deducts depreciation at a special rate.  
Myanmar offers more benefits of profit transferring abroad than Thailand because Myanmar has no 
rules for profit transferring abroad while the tax rate of profit transferring abroad in Thailand is 
10%. 



 

 ช  

For withholding tax, Myanmar offers more benefits for interest and dividends than Thailand. 
Myanmar has no withholding tax on interest payments to their residents or on dividend payments to 
both residents and non-residents. 

Thailand and Myanmar have different consumption tax. Thailand imposed value added tax at a rate 
of 0% - 7%, and exempted the value added tax for 19 types of goods (not export goods) and services 
whereas Myanmar imposed commercial tax at a rate of 0% - 120%, depending on the goods and 
service type and exempted commercial tax for 79 types of goods and 23 types of services.  

As for the tax incentives for promoting investment, Thailand offers more benefits than Myanmar in 
tax exemption term and losses term to deduct expenses. However Myanmar offers more benefits 
than Thailand in tax rate deduction term, tax exemption for reinvestment, tax exemption for export 
profits, and import duty exemption. 

The benefits of Double Tax Agreements (DTA) between Thailand and Myanmar demonstrate that 
income from dividends, interest and royalties impose ceiling tax rates. The method for the 
elimination of double taxation is Ordinary Tax Credit.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในช่วงปลายปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะ
เกิดข้ึนจากการรวมตวัของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกมัพูชา ซ่ึงการรวมตวัน้ีจะส่งผลให้ สินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงาน และเงินทุน เคล่ือนยา้ยอย่างเสรี ภายใน 10 ประเทศสมาชิก ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยบริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั ท าให้ตลาดมีขนาด
ใหญ่ข้ึนยอ่มจูงใจใหน้กัลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึนจะส่งผลให้
เกิดการแข่งขนัระหว่างประเทศในกลุ่มเพื่อเป็นศูนยก์ลางของอาเซียน (ศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, 2555: ออนไลน์) 

ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีความใกล้ชิดกนั เน่ืองจากมีพรมแดน
ติดกนั มีความใกล้ชิดกนัทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงทั้งไทยและเมียนมาร์ต่างก็มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีความพร้อมทางดา้นแรงงาน และท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถเช่ือมต่อการคมนาคมไปยงัภูมิภาคอ่ืน
ได ้จึงเป็นท่ีดึงดูดใหน้กัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาลงทุน 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนกัลงทุนต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนเน่ืองจากมีความพร้อมระดบัหน่ึงของ
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุน มีแรงงานท่ีมีคุณภาพ และวตัถุดิบเพื่อการผลิตท่ีอุดม
สมบูรณ์ นอกจากน้ีการขออนุญาตก่อสร้าง การเขา้ถึงกระแสไฟฟ้า และการจดทะเบียนสินทรัพยใ์น
ประเทศไทยซ่ึงถือเป็นปัจจยัพื้นฐานของการลงทุนมีขั้นตอนไม่มากและใช้ระยะเวลาไม่นาน และ
กฎหมายไทยให้ความคุม้ครองนกัลงทุนต่างชาติค่อนขา้งมาก จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย 
พบว่า ในช่วงปี 2557 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยสุทธิมีมูลค่ารวม 12,825.61 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯซ่ึงแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงมาจาก
ญ่ีปุ่นโดยมีมูลค่า 4,662.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯรองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ตามล าดบั(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์) 
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ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ เน่ืองจากอุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งแรงงานราคาถูกเป็นอนัดบัหน่ึงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ นอกจากน้ี ท่ีตั้ งของเมียนมาร์เป็นเหมือนศูนยก์ลางท่ีสามารถท าการค้า และการลงทุนกับจีน 
อินเดีย และ แอฟริกา (หอการคา้ไทย, 2555: ออนไลน์) อีกทั้งปัจจุบนัประเทศเมียนมาร์ไดมี้การปฏิรูป
เศรษฐกิจและการเมือง มีการเปิดเสรีในการลงทุนมากข้ึน ไดมี้การออกกฎหมายการลงทุนเม่ือเดือน 
พฤศจิกายน 2555 เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์แทนฉบบัเก่าท่ี
ใช้มากว่า 20 ปีแล้ว จากสถิติของ Directorate of Investment and Company Administration 
(DICA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์ พบวา่การลงทุนสะสมของต่างชาติในเมียนมาร์จนถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่ารวม 54,236.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจีนเป็นแหล่งเงินลงทุนโดยตรง
อนัดบัหน่ึงโดยมีมูลค่าการลงทุน 14,754.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยเป็นแหล่งเงินลงทุนโดยตรง
อนัดบั 2 มีมูลค่าการลงทุน 10,264.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และตามมาดว้ยสิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุน 
8,819.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Directorate of Investment and Company Administration, 
2558 : ออนไลน์) 

ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีปัจจยัท่ีดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติไม่แตกต่างกนัมากนกั ในดา้น
ทรัพยากร แรงงาน ท าเลท่ีตั้ งท่ีอยู่ใกล้กัน มาตรการทางด้านภาษี เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ส่งเสริมการลงทุน (Tax Incentives) การยกเวน้ภาษีเงินได ้(Tax Holiday) จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของประเทศสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกนัได ้ซ่ึงทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมาร์ต่างก็ไดก้  าหนดมาตรการดา้นภาษีเพื่อจูงใจนกัลงทุนจากต่างชาติให้เขา้มา
ลงทุนในประเทศของตน โดยประเทศไทยมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ท่ีให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลต ่าสุดหน่ึงปี สูงสุดไม่เกินแปดปี การยกเวน้หรือลดหย่อนอากรขาเขา้ในการน าเขา้เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีใช้การผลิต การยกเวน้อากรขาเข้าวตัถุดิบส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นต้น  
นอกจากน้ียงัไดมี้การปรับอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัรา 30% ในปี 2554 ลดลงเหลือ 23% ในปี 
2555 และในปี 2556-2558 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะลดลงอยูท่ี่ 20% ซ่ึงถือเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะ
ช่วยดึงดูดการลงทุนมากข้ึน  

ในส่วนของประเทศเมียนมาร์ ท่ีเพิ่งมีการเปิดประเทศ และมีการแกไ้ขกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ 
เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยก าหนดให้ Myanmar Investment Commission (MIC) ท า
หน้าท่ีส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  ซ่ึง MIC ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน
ชาวต่างชาติ โดยขยายระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีจาก 3 ปี เป็น 5 ปี นอกจากน้ียงัยกเวน้ภาษีเงิน
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ไดจ้ากการน าผลก าไรกลบัไปลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี ยกเวน้ภาษีน าเขา้เคร่ืองจกัร อะไหล่และวตัถุดิบท่ี
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบท่ีใช้ผลิต เป็นตน้(ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) ซ่ึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่าน้ีเป็นส่ิงจูงใจให้นกัลงทุน
จากต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในเมียนมาร์  ยิง่ท  าใหเ้ป็นคู่แข่งคนส าคญัของไทย 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งประเทศไทย และ
เมียนมาร์ เพื่อเป็นข้อมูลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและนักลงทุนทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีตอ้งการเขา้ไปลงทุนต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งประเทศไทย และเมียนมาร์ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในประเทศไทยและ
ในสหภาพเมียนมาร์ 

1.3.2 นักลงทุนและผูส้นใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในประกอบการตดัสินใจในการ
ลงทุนในประเทศไทยหรือสหภาพเมียนมาร์ได ้

1.4 นิยำมศัพท์ 

กำรเปรียบเทียบ หมายถึง การเทียบเคียงความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่าง ส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิง
หน่ึง 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี  หมายถึง สิทธิและผลประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น การลดหย่อน ยกเวน้ใน
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีการคา้) และภาษี
ศุลกากร ท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศก าหนดใช้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน
ประเทศตนเองมาข้ึน 

กำรลงทุนในประเทศไทย หมายถึง การท ากิจกรรมดา้นธุรกิจในประเทศไทย โดยหวงัผลตอบแทนใน
ภายหนา้ 

กำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์  หมายถึง การท ากิจกรรมด้านธุรกิจในประเทศเมียนมาร์  โดยหวงั
ผลตอบแทนในภายหนา้ 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งประเทศไทยและ
เมียนมาร์ โดยใชท้ฤษฎีประกอบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายของภาษีอากร 

ภาษีอากร คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ไดมี้ส่ิงตอบ
แทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร  หรืออีกความหมาย  คือ  เงินได้หรือทรัพยากร ท่ีเคล่ือนยา้ยจาก
เอกชนไปสู่รัฐบาล  แต่ไม่รวมถึงการกูย้ืมหรือขายสินคา้  หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล (กลุ่ม
นกัวชิาการภาษีอากร, 2556) 

2.2 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร (นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554) 

โครงสร้างของภาษีอากรทุกประเภทประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ 

2.2.1 ผูเ้สียภาษี หรือ หน่วยภาษี หมายถึง บุคคลท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนดให้เป็นผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษี 

2.2.2 ฐานภาษีอากร หมายถึง ส่ิงท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณหาจ านวนภาษี โดยใช้ฐานภาษี
คูณกบัอตัราภาษี เป็นจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย ฐานภาษีแบ่งเป็น 4 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานเงินได ้
ฐานการบริโภค ฐานทรัพยสิ์น และฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ 

2.2.3 อตัราภาษี หมายถึง อตัราร้อยละในการค านวณหาจ านวนภาษี  โดยใช้ฐานภาษีคูณกบั
อตัราภาษี เป็นจ านวนภาษีท่ีต้องจ่าย อตัราภาษีแบ่งเป็น 3 แบบ คือ อตัราคงท่ี อตัรา
กา้วหนา้ และอตัราถดถอย 

2.2.4 วธีิการช าระภาษี หมายถึง วิธีท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนดให้ผูเ้สียภาษช าระหรือเสียภาษี
อากร วิธีการช าระภาษีมี 4 วิธี คือ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเจา้พนกังาน การ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และการช าระภาษีล่วงหนา้ 
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2.2.5 วธีิหาขอ้ยติุในจ านวนภาษี หรือวธีิขจดัขอ้โตแ้ยง้ทางภาษีอากร  

2.2.6 การบงัคบัทางภาษี กฎหมายภาษีอากรมีอ านาจบงัคบัให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีปฏิบติัตาม
กฎหมาย โดยก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีฝ่าฝืนกฎหมาย 

2.3 หลกัการจัดเกบ็ภาษีอากร (นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554) 

ในการจดัเก็บภาษีอากร มีหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีนิยมใชย้ดึถือปฏิบติั 4 หลกั ไดแ้ก่ 
2.3.1 หลกัแหล่งเงินได ้(Source Rule) คือ ผูมี้เงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศใดจะตอ้ง

เสียภาษีอากรใหแ้ก่รัฐในประเทศนั้น ไม่วา่ผูมี้เงินไดจ้ะมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศใดก็ตาม 

2.3.2 หลกัถ่ินท่ีอยู ่(Resident Rule) คือ ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศใดจะตอ้งเสียภาษีอากรให้แก่
รัฐในประเทศนั้น ไม่วา่บุคคลนั้นจะมีสัญชาติใดหรือมีแหล่งเงินไดใ้นประเทศใดก็ตาม 

2.3.3 หลักสัญชาติ (Nationality Rule) คือ บุคคลท่ีถือสัญชาติของประเทศใด จะต้องเสีย
ภาษีอากรใหแ้ก่รัฐในประเทศนั้น 

2.3.4 หลักการบริโภค (Consumption Rule) คือ บุคคลท่ีบริโภคสินค้าหรือบริการบาง
ประเภท จะตอ้งเสียภาษีอากรใหแ้ก่รัฐในประเทศนั้น 

2.4  มาตรการด้านภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทุน  

ในแต่ละประเทศจะมีมาตรการดา้นต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตน รัฐยินยอมในสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเวน้ภาษีต่างๆ ในช่วงเวลา
หน่ึงๆ ถือเป็นการยกเวน้ของอ านาจรัฐในการจดัเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน การใหสิ้ทธิพิเศษทาง
ภาษีส่งเสริมการลงทุน (Tax Incentives) แก่นักลงทุนต่างชาติ ในรูปแบบการยกเวน้ภาษีเงินได ้
(Tax Holiday) ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมหรือส าหรับการลงทุนในพื้น ท่ี ท่ีจัดไว้เป็นพิ เศษ 
(Investment Zones) นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงการท่ีประเทศหน่ึงๆ จดัตั้ งตนเอง หรือดินแดน
เฉพาะท่ีอยู่ในประเทศตน ให้เป็นดินแดนท่ีเสนอสิทธิพิเศษทางภาษี ซ่ึงในต่างประเทศเรียกว่า Tax 

Havens เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน และการเงินจากต่างประเทศให้เขา้มาสู่ประเทศตนมากข้ึน 

(ประไพพิศ สวสัด์ิรัมย,์ 2553) 

ประเภทมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี (นพมาศ มงคลสาร, 2551) 

2.4.1 การยกเวน้หรือลดอตัราภาษีเงินได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง (Tax Holidays) มกัใช้ใน
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาหรือประเทศท่ีก าลังเข้าสู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นมาตรการ
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ส าหรับกิจการท่ีเร่ิมด าเนินการ โดยจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง และ
บางคร้ังจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีในช่วงเวลาต่อมา 

2.4.2 การหักเงินลงทุนออกจากรายไดท่ี้จะน าไปค านวณเพื่อเสียภาษี และการหักเงินลงทุน
ตามสัดส่วน ท่ีก าหนดออกจากภาษีโดยตรง (Investment Allowance and Tax 

Credit) เป็นการบรรเทาภาระทางภาษี โดยน าเงินลงทุนมาคิดเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลด
รายไดท่ี้จะตอ้งเสียภาษีของกิจการ ส่วนการเครดิตภาษีเป็นการลดภาษีท่ีตอ้งจ่ายโดยตรง 

2.4.3 การใช้ความแตกต่างของระยะเวลา เกิดข้ึนได้โดยการใช้การหักค่าใช้จ่ายในอตัราเร่ง
หรือการยืดระยะเวลาในการรับรู้รายไดอ้อกไป รูปแบบทัว่ไปของการหักค่าใช้จ่ายใน
อตัราเร่งคือการหกัค่าเส่ือมราคา  

2.4.4 การลดอตัราภาษี โดยทัว่ไปการลดอตัราภาษี สามารถใชไ้ดก้บัรายไดท่ี้มาจากแหล่งเงิน
ไดท่ี้แน่นอน หรือกิจการท่ีมีบรรทดัฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

2.4.5 การน าผลขาดทุนไปใชใ้นปีถดัไป ถือเป็นการชดเชยผลขาดทุนก่อนท่ีรัฐจะมาแบ่งส่วน
ก าไรในรูปแบบของภาษีเงินได ้

2.4.6 การยกเวน้ภาษีส าหรับการน าผลก าไรท่ีไดรั้บจากการลงทุนในประเทศมาลงทุนซ ้ า 

2.4.7 การหักค่าใช้จ่ายได้มากเป็นพิเศษในการค านวณภาษีเงินได้ มาตรการน้ีเป็นท่ีนิยมใน
หลายประเทศ โดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของแต่ละประเทศว่าตอ้งการสนับสนุนใน
เร่ืองใด เช่น อนุญาตใหห้กัค่าใชจ่้ายเพื่อการวจิยัและพฒันาเป็น 2 เท่า 

2.4.8 การลดอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผลและดอกเบ้ียท่ีน าออกไปนอกประเทศ 
รัฐบาลส่วนใหญ่ไดมี้การเก็บภาษีส าหรับเงินปันผลท่ีนกัลงทุนต่างชาติน าออกไปนอก
ประเทศ ซ่ึงภาษีในส่วนน้ีอาจไดรั้บการลดหยอ่นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 

2.4.9 การยกเวน้ หรือลดหย่อนภาษีศุลกากร มกัน ามาใช้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนดา้นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เน่ืองจากการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมตอ้งมีการน าเขา้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ รวบถึงวตัถุดิบบางอยา่งท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ   

2.4.10 การลดหยอ่นภาษีจากฐานการจา้งงาน รัฐบาลอาจมีมาตรการลดอตัราภาษี หรือใหเ้ครดิต
ภาษี โดยใชฐ้านของจ านวนลูกจา้ง หรือใหม้าตรการดึงดูดทางภาษีส าหรับกิจการท่ีมีการ
จา้งคนพิการ 
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2.4.11 เครดิตภาษีส าหรับมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศและ
ลดการส่งออกวตัถุดิบ รัฐบาลอาจเครดิตภาษีหรือเงินส าหรับมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการ
ผลิตหรือยอดผลิตสุทธิเพื่อการขาย 

2.4.12 การลดหย่อนภาษีและเครดิตภาษีส าหรับเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ส่งออก หรืออุตสาหกรรมบริการหลายๆประเภท เช่น การท่องเท่ียวและโรงแรม 

2.5 ประเภทของภาษีอากรระหว่างประเทศ (ประไพพศิ สวสัดิ์รัมย์, 2553) 

2.5.1  ภาษีเงินได ้(Income Tax) เป็นภาษีทางตรงท่ีจดัเก็บจากรายไดข้องผูมี้เงินไดห้รือธุรกิจ
ท่ีมีเงินได้โดยในแต่ละประเทศจะมีอตัราภาษีท่ีตอ้งเสียให้กบัรัฐบาลแตกต่างกนัตาม
อตัราภาษีของแต่ละประเทศหรือบางประเทศมีนโยบายลดภาษีลงจากอตัราเดิมเพื่อจูงใจ
ใหบ้ริษทัขา้มชาติสนใจเขา้มาลงทุนในประเทศนั้นๆ 

2.5.2  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (With Holding Tax) เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากนกัลงทุนท่ีมีรายได้
ประเภทเงินปันผล (Dividend) ดอกเบ้ีย (Interest) และค่าสิทธิ (Royalty) เป็นภาษีท่ี
หักทนัทีจากเงินท่ีต้องจ่ายโดยแต่ละประเทศท่ีมีอตัราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับ
ดอกเบ้ียเงินปันผลและ ค่าสิทธิท่ีแตกต่างกนัไป 

2.5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) เป็นภาษีทางอ้อม โดยจะจัดเก็บจากผู ้บริโภค
เน่ืองจากการซ้ือขายสินค้า หรือการให้บริการหลายประเทศให้ความส าคัญกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มมาก เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้อุปโภค บริโภค และ
อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ประเทศก็มีอตัราท่ีแตกต่างกนั 

2.6 การจัดเกบ็ภาษีอากรระหว่างประเทศ (ประไพพศิ  สวสัดิ์รัมย์, 2553) 

ในแต่ละประเทศจะมีการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากรายไดข้องธุรกิจ หากเป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานใน
หลายประเทศก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลประเทศนั้น ส่งผลให้เกิดการจดัเก็บภาษีซ้อน 
(Double Taxation) ดงันั้นระบบภาษีอากรในการจดัเก็บภาษีมีดงัน้ี 

2.6.1 จดัเก็บตามรายได้รวมทัว่โลก (World Wide Approach) เป็นวิธีท่ีน ารายได้ทัว่โลก 
โดยไม่ค  านึงถึงว่าจะมาจากประเทศใดมารวมค านวณเป็นเงินได้ท่ีตอ้งเสียภาษีให้กับ
ประเทศท่ีตนอยู ่

2.6.2 จดัเก็บเฉพาะรายไดใ้นประเทศ (Territorial Approach) จะเป็นการเก็บภาษีจากรายได้
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศเท่านั้น 
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2.6.3 จดัเก็บตามหลกัแหล่งเงินได้ (Source) หลกัสัญชาติ (Citizenship) และหลกัถ่ินท่ีอยู ่
(Residence) วิธีน้ีไม่ค  านึงถึงการก าหนดขอบเขตของภาษีอากร แต่จะเก่ียวกับการ
จดัเก็บภาษีท่ีเป็นลกัษณะพื้นฐานโดยทัว่ไป 

2.7 อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) (ประไพพศิ  สวสัดิ์รัมย์, 2553) 

อนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อขจดัปัญหาภาษีซ้อนและ
ป้องกนัการเล่ียงภาษีระหวา่งประเทศ การใชช่้องวา่งจากอนุสัญญาภาษีซ้อน เพื่อเสียภาษีในอตัราท่ีต ่า 
หลกัการของอนุสัญญาภาษีซอ้นมีดงัน้ี  

2.7.1 อนุสัญญาภาษีซ้อนจะใช้ เฉพาะเร่ืองของเงินได้เท่ านั้ น  โดยเป็น เงินได้ ท่ี เกิด
ภายในประเทศหน่ึง และเอาไปเก่ียวขอ้งกบัสองประเทศ นัน่คืออนุสัญญาภาษีซ้อนท า
หน้าท่ีระบุให้เงินได้เสียภาษีเพียงประเทศเดียวหรือเสียภาษีในสองประเทศ ซ่ึงเงินได้
บางประเภทนั้น อนุสัญญาบอกให้เก็บไดใ้นประเทศเดียวอาจจะเป็นประเทศตามหลกั
ถ่ินท่ีอยูห่รือหลกัแหล่งเงินไดก้็ได ้แต่บางเงินไดใ้หเ้สียภาษีทั้งสองประเทศ  

2.7.2 ถา้เป็นกรณีท่ีอนุสัญญาภาษีซ้อนระบุให้เสียภาษีในสองประเทศประเทศตามหลกัแหล่ง
เงินไดมี้สิทธิจดัเก็บภาษีก่อน และประเทศตามหลกัถ่ินท่ีอยูมี่สิทธิจดัเก็บภาษีหลงัเสมอ  

2.7.3 ประเทศตามหลกัถ่ินท่ีอยู่มีเง่ือนไขตามอนุสัญญาภาษีซ้อนในการจดัเก็บภาษีจะเป็น
ลกัษณะการยกเวน้หรือใหเ้ครดิตก็ได ้

2.8  การจัดเกบ็ภาษีจากการลงทุนประเทศไทย (กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, 2556) 
2.8.1 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเทศไทยจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามหลกัแหล่ง

เงินไดแ้ละหลกัถ่ินท่ีอยู ่
2.8.2 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบญัญติัไว ้ในประมวลรัษฎากร จดัเก็บ

จากเงินไดข้องบริษทั หรือ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

2.8.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีน ามาใชใ้นประเทศไทยมี 2 อตัรา คือ อตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0  

2.8.4 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย กฎหมายก าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีหกั (ซ่ึงก็คือผูจ่้ายเงินท่ีเป็นนิติบุคคล) หกั
เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้ง ดอกเบ้ีย เงินปันผล และอ่ืนๆท่ีเขา้ข่าย โดยหักจากผูรั้บ โดยอตัรา
การหกันั้นจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายได ้โดยมีอตัราการหกัร้อยละ 1 - 15 

2.8.5 ภาษีศุลกากร มีทั้งภาษีน าเขา้ (Import Duty) และภาษีส่งออก (Export Duty) โดยภาษี
น าเขา้หรืออากรขาเขา้ เป็นภาษีตน้ทางท่ีรัฐเก็บจากสินคา้ท่ีน าเขา้มาในประเทศโดยกรม
ศุลกากร และภาษีส่งออก  เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ต่างๆ ท่ีส่งออกจากประเทศ   
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2.9 การจัดเก็บภาษีการลงทุนของเมียนมาร์ (กฎหมายภาษีการค้าและกฎหมายภาษีเงินได้ของสหภาพ
เมียนมาร์, 2556) 

2.9.1 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ ร้อยละ 5 - 25 

2.9.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จดัเก็บจากบริษทัต่างชาติท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายเมียนมาร์ 
(MFIL) และส านักงานสาขาของบริษทัต่างประเทศท่ีตั้ งอยู่ในเมียนมาร์ เสียภาษีใน
อตัรา ร้อยละ 25 

2.9.3 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ชาวต่างชาติท่ีท าธุรกิจในเมียนมาร์ จะเสียภาษีดงักล่าวโดยแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ ผูท่ี้พ  านกัในเมียนมาร์กบัผูท่ี้มิไดพ้  านกัในเมียนมาร์ โดยจะเสียในอตัราร้อย
ละ 0 -40 

2.9.4 ภาษีการคา้ (Commercial Tax) อตัราภาษีการคา้เท่ากบัร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 3 - 120 

ข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้และบริการ 

2.9.5 ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากรขาเขา้ของเมียนมาร์ จะจดัเก็บอยู่ในช่วงร้อยละ 0 - 40 ของ
มูลค่าสินคา้ท่ีน าเขา้ ส่วนภาษีศุลกากรขาออกจดัเก็บกบัสินคา้ขาออกบางชนิดในอตัรา 
10 จา๊ต ต่อเมตริกตนั และสินคา้ขาออกบางชนิดในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออก 

2.10  กรอบแนวคิดการศึกษา 

ในการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ แบ่ง
การวเิคราะห์ผลการศึกษาได ้3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

2.10.1 เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์ ใน
ดา้น ผูเ้สียภาษี ฐานภาษี และอตัราภาษี ของภาษีแต่และประเภท ไดแ้ก่ 

1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
2) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3) ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5) ภาษีศุลกากร 

2.10.2 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและเมียน
มาร์ 

2.10.3 สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้นระหวา่งไทยและเมียนมาร์ 
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2.11 เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง  

นพมาศ มงคลสาร (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “กฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม” พบว่า  ประเทศไทยและเวียดนามมีพื้นฐานแนวความคิด 
จุดมุ่งหมาย และหลกัการเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกนั แต่ก็มีมาตรการท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนามมีการแบ่งแยกการใชก้ฎหมายส าหรับคนต่างดา้วและคนเวยีดนาม โดยจดัเก็บ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากบุคคลสัญชาติเวียดนามในอตัราท่ีสูงกว่าชาวต่างชาติ ขณะท่ีไทยมีการ
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากชาวไทยและชาวต่างชาติในอตัราท่ีเท่ากนั นอกจากน้ีเวียดนามมี
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการจา้งแรงงานจ านวนมาก ขณะท่ีไทยยงัไม่มีมาตรการน้ี 
หน่วยธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนของไทยมีเพียง 3 
ประเภท ได้แก่ บริษทั มูลนิธิ และสหกรณ์ ขณะท่ีเวียดนามครบคลุมถึง คณะบุคคล กิจการร่วมคา้ 
และส านกังานสาขาต่างประเทศ อีกดว้ย และในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน ประเทศไทยมีการแบ่งเขตการลงทุนตามปัจจยัทางเศรษฐกิจและส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐานของแต่ละจงัหวดัเป็นเกณฑ์ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากในเขตท่ีมีปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานน้อย ขณะเวียดนามแบ่งเขตการส่งเสริมการลงทุนตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 3 - 8 ปี ขณะท่ีเวียดนามยกเวน้ 2 - 4 ปี แต่อยา่งไรก็ตามเวยีดนามมี
สิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหลงัการไดรั้บยกเวน้ภาษีดว้ย 

สรัชนุช บุญวุฒิ (2552) ไดศึ้กษามาตรการดา้นภาษีเพื่อจูงใจการตดัสินใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม พบวา่ ประเทศเวียดนามมีมาตรการดา้นภาษีท่ีจูงใจนกัลงทุนไดแ้ก่ ดา้นภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาของชาวต่างชาติไดรั้บการยกเวน้ภาษีหากพ านกัในประเทศเวียดนามตั้งแต่ 183 วนั
ข้ึนไปในช่วงเงินไดข้ั้นตน้ระหวา่ง 0 – 8,000,000 ด่องต่อเดือน อตัราภาษีปกติอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0 -40
แต่ถา้ชาวต่างชาติพ  านกัในประเทศเวียดนามน้อยกวา่ 183 วนัเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา
คงท่ีร้อยละ 25 ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราภาษีร้อยละ 25 การโอนผลก าไรกลบัประเทศไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษี ดา้นภาษีน าเขา้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้ หากน าวตัถุดิบเขา้มาผลิตเพื่อส่งออก เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือน าเขา้มาเพื่อด าเนินการในกิจการและลดอตัราภาษีน าเขา้ของสินคา้บางกลุ่ม ตามขอ้ตกลง
การเป็นสมาชิกเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Fee Trade Area : AFTA) และสมาชิกองคก์ารคา้
โลก (World Trade Organization : WTO) ดา้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีอตัราภาษีร้อยละ 5 นอกจากน้ียงัมี
การแบ่งเขตพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยแต่ละเขตให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างกัน หาก
โครงการตั้งอยูใ่นเขตท่ีมีการวางแผนพฒันาเป็นเขตการคา้ปลอดภาษี บริการสนามกอลฟ์และโรงแรม 
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 2 - 10 ปี หลงัจากนั้นเสียภาษีร้อยละ 8 เร่ิมจากเม่ือธุรกิจมีก าไร 
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ภัคชัญญา บุญชูค า (2557) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยและ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ศึกษาขอ้มูลจากอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีไทยไดท้  ากบัประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด 7 ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ยงัไม่มีการท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกบัประเทศกมัพูชาและบรูไนดารุสซา
ลาม 

ผลการศึกษาพบวา่ อนุสัญญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ความเหมือนกนัในขอ้ตกลง ด้านองค์ประกอบทัว่ไป ขอบข่ายด้านบุคคล ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ บทนิยาม
ทัว่ไป ภูมิล าเนาเพื่อการรัษฏากร สถานประกอบการ ประเภทเงินไดท่ี้มีการระบุ วิธีขจดัภาษีการเก็บ
ภาษีซ้อนในส่วนเงินได ้แต่มีความแตกต่างกนัในขอ้ตกลง ไดแ้ก่ อตัราภาษีท่ีก าหนดเพดานภาษีใน
อนุสัญญาภาษีซ้อนไดแ้ก่ เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ ซ่ึงวิธีขจดัภาษีซ้อนในอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น 
เงินได้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา(Ordinary Credit Method) ส่วนเงินได้
เงินปันผลส่วนใหญ่ใช้วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และวิธีเครดิตส าหรับภาษีท่ีเก็บ
ได้จากก าไรของบริษัทผู ้จ่ายเงินปันผลในประเทศคู่สัญญา (Underlying Credit) ยกเวน้ประเทศ
สิงคโปร์ท่ีมีการใช้วิธียกเวน้แบบก้าวหน้า (Exemption with Progression Method) ส่วนการส่งเสริม
การลงทุนในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใชว้ธีิเครดิตเพื่อส่งเสริมการลงทุน (Tax Sparing 
Credit) 

ชูศรี เทีย้ศิริเพชร และภูริทัต อินยา (2558) ศึกษาเร่ือง “การวางแผนภาษีอาการเพื่อการด าเนินธุรกิจใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีอากรของแต่ละประเทศ
ในกลุ่ม 10 ประเทศ โดยเน้นภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆ มาตาการจูงใจในการ
ส่งเสริมการลงทุนและการท าอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ แล้ววิเคราะห์เพื่อน าเสนอแนว
ทางการวางแผนภาษีอากรทั้งระดบัผูเ้สียภาษีและผูจ้ดัเก็บภาษีระดบัประเทศ 

ผลการศึกษาพบวา่ตามขอ้ตกลงในกลุ่มAEC ไม่มีขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นภาษีอากร หลกัเกณฑ์การ
จดัเก็บภาษีแต่ละประเทศแตกต่างกนั จึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนัลงทุนระหวา่งกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัเป้าหมาย
หลกัของการรวมตวักลุ่มAEC ในด้านการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาพบว่า ประเทศท่ีมีอตัรา
ภาษีต ่าท่ีสุดได้แก่ประเทศ กัมพูชาและสิงค์โปร์ ส่วนประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีสูงท่ีสุดและ
ประเทศบรูไนไม่มีการจดัเก็บภาษี ประเทศส่วนใหญ่มีการจดัเก็บจากแหล่งเงินไดท้ัง่ในประเทศและ
ต่างประเทศ ยกเวน้ประเทศสิงค์โปร์และมาเลเซียท่ีมีการจดัเก็บภาษีจากแหล่งเงินได้ในประเทศ
เท่านั้นผูป้ระกอบการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเป็นบุคคลธรรมดาอาจวางแผนไปประกอบการใน
ประเทศท่ีเสียภาษีต ่าสุด 
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ในดา้นการจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลพบว่าประเทศสิงค์โปร์ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากท่ีสุด  
โดยมีการจดัเก็บอตัราภาษีท่ีต ่าท่ีสุด จดัเก็บเฉพาะเงินไดท่ี้เกิดในประเทศ มีมาตรการจูงใจท่ีมากกว่า
ประเทศอ่ืน ทุกประเทศยงัไม่มีการก าหนดราคาโอนและการตั้งทุนต ่า ดงันั้นธุรกิจท่ีจะวางแผนภาษี 
เพื่อการประหยดัภาษีอาจพิจารณาการก าหนดราคาโอนและการตั้งทุนต ่าเพื่อโอนก าไรไปยงัประเทศท่ี
มีอตัราภาษีต ่ากวา่ 

ในดา้นหลกัเกณฑ์การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของกลุ่มประเทศ AEC พบวา่มีอตัราแตกต่างกนัตามเงินไดท่ี้
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เงินปันผล ก าไรทางธุรกิจ ค่าสิทธิ ดอกเบ้ีย นิติบุคคลท่ีจะไปด าเนินธุรกิจ อาจพิจารณา
รูปแบบการท าธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้ประเภทท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด รวมทั้งการพิจารณาใช้
ประโยชน์ จากอนุสัญญาภาษีซอ้นเพื่อใหก้ารเสียภาษีโดยรวมต ่าท่ีสุด  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

3.1  ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา  

ศึกษามาตรการด้านภาษีของประเทศไทยและเมียนมาร์ท่ีใช้จูงใจนักลงทุนจาก
ต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน ท่ีนกัลงทุนต่างประเทศจะไดรั้บจากการลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์ 
ในประเด็นของภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิ ติบุคคล ภาษี ศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีการคา้) และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย รวมถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ 

3.2  วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประเภทภาษี 
หลกัเกณฑ์เสียภาษี อตัราภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและ
เมียนมาร์ จากแหล่งดงัน้ี  

1.1) หนังสือ ต าราทางวิชาการและวารสาร ข้อมูลกฎหมายภาษีประมวล
รัษฎากร มาตรการทางภาษีท่ีส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนของไทย กฎหมายภาษีของเมียนมาร์ และกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศของประเทศเมียนมาร์  

1.2) การคน้ควา้ผา่นอินเตอร์เน็ต จากบทความและเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ
เช่น กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตห์น่วยงานของเมียนมาร์ 
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2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกรม
ส่งเสริมการลงทุน ณ ส านกังานของหน่วยงานประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบ
ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ท่ีจูงใจนัก
ลงทุนจากต่างชาติให้เขา้มาลงทุน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและขั้นตอนการ
ลงทุนในประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์  

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

การรวบรวมเอกสารเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยจดัท าตารางเปรียบเทียบการ
จดัเก็บภาษีระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
2) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 3) ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  
4) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการคา้ 
5) สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 

3.2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

น าขอ้มูลด้านภาษีท่ีไดจ้ากการรวมรวมเอกสารและการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ประเภทภาษี
เกณฑ์การเสียภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลดา้นภาษีของเมียนมาร์ เพื่อพิจารณาส่วนเหมือนและส่วนต่าง 
และวเิคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบเพื่อให้ทราบถึงประเด็นมาตรการภาษีท่ีจูงใจในการ
ลงทุนของแต่ละประเทศ โดยแบ่งการวเิคราะห์ผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) รายละเอียดของการจดัเก็บภาษีแต่ละประเภท ในด้าน ผูเ้สียภาษี ฐานภาษี และ
อตัราภาษี  

2) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร์ 

3) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ 
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บทที ่4 

การจดัเกบ็ภาษ ีและสิทธิประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในประเทศไทยและ
เมียนมาร์ 

 

4.1 การจัดเกบ็ภาษีและสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในประเทศไทย 

การจดัเก็บภาษีจากการท าธุรกิจในประเทศไทย มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ประมวลรัษฎากร 
พุทธศกัราช 2481 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัศุลกากร พุทธศกัราช 2469 และฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม โดยมีภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนดงัน้ี 

4.1.1  การจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT)  

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรงซ่ึงท่ีจดัเก็บตามบทบญัญติัประมวลกฎหมาย
รัษฎากร จดัเก็บจากเงินไดทุ้กประเภท ตามหลกัเกณฑ์เงินสด หากเงินได้ประเภทใดท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีนั้น จะตอ้งบญัญติัไวโ้ดยกฎหมายวา่เงินไดป้ระเภทนั้น
ได้รับการยกเว้น หน่วยงานรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 
กรมสรรพากร (กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, 2556) 

1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในประเทศไทย 

1.1) ผูอ้ยูใ่นประเทศไทย คือ บุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทยรวมเวลาทั้งหมดถึง 180 

วนัในปีภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ตอ้งเสียภาษีจากแหล่งเงินไดท่ี้
เกิดในประเทศไทยและแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทยผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาใน 

1.2) ผูมิ้ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย คือ บุคคลท่ีอยู่ในประเทศไทยรวมเวลาทั้งหมด
ไม่ถึง 180 วนัในปีภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม) ตอ้งเสียภาษีจากแหล่ง
เงินไดท่ี้เกิดในประเทศไทยเท่านั้น 
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2)  เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี  
เงินไดพ้ึงประเมินประมวลรัษฎากร มาตรา 40 จ าแนกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1) มาตรา 40 (1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

2.2) มาตรา 40 (2) เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับ
ท างานให ้ 

2.3)  มาตรา 40 (3)  ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน 

2.4)  มาตรา 40 (4) เงินไดท่ี้เป็นผลไดจ้ากทุนทั้งหลาย 

2.5)  มาตรา 40 (5) เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้เน่ืองจาก การให้ เช่า
ทรัพยสิ์น การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น และการผดิสัญญาซ้ือขายเงินผอ่น 

2.6)  มาตรา 40 (6) เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ 

2.7)  มาตรา 40 (7) เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมา 
2.8)  มาตรา 40 (8) เงินได้จากการธุรกิจ  ก ารพาณิ ชย์ การเกษตร การ

อุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น 2.1) ถึง 2.7) 

3) ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ฐานภาษีของภาษีน้ี  เรียกว่าเงินไดสุ้ทธิ ซ่ึงค านวณจากการน าเงินไดพ้ึงประเมิน
ตลอดทั้งปีภาษี (ปีปฏิทิน) ไปหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ท่ีกฎหมายให้
หัก เม่ือได้จ  านวนเงินไดสุ้ทธิแล้วจึงค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามอตัราและ
วธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

4) อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 575) พ.ศ. 2558 มีอตัรา ดงัตาราง 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทย 

เงินไดสุ้ทธิ (บาท) อตัราภาษี 

1 - 300,000 ร้อยละ 5 
300,001 - 500,000 ร้อยละ 10 

500,001 - 750,000 ร้อยละ 15 
750,001 - 1,000,000 ร้อยละ 20 

1,000,001 - 2,000,000 ร้อยละ 25 
2,000,001 – 4,000,000 ร้อยละ 30 
4,000,000 ข้ึนไป ร้อยละ 35 
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จากตารางท่ี 4.1 เงินไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 150,000 บาท ไดรั้บยกเวน้ ตาม
พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 470) พ.ศ. 2551 

4.1.2  การจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบญัญติัไว ้ในประมวลรัษฎากรและ
เป็นภาษีทางตรง จดัเก็บจากเงินไดข้องบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอ่ืนๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 9 

1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

1.1) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษทั
จ ากดั บริษทัจ ากดัมหาชน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั และห้างหุ้นส่วนสามญัจด
ทะเบียน 

1.2) บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึง
เขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

1.2.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้ น เข้ามากระท า
กิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรค 1 แห่งประมวลรัษฎากร)  

1.2.2) บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระท ากิจการในท่ี
อ่ืนๆ รวมทั้ งในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรค 2 แห่งประมวล
รัษฎากร) 

1.2.3) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระท ากิจการ
อ่ืนๆรวมทั้ งในประเทศไทยและกิจการท่ีกระท านั้ นเป็นกิจการ
ขนส่งระหวา่งประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)  

1.2.4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย แต่ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) 
(3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70) 

1.2.5) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรค 2 และมาตรา 76 ทว ิ
แห่งประมวลรัษฎากร ไดจ้  าหน่ายเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนท่ีกนั
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ไวจ้ากก าไร หรือถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย 
(มาตรา 70 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร)  

1.2.6) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้ น มิได้เข้ามาท า
กิจการในประเทศไทยโดยตรง หากแต่มีลูกจา้งหรือผูท้  าการแทน
หรือผูท้  าการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเป็น
เหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือผลก าไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทว)ิ 

1.3)  กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางค้า หรือหาก าไร โดย รัฐบาลต่างประเทศ  
องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

1.4) กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) 

1.5) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์ารหรือสถานสาธารณกุศล 

1.6)  นิติบุคคลท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเ้ป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

2) ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณจากเงินไดท่ี้ใชเ้ป็นหลกัฐานในการค านวณภาษีคูณ
ดว้ยอตัราภาษีท่ีก าหนด ดงันั้น เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหรือฐานภาษี
เงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทัว่ไปได้แก่ก าไรสุทธิท่ีค านวณตาม เง่ือนไขท่ีก าหนด 
แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มี การ
บญัญติัจดัเก็บภาษีเงินได ้นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
(กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, 2556) 

2.1) จากฐานก าไรสุทธิ (มาตรา 65) 
2.2) จากยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่าย (มาตรา 67) 
2.3)  จากเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70) 
2.4)  จากการจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทว)ิ   
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3) อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3.1) อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรสุทธิ  
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ม.ค. 2558 เป็นตน้ไป 
แสดงดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิของประเทศไทย 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 
กรณีทัว่ไป ร้อยละ 20 
บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท (SMEs) รายได้
ไม่เกิน 30 ลา้น (พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 
583 พ.ศ. 2558) 

0 - 300,000 บาท                ยกเวน้ 

300,001 - 3,000,000 บาท ร้อยละ 15 

3,000,001 บาท  ข้ึนไป  ร้อยละ 20 

ศูนยก์ลางการหาสินคา้เพื่อการผลิตระหวา่ง
ประเทศ (พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 518 พ.ศ. 
2554) 

ร้อยละ 15 

นิติบุคคลซ่ึงมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่น
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ ทอ้งท่ี
จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา จงัหวดัสงขลาเฉพาะในทอ้งท่ีอ าเภอจะ
นะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ีและอ าเภอ
สะบา้ยอ้ย และจงัหวดัสตูล (พระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 492 พ.ศ. 2553) 

ร้อยละ 3 

3.2) อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่าย แสดงดงัตารางท่ี 
4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 
รายไดจ้ากกิจการขนส่งคนโดยสารหรือขนของระหวา่งประเทศ 
ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานรายไดก่้อนหกัรายจ่าย (ต่อ) 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 

มูลนิธิหรือสมาคม ท่ีมีเงินไดป้ระเภทท่ี 8 เงินไดจ้ากธุรกิจ การ
พาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การบริการ
อ่ืนๆ  

ร้อยละ 2 

มูลนิธิหรือสมาคม ท่ีเงินไดอ่ื้นๆนอกจากเงินไดป้ระเภทท่ี 8  ร้อยละ 10 

3.3) อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย แสดง
ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 แสดงอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศ
ไทย 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 
บริษทัหรือหา้งนิติบุคคลท่ีจดัจั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีไม่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย และมีเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 2,3,4 (ยกเวน้ 4(ข)), 5 หรือ 6 ท่ีจ่าย
จากประเทศไทย 

ร้อยละ 15 

บริษทัหรือหา้งนิติบุคคลท่ีจดัจั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีไม่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย และมีเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 4(ข) ท่ีจ่ายจากประเทศไทย 

ร้อยละ 10 

3.4) อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศ
ไทย แสดงดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 แสดงอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจาก
ประเทศไทย  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 
บริษทัหรือหา้งนิติบุคคลซ่ึงจ าหน่ายก าไรหรือเงินประเภทอ่ืน
ใดท่ีกนัไวจ้ากก าไรหรือท่ีถือไดว้า่เป็นเงินก าไรออกไปจาก
ประเทศไทย  

ร้อยละ 10 
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4) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรการภาษีของรัฐบาล 
4.1) กิจการท่ีมีค่าจา้งเพื่อท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี (R&D) สามารถหกั

รายจ่ายทางภาษี 2 เท่า  
4.2) ผูป้ระกอบการท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับการ

วจิยัและพฒันา สามารถหกัค่าสึกหรอ และค่าเส่ือมราคาในอตัราพิเศษ 

4.3) ผู ้ประกอบการการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) หักค่าเส่ือมราคา
เบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และเคร่ืองจกัร
ในอตัราพิเศษ 

4.4) สามารถน าผลขาดทุนสุทธิหรือผลขาดทุนสะสมจากปีก่อนมาหกัออกจาก
ก าไรสุทธิในปีปัจจุบนัแต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี  

4.1.3 การจัดเกบ็ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เป็นวิธีจดัเก็บภาษีของรัฐวิธีหน่ึงท่ีก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจะต้องเสียภาษีภาษี ก่อนท่ีจะถึง
ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดโ้ดยก าหนดให้ผูจ่้ายเงินไดมี้หน้าท่ีหักภาษี
เงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย  ตามประเภทเงินไดแ้ละอตัราภาษีท่ีก าหนด  ภาษีเงินไดท่ี้ผูมี้เงินไดถู้ก
หกัไว ้ ณ  ท่ีจ่ายนั้น  กฎหมายให้ถือเป็นเครดิตภาษีของผูมี้เงินได ้(ไพจิตร โรจนวานิช, 
2553)    

อตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรณีผูถู้กหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นบุคคลธรรมดา แสดงดงัตารางท่ี 
4.6 และกรณีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นนิติบุคคลแสดงดงัตารางท่ี 4.7  

 ตารางท่ี 4.6 แสดงอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นบุคคลธรรมดา 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่นไทย ไม่อยูใ่นไทย 

เงินเดือน ค่าจา้งฯลฯ ตามมาตรา 40(1) ตามบญัชีอตัราภาษีเงินได ้
การรับท างานให ้ค่านายหนา้ โบนสัฯลฯ ตามมาตรา 40(2) 
ค่ากู๊ดวลิล,์ ลิขสิทธ์ิ สิทธิอยา่งอ่ืน ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) 
 

ตามบญัชี
อตัราภาษี
เงินได ้

ร้อยละ 15 

ดอกเบ้ียเงินฝากจากสถาบนัการเงินตามมาตรา 40 (4)(ก) ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 
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 ตารางท่ี 4.6 แสดงอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นบุคคลธรรมดา (ต่อ) 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่นไทย ไม่อยูใ่นไทย 

เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ตามมาตรา 40(4)(ข) ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ่้ายเงินไดม้าตรา 40(5)(6)(7)(8)  ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 

ค่าเช่าทรัพยสิ์นทุกชนิด ตามมาตรา 40(5)(ก)  ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 

วชิาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)  ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

ค่าจา้งท าของตามมาตรา 40(7) และมาตรา 40(8) ร้อยละ 3 - 

รางวลัในการประกวด, การแข่งขนั, การชิงโชค, หรือการอ่ืนใดอนัมี
ลกัษณะท านองเดียวกนั 

ร้อยละ 5 - 

ค่านกัแสดงสาธารณะ ร้อยละ 5 ตามบญัชี
อตัราภาษี
เงินได ้

ค่าโฆษณา ร้อยละ 2 - 

รางวลั ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย ร้อยละ 3 - 

ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงค่าโดยสารส าหรับขนส่งสาธารณะ) ร้อยละ 1 - 

ค่าบริการตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

ตารางท่ี 4.7 แสดงอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรณีผูถู้กหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นนิติบุคคล (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม) 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่นไทย ไม่อยูใ่นไทย 

หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ่้ายเงินไดม้าตรา 40(2) - (8) ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 

การรับท างานให ้ค่านายหนา้ โบนสัฯลฯ ตามมาตรา 40(2) ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

ค่ากู๊ดวลิล,์ ลิขสิทธ์ิ สิทธิอยา่งอ่ืน ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรณีผูถู้กหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นนิติบุคคล (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคม) (ต่อ) 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่นไทย ไม่อยูใ่นไทย 

ดอกเบ้ียเงินฝากจากสถาบนัการเงินตามมาตรา 40 (4)(ก) ร้อยละ 1 ร้อยละ 15 

เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ตามมาตรา 40(4)(ข) ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

ค่าเช่าทรัพยสิ์นทุกชนิด ตามมาตรา 40(5)(ก)  ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 

วชิาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)  ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

ค่าจา้งท าของตามมาตรา 40(7) และมาตรา 40(8) ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 

ค่าโฆษณา ตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 2 ร้อยละ 15 

รางวลัในการประกวด,การแข่งขนั, การชิงโชค, หรือการอ่ืนใดอนัมี
ลกัษณะท านองเดียวกนั ตามมาตรา 40(8) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 

ค่าบริการ ตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

รางวลั ส่วนลด หรือผลประโยชน์ใดๆ จากการส่งเสริมการขาย ตาม
มาตรา 40(8) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 15 

เบ้ียประกนัวินาศภยั   ตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 1 - 

ค่าขนส่งท่ีมิใช่ค่าขนส่งสาธารณะ ตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 1 ร้อยละ 15 

ค่าซ้ือสินคา้พืชไร่ 8 ชนิด ตามมาตรา 40(8) ร้อยละ 0.75 ร้อยละ 15 

ขายอสังหาริมทรัพย ์ ร้อยละ 1 ร้อยละ 15 

 

4.1.4  การจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ (Value Added Tax)  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางออ้มประเภทหน่ึงท่ีเก็บจากฐานการบริโภคทัว่ไป โดยผูท่ี้มี
หน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผูข้ายสินคา้และให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพใน
ราชอาณาจักร(ตามกฎหมาย เรียกว่าผู ้ป ระกอบการ) และผู ้น า เข้าสินค้า  โดย



 

 24  

ผู้ประกอบการท่ี มีรายรับไม่ เกิน  1.8 ล้านบาทต่อปี  จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กลุ่มนกัวชิาการ : 2556)    

1) ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ฐานภาษีส าหรับการขายสินคา้ หรือการให้บริการท่ีใชเ้ป็น
เกณฑ์ค านวณภาษีตามอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายไดก้ าหนดฐานภาษีในกรณี
ต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1.1) ฐานภาษีส าหรับการขายสินคา้หรือการให้บริการ ไดแ้ก่ มูลค่าส่ิงท่ีไดรั้บ 
หรือพึ งได้ รับจากการขายสินค้าห รือให้บ ริการ  ท่ี คิดเป็น เงิน  รวม
สรรพสามิต(ถา้มี) 

1.2) ฐานภาษีส าหรับการส่งออกสินคา้ ไดแ้ก่ มูลค่าสินคา้ส่งออกโดยใช้ราคา 
F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน
ตามท่ีก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่รวมอากรขาออก 

1.3) ฐานภาษีส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 
1.3.1) กรณีรับขนคนโดยสาร ได้แก่ มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม 

หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บในประเทศ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 
เน่ืองในการรับขนคนโดยสารนั้น 

1.3.2) กรณีรับขนสินค้า ได้แก่ มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีเรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศ ก่อนหัก
รายจ่ายใดๆ เน่ืองในการรับขนสินคา้นั้นออกนอกประเทศ 

1.4) ฐานภาษีส าหรับการน าเขา้ ได้แก่ มูลค่าของสินคา้น าเข้าโดยให้ใช้ราคา 
C.I.F. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามท่ีก าหนด 
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษี
และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 

1.5) ฐานภาษีกรณียาสูบ และผลิตภณัฑ์น ้ ามนัตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 
มูลค่าสินคา้ท่ีไดม้าจากการหักจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจ านวนเต็ม
ของราคาขายปลีกของสินคา้ 

2) อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีน ามาใชใ้นประเทศไทยมี 2 อตัรา คือ 
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2.1) อตัราภาษีปกติร้อยละ 10 แต่มีพระราชกฤษฎีกาลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
การชัว่คราวเหลือร้อยละ 6.3 รวมกบัภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 0.7 จะเท่ากบั
ร้อยละ 7  

2.2) อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 มีผลเท่ากบัไม่ตอ้งเสียภาษีจากการขายสินคา้
หรือ การให้บริการ และยงัไดรั้บคืนภาษีซ้ือ ใชส้ าหรับการประกอบการท่ี
ส่งออกสินคา้ ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน และการให้บริการท่ีกระท า
ในราชอาณาจกัรและมีการใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ 

3) การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

การประกอบกิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี ได้รับการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(มาตรา 81)  
3.1) การขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี  

3.1.1) การขายพืชผลทางการเกษตร  

3.1.2)  การขายสัตว ์ไม่วา่จะมีชีวติหรือไม่มีชีวติ  

3.1.3)  การขายปุ๋ย  

3.1.4)  การขายปลาป่น อาหารสัตว ์ 

3.1.5)  การขายยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับพืชหรือสัตว ์ 

3.1.6)  การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือต าราเรียน  

3.1.7)  การใช้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของราชการ สถานศึกษา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  

3.1.8) การให้บริการท่ีเป็นงานทางศิลปะและวฒันธรรมในสาขาและ
ลกัษณะการประกอบกิจการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  

3.1.9)  การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์ 

3.1.10) การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน  

3.1.11) การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน  

3.1.12) การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ  

3.1.13) การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร  

3.1.14) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซ่ึงมิใช่เป็นการขนส่งโดย
อากาศยานหรือเรือเดินทะเล  

3.1.15) การใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
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3.1.16) การใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

3.1.17)  การขายสินคา้หรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงส่ง
รายรับทั้งส้ินใหแ้ก่รัฐโดยไม่หกัค่าใชจ่้าย 

3.1.18) การขายสินคา้หรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือ
การสาธารณกุศลภายในประเทศ ซ่ึงไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 

3.1.19) การขายสินค้าหรือการให้บริการตามทีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

3.2) การน าเขา้สินคา้ 
3.2.1)  สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

3.2.2)  สินค้าท่ีจ  าแนกประเภทไวใ้นภาคว่าด้วยของท่ีได้รับยกเวน้อากร
กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 

3.2.3)  สินคา้ซ่ึงน าเขา้และอยูใ่นอารักของศุลกากร 

3.2.4)  การน าเขา้ส้ินคา้ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนท่ีจดั
การศึกษาในระบบตากฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

3.2.5)  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้ให้บริการท่ีอยูใ่นบงัคบั
ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการดงักล่าวมีมูลค่าของภาษีไม่เกิน
มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดยอ่ม 

4.1.5 การจัดเกบ็ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 

ภาษีศุลกากร เป็นภาษีทางอ้อมท่ีเรียกเก็บจากฐานการบริโภคส่ิงของท่ีน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ผ่านทางอากาศ ทางน ้ า หรือทางบก 
(นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ, 2554)  

1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีศุลกากร คือ ผูน้ าเขา้ของ และผูส่้งออกของ 
2) ฐานภาษีศุลกากร คือ ราคาศุลกากร มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1) ราคาศุลกากรส าหรับของน าเข้า หมายถึงมูลค่าของน าเข้าท่ีได้จากการ
ประเมินราคาโดยเจา้หนา้ท่ีประเมินอากร 

2.2) ราคาศุลกากรส าห รับของส่งออก หมายถึงมูลค่าของส่งออก ตาม
หลกัเกณฑ ์คือ เป็นราคาขายส่ง ราคาเงินสด ไม่รวมอากร เป็นราคาท่ีพึงจะ
ขายไดโ้ดยไม่ขาดทุน และเป็นราคา ณ ท่ีท่ีส่งของออกในเวลาท่ีออกใบขน
สินคา้ให ้
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3) อตัราภาษีศุลกากร ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

3.1) พิกดัศุลกากร หมายถึง การจ าแนกประเภทสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ให้เป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี 

3.2) อตัราอากร หมายถึงอตัราอากรท่ีเสียตามพิกดัศุลกากร มี 2 ประเภท คือ 
อตัราตามราคา และอตัราตามสภาพ 

4.1.6  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment : BOI) 

เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยมีการก าหนดนโยบายส่งเสริม
การลงทุนและสิทธิประโยชน์จากการการทุน ดงัน้ี 

1) นโยบายส่งเสริมการลงทุน (ประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนท่ี 
2/2557, 2557) 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของการส่งเสริมการลงทุน 
ดังน้ี “ส่งเสริมการลงทุนท่ีมีคุณค่า ทั้ งในประเทศและการลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ก้าวพน้การเป็นประเทศท่ีมี
รายไดร้ะดบัปานกลาง และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
จึงไดก้ าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้
ดงัน้ี 

1.1) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย
การส่งเสริมการวิจยัและพฒันา การสร้างนวตักรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม และการลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.2) ส่งเสริมกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการประหยดัพลงังานหรือ
ใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อการเติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

1.3) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ท่ีสอดคล้องกับ
ศกัยภาพของพื้นท่ี และสร้างความเขม้แขง็ของห่วงโซ่มูลค่า 

1.4)  ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินท่ีเก้ือกลูต่อการสร้างความมัน่คงในพื้นท่ี 
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1.5)  ส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดน 
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบา้น และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.6) การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 

จากการสัมภาษณ์ คุณศักด์ิชัย เหลืองสถิตกุล ผูอ้  านวยการศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ (สัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2558) ทราบว่าการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยปัจจุบนั   ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ส่งเสริม
การลงทุน ปี 2558 – 2564 จะเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวตักรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
และการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และส่งเสริมกิจการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน ซ่ึงแตกต่าง
จากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนก่อนหน้าน้ีท่ีส่งเสริมการลงทุนเน้นการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีท่ีห่างไกลความเจริญ ให้สิทธิประโยชน์ตามพื้นท่ีการ
ลงทุน ซ่ึงมกัมีอุปสรรคในดา้นระบบสาธารณูปโภคและการขนส่ง  

2) เขตส่งเสริมการลงทุน (ประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนท่ี 2/2557, 
2557) 

คณะกรรมการก าหนดเขตการส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 

 

2.1) พื้นท่ี 20 จงัหวดัท่ีมีรายไดต่้อหวัต ่า ไดแ้ก่ กาฬสินธ์ุ ชยัภูมิ นครพนม น่าน 
บึงกาฬ บุรีรัมย ์แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแกว้ สุโขทยั สุรินทร์ หนองบวัล าพู อุบลราชธานี 
และอ านาจเจริญ 

2.2)  เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.3)  เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

3) หลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากรตามเขตการลงทุน  (ประกาศ
คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนท่ี 2/2557, 2557) 

คณะกรรมการก าหนดรูปแบบของการใหสิ้ทธิและประโยชน์เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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3.1) สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ตามล าดบัความส าคญัของประเภทกิจการ 2 
กลุ่ม ดงัน้ี 

3.1.1) กลุ่ม A ไดแ้ก่ กลุ่มกิจกรรมท่ีจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ดา้นภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่
ภาษีอากร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) กลุ่ม A1 ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่
ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับการ
ยกเวน้ 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 

(2) กลุ่ม A2 ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทุนและ
ทุนหมุนเวยีน) 

-  ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

-  ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 

(3) กลุ่ม A3 ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวียน) เวน้แต่กรณีท่ีได้ระบุไวเ้ป็นการ
เฉพาะใบบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการ
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ลงทุนวา่ ให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดย
ไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับการ
ยกเวน้ 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 

(4) กลุ่ม A4 ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 

1.1.2) กลุ่ม B ไดแ้ก่ กลุ่มกิจการท่ีจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์เฉพาะดา้น
เคร่ืองจกัรวตัถุดิบ และสิทธิประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดงัน้ี 
(1) กลุ่ม B1 ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร 

(2) กลุ่ม B2 ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี 
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- ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น 
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาใหต้ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร  
3.2) สิ ท ธิป ระโยช น์ เพิ่ ม เติ มต าม คุณ ค่ าขอ งโครงก าร  (Merit-based 

Incentives) 

 เพื่อจูงใจและกระตุน้ให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากข้ึน คณะกรรมการจึง
ก าหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ดงัน้ี 

3.2.1) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 

  กรณีไดล้งทุนหรือมีค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

(1) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ งการ
ด าเนินการเอง หรือการว่าจา้งผูอ่ื้นในประเทศ หรือการร่วม
วจิยัและพฒันากบัองคก์รในต่างประเทศ 

(2) การสนบัสนุนกองทุนดา้นการพฒันาเทคโนโลยีและบุลากร 
สถาบนัการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจยั หรือ
หน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

(3) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันาจากแหล่งใน
ประเทศ 

(4) การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีั้นสูง 
(5) การพัฒนาผูผ้ลิตวตัถุดิบหรือช้ินส่วนในประเทศ (Local 

Supplier) ท่ีมีผูมี้สัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมดา้น
เทคโนโลยีชั้ นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
หรือ 

(6) การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ ทั้งการด าเนินการเอง 
หรือการวา่จา้งผูอ่ื้นในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ  

 ทั้งน้ี รายละเอียดให้เป็นไปตามหลบัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนดสิทธิ
และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเพิ่มเติม ดงัน้ี 



 

 32  

- หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายขา้งตน้รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 200 
ลา้นบาท แลว้แต่มูลค่าใดต ่ากว่าให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

- หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายขา้งตน้รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 400 
ลา้นบาท แลว้แต่มูลค่าใดต ่ากวา่ ให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

- มีการลงทุนหรือมีค่าใชจ่้ายขา้งตน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
3 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ลา้นบาท 
แล้วแต่มูลค่าใดต ่ากว่า ให้ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

 ทั้งน้ีจ  านวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะได้รับการยกเวน้เพิ่มเติม คิด
เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายตามขอ้ (1) และคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายตามขอ้ (2) – (6) 

3.2.2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

 หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนตามขอ้ 2.1) ให้
ไดรั้บสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดงัน้ี 

(1) ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี ทั้งน้ีหากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซ่ึงไดรั้บ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 8 ปี จะให้ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีก าหนดระยะเวลา
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินสุดลง 

(2) อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
จากก าไรสุทธิ   ร้อยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนในกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม โดยผูไ้ด้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไร
สุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่ท่ีมี
รายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจาก
การหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
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3.2.3) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม 

หากตั้ งสถานประกอบการใน นิคม อุตส าหกรรมห รือ เขต
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเพิ่มเติมอีก 1ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงประเภทกิจการท่ีมีเง่ือนไขบงัคบัว่าตอ้งตั้งในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

3.2.4) ผู้ท่ีสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการ 

(1) ส าหรับ กิจการกลุ่ม  A ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
พร้อมกับการยื่นค าขอรับการส่งเสริม หรือภายหลังจากท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมแลว้ก็ได ้

  ในกรณีท่ียื่นเร่ืองภายหลงัจากท่ีได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู ้
ไดรั้บการส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม 
ไม่วา่จะมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นแลว้หรือไม่ โดย
ในวนัท่ียื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตอ้งมีสิทธิและ
ประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 
เหลืออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

(2) ส าหรับกิจการกลุ่ม B สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ เฉพาะสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัตามขอ้ 4.6.3 

2.1) และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคตามขอ้ 4.6.3 2.2)   โดยตอ้งขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมพร้อมกบัการยื่นค าขอรับการส่งเสริมเท่านั้น เวน้แต่
เป็นกิจกาท่ีมีเง่ือนไขระบุไวเ้ป็นการเฉพาะในบญัชีประเภท
กิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้ รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑน้ี์ 

จากการสัมภาษณ์ คุณศักด์ิชัย เหลืองสถิตกุล ผูอ้  านวยการศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคท่ี  1 จังหวัดเชียงใหม่  (สัมภาษณ์  15 มิถุนายน 2558) ทราบว่า 
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
สิทธิประโยชน์จะแบ่งตามประเภทกิจการ โดยจะให้สิทธิประโยชน์มากส าหรับ
กิจการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น กิจการวจิยัและพฒันา 
กิจการม่ีใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิต กิจการบริการออกแบบ กิจการ
ซอฟแวร์ กิจการดา้นพลงังานทางเลือก กิจการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ เป็นตน้  และให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการแก่กิจการท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ี 20 จงัหวดัท่ีมีรายไดต่้อหัวต ่า ซ่ึงมีทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี  โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นระยะเวลาสูงสุด 8 ปี ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น ส าหรับกิจการท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี 20 จงัหวดัท่ีมี
รายได้ต่อหัวต ่ า จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่มเติมอีก 3 ปี  แต่รวมแล้วไม่ เกิน 8 ปี  สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่า
น ้าประปา ได ้2 เท่า สามารถหกัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกได ้

 

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จงัหวดั (6 
พื้นท่ีชายแดน) ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัตราด 
และจงัหวดัสงขลา โดยได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไวด้งัน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) 

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
4.1) ยกเวน้ภาษีเงินได ้8 ปีแรก นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

4.2)  ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4.3) อนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 30 ปี 
นบัแต่ วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

4.4) อนุญาตให้หกัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก จากก าไรสุทธิ
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

4.5) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร  
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4.6) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ส าหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมจาก BOI 

4.7) ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 
รอบระยะเวลาบญัชี  

4.8) กรณีตั้ งใน เขตปลอดอากร (Free Zone) และคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(Bonded Warehouse) ได้รับยกเวน้อากรน าเข้าเคร่ืองจกัร อากรน าเข้า
วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเพื่อส่งออก อากรขาออก อากรการก าจดัหรือท าลาย
ว ัส ดุ  ภ าษีมู ลค่ า เพิ่ มส าห รับ วัต ถุ ดิบ ท่ี น า เข้าม าผ ลิ ต เพื่ อ ส่ งออก 
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้น าเขา้ – ส่งออก 

 
4.2 การจัดเกบ็ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 

การจดัเก็บภาษีจากการท าธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
- กฎหมายภาษีเงินได ้พุทธศกัราช 2517 (The Income Tax Law 1974)  
- กฎหมายภาษีการคา้ พุทธศกัราช 2533 ( The Commercial Tax Law 1990)  
- Union Tax Law 2015 เป็นกฎหมายใหม่ท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงจาก Income Tax 

Law , Comercial Tax Law , Stamp Duty Law และ Court Fee Law ซ่ึ งมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีผา่นมา  

- กฎหมายศุลกากร พุทธศกัราช 2555 (The Customs Tariff Law 2012)  

- กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ พุทธศกัราช 2555  
โดยมีภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงัน้ี 

4.2.1  การจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในประเทศเมียนมาร์ 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเรียกเก็บจากผูอ้ยูพ่  านกัในประเทศเมียนมาร์และผูมิ้ได้
พ  านกัในประเทศเมียนมาร์ ดงัน้ี (PwC, 2558) 

1.1) ผูพ้  านกัในประเทศเมียนมาร์ (Resident) คือ บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
เมียนมาร์ (Resident citizen) ในกรณีของชาวต่างชาติ ท่ีอาศยัอยูใ่นเมียน
มาร์ 183 วนัหรือมากกว่าในช่วงปีภาษีนั้น ( 1 เมษายน - 31 มีนาคม) ถือ
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เป็นชาวต่างชาติท่ีพ  านักในเมียนมาร์ (Resident foreigner) ซ่ึงต้องเสีย
ภาษีจากแหล่งเงินไดใ้นเมียนมาร์และแหล่งเงินไดจ้ากต่างประเทศ 

1.2) ผู้มิ ได้พ  านักในประ เทศ เมี ยนมาร์  (Non- Resident foreigner) คื อ
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในเมียนมาร์ไม่ถึง 183 วนัในช่วงปีภาษี ซ่ึงเสีย
ภาษีจากแหล่งเงินไดใ้นประเทศเมียนมาร์เท่านั้น 

2) ประเภทเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บจากแหล่งเงินได ้7 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1) เงินไดจ้ากเงินเดือน (Salaries)  

2.2) เงินไดจ้ากวชิาชีพ (Profession) 

2.3) เงินไดจ้ากธุรกิจ (Business)  

2.4) เงินไดจ้ากสินทรัพย ์(Property)  

2.5) ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (Capital gains) 

2.6) แหล่งเงินไดท่ี้ไม่เปิดเผย (Undisclosed sources of income)  

2.7) แหล่งเงินไดอ่ื้น ๆ (Other sources of income) 

3) ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ฐานภาษี ค านวณจากเงินได้แต่ละประเภท ซ่ึงสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหยอ่นต่างๆ ตามกฎหมายก าหนด โดยรายไดจ้ากก าไรจากการขายทรัพยสิ์นมี
การประเมินแยกต่างหาก  

4) อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศเมียนมาร์ จดัเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้ ร้อย
ละ 5 -25 และยกเวน้ภาษีของเงินได ้2,000,000 จา๊ตแรก ดงัตารางท่ี 4.8   

ตารางท่ี 4.8 แสดงอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศเมียนมาร์  
เงินไดสุ้ทธิ (จา๊ต) อตัราภาษี 
1 - 2,000,000 ร้อยละ 0 

2,000,001 - 5,000,000 ร้อยละ 5 
5,000,001 - 10,000,000 ร้อยละ 10 
10,000,001 -  20,000,000 ร้อยละ 15 

20,000,001 – 30,000,000 ร้อยละ 20 
30,000,000 ข้ึนไป ร้อยละ 25 
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4.2..2 การจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) 

1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศเมียนมาร์ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเรียกเก็บจากบริษัทท่ีอยู่ในประเทศเมียนมาร์ (Resident 

company) และบริษทัท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company) 

ดงัน้ี(DFDL, 2558) 

1.1) บริษทัท่ีอยู่ในประเทศเมียนมาร์ (Resident company) คือบริษทัท่ีจดัตั้ง
ข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัเมียนมาร์ (Myanmar Companies Act) 

หรือ กฎหมายอ่ืนของเมียนมาร์ รวมถึง พระราชบัญญัติบริษัทพิ เศษ 
(Special Company Act) และ กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ 
(Myanmar Foreign Investment Law) เสียภาษีจากแหล่งเงินได้ใน
เมียนมาร์และแหล่งเงินไดจ้ากต่างประเทศ 

1.2)  บริษัทท่ี มิได้อยู่ในประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company) คือ 
บริษทัท่ีไม่ได้จดัตั้ งตามกฎหมายของเมียนมาร์ โดยทัว่ไปคือสาขาของ
บริษัทต่างประเทศ (Branches of foreign companies) เสียภาษีจาก
แหล่งเงินไดท่ี้เกิดข้ึนในประเทศเมียนมาร์ 

2) ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของเมียนมาร์ ค านวณจากฐานภาษี ดงัน้ี 
2.1) ก าไรสุทธิท่ีค านวณตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

2.2) ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (Capital gains) ภาษีเงินไดเ้รียกเก็บจากก าไร
จากการขาย แลกเปล่ียนหรือโอนสินทรัพยทุ์น ก าไรจะค านวณตามความ
แตกต่างระหวา่งรายไดก้ารขายและตน้ทุนของสินทรัพย ์หักค่าเส่ือมราคา
ทางภาษี ท่ีได้ รับอนุญาต โดยสินทรัพย์ทุน  หมายถึง ท่ี ดิน  อาคาร 
ยานพาหนะ และสินทรัพยทุ์นอ่ืนของบริษทั รวมถึง หุ้น พนัธบตัร และ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกนั (PwC, 2558)   

3) อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (PwC, 2558) 
3.1) อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากแหล่งเงินได้อ่ืนนอกจากก าไรจากการขาย

สินทรัพย ์แสดงดงัตารางท่ี 4.9  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากแหล่งเงินได้อ่ืนนอกจากก าไร
จากการขายสินทรัพย ์

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 

บริษทัท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ (Resident company) ร้อยละ 25 

บริษทัท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company) ร้อยละ 25 

บริษทั SMEs ท่ีจดัตั้งใหม่ ยกเวน้ภาษีเงินได ้
10,000,000 จา๊ต 
เป็นเวลา  3 ปี 

 

3.2) อตัราภาษีจากก าไรจากการขายทรัพยสิ์น แสดงดงัตารางท่ี 4.10  

ตารางท่ี 4.10  แสดงอตัราภาษีจากก าไรจากการขายทรัพยสิ์น  

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี อตัราภาษี 

บริษทัท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ (Resident company) ร้อยละ 10 

บริษทัท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company) ร้อยละ 10 

การโอนหุน้ในบริษทัน ้ามนัและก๊าซ ร้อยละ 40 – 50 

4.1.3  การจัดเกบ็ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย (Withholding Tax) 

ผูท่ี้จ่ายเงินไดด้งัตารางท่ี 4.11 จะตอ้งหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายเม่ือจ่ายเงินไดด้งักล่าว ใน
อตัราท่ีก าหนด และจะตอ้งจ่ายให้กบักรมสรรพากรภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย โดยภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายมีการจดัเก็บตามประเภทเงินได้และอตัราดงัตารางท่ี 
4.11 (PwC, 2558) 

 ตารางท่ี 4.11 แสดงอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ของประเทศเมียนมาร์ 

ประเภทเงินได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่น
ประเทศ
เมียนมาร์ 

มิไดอ้ยูใ่น
ประเทศ
เมียนมาร์ 

เงินปันผล  - - 

ดอกเบ้ีย - ร้อยละ 15 
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 ตารางท่ี 4.11 แสดงอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ของประเทศเมียนมาร์ (ต่อ) 

ประเภทเงินได ้

อตัราภาษี 

อยูใ่น
ประเทศ
เมียนมาร์ 

มิไดอ้ยูใ่น
ประเทศ
เมียนมาร์ 

ค่าลิขสิทธ์ิ ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 

เงินไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการภายในประเทศ 
ตามสัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบัองคก์รของรัฐ 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน สหกรณ์ ห้างหุน้ส่วน บริษทั และองคก์ร
ท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายท่ีมีอยู ่ 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3.5 

เงินไดจ้ากการขายสินคา้ภายในประเทศ ตามสัญญา หรือ
ขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบัองคก์รต่างประเทศ 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3.5 

4.2.4  การจัดเกบ็ภาษีการค้า (Commercial Tax) 

ในประเทศเมียนมาร์ไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) แต่มีการ
เรียกเก็บภาษีการคา้ (Commercial Tax) เป็นการเก็บภาษีการขายทุกทอด(Turnover 

tax) ในสินคา้และบริการท่ีระบุไวใ้นกฎหมายภาษีการคา้  โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีการคา้ 
ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตและขายสินคา้ในประเทศ ผูใ้ห้บริการ ผูน้ าเขา้ และการคา้ระหวา่งประเทศ 
ท่ีมีรายไดเ้กิน 20 ลา้นจา๊ต ในหน่ึงปีภาษี (PwC, 2558) 

1) ฐานภาษีการคา้  
ฐานภาษีส าหรับการค านวณภาษีการคา้ดงัน้ี 

1.1) ฐานภาษีส าหรับสินคา้ท่ีผลิตในประเทศค านวณจากรายไดจ้ากการขาย 

1.2) ฐานภาษีส าหรับสินค้าน าเข้าค านวณจากต้นทุนน าเข้า (landed cost = 

CIF + ค่าภาระเรือเขา้ท่า (ร้อยละ 0.5 ของ CIF) + อากรขาเขา้ ) 
1.3) ฐานภาษีส าหรับการให้บริการในประเทศค านวณจากรายได้รวม หรือ

รายไดห้ลงัหกัตน้ทุน แลว้แต่ประเภทของบริการ 

2) อตัราภาษีการคา้ (Rodl & Partner, 2558) 
2.1) อตัราภาษีการคา้ร้อยละ 5 ส าหรับสินคา้และบริการทัว่ไป  
2.2) อตัราภาษีการคา้ร้อยละ 3 ส าหรับการขายอสังหาริมทรัพย ์
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2.3) อตัราภาษีร้อยละ 5 - 120 ส าหรับสินคา้พิเศษ 16 ชนิด  
2.4) อตัราภาษีร้อยละ 0 ส าหรับสินคา้ส่งออกยกเวน้สินคา้ 6 ชนิด 

3) การยกเวน้ภาษีการคา้ (Rodl & Partner, 2558) 
3.1) สินคา้ 79 รายการ  
3.2) บริการ 23 รายการ 

4.2.5  การจัดเกบ็ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 

ภาษีศุลกากรเรียกเก็บตามพิกดัศุลกากรของเมียนมาร์ พ.ศ.2555 ในอตัราตั้งแต่ ร้อยละ 0 

ถึง ร้อยละ 40 โดยภาษีน าเขา้จดัเก็บจากเคร่ืองจกัร อะไหล่ และปัจจยัการผลิต ส าหรับ
สินคา้ส่งออกจะเรียกเก็บภาษีส่งออกจากสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) 

4.2.6  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 

สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเมียนมาร์ ตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

1) นโยบายส่งเสริมการลงทุน (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย,์ 2555) 
เมียนมาร์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซ่ึงเป็นปีท่ี
ป ระก าศใช้กฎหมายการลงทุ นจาก ต่ างประ เทศห รือ  Myanmar Foreign 

Investment Law (FIL) โด ย มี เป้ าห ม าย ให้ นั ก ล ง ทุ น ส าม ารถ ล ง ทุ น ใน
ทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ 
ทั้งดา้นการกระจายรายไดป้ระชากร พฒันาฝีมือแรงงาน และพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิตชั้นสูงสุดในประเทศ เป็นตน้ และเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 รัฐบาลเมียนมาร์
ได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
พฒันาประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1) เป็นการลงทุนท่ีส่งเสริมและขยายการส่งออก 

1.2) เป็นการลงทุนท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจ านวนมาก 

1.3) เป็นการลงทุนท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเพื่อสร้างและพฒันาการใชเ้ทคโนโลย ี 
1.4) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีสนบัสนุนภาคการผลิตและภาคบริการ 

1.5) เป็นการลงทุนท่ีสร้างโอกาสการจา้งงานภายในประเทศ 

1.6) เป็นการลงทุนท่ีมีการท างานเพื่อพฒันาและประหยดัพลงังาน 

1.7) เป็นการลงทุนท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศสู่ระดบัภูมิภาคได ้
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2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนกัลงทุนต่างชาติ 

บริษทัท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ  ท่ีได้รับอนุมติั
โครงการจากคณะกรรมาธิการการลงทุนของเมียนมาร์ (MIC Permit) จะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ ดงัน้ี (PwC, 2557) 
2.1) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดติ้ดต่อกนั 5 ปีนบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

2.2)  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากก าไรสะสมท่ีน ากลบัมาลงทุนใหม่อีกคร้ัง 
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากมีก าไรเกิดข้ึน  

2.3) ได้สิทธิหักค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ในอตัราท่ีคณะกรรมาธิการการ
ลงทุนของเมียนมาร์ (MIC) ก าหนด 

2.4)  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดสู้งสุดร้อยละ 50 ของก าไรจากการส่งออก 

2.5) พนักงานชาวต่างประเทศได้สิทธิเสียภาษีในอัตราเดียวกับผูพ้  านักใน
ประเทศ 

2.6) ในกรณีบริษทัมีค่าใช้จ่ายในการท าวิจยัและพฒันาสามารถน าค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวมาใชใ้นการหกัลดหยอ่นภาษีได ้

2.7) สามารถน าผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน(ภายหลงัจากช่วงท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี) มา
หกัเป็นค่าใชจ่้ายภายใน 3 ปีถดัมา  

2.8) ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ช้ินส่วนและวสัดุต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

2.9) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการผลิตเชิง
พาณิชย ์นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

2.10) หากเพิ่มการลงทุนและขยายธุรกิจในช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัการลงทุนจะ
ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ช้ินส่วนและวสัดุต่างๆเพื่อขยายธุรกิจ 

2.11) การผลิตเพื่อการส่งออกจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีการคา้ 

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ปัจจุบันเมียนมาร์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 3 

แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษจ๊อกผิ่ว 
(Kyauk Phyu SEZ) และ เขตเศรษฐกิจพิเศษติวาลา (Thilawa SEZ) ภายใต้
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2557 (Myanmar Special Economic Zone 
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Law 2014) มีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2557 ซ่ึงใช้แทนกฎหมาย
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2554 และ กฎหมายกฎหมายเขตเศรษฐกิจทวาย 
พ.ศ.2554 ท่ีถูกยกเลิกไป โดยได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไวด้งัน้ี (PwC, 

2558) 

ส าหรับนกัลงทุน 
3.1) ส าหรับนักลงทุนท่ีการด าเนินงานในเขตท่ีได้รับการยกเวน้ (Exempted 

zone) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้7 ปีแรก นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

3.2)  ส าหรับนักลงทุนท่ีการด าเนินงานในเขตท่ีไดรั้บการส่งเสริม (Promoted 

zone) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้5 ปีแรก นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

3.3) ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการ
ยกเวน้ส าหรับนักลงทุนท่ีการด าเนินงานในเขตท่ีไดรั้บการยกเวน้ (ปีท่ี 8-
12) และเขตท่ีไดรั้บการส่งเสริม (ปีท่ี 6-10) 

3.4) ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี หากน าก าไรกลับมาลงทุนใหม่
ภายในหน่ึงปีส าหรับนกัลงทุนท่ีการด าเนินงานในเขตท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
(ปีท่ี 13-17) และเขตท่ีไดรั้บการส่งเสริม (ปีท่ี 11-15)  

3.5) ส าหรับเขตท่ีไดรั้บการยกเวน้ ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต 

3.6) ส าหรับเขตท่ีไดรั้บการส่งเสริม ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้เป็นเวลา 5 ปี
แรก นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ และไดรั้บการลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อย
ละ 50 อีก 5 ปีต่อไป ส าหรับวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วนท่ีใช้
ในการผลิต 

3.7) น าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายภายใน 5 ปีถดัมา 

ส าหรับนกัพฒันา 
3.8) ยกเวน้ภาษีเงินได ้8 ปีแรก นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินกิจการ 

3.9)  ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการ
ยกเวน้ 

3.10) ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี หากน าก าไรกลับมาลงทุนใหม่
ภายในหน่ึงปี (ปีท่ี 14-18) 

3.11) น าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายภายใน 5 ปีถดัมา 
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4.3  อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ (Double Tax Agreements :DTA)

อนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยท ากบัประเทศเมียนมาร์ มีผลบงัคบัใช ้15 สิงหาคม 2554  ยึด
รอบระยะเวลาบญัชีตามปีปฏิทิน เร่ิม 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของทุกปี ภาษาท่ีใช้เผยแพร่ 
คือ ภาษาองักฤษ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย  บงัคบัใช้แก่บุคคลผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้
และรัฐถ่ินท่ีอยูข่องคู่สัญญา มีภาษีท่ีอยูใ่นขอบข่าย ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยมีวิธีการขจดัการเก็บภาษี
ซอ้นจากเงินไดป้ระเภทต่างๆ ดงัน้ี (กรมสรรพากร, 2558) 

4.3.1 เงินไดจ้ากอสังหาริมทรัพย ์

 ใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนให้รัฐแหล่งเงินไดท้  าการจดัเก็บภาษีดงักล่าวโดยเงินไดข้องผูมี้ถ่ินท่ี
อยูจ่ากอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งอยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดส้ามารถจดัเก็บได ้

4.3.2  ก าไรจากธุรกิจ 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ก าไรของวสิาหกิจของรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่หเ้ก็บภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐถ่ินท่ีอยูเ่ท่านั้น  

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
ในกรณี ท่ีวิสาหกิจนั้ นประกอบธุรกิจในรัฐแหล่งเงินได้โดยผ่านสถาน
ประกอบการซ่ึงตั้งอยู่ในรัฐแหล่งเงินไดน้ั้นก าไรของวิสาหกิจเก็บภาษีไดใ้นรัฐ
แหล่งเงินไดแ้ต่เก็บไดเ้พียงเท่าท่ีถือวา่เป็นของสถานประกอบการถาวรนั้นเท่านั้น
รวมถึงลกัษณะของกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก าไรจากธุรกิจเป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นปกติ
ทางการคา้เช่นการขายของหรือสินคา้ กิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนๆโดยผา่นทางสถาน
ประกอบการถาวรจะเก็บภาษีไดใ้นรัฐแหล่งเงินได ้

4.3.3 การจราจรระหวา่งประเทศ 

1) กรณีการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ ใชว้ิธีขจดัภาษีซ้อนโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ก  าไรท่ีเกิดจากวิสาหกิจของรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยูจ่ากการด าเนินการเดินเรือหรืออากาศ
ยานและยานพาหนะทางบกในรัฐน้ีท่ีสถานจดัการใหญ่ตั้งอยู่ให้รัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู่
จดัเก็บภาษี 

2) กรณีขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ ใชว้ิธีขจดัภาษีซ้อนโดยรัฐแหล่งเงินไดเ้งินได้
ของวิสาหกิจของรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยูอ่นัเกิดจากการด าเนินการเดินเรือระหวา่งประเทศ
เก็บภาษีไดใ้นรัฐแหล่งเงินไดแ้ต่ให้ลดภาษีท่ีตอ้งบงัคบัลงเป็นจ านวนเท่ากบัร้อย
ละ 50 ของภาษี 
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4.3.4 เงินปันผล 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
เงินปันผลท่ีผูรั้บเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐไดรั้บจากรัฐแหล่งเงินไดส้ามารถเก็บภาษี
จากเงินปันผลของผูมี้ถ่ินท่ีอยูข่องตน 

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
2.1) กรณีนิติบุคคล 

- ผูรั้บเงินปันผลไม่มีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการ
ตั้ งอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้จะมีการจ ากัดเพดานอัตราภาษีดังน้ี ถ้า
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเก็บไม่เกินร้อยละ 10 

-  ผูรั้บเงินปันผลมีสถานประกอบการหรือฐานประกอบการประจ า
ตั้งอยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดแ้ละมีเง่ือนไขการถือหุ้นซ่ึงก าหนดให้ผูรั้บ
เงินปันผลเป็นเจา้ของอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 - 25 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงจะไม่มีการจ ากดัเพดานภาษี 

2) กรณีบุคคลธรรมดา ผูรั้บเงินปันผลจะเสียภาษีตามกฎหมายภายในของรัฐ
แหล่งเงินได ้  

3) การยกเวน้ภาษีในรัฐแหล่งเงินได ้ 
ในกรณีก าไรท่ียงัมิไดแ้บ่งสรรของบริษทัตอ้งเสียภาษีก าไรท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง
สรร 

4.3.5 ดอกเบ้ีย 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ดอกเบ้ียท่ีผูรั้บเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐไดรั้บจากรัฐแหล่งเงินไดส้ามารถเก็บภาษีจาก
ดอกเบ้ียของผูมี้ถ่ินท่ีอยูข่องตน 

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
2.1) กรณีนิติบุคคล 

- ดอกเบ้ียท่ีผูรั้บไม่มีสถานประกอบการหรือฐานประกอบการประจ า
อยู่ในรัฐแหล่งเงินไดจ้ะมีการจ ากดัเพดานอตัราภาษี โดยดอกเบ้ียท่ี
รับเก็บภาษีไดไ้ม่เกินร้อยละ 10  

-  ดอกเบ้ียท่ีผูรั้บมีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการ
ประจ าอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้ ซ่ึงการเก็บภาษีนั้ นรัฐแหล่งเงินได้
จดัเก็บโดยไม่มีการจ ากดัเพดานอตัราภาษี 
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2.2) กรณีบุคคลธรรมดา ผูรั้บดอกเบ้ียจะเสียภาษีตามกฎหมายภายในของรัฐ
แหล่งเงินได ้

2.3) การยกเวน้ภาษีในรัฐแหล่งเงินได ้ 
ในกรณีท่ีดอกเบ้ียเกิดข้ึนในรัฐแหล่งเงินไดแ้ละจ่ายให้แก่รัฐบาลอีกรัฐจะ
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีส าหรับเงินไดด้อกเบ้ีย 

4.3.6 ค่าสิทธิ 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ค่าสิทธิท่ีผูรั้บเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐไดรั้บจากรัฐแหล่งเงินไดส้ามารถเก็บภาษีจาก
ค่าสิทธิของผูมี้ถ่ินท่ีอยูข่องตน 

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
2.1) กรณีนิติบุคคล 

- ค่ าสิท ธิ ท่ี ผู ้ รับ ไม่ มีสถานประกอบการถาวรห รือไม่ มี ฐาน
ประกอบการประจ ามีการจ ากดัเพดานอตัราภาษีไม่เกินร้อยละ 5 -15 

 - ค่าสิทธิท่ีผู ้รับมีสถานประกอบการถาวรและฐานประกอบการ
ประจ าในรัฐแหล่งเงินไดซ่ึ้งการเก็บภาษีนั้นรัฐแหล่งเงินไดจ้ดัเก็บ
โดยไม่มีการจ ากดัเพดานอตัราภาษี 

2.2) กรณีบุคคลธรรมดา ผูรั้บเงินค่าสิทธิจะเสียภาษีตามกฎหมายภายในของรัฐ
แหล่งเงินได ้

4.3.7  ผลไดจ้ากทุน 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ผลไดจ้ากการขายเรือหรืออากาศยานหรือยานพาหนะทางบกท่ีท าโดยวิสาหกิจ
และการขายสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการท าการของเรือหรืออากาศยานจะเก็บ
ภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐท่ีวสิาหกิจนั้นเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูผ่ลไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
หรือสินทรัพยใ์ด ๆ นอกเหนือท่ีกล่าวให้เก็บเฉพาะแต่ในรัฐซ่ึงผูจ้  าหน่ายเป็นผูมี้
ถ่ินท่ีอยู ่

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
ผลไดจ้ากการจ าหน่ายสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นของสถาน
ประกอบการถาวรซ่ึงวิสาหกิจมีอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้และสังหาริมทรัพย์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฐานประกอบการประจ า ซ่ึงมีอยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดร้วมทั้งผลไดจ้าก



 

 46  

การจ าหน่ายสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจ าเก็บภาษีไดใ้น
รัฐแหล่งเงินได ้

4.3.8 บริการส่วนบุคคลท่ีเป็นอิสระ 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
เงินไดท่ี้ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐไดรั้บส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริการวิชาชีพอิสระจะเก็บภาษี
ไดใ้นรัฐของผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
เงินไดซ่ึ้งไดรั้บในส่วนท่ีเก่ียวกบับริการวชิาชีพท่ีเป็นอิสระซ่ึงไดป้ระกอบการใน
รัฐแหล่งเงินไดเ้ก็บภาษีไดใ้นเง่ือนไข อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน3 ขอ้น้ี 

2.1) ผูใ้ห้บริการมีฐานประกอบการประจ าอยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดเ้ฉพาะเงินไดท่ี้
เกิดจากแหล่งเงินไดน้ั้น 

2.2) ผูใ้ห้บริการเขา้ไปในรัฐแหล่งเงินไดใ้นระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลา
รวมกนัหรือมากกวา่ 183 วนั 

2.3) เงินไดน้ั้นไดต้กเป็นภาระแก่วิสาหกิจหรือแก่สถานประกอบการถาวรหรือ
ฐานประกอบการประจ าซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐแหล่งเงินได ้

4.3.9 บริการส่วนบุคคลท่ีไม่เป็นอิสระ 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
เงินเดือน ค่าจา้งและค่าตอบแทนท่ีผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐได้รับในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จ้างงานให้เก็บได้เฉพาะรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ รวมทั้ งค่าตอบแทนท่ีได้รับในส่วนท่ี
เก่ียวกับการท างานในเรือหรืออากาศยานท่ีด าเนินการในการจราจรระหว่าง
ประเทศโดยวสิาหกิจของรัฐถ่ินท่ีอยูจ่ะเก็บภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐ 

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
การจา้งงานท่ีได้กระท าในรัฐแหล่งเงินได้ของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่นั้นเก็บภาษีได้ในรัฐ
แหล่งเงินไดถ้า้เขา้เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 3 ขอ้น้ี 

2.1) ผูรั้บเงินไดอ้ยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดส้ าหรับระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลา
รวมกนัเกิน 183 วนั 

2.2) ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดยหรือในนามของนายจา้งซ่ึงไดเ้ป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐ
แหล่งเงินได ้
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2.3) ค่าตอบแทนนั้นไดต้กเป็นภาระแก่หรือจ่ายในนามสถานประกอบการถาวร
หรือฐานประกอบการประจ าซ่ึงนายจา้งมีอยู ่

4.3.10 ค่าป่วยการของกรรมการ 

ใชว้ิธีขจดัภาษีซ้อนโดยให้รัฐแหล่งเงินไดท้  าการจดัเก็บภาษีค่าตอบแทนของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่
ในรัฐไดรั้บในฐานะกรรมการบริษทัของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐแหล่งเงินไดซ่ึ้ง
เก็บภาษีได้ในรัฐแหล่งเงินได้รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลในฐานะกรรมการบริษทั
ไดรั้บจากบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีท างานวนัต่อวนัในลกัษณะการ
บริหารหรือเทคนิคเก็บภาษีไดใ้นรัฐแหล่งเงินได ้

4.3.11 นกัแสดงและนกักีฬา 
1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่

เงินได้ท่ีผู ้มี ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐได้รับในฐานะนักแสดงหรือในฐานะนักกีฬาจาก
กิจกรรมส่วนบุคคลของตนท่ีได้กระท าในรัฐแหล่งเงินได้ ซ่ึงเก็บภาษีได้ในรัฐ
แหล่งเงินได ้ในกรณีเงินไดใ้นส่วนกิจกรรมมีข้ึนกบัผูจ้ดัการแสดงเงินไดน้ั้นเก็บ
ภาษีไดใ้นท่ีกิจกรรมของนกัแสดงหรือนกักีฬาไดก้ระท าข้ึนในรัฐแหล่งเงินได ้

2) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
เงินไดท่ี้นกัแสดงหรือนกักีฬาไดรั้บจากกิจกรรมท่ีกระท าในรัฐแหล่งเงินไดห้าก
การมาเยือนไดรั้บการอุดหนุนจากเงินทุนสาธารณะของรัฐหรือเงินทุนสาธารณะ
ของส่วนราชการ และเงินได้ท่ีองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไรในรัฐถ่ินท่ีอยู่รวมถึง
กิจกรรมของโครงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมหรือทางการกีฬาซ่ึงได้รับ
ความเห็นจากรัฐทั้งสองจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีในรัฐ 

4.3.12 เงินบ านาญและเงินปี 

ใชว้ิธีขจดัภาษีซ้อนโดยให้รัฐถ่ินท่ีอยูท่  าการจดัเก็บภาษีภาษีเงินบ านาญและค่าตอบแทน
อ่ืน ๆ ท่ีจ่ายให้แก่ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐส าหรับการท างานในอดีตจะเก็บภาษีไดใ้นรัฐผูมี้ถ่ินท่ี
อยู ่

4.3.13 งานรัฐบาล 

ใชว้ิธีขจดัภาษีซ้อนโดยให้รัฐแหล่งเงินไดท้  าการจดัเก็บภาษีค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน
บ านาญท่ีจ่ายโดยรัฐแหล่งเงินไดห้รือส่วนราชการของรัฐแหล่งเงินไดใ้ห้แก่บุคคลหรือ
ส่วนราชการองคก์รตามกฎหมายของรัฐจะเก็บภาษีไดเ้ฉพาะรัฐแหล่งเงินได ้รวมถึง เงิน



 

 48  

บ านาญใด ๆท่ีจ่ายโดยหรือกองทุนท่ีก่อตั้งข้ึนโดยรัฐแหล่งเงินไดห้รือส่วนราชการหรือ
องคก์ารบริหารส่วนบุคคลของรัฐแหล่งเงินไดท่ี้จ่ายใหบุ้คคลธรรมดาท่ีเก่ียวกบับริการท่ี
ใหแ้ก่รัฐนั้นจะเก็บไดเ้ฉพาะรับแหล่งเงินได ้

4.3.14 นกัศึกษาและผูฝึ้กงาน 

ใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนโดยยกเวน้ภาษีในรัฐแหล่งเงินได ้(รัฐท่ีเขา้ไปเยือน) ซ่ึงยกเวน้ภาษี
ในฐานะนกัศึกษา การวิจยั  ผูฝึ้กงานดา้นธุรกิจหรือดา้นเทคนิค วชิาชีพ และผูรั้บทุน เงิน
อุดหนุนหรือรางวลัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหรือการฝึกอบรมในระยะเวลาไม่เกิน
กว่า 2- 5 ปีแล้วแต่กรณีโดยมีเง่ือนไขว่าเงินท่ีได้นั้นเกิดจากแหล่งนอกรัฐนั้นและมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นค่าครองชีพ การศึกษาเล่าเรียน คน้ควา้ วิจยัหรือการเขา้รับการฝึกอบรม 
แต่ตอ้งเป็นเงินได้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพหรือการศึกษาของบุคคลนั้นและอาจมีการ
ก าหนดวงเงินและระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ 

4.3.15 ครู และนกัวจิยั 

1) วธีิขจดัภาษีซอ้นโดยรัฐแหล่งเงินได ้ 
เงินได้จากการวิจัยท่ีด าเนินการเพื่ อประโยชน์ของเอกชนหรือกลุ่มบุคคล
โดยเฉพาะนั้นตอ้งเสียภาษีดงักล่าว 

2) การยกเวน้ภาษีในรัฐแหล่งเงินได ้

บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผู ้มี ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐได้เข้าไปเยือนอีกรัฐโดยค าเชิญของ
มหาวทิยาลยั วทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาซ่ึงไดรั้บการรับรองจากเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐแหล่งเงินไดแ้ละไดม้าอยู่ไม่เกินสองปีเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอน
หรือการวิจยัท่ีสถาบนัการศึกษาจะได้รับการยกเวน้ภาษีส าหรับค่าตอบแทนใน
การสอนหรือการวจิยั 

4.3.16 เงินไดซ่ึ้งมิไดร้ะบุไวโ้ดยชดัเจน 

ใชว้ิธีการขจดัภาษีซ้อนโดยใหรั้ฐผูมี้ถ่ินท่ีอยูท่  าการจดัเก็บภาษีบรรดาเงินไดข้องผูมี้ถ่ินท่ี
อยูใ่นรัฐซ่ึงมิไดร้ะบุไวช้ดัแจง้ในขอ้ตกลงจะเรียกเก็บไดเ้ฉพาะในรัฐผูมี้ถ่ินท่ีอยู่เท่านั้น 
หากเงินไดด้งักล่าวไดรั้บในรัฐแหล่งเงินไดอ้าจเก็บไดต้ามกฎหมายของรัฐแหล่งเงินได้
นั้น 



 

 49  

 

บทที ่5 

การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษกีารลงทุนระหว่างประเทศไทย           
และเมียนมาร์ 

 

การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งประเทศไทย และเมียนมาร์น้ี ศึกษา
จากกฎหมายภาษีของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ ดงัแสดงรายละเอียดในบทท่ี 4 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่ 

- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ ดงั

แสดงในตารางท่ี 5.5 
- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ ดงั

แสดงในตารางท่ี 5.6 

- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศไทยไทยและเมียน
มาร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.7 

- การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนระหวา่งประเทศ
ไทยและเมียนมาร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.8 

- การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย
และเมียนมาร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.9 

- สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียน
มาร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.10 

5.1 การเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างไทยและเมียนมาร์ 

การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับนกัลงทุนต่างชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์ 
สามารถสรุปการเปรียบเทียบดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหวา่งประเทศไทยและเมียน
มาร์ 

เกณฑก์ารเสียภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

1. ปีภาษี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 1 เมษายน – 31มีนาคม 

2. ระยะเวลาท่ีถือว่าเป็นผูมี้ถ่ิน
ท่ีอยูใ่นประเทศ 

อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 180 วนั
ข้ึนไปในปีภาษีนั้น 

อาศยัอยู่ในเมียนมาร์ 183 วนั
ข้ึนไปในช่วงปีภาษีนั้น 

3. แหล่งเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี  - ผูอ้ยูใ่นประเทศไทยเสียภาษี
จากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดใน
ประเทศไทยและแหล่งเงินได้
นอกประเทศไทย 

- มิไดอ้ยูใ่นประเทศไทยเสีย
ภาษีจากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

- ผูอ้ยูใ่นประเทศเมียนมาร์เสีย
ภาษีจากแหล่งเงินได้ท่ีเกิดใน
ประเทศเมียนมาร์และแหล่ง
เงินไดน้อกประเทศเมียนมาร์ 

- มิได้อยู่ในประเทศเมียนมาร์
เสียภาษีจากแหล่งเงินไดท่ี้เกิด
ในประเทศเมียนมาร์เท่านั้น 

 

4. เงินไดพ้ึงประเมิน 8 ประเภท  7 ประเภท  

5. อตัราภาษี อตัรากา้วหนา้ ร้อยละ0 – 35 อตัรากา้วหนา้ร้อยละ 0 - 25 

6. จ านวนเงินไดท่ี้ไดรั้บการ 

ยกเวน้ 
150,000 บาท 2,000,000 จา๊ต  

(ประมาณ 56,656 บาท) 

จากตารางท่ี 5.1 สามารถเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์ไดด้งัน้ี 

5.1.1 ปีภาษี  
จะเห็นไดว้า่ปีภาษีของประเทศไทยกบัเมียนมาร์มีความแตกต่างกนั โดยปีภาษีของไทย 
คือ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม ถึง 31ธนัวาคม ของทุกปี ส่วนปีภาษีของเมียนมาร์เร่ิมตั้งแต่ 
1 เมษายน ถึง 31มีนาคมของทุกปี 

5.1.2 ระยะเวลาท่ีถือวา่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ระยะเวลาท่ีถือวา่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ของประเทศไทยและเมียนมาร์มีความแตกต่างกนั โดยชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย
ตั้งแต่ 180 วนัข้ึนไปถือว่าเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ส่วนชาวต่างชาติท่ีอยู่ใน
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ประเทศเมียนมาร์ตอ้งอยู ่183 วนัข้ึนไปจึงถือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงผูมี้
ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจากเงินได้พึงประเมิน ไดรั้บ
การยกเวน้เงินไดบ้างส่วนและเสียภาษีในอตัรากา้วหนา้ ส่วนผูมิ้ไดอ้ยูใ่นประเทศจะเสีย
ภาษีในอตัราคงท่ีจากรายไดท่ี้ไดรั้บ  

5.1.3 แหล่งเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 

ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่ละมิไดอ้ยูใ่นประเทศไทยและเมียนมาร์ คือ ผูมี้ถ่ินท่ีอยูต่อ้งเสียภาษี
จากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดในประเทศและแหล่งเงินไดน้อกประเทศ และผูมิ้ไดอ้ยูใ่นประเทศ
ตอ้งเสียภาษีจากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดในประเทศเท่านั้นเช่นเดียวกนั 

5.1.4 ประเภทเงินได้พึงประเมินของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีความแตกต่างกนั 
โดยประเทศไทยมี 8 ประเภท ส่วนประเทศเมียนมาร์มี 7 ประเภท  โดยเปรียบเทียบ
รายละเอียดของเงินได ้ดงัตารางท่ี 5.2  

ตาราง 5.2 แสดงการเปรียบเทียบเงินประเภทเงินไดพ้ึงประเมินของประเทศไทยและเมียนมาร์ 
ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

1. เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

2. เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า 
หรือจากการรับท างานให ้ 

1. เงินเดือน (Salaries)  
 

3. ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน - 
4. เงินไดท่ี้เป็นผลไดจ้ากทุนทั้งหลาย - 
5. เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก การให้
เช่าทรัพยสิ์น การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น และ
การผดิสัญญาซ้ือขายเงินผอ่น 

4. สินทรัพย ์(Property) 

 

6. เงินไดจ้ากวชิาชีพอิสระ 2. วชิาชีพ (Profession) 
7. เงินไดจ้ากการรับเหมา - 
8. เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุ
ไวใ้น 1. ถึง 7. 

3. ธุรกิจ (Business) 
7. แหล่งเงินไดอ่ื้น ๆ (Other sources of 

income)  
- 5. ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (Capital gains) 
- 6. แหล่งเงินไดท่ี้ไม่เปิดเผย (Undisclosed 

sources of income)  
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จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยจดัประเภทเงินไดพ้ึงประเมินเป็น 8 ประเภท 

ส่วนประเทศเมียนมาร์มีเงินได้พึงประเมิน 7 ประเภท โดยมีประเภทเงินได้ท่ี มีความ
คลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่  
1)  เงินไดป้ระเภทท่ี 1 ของประเทศเมียนมาร์ คือเงินเดือน เป็นส่วนหน่ึงของเงินได้

ประเภทท่ี 1 และ 2 ของประเทศไทย คือเงินไดเ้น่ืองจากการแจง้แรงงานและเงิน
ไดเ้น่ืองหนา้ท่ี หรือต าแหน่งงานท่ีท า  หรือการรับท างานให ้  

2) เงินไดป้ระเภทท่ี 5 ของประเทศไทย คือ เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก 
การให้เช่าทรัพยสิ์น การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น และการผิดสัญญาซ้ือขายเงิน
ผอ่น กบัเงินไดป้ระเภทท่ี 4 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงินไดจ้ากสินทรัพย ์

3) เงินได้ประเภทท่ี 6 ของประเทศไทย คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ  กับเงินได้
ประเภทท่ี 2 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงินไดจ้ากวชิาชีพ 

4) เงินได้ประเภทท่ี 3 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงินไดจ้ากธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 8 ของประเทศไทย คือ เงินไดจ้ากการธุรกิจ การ
พาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น 
1. ถึง 7. 

โดยประเทศไทยมีเงินไดพ้ึงประเมิน ประเภทท่ี 3 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิอยา่งอ่ืน เงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 4 เงินไดท่ี้เป็นผลไดจ้ากทุนทั้งหลาย และเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7 เงินไดจ้ากการรับเหมา ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ไดก้  าหนดเงิน
ไดพ้ึงประเมินประเภทน้ีไว ้จึงถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 7 ของประเทศเมียมาร์ 
คือ แหล่งเงินไดอ่ื้นๆ 

ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการก าหนดเงินได้พึงประเมินประเภท ก าไรจากการขาย
ทรัพยสิ์น เป็นเงินไดป้ระเภทท่ี 5 และแหล่งเงินไดท่ี้ไม่เปิดเผย เป็นเงินไดป้ระเภทท่ี 6 
ซ่ึงประเทศไทยไม่ไดก้  าหนดเงินไดพ้ึงประเมินประเภทน้ี จึงถือวา่เป็นเงินไดป้ระเภทท่ี 8 
ของประเทศไทย คือ เงินไดป้ระเภทอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นประเภทเงินไดท่ี้ 1-7 

5.1.5 อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์มีความแตกต่างกนั โดย
ประเทศไทยจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา ร้อยละ 0 – 35 ส่วนประเทศเมียน
มาร์จดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอตัราร้อยละ 0 – 25 โดยมีขั้นของเงินได้และ
อตัราภาษี ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 (ในท่ีน้ีได้มีการแปลงหน่วยเงินจ๊าตเป็นเงินบาท
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัได ้โดยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 โดย 
Central Bank of Myanmar 1 บาท = 35.301จา๊ต)  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์ในหน่วยบาท 

ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 
เงินไดสุ้ทธิ(บาท) อตัราภาษี เงินไดสุ้ทธิ(บาท) อตัราภาษี 

ไม่เกิน150,000 ยกเวน้ ไม่เกิน56,656 ยกเวน้ 
150,001–300,000 ร้อยละ 5 เกิน56,656–141,639 ร้อยละ 5 
300,001–500,000 ร้อยละ 10 เกิน 141,639–283,278 ร้อยละ 10 
500,001–750,000 ร้อยละ 15 เกิน283,278–566,566 ร้อยละ 15 

750,001 – 1,000,000 ร้อยละ 20 เกิน566,566–849,834 ร้อยละ 20 

1,000,001 – 2,000,000 ร้อยละ 25 849,834 ข้ึนไป ร้อยละ 25 

2,000,001 – 4,000,000 ร้อยละ 30   
4,000,000ข้ึนไป ร้อยละ 35   

จากตาราง 5.3 ขา้งตน้สามารถเปรียบเทียบขั้นของเงินไดแ้ละอตัราภาษีของประเทศไทยและ
เมียนมาร์ไดด้งัตารางท่ี 5.4 

ตารางท่ี 5.4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์ 

เงินไดสุ้ทธิ(บาท) อตัราภาษีของประเทศไทย อตัราภาษีของประเทศเมียนมาร์ 
ไม่เกิน 56,656 ยกเวน้ ยกเวน้ 

เกิน 56,656 – 141,639 ยกเวน้ ร้อยละ 5 

เกิน 141,639 - 150,000 ยกเวน้ ร้อยละ 10 
เกิน 150,000- 283,278 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

เกิน 283,278- 300,000 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 

เกิน 300,000 - 500,000 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

เกิน 500,000- 566,566 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 

เกิน 566,566 - 750,000 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

เกิน750,000 - 849,834 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

เกิน 849,834 - 1,000,000 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 

เกิน1,000,000 - 2,000,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
เกิน2,000,000 - 4,000,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 

4,000,000 ข้ึนไป ร้อยละ 35 ร้อยละ 25 
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จากตารางท่ี 5.4 เม่ือเปรียบเทียบช่วงของเงินได้และอตัราภาษีจะเห็นว่าประเทศไทย
ยกเวน้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่เมียนมาร์ โดยไทยยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ส าหรับเงินได้ท่ีไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับเงินไดท่ี้ไม่เกิน 2,000,000 จ๊าต หรือประมาณ 56,000 บาท และเงินไดท่ี้ต ่ากว่า 
1,000,000 บาท ประเทศไทยเสียภาษีในอตัราภาษีท่ีต ่ากว่าเมียนมาร์ ส่วนเงินได้ตั้งแต่ 
1,000,000 – 2,000,000 บาท จะเสียภาษีในอตัราเท่ากนั และเงินไดต้ั้งแต่ 2,000,000 บาท
ข้ึนไป เมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่ โดยอตัราภาษีขั้นสูงสุดของไทยเท่ากบั ร้อย
ละ 35 และอตัราภาษีขั้นสูงสุดของเมียนมาร์เท่ากบั ร้อยละ 25  

5.1.6 จากการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหวา่งประเทศไทยและเมียน
มาร์พบสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงัน้ี 

1) สิทธิประโยชน์ดา้นระยะเวลาท่ีถือวา่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ  

 ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ดา้นระยะเวลาท่ีถือวา่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
มากวา่เมียนมาร์ โดยผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศสามารถหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น
จากเงินได้พึงประเมิน ได้รับการยกเวน้เงินได้บางส่วนและเสียภาษีในอัตรา
กา้วหนา้ ซ่ึงผูท่ี้ถือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยคือ 180 วนัข้ึนไป ส่วนเมียนมาร์
ใชร้ะยะเวลามากกวา่ไทย 183 วนัข้ึนไป 

2)  สิทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกว่า
เมียนมาร์ โดยไทยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้ท่ีไม่ เกิน 
150,000 บาท ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดท่ี้ไม่
เกิน 2,000,000 จา๊ต หรือประมาณ 56,000 บาท 

3)  สิทธิประโยชน์ดา้นอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
3.1) กรณีเงินไดท่ี้ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

มากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศไทยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 -20 ซ่ึงกว่า
เมียนมาร์ท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0-25  

3.2) กรณีเงินได้ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ไทยและเมียนมาร์จะเสีย
ภาษีในอตัราเท่ากนั  
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3.3) กรณีเงินไดต้ั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป เมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราท่ีต ่า
กว่า โดยอตัราภาษีขั้นสูงสุดของไทยเท่ากบั ร้อยละ 35 และอตัราภาษีขั้น
สูงสุดของเมียนมาร์เท่ากบั ร้อยละ 25  

5.2 การเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศและเมียนมาร์ 

เกณฑ์การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับนกัลงทุนต่างชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์ มี
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัปีภาษีและประเภทเงินได้พึงประเมินเช่นเดียวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่
หลกัเกณฑอ่ื์นๆ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.5 

ตารางท่ี 5.5 แสดงการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ 

หลกัเกณฑก์ารเสียภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

1.ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี - นิติบุคคลท่ีตงัข้ึนตามกฎหมาย
ไทย 

- นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข 

- นิติบุคคลท่ีตงัข้ึนภายใต้
กฎหมายของเมียนมาร์ 

- นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข 

2.ฐานภาษี - ก าไรสุทธิ 

- รายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

- เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย 

- ก าไรสุทธิ 

- ก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์

3.อตัราภาษี 

 

- ทัว่ไป ร้อยละ 20 

- SMEs ร้อยละ 0 - 20 

- จ  าหน่ายก าไร ร้อยละ 10 

- ทัว่ไป ร้อยละ 25 

- SMEs ร้อยละ 0 - 25 

 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

- สามารถน าผลขาดทุนสุทธิ
หรือผลขาดทุนสะสมจากปีก่อน
มาหกัออกจากก าไรสุทธิในปี
ปัจจุบนัแต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

 

- สามารถน าผลขาดทุนสุทธิ
หรือผลขาดทุนสะสมจากปีก่อน
มาหกัออกจากก าไรสุทธิในปี
ปัจจุบนัแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งไทยและเมียนมาร์ (ต่อ) 

หลกัเกณฑก์ารเสียภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ต่อ) - กิจการท่ีมีค่าจา้งเพื่อท าการ
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
(R&D) สามารถหกัรายจ่ายทาง
ภาษี 2 เท่า  

- ผูป้ระกอบการท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ส าหรับการวจิยัและพฒันา 
สามารถหกัค่าสึกหรอ และค่า
เส่ือมราคาในอตัราพิเศษ 

- ผูป้ระกอบการการขนาดกลาง
ขนาดยอ่ม (SMEs) หกัค่าเส่ือม
ร าค า เบ้ื อ ง ต้ น ใน วัน ท่ี ไ ด้
ทรัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ 
อาคาร และเคร่ืองจกัรในอตัรา
พิเศษ 

 

จากตารางท่ี 5.5 แสดงให้เห็นว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและเมียนมาร์มีประเด็นท่ี
เหมือนและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

5.2.1 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคลในประเทศไทย ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ไทยและนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในไทยหรือ
ไดรั้บเงินไดจ้ากประเทศไทย เช่นเดียวกบัเมียนมาร์ท่ีมีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเมียนมาร์ และนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีรายได้
ในเมียนมาร์ 

5.2.2 ฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของไทย ประกอบดว้ย 4 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานก าไรสุทธิ ฐานรายได้
ก่อนหักรายจ่าย ฐานเงินได้ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย และฐานก าไรท่ีจ าหน่ายไป
ต่างประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเสียภาษีในฐานก าไรสุทธิ นอกจากรายไดจ้ากกิจการ
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ขนส่งระหว่างประเทศของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม จะเสีย
ภาษีภาษีรายไดก่้อนหกัรายจ่าย บริษทัต่างประเทศท่ีมิไดป้ระกอบการในไทยแต่มีรายได้
พึงประเมินในไทยเสียภาษีในฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย และนิติบุคคลท่ีมี
การจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศจะเสียภาษีในฐานเงินก าไรจ าหน่ายไปต่างประเทศ 
ส่วนฐานภาษีของประเทศเมียนมาร์จะเป็นฐานก าไรสุทธิและก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์

5.2.3 อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์มีความแตกต่างกัน 
โดยทัว่ไปประเทศไทยจดัเก็บในอตัรา ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงต ่ากวา่ประเทศเมียน
มาร์ท่ีจดัเก็บในอตัราร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ  

นอกจากน้ีทั้งไทยและเมียนมาร์มีการส่งเสริม SMEs โดยไทยยกเวน้ภาษีส าหรับก าไร
สุทธิ 300,000 บาทแรก ก าไรมากกว่า 300,000 บาทถึง 3,000,000 บาท จดัเก็บในอตัรา 
ร้อยละ 15 และ ก าไรท่ีมากกวา่ 3,000,000 บาทจดัเก็บในอตัรา ร้อยละ 20 ส่วนเมียนมาร์
ยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรสุทธิไม่เกิน 10,000,000 จ๊าต (ประมาณ  283,278 บาท)ให้กบั 
SMEs ท่ีจดัตั้งใหม่เป็นเวลา 3 ปีซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กบั SMEs มากวา่เมียนมาร์และจดัเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่เมียนมาร์  

การโอนก าไรไปต่างประเทศ ส าหรับนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศ
ไทยใหเ้สียภาษีโดยหกัภาษีในอตัราร้อยละ 10 จากจ านวนเงินท่ีจ าหน่ายออกไปส าหรับ
ประเทศเมียนมาร์ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัเกณฑเ์ร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่มีมีการเสียภาษี
หากจ าหน่ายเงินก าไรออกนอกประเทศ 

5.2.4 สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีของรัฐบาลของประเทศไทยใหสิ้ทธิประโยชน์
ในการน าผลขาดทุนมาหกัออกจากก าไรสุทธิในปีปัจจุบนัไม่เกิน 5 ปี ส่วนเมียนมาร์
สามารถน าผลขาดทุนมาหกัออกจากก าไรสุทธิไม่เกิน 3 ปี นอกจากน้ีประเทศไทยยงัให้
สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการท่ีมีค่าจา้งเพื่อท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ี (R & D ) 
สามารถหกัรายจ่ายทางภาษี 2 เท่า ผูป้ระกอบการท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับการวิจยัและพฒันา สามารถหกัค่าสึกหรอ และค่าเส่ือมราคาใน
อตัราพิเศษ และผูป้ระกอบการการขนาดกลางขนาดยอ่ม (S M E s )  หกัค่าเส่ือมราคา
เบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และเคร่ืองจกัรในอตัราพิเศษ 

5.2.5 จากการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์
พบสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงัน้ี 
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1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการ SMEs  

 ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการ SMEs มากกวา่เมียนมาร์ 
โดยประเทศไทยยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรสุทธิ 300,000 บาท และลดอตัราภาษี
ส าหรับ กิจการ SMEs ส่วนเมียนมาร์ ยกเวน้ภาษีให้กบักิจการ SMEs ท่ีตั้งใหม่
ส าหรับก าไรสุทธิไม่เกิน 10,000,000 จา๊ต (ประมาณ  283,278 บาท) เป็นเวลา 3 ปี 

2)  สิทธิประโยชน์ในการน าผลขาดทุนมาหกัออกจากก าไรสุทธิ  

ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ในการน าผลขาดทุนมาหกัออกจากก าไรสุทธิมาก
วา่เมียนมาร์ โดยไทยสามารถน าผลขาดทุนมาหักออกจากก าไรสุทธิภายใน 5 ปี 
ส่วนเมียนมาร์ภายใน 3 ปี 

3)  สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใชจ่้าย 

ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีมากกวา่เมียนมาร์ โดย
ประเทศไทยสามารถหกัค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาได ้2 เท่า และสามารถหกั
ค่าเส่ือมราคาไดใ้นอตัราพิเศษ 

4)  สิทธิประโยชน์ในการโอนก าไรไปต่างประเทศ 

ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์ในการโอนก าไรไปต่างประเทศมากกวา่ไทย 
โดยเมียนมาร์ไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่เสียภาษี ส่วน
ประเทศไทยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 

5.3 การเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายระหว่างไทยและเมียนมาร์ 

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย จดัเก็บจากผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดโ้ดยก าหนดให้ผูจ่้ายเงินไดมี้หน้าท่ีหักภาษี
เงินไดไ้ว ้ณ ท่ีจ่าย  ตามประเภทเงินไดแ้ละอตัราภาษีท่ีก าหนด  ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ภาษีเงิน
ไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ถือเป็นเครดิตภาษีของผูมี้เงินได้ ส่วนผูมิ้ไดอ้ยูใ่นประเทศ ถือเป็นภาษีสุดทา้ย (Final 

Tax)  สามารถเปรียบเทียบอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ของประเทศไทยและเมียนมาร์ไดด้งัตารางท่ี 
5.6 
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ตารางท่ี  5.6 แสดงการเปรียบเทียบอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

ผูพ้  านกั ผูมิ้ไดพ้  านกั 
อตัราภาษี
ประเทศ
ไทย 

อตัราภาษี
ประเทศ
เมียนมาร์ 

อตัราภาษี
ประเทศ
ไทย 

อตัราภาษี
ประเทศ
เมียนมาร์ 

หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ่้ายเงินไดม้าตรา 
40(2) - (8) 

ร้อยละ 1 N/A ร้อยละ 1 N/A 

เงินไดจ้ากการรับท างานให้ ร้อยละ 3 N/A ร้อยละ 15 N/A 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

- บุคคลธรรมดา 
 

- นิติบุคคล 

 

อตัรา
กา้วหนา้/
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

ดอกเบ้ีย 

- บุคคลธรรมดา 
- นิติบุคคล 

 

ร้อยละ 1 

ร้อยละ 15 

ยกเวน้ ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 

เงินปันผล ร้อยละ 10 ยกเวน้ ร้อยละ 10 ยกเวน้ 

ค่าเช่าสินทรัพย ์ ร้อยละ 5 N/A ร้อยละ 15 N/A 

เงินไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ
ภายในประเทศ ตามสัญญา หรือขอ้ตกลง
อ่ืนๆ ท่ีท ากบัองคก์รของรัฐ  

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 ร้อยละ 3.5 

เงินไดจ้ากการขายสินคา้ภายในประเทศ ตาม
สัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบั หา้ง
หุน้ส่วน บริษทั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายในประเทศ 

ยกเวน้ ร้อยละ 2 ยกเวน้ ร้อยละ 3.5 

เงินไดจ้ากการใหบ้ริการภายในประเทศ ตาม
สัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบั หา้ง
หุน้ส่วน บริษทั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายในประเทศ 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 15 ร้อยละ 3.5 
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ตารางท่ี  5.6 แสดงการเปรียบเทียบอตัราภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ 

(ต่อ) 

แหล่งเงินไดจ้ากรายได ้

ผูพ้  านกั ผูมิ้ไดพ้  านกั 
อตัราภาษี
ประเทศ
ไทย 

อตัราภาษี
ประเทศ
เมียนมาร์ 

อตัราภาษี
ประเทศ
ไทย 

อตัราภาษี
ประเทศ
เมียนมาร์ 

เงินไดก้ารจดัซ้ือจดัจา้งภายในประเทศ ตาม
สัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบัองคก์ร
ต่างประเทศ 

ข้ึนอยูก่บั
ตวัการ
ตวัแทน 

ร้อยละ 2 ข้ึนอยูก่บั
ตวัการ
ตวัแทน 

ร้อยละ 3.5 

หมายเหตุ : N/A คือ ไม่มีขอ้มูล (Not Available) 

จากตารางท่ี 5.6 ประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากประเภทเงินไดท่ี้เหมือน
และต่างกัน โดยประเภทเงินได้ท่ีประเทศไทยและเมียนมาร์มีการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย
เหมือนกนั ไดแ้ก่ ค่าลิขสิทธ์ิ ดอกเบ้ีย และเงินปันผล รายละเอียดดงัน้ี 

5.3.1 ค่าลิขสิทธ์ิ ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย บุคคลธรรมดาจดัเก็บตามบญัชีอตัราภาษี
เงินได ้และนิติบุคคลจดัเก็บในอตัราร้อยละ 3 ส่วนผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศเมียนมาร์ทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจดัเก็บในอตัราร้อยละ 15 ส่วนผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ในไทยหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ส่วนเมียนมาร์หัก ร้อยละ 20 จะเห็นไดว้า่ประเทศเมียนมาร์หัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากค่าลิขสิทธ์ิมากกวา่ประเทศไทย 

5.3.2 ดอกเบ้ีย จะเห็นได้ว่าประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายให้กับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศเมียนมาร์ ส่วนประเทศไทยจดัเก็บ ร้อยละ 1 ส าหรับบุคคลธรรมดา และ ร้อยละ 
15 ส าหรับนิติบุคคล ส่วนผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ทั้งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์จดัเก็บ 
ร้อยละ 15 เท่ากนั  

5.3.3 เงินปันผล ประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับเงินปันผล ขณะท่ี
ประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผล ในอตัรา ร้อยละ 10  

5.3.4 เงินไดจ้าการขายสินคา้และการให้บริการภายในประเทศ ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ 
ท่ีท ากบัองค์กรของรัฐ ประเทศไทยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 1 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่ละผู ้
มิไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงต ่ากวา่ประเทศเมียนมาร์ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่
และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 
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5.3.5 เงินได้จากการขายสินค้าภายในประเทศ ตามสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากับห้าง
หุน้ส่วน บริษทั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยไม่มีการหกั
ภาษี ส่วนประเทศเมียนมาร์ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ และร้อยละ 
3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 

5.3.6 เงินได้จากการให้บริการภายในประเทศ ตามสัญญาหรือข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากับห้าง
หุ้นส่วน บริษทั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่และร้อยละ 15 ส าหรับผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงสูงกว่า
ประเทศเมียนมาร์ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับ
ผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 

5.3.7 เงินได้การจดัซ้ือจดัจา้งภายในประเทศ ตามสัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบัองค์กร
ต่างประเทศ อตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของประเทศไทยจะข้ึนอยู่กบัตวัการตวัแทน ส่วน
ประเทศเมียนมาร์ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับ
ผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 

5.3.8 จากการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์
พบสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงัน้ี 

1) สิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  

1.1) ส าหรับดอกเบ้ีย ประเทศเมียนมาร์จะให้สิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษี
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ส่วนประเทศไทยจดัเก็บ
ร้อยละ 1 ส าหรับบุคคลธรรมดา และร้อยละ 15 ส าหรับนิติบุคคล ส่วนผู ้
มิได้มีถ่ินท่ีอยู่ประเทศในไทยและเมียนมาร์จดัเก็บในอตัราร้อยละ 15 
เท่ากนั 

1.2) ส าหรับเงินปันผล ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าประเทศ
ไทย โดยประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผล ส่วน
ประเทศไทยจดัเก็บในอตัราร้อยละ 15  

1.3) ส าหรับ เงินได้จากการขายสินค้าภายในประเทศ  ประเทศไทยให้สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าประเทศเมียนมาร์ โดยยกเวน้การจดัเก็บภาษีหัก ณ ท่ี
จ่ายส าหรับเงินไดจ้ากการขายสินคา้ ส่วนประเทศเมียนมาร์จดัเก็บในอตัรา
ร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ิน
ท่ีอยูใ่นประเทศ 
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5.4 การเปรียบเทยีบการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่/ภาษีการค้า ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ 

ประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้และบริการ ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการจดัเก็บ
ภาษีการคา้ สามารถเปรียบเทียบหลกัเกณฑ ์ไดด้งัตาราง 5.7 

ตารางท่ี 5.7 แสดงการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศไทยและเมียน
มาร์ 

หลกัเกณฑก์ารเสียภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

1. ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี - ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และบริการตั้งแต่ 1.8 
ลา้นบาทต่อปีข้ึนไป 

- ผูน้  าเขา้สินคา้ 

- ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และบริการตั้งแต่ 20
ลา้นจา๊ด (ประมาณ 566,556
บาท) ต่อปีข้ึนไป  

- ผูน้  าเขา้และท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

2. ฐานภาษี - มูลค่าส่ิงท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บ
จากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

- มูลค่าสินคา้ส่งออกโดยใชร้าคา 
F.O.B. บวกดว้ยสรรพสามิตรและ
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
ก าหนดไม่รวมอากรขาออก 

-มูลค่าของสินคา้น าเขา้โดยใชร้าคา 
C.I.F. ของสินคา้ บวกดว้ยอากรขา
เขา้ ภาษีสรรพสามิตรและภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- สินคา้ท่ีผลิตในประเทศ
ค านวณจากรายไดจ้ากการขาย 

- สินคา้น าเขา้ค านวณจาก
ตน้ทุนน าเขา้ (Landed Cost) 

- การใหบ้ริการในประเทศ
ค านวณจากรายไดร้วม หรือ
รายไดห้ลงัหกัตน้ทุน ข้ึนอยูก่บั
ประเภทของบริการ 

3.อตัราภาษี ร้อยละ 0 – 7 ร้อยละ 0 - 120  
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ตารางท่ี 5.7 แสดงการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศไทยและเมียน
มาร์ (ต่อ) 

หลกัเกณฑก์ารเสียภาษี ไทย เมียนมาร์ 

4. การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม/
ภาษีการคา้ 

- การขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การ
ส่งออก) หรือการใหบ้ริการรวม 19 
รายการ 

- การน าเขา้สินคา้ เช่น สินคา้จาก
ต่างประเทศท่ีน าเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร 

- การขายสินคา้ 79 รายการ และ
การใหบ้ริการ 23 รายการ 

 

 

 

จากตารางท่ี 5.7 สามารถเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศไทย
และเมียนมาร์ไดด้งัน้ี 
5.4.1 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ ส าหรับประเทศไทยคือผูป้ระกอบการมีรายได้

จากการขายสินค้าและบริการตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทต่อปีข้ึนไปและผูน้ าเข้าสินค้าส่วน
ประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการตั้งแต่ 20 
ลา้นจา๊ต (ประมาณ 566,556 บาท) ต่อปีข้ึนไป ผูน้ าเขา้และท าการคา้ระหวา่งประเทศ 

5.4.2 ฐานภาษีการขายสินคา้และบริการของประเทศไทยและประเทศมีความแตกต่างกนั โดย
ประเทศไทยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าท่ีไดรั้บจากการขายหรือให้บริการ ส่วนประเทศ
เมียนมาร์ฐานภาษีการคา้ส าหรับการขายสินคา้ค านวณจากรายไดจ้ากการขาย และการ
ให้บริการค านวณจากรายได้จากการบริการ หรือรายได้จากการบริการหลงัหักตน้ทุน
ข้ึนอยูก่บัประเภทกิจการ 

 ฐานภาษีของการน าเข้าสินค้าของประเทศไทยใช้ราคา C.I.F + อากรขาเข้า + ภาษี
สรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด ส่วนประเทศเมียนมาร์ใชมู้ลค่า
ตน้ทุนน าเขา้ (Land Cost) คือ C.I.F. + ค่าภาระเรือเขา้ท่า + อากรขาเขา้ 

 ฐานภาษีการส่ งออกของประ เทศไทยใช้ราคา F.O.B. +  ภาษีสรรพสามิต  + 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส่วนประเทศเมียนมาร์ค านวณจากรายได้จากการขาย เช่นเดียวกบั
การขายสินคา้ในประเทศ 

5.4.3 อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยและอตัราภาษีการคา้ของประเทศเมียนมาร์มีความ
แตกต่างกนั โดยอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยโดยทัว่ไปอยูท่ี่  ร้อยละ 7  และ ร้อย
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ละ 0 ส าหรับสินคา้ส่งออก ส่วนของประเทศเมียนมาร์อตัราภาษีการคา้จะมีหลายอตัรา
อยู่ ท่ี ร้อยละ  0 – 120 ซ่ึ งสินค้าและบ ริการโดยทั่วไปอยู่ ท่ี  ร้อยละ  5 การขาย
อสังหาริมทรัพยร้์อยละ 3 สินคา้พิเศษ 16 ชนิด ได้แก่สินคา้ประเภท บุหร่ี ยาสูบ สุรา 
เบียร์ ไวน์ อญัมณี รถ น ้ ามนั เช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ คิด ร้อยละ 5 - 120 และ ร้อยละ 0 
ส าหรับสินคา้ส่งออกยกเวน้สินคา้ 6 ชนิดคิดร้อยละ 5 – 50 

5.4.4 การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยและการยกเวน้ภาษีการคา้ของประเทศเมียน
มาร์มีความแตกต่างกนั โดยประเทศไทยยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้และ
การให้บริการ 19 ชนิด และยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการน าเขา้สินคา้ในเขตปลอด
อากร ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีการค้าส าหรับสินค้า 79 รายการ และการ
ให้บริการ  23 รายการ จะเห็นได้ว่าประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีส าหรับสินค้าและ
บริการมากกวา่ประเทศไทย 

5.4.5 จากการเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการคา้ระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์พบสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงัน้ี 

1) สิทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้  

 ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าไทย โดยเมียนมาร์มีการยกเวน้ภาษี
การคา้ส าหรับการขายสินคา้ 79 รายการ และการให้บริการ 23 รายการ ส่วนไทย
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการใหบ้ริการ
รวม 19 รายการและการน าเขา้สินคา้ เช่น สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร 

5.5 การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถ
เปรียบเทียบได ้ดงัตารางท่ี 5.8 
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ตารางท่ี 5.8  แสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจาการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 
1.การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 

- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรือ 8 ปี  

- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
จากก าไรสะสมท่ีน ากลบัมา
ลงทุนใหม่อีกคร้ังภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

2.การลดหยอ่นอตัราภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

- ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ
ลงทุนร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 
เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนั
ส้ินสุดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

 

3. สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
เพื่อการส่งออก 

 - ยกเวน้ภาษีเงินไดสู้งสุดร้อยละ 
50 ของก าไรจากการส่งออก 

4. สิทธิประโยชน์ดา้นศุลกากร - ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบ หรือวสัดุจ าเป็นส าหรับ
การผลิตเผื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี  

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่มีการ
ผลิตเชิงพาณิชย ์
- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั้งแต่มีการผลิตเชิงพาณิชย ์

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวสัดุ
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 

5.การน าผลขาดทุนมาหกัเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ภายใน 5 ปี ภายใน 3 ปี 
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ตารางท่ี 5.8  แสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจาการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

6. สิทธิประโยชน์ในการหกั
ค่าใชจ่้าย 

กรณีกิจการตั้งอยูใ่น 20 จงัหวดั
ท่ีมีรายไดต่้อหวัต ่า 

-อนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่า
เป็นระยะเวลา 10 ปี  

- อนุญาตให้หกัค่าติดตั้งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
จากก าไรสุทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุนภายใน 10 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดท้ั้งน้ี
นอกเหนือไปจากค่าเส่ือมราคา
ปกติ 

- สามารถน าค่าใชจ่้ายในการท า
วจิยัและพฒันามาใชใ้นการหกั
ลดหยอ่นภาษีได ้

- ไดสิ้ทธิในการหกัลดหยอ่น
ภาษีจากค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยใ์นอตัราท่ี
คณะกรรมาธิการการลงทุนของ
เมียนมาร์ (MIC) ก าหนด 

จากตารางท่ี 5.8 สามารถเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนประเทศไทยและเมียนมาร์ไดด้งัน้ี 

5.5.1 การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมาร์มีระยะเวลาการยกเวน้ท่ีแตกต่างกนั โดยประเทศไทยมีการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรือ 8 ปี ข้ึนอยู่กบัประเภทและท่ีตั้ง
ของกิจการ ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี จะเห็น
ไดว้า่ระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดสู้งสุดของไทยนานกวา่เมียนมาร์ แสดงให้เห็นวา่ไทย
ใหสิ้ทธิประโยชน์มากกวา่เมียนมาร์ 

5.5.2 การลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีความแตกต่างกนั 

ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทยจะลดหยอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับ
ก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลายกเวน้
ภาษีเงินได ้ส่วนประเทศเมียนมาร์ไม่ไดก้  าหนดสิทธิประโยชน์น้ีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 
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5.5.3 การยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับการส่งออกมีความแตกต่างกนั จะเห็นไดว้่าประเทศไทย
ไม่ไดก้  าหนดสิทธิประโยชน์ในการการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการส่งอออก
ไว ้ส่วนเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการส่งออกโดยยกเวน้ภาษีเงินไดสู้งสุดร้อย
ละ 50 ของก าไรจากการส่งออก 

5.5.4 สิทธิประโยชน์ดา้นศุลกากร 

ประเทศไทยมีการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือ
วสัดุเพื่อการส่งออกส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต และยกเวน้อากรขาเข้า
ส าหรับวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  

 การยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ประเทศไทยยกเวน้ไม่จ  ากดัระยะเวลา ส่วนประเทศ
เมียนมาร์ยกเวน้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจ าเป็นท่ีใช้ในการผลิต ประเทศไทย
ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบเพื่อการส่งออกเท่านั้ น เป็นระยะเวลา 1 ปี  ส่วน
ประเทศเมียนมาร์ยกเวน้อาการขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบเป็นเวลา 3 ปี   

 นอกจากน้ีประเทศเมียนมาร์ยงัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงงาน
หรือสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ซ่ึงไทยไม่ไดย้กเวน้ 

5.5.5 การน าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้าย 

ในประเทศไทยสามารถน าผลขาดทุนสุทธิไปหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิ
ในปีต่อไปภายใน 5 ปี ส่วนเมียนมาร์สามารถน าผลขาดทุนสุทธิไปหกัเป็นค่าใช้จ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิในปีต่อไปภายใน 3 ปีเท่านั้น จะเห็นไดว้า่ไทยให้สิทธิประโยชน์
ในดา้นการน าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายมากกวา่เมียนมาร์ 

5.5.6 สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใชจ่้ายมีความแตกต่างกนั 

ในประเทศไทยอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่าเป็นระยะเวลา 
10 ปีส าหรับกิจการท่ีตั้ งอยู่ใน 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหัวต ่า  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
และอนุญาตให้หกัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ ร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนภายใน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ทั้งน้ีนอกเหนือไปจากค่าเส่ือมราคา
ปกติ ซ่ึงเมียนมาร์ไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ในส่วนน้ี แต่ให้สิทธิประโยชน์ในกรณีบริษทั
มีค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาสามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาใช้ในการหัก
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ลดหยอ่นภาษีได ้และไดสิ้ทธิหกัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ในอตัราท่ีคณะกรรมาธิการ
การลงทุนของเมียนมาร์ (MIC) ก าหนดขณะท่ีไทยไม่ไดก้  าหนดสิทธิประโยชน์ในเร่ือง
น้ีในกฎหมายส่งเสริมการลงทุน แต่ก าหนดประมวลรัษฎากร ซ่ึงให้สิทธิประโยชน์ใน
การน าค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า และสามารถหักค่า
เส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยบ์างประเภทในอตัราพิเศษ แมกิ้จการไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน 

5.6 การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์ 

ประเทศไทยและเมียนมาร์มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
ภายในประเทศ โดยได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถเปรียบเทียบได ้ดงัตารางท่ี 5.9 

ตารางท่ี 5.9  แสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง 3 แห่ง 

2. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 

8 ปี (BOI) 5 – 8 ปี 

3. การลดหยอ่นอตัราภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

- ลดหยอ่นร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
หลงัจากระยะเวลายกเวน้ภาษี
(BOI) 

- ลดหยอ่นอตัราภาษีเหลือร้อย
ละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบ
บญัชี (non BOI) 

- ลดหยอ่นร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
หลงัจากระยะเวลายกเวน้ภาษี 

- ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 
อีก 5 ปี หากน าก าไรกลบัมา
ลงทุนใหม่ภายในหน่ึงปี 

4.สิทธิประโยชน์ในการหกั
ค่าใชจ่้าย 

- อนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่า
เป็นระยะเวลา 30 ปี  
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ตารางท่ี 5.9  แสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 

4.สิทธิประโยชน์ในการหกั
ค่าใชจ่้าย (ต่อ) 

- อนุญาตให้หกัค่าติดตั้งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
จากก าไรสุทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากค่า
เส่ือมราคาปกติ 

 

5. สิทธิประโยชน์ดา้นศุลกากร - ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 
(BOI) 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบ หรือวสัดุจ าเป็นส าหรับ
การผลิตเผื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 5 ปี (BOI) และ ไม่
จ  ากดัระยะเวลาส าหรับเขต
ปลอดอากร (Free Zone) และ
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น (Bonded 

Warehouse) 

- ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบ สินคา้ทุน เคร่ืองจกัร
และส่วนประกอบ วสัดุก่อสร้าง
ท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงงานและ
สถานประกอบการ ยานพาหนะ 

เป็นระยะเวลา 5 ปี ในเขต 
Promotion Zone และไม่จ  ากดั
ระยะเวลา ในเขต Free Zone 

- ลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละ 
50 อีก 5 ปีต่อไป ส าหรับ
วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
และช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต ใน
เขต Promotion Zone 

6. การน าผลขาดทุนมาหกัเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ภายใน 5 ปี ภายใน 5 ปี 

5.6.1 ปัจจุบนัประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ไดแ้ก่ เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด ส่วนประเทศเมียนมาร์ มีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษจ๊อกผิ่ว และเขต
เศรษฐกิจพิเศษติวาลา 
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5.6.2 การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีระยะเวลาการ
ยกเวน้แตกต่างกนั โดยประเทศไทยมีการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา  8 ปี 
เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 8 ปีโดย ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้งและประเภทของกิจการ  

5.6.3 การลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ประเทศไทยจะลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็น
ระยะเวลา 5 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินได้ ส าหรับกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน หากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะลดหย่อนอตัราภาษี
เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบบญัชี ส่วนประเทศเมียนมาร์ลดหยอ่นภาษีเงินได้
ส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกัน และยงั
ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี หากมีการน าก าไรกลบัมาลงทุนใหม่  

5.6.4 สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใชจ่้ายมีความแตกต่างกนั โดยประเทศไทยอนุญาตให้หกัค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่าเป็นระยะเวลา 30 ปี และอนุญาตให้หกัค่าติดตั้ง
หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ  ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากค่าเส่ือมราคาปกติ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ในส่วน
น้ี  

5.6.5 สิทธิประโยชน์ดา้นศุลกากร 

ในเขต Free Zone ประเทศไทยเมียนมาร์มีการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 
หรือวสัดุจ าเป็นส าหรับการผลิตเผื่อการส่งออก เช่นเดียวกนั แต่ประเทศเมียนมาร์มีการ
ยกเวน้อากรส าหรับวสัดุก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงงานและสถานประกอบการ 
และยานพาหนะดว้ย  

ส่วนในเขต Promotion Zone ไทยยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัรไม่จ  ากดัระยะเวลา ส่วน
เมียนมาร์ยกเวน้ 5 ปี และไทยยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุเพื่อการส่งออก 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ สินคา้ทุน 
เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ วสัดุก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงงานและสถาน
ประกอบการ ยานพาหนะ เป็นเวลา 5 ปีเช่นเดียวกนั และเมียนมาร์ยงัลดหย่อนอากรขา
เขา้ร้อยละ 50 อีก 5 ปีต่อไป ส าหรับวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วนท่ีใชใ้นการ
ผลิต  
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5.5.6 การน าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้าย 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถน าผลขาดทุนสุทธิไปหัก
เป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิในปีต่อไปภายใน 5 ปี เช่นเดียวกนั 

5.7 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ (Double 

Tax Agreements :DTA)  

จากการศึกษาอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ พบว่าเงินไดป้ระเภทก าไรจาก
ธุรกิจ เงินปันผล ดอกเบ้ีย และค่าสิทธิ ทั้งสองรัฐต่างมีสิทธิในการจดัเก็บภาษี โดยระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์มีวิธีขจดัภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีธรรมดา  (Ordinary Credit  Method ) ซ่ึงจะ
ท าให้ผูมี้เงินได้จากทั้ ง 2 ประเทศได้รับสิทธิประโยชน์จากการไม่ต้องเสียภาษีซ ้ าซ้อน สามารถ
เปรียบเทียบเพดานอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์
กบัอตัราภาษีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ได ้ดงัตารางท่ี 5.9 

ตารางท่ี 5.10 แสดงการเปรียบเทียบเพดานอตัราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์กบัอตัราภาษีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

ประเภทเงินได้ เพดานอตัราภาษีตาม 
DTA 

อตัราภาษีตาม 

กฎหมายประเทศ
ไทย 

อตัราภาษีตาม 

กฎหมายประเทศ 

เมียนมาร์ 

ก าไรจากธุรกิจ ไม่ไดก้  าหนด ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 

เงินปันผล ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ไดรั้บการยกเวน้ 

ดอกเบ้ีย ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 

ค่าสิทธิ ร้อยละ 5 – 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

จากตารางท่ี 5.9 จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ไม่ได้ก าหนด
เพดานอตัราภาษีส าหรับก าไรจากธุรกิจ หากนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศเมียนมาร์มีเงินไดจ้าก
ก าไรจากธุรกิจในประเทศไทยจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในประเทศไทยในอตัราร้อยละ 25 โดยภาษีท่ีถูก
หักไปจะถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในเมียนมาร์ได ้และหากนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยมีเงินไดจ้ากก าไรจากธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในเมียนมาร์ใน
อตัราร้อยละ 20 โดยภาษีท่ีถูกหักไปจะถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในประเทศไทยได้
เช่นกนั  
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อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ก าหนดเพดานอตัราภาษีส าหรับเงินไดเ้งินปัน
ผลไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงเมียนมาร์ไดย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผล หากนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่น
เมียนมาร์มีเงินไดจ้ากเงินปันผลในไทยจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในไทย ร้อยละ 10 โดยภาษีท่ีถูกหักไป
จะถือเป็นเครดิตหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในประเทศเมียนมาร์ได ้

อนุสัญญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ก าหนดเพดานอตัราภาษีส าหรับเงินไดด้อกเบ้ีย
ไม่เกินร้อยละ 10 โดยประเทศไทยและเมียนมาร์หักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายผูท่ี้ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
ส าหรับดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ซ่ึงอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์จะให้
สิทธิประโยชน์ในการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดด้อกเบ้ียเหลือเพียงร้อยละ แก่นกัลงทุนท่ีมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์แลว้มีเงินไดด้อกเบ้ียจากไทย และนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีมี
รายไดด้อกเบ้ียจากประเทศเมียนมาร์ และสามารถน าภาษีท่ีถูกหกัไปจะถือเป็นเครดิตหกัออกจากภาษี
ท่ีตอ้งช าระในประเทศท่ีมีถ่ินท่ีอยูไ่ด ้

อนุสัญญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ก าหนดเพดานอตัราภาษีส าหรับเงินไดด้อกเบ้ีย
ไม่เกินร้อยละ 5-15 หากนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์มีเงินไดจ้ากค่าสิทธิในไทยจะถูกหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในประเทศไทยในอตัราร้อยละ 5-15 โดยภาษีท่ีถูกหักไปจะถือเป็นเครดิตหักออกจาก
ภาษีท่ีตอ้งช าระในเมียนมาร์ได้ และหากนกัลงทุนท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยมีเงินไดจ้ากก าไรจาก
ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในประเทศเมียนมาร์ในอตัราร้อยละ 5-15 โดยภาษีท่ี
ถูกหกัไปจะถือเป็นเครดิตหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในประเทศไทยไดเ้ช่นกนั ซ่ึงตามกฎหมายไทย
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ค่าสิทธิร้อยละ 15 และกฎหมายเมียนมาร์หกัค่าสิทธิร้อยละ 20 

 



 

 73  

 

บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างไทย
และเมียนมาร์ โดยศึกษาจากประมวลรัษฎากรของไทย พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
ไทย กฎหมายภาษีของประเทศเมียนมาร์ รวมถึงคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนังสือ บทความ และ
เวบ็ไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีจากกรมส่งเสริมการลงทุน แลว้น าขอ้มูลภาษี
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและเมียนมาร์มาท าตารางเปรียบเทียบ โดยผลการศึกษา
แบ่งเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่ 

- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์  

- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์  
- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์  

- การเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศไทยไทยและเมียน
มาร์  

- การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนระหวา่งประเทศ
ไทยและเมียนมาร์  

- การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย
และเมียนมาร์  

- สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียน
มาร์  

สามารถสรุปผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

6.1 ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งไทยกบัเมียนมาร์ สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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6.1.1 เปรียบเทียบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

1) เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
1.1) ปีภาษีของประเทศไทย คือ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของ

ทุกปี ส่วนปีภาษีของประเทศเมียนมาร์เร่ิมตั้งแต่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคม
ของทุกปี 

1.2) ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่ 180 วนัข้ึนไปถือว่าเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทย ส่วนชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ตอ้งอยู ่183 วนั
ข้ึนไปจึงถือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ซ่ึงผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
สามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจากเงินได้พึงประเมิน ได้รับการ
ยกเวน้เงินไดบ้างส่วนและเสียภาษีในอตัรากา้วหนา้ 

 1.3) แหล่งเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีของไทยและเมียนมาร์ คือ ผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ตอ้งเสีย
ภาษีจากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดในประเทศและแหล่งเงินไดน้อกประเทศ และผู ้
มิได้อยู่ในประเทศตอ้งเสียภาษีจากแหล่งเงินได้ท่ีเกิดในประเทศเท่านั้น
เช่นเดียวกนั 

1.4) ประเภทเงินไดพ้ึงประเมินของไทยและเมียนมาร์มีความแตกต่างกนั โดย
ของไทย 8 ประเภท ส่วน เมียนมาร์มี 7 ประเภท   

1.5) อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประเทศไทยจดัเก็บภาษีในอตัรา ร้อยละ 0 – 
35 โดยยกเวน้ภาษีส าหรับเงินได้ท่ีไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนเมียนมาร์
จดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 0 – 25 โดยยกเวน้ภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ท่ี
ไม่เกิน 2,000,000 จา๊ดหรือประมาณ 56,000บาท  

2) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์ 

2.1) สิทธิประโยชน์ด้านระยะเวลาท่ีถือว่าเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ พบว่า
ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเมียนมาร์ โดยผู ้มี ถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศสามารถหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นจากเงินไดพ้ึงประเมิน ไดรั้บ
การยกเวน้เงินไดบ้างส่วนและเสียภาษีในอตัรากา้วหน้า ซ่ึงผูท่ี้ถือเป็นผูมี้
ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยคือ 180 วนัข้ึนไป ส่วนเมียนมาร์ใช้ระยะเวลา
มากกวา่ไทย 183 วนัข้ึนไป 



 

 75  

2.2) สิทธิประโยชน์ด้านการยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่าประเทศ
ไทยให้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากว่า
เมียนมาร์ โดยไทยยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดท่ี้ไม่เกิน 
150,000 บาท ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินได้
ท่ีไม่เกิน 2,000,000 จา๊ต หรือประมาณ 56,000 บาท 

2.3) สิทธิประโยชน์ดา้นอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่ากรณีเงินไดท่ี้ต ่า
กว่า 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเมียน
มาร์ โดยประเทศไทยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 - 20 ซ่ึงต ่ากว่าเมียนมาร์ท่ี
เสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 - 25 กรณีเงินได้ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 
บาท ไทยและเมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราเท่ากนั และกรณีเงินได้ตั้งแต่ 
2,000,000 บาทข้ึนไป เมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่ โดยอตัราภาษี
ขั้นสูงสุดของไทยเท่ากบั ร้อยละ 35 และอตัราภาษีขั้นสูงสุดของเมียนมาร์
เท่ากบั ร้อยละ 25  

6.1.2 เปรียบเทียบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1) เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1.1) ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคลในประเทศไทยและเมียนมาร์ ไดแ้ก่ นิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศและนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในประเทศหรือไดรั้บเงินไดจ้าก
ประเทศ เช่นเดียวกนั 

1.2) ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานก าไร
สุทธิ ฐานรายไดก่้อนหักรายจ่าย ฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย 
และฐานก าไรท่ีจ าหน่ายไปต่างประเทศซ่ึงแตกต่างจากเมียนมาร์ท่ีเป็นฐาน
ก าไรสุทธิและก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์

1.3) อตัราภาษีโดยทัว่ไปประเทศไทยจดัเก็บในอตัรา ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
ซ่ึงต ่ากวา่เมียนมาร์ท่ีจดัเก็บในอตัราร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ 

 ส าหรับกิจการท่ีเป็นSMEs ประเทศไทยยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรสุทธิ 
300,000 บาทแรก ก าไรมากกว่า 300,000 บาทถึง 1,000,000 บาท จดัเก็บ
ในอตัรา ร้อยละ 15 และ ก าไรท่ีมากกว่า 1,000,000 บาทจดัเก็บในอตัรา 
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ร้อยละ 20 ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรสุทธิไม่เกิน 10,000,000 
จา๊ต (ประมาณ  283,278 บาท)ใหก้บั SMEs ท่ีจดัตั้งใหม่เป็นเวลา 3 ปี  

การโอนก าไรไปต่างประเทศ ส าหรับนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไรออกไป
จากประเทศไทยให้เสียภาษีโดยหักภาษีในอตัราร้อยละ 10 จากจ านวนเงิน
ท่ีจ าหน่ายออกไปส าหรับประเทศเมียนมาร์ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์เร่ือง
การจ าหน่ายก าไร จึงไม่มีมีการเสียภาษีหากจ าหน่ายเงินก าไรออกนอก
ประเทศ 

1.4) สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีของรัฐบาลของประเทศไทยให้
สิทธิประโยชน์ในการน าผลขาดทุนมาหกัออกจากก าไรสุทธิในปีปัจจุบนั
ไม่เกิน 5 ปี ส่วนเมียนมาร์สามารถน าผลขาดทุนมาหักออกจากก าไรสุทธิ
ไม่เกิน 3 ปี นอกจากน้ีประเทศไทยยงัให้สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการท่ีมี
ค่าจา้งเพื่อท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี (R&D) สามารถหักรายจ่าย
ทางภาษี 2 เท่า ผูป้ระกอบการท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ี
ใชส้ าหรับการวิจยัและพฒันา สามารถหักค่าสึกหรอ และค่าเส่ือมราคาใน
อตัราพิเศษ และผูป้ระกอบการการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) หักค่า
เส่ือมราคาเบ้ืองตน้ในวนัท่ีไดท้รัพยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และ
เคร่ืองจกัรในอตัราพิเศษ 

2) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์ 

2.1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการ SMEs พบวา่ ประเทศไทยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการ SMEs มากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศ
ไทยยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรสุทธิ 300,000 บาท และลดอตัราภาษีส าหรับ 
กิจการ SMEs ส่วนเมียนมาร์ ยกเวน้ภาษีให้กบักิจการ SMEs ท่ีตั้งใหม่
ส าหรับก าไรสุทธิไม่เกิน 10,000,000 จ๊าต (ประมาณ  283,278 บาท) เป็น
เวลา 3 ปี 

2.2) สิทธิประโยชน์ในการน าผลขาดทุนมาหักออกจากก าไรสุทธิ พบว่า 
ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ในการน าผลขาดทุนมาหักออกจากก าไร
สุทธิมากว่าเมียนมาร์ โดยไทยสามารถน าผลขาดทุนมาหักออกจากก าไร
สุทธิภายใน 5 ปี ส่วนเมียนมาร์ภายใน 3 ปี 
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2.3) สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใช้จ่าย พบวา่ ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์
ในการหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีมากกวา่เมียนมาร์ โดยประเทศไทยสามารถหกั
ค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาได ้2 เท่า และสามารถหักค่าเส่ือมราคาได้
ในอตัราพิเศษ 

2.4) สิทธิประโยชน์ในการโอนก าไรไปต่างประเทศ พบว่า ประเทศเมียนมาร์
ให้สิทธิประโยชน์ในการโอนก าไรไปต่างประเทศมากกวา่ไทย โดยเมียน
มาร์ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่เสียภาษี ส่วน
ประเทศไทยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 

6.1.3 เปรียบเทียบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1) เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
1.1) ค่าลิขสิทธ์ิ ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย บุคคลธรรมดาจดัเก็บตาม

บญัชีอตัราภาษีเงินได ้และนิติบุคคลจดัเก็บในอตัราร้อยละ 3 ส่วนผูมี้ถ่ินท่ี
อยู่ในเมียนมาร์ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจดัเก็บในอตัราร้อยละ 15
ส่วนผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นไทยหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 15 ส่วนเมียนมาร์หัก 
ร้อยละ 20 จะเห็นได้ว่าเมียนมาร์หักภาษี ณท่ีจ่ายจากค่าลิขสิทธ์ิมากกว่า
ไทย 

1.2) ดอกเบ้ีย จะเห็นไดว้า่เมียนมาร์ยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายให้กบัผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น
เมียนมาร์ ส่วนไทยจดัเก็บ ร้อยละ 1 ส าหรับบุคคลธรรมดา และ ร้อยละ 15 
ส าหรับนิติบุคคล ส่วนผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยูท่ ั้งไทยและเมียนมาร์จดัเก็บ ร้อยละ 
15 เท่ากนั  

1.3) เงินปันผล เมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับเงินปันผล 
ขณะท่ีไทยมีการจดัเก็บภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผล ในอตัรา 
ร้อยละ 10 

1.4) เงินไดจ้าการขายสินคา้และการให้บริการภายในประเทศ ตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท ากบัองคก์รของรัฐ ประเทศไทยหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 
1 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่ละผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงต ่ากวา่เมียนมาร์ท่ีหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่

1.5) เงินไดจ้ากการขายสินคา้ภายในประเทศ ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ี
ท ากบัห้างหุ้นส่วน บริษทั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายในประเทศ 
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ประเทศไทยไม่มีการหักภาษี ส่วนเมียนมาร์ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 
ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 

1.6) เงินไดจ้ากการให้บริการภายในประเทศ ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท า
กบัห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายในประเทศ 
ประเทศไทยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่และร้อยละ 15 
ส าหรับผูมิ้ได้มีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงสูงกว่าเมียนมาร์ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 
ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่ 

1.7) เงินไดก้ารจดัซ้ือจดัจา้งภายในประเทศ ตามสัญญา หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีท า
กบัองคก์รต่างประเทศ อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของประเทศไทยจะข้ึนอยูก่บั
ตวัการตวัแทน ส่วนเมียนมาร์ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ี
อยู ่และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่

2) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายระหวา่งประเทศไทยและ
เมียนมาร์ 

2.1) สิทธิประโยชน์ส าหรับดอกเบ้ีย พบว่า ประเทศเมียนมาร์จะให้สิทธิ
ประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศ ส่วนประเทศไทยจดัเก็บร้อยละ 1 ส าหรับบุคคลธรรมดา และร้อย
ละ 15 ส าหรับนิติบุคคล ส่วนผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยูไ่ทยและเมียนมาร์จดัเก็บใน
อตัราร้อยละ 15 เท่ากนั 

2.2) สิทธิประโยชน์ส าหรับ เงินปันผล พบว่า ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าไทย โดยเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงิน
ปันผล ส่วนไทยจดัเก็บในอตัราร้อยละ 15  

2.3) สิทธิประโยชน์ส าหรับเงินได้จากการขายสินคา้ภายในประเทศ ประเทศ
ไทยให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเมียนมาร์ โดยยกเวน้การจดัเก็บภาษีหัก ณ 
ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดจ้ากการขายสินคา้ ส่วนเมียนมาร์จดัเก็บในอตัราร้อยละ 
2 ส าหรับผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ และร้อยละ 3.5 ส าหรับผูมิ้ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น
ประเทศ 
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6.1.4 เปรียบเทียบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

1) เปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการคา้ 
1.1) ผู ้ท่ี มีหน้าท่ี เสี ยภาษีมูลค่ าเพิ่ ม /ภาษีการค้าส าห รับประเทศไทยคือ

ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการตั้งแต่1.8 ลา้นบาทต่อ
ปีข้ึนไปและผูน้ าเข้าสินค้าส่วนประเทศเมียนมาร์ คือ ผูป้ระกอบการมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการตั้งแต่ 20 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 566,556 
บาท) ต่อปีข้ึนไป ผูน้ าเขา้และท าการคา้ระหวา่งประเทศ 

1.2) ฐานภาษีการขายสินคา้และบริการของไทยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าท่ี
ไดรั้บจากการขายหรือให้บริการ ส่วนเมียนมาร์ฐานภาษีการคา้ส าหรับการ
ขายสินคา้ค านวณจากรายได้จากการขาย และการให้บริการค านวนจาก
รายไดจ้ากการบริการ หรือรายไดจ้ากการบริการหลงัหักตน้ทุนข้ึนอยู่กบั
ประเภทกิจการ 

 ฐานภาษีของการน าเขา้สินคา้ของไทยใชร้าคา C.I.F + อากรขาเขา้ + ภาษี
สรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด ส่วนเมียนมาร์ใช้
มูลค่าตน้ทุนน าเขา้ (Land Cost) คือ C.I.F. + ค่าภาระเรือเขา้ท่า + อากร
ขาเขา้ 

 ฐานภาษีการส่งออกของไทยใช้ราคา F.O.B. + ภาษีสรรพสามิต + 
ค่ าธรรมเนียม อ่ืนๆ ส่วนเมียนมาร์ค านวณจากรายได้จากการขาย 
เช่นเดียวกบัการขายสินคา้ในประเทศ 

1.3) อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยอยู่ท่ี ร้อยละ 0 - 7 ของเมียนมาร์อตัราภาษี
การคา้ท่ี ร้อยละ 0 – 120  ข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้และบริการ 

1.4) ประเทศไทยยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้และการให้บริการ 
19 ชนิด และยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการน าเข้าสินคา้ในเขตปลอด
อากร ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีการคา้ส าหรับสินคา้ 79 รายการ และการ
ให้บริการ  23 รายการ จะเห็นไดว้า่เมียนมาร์ยกเวน้ภาษีส าหรับสินคา้และ
บริการมากกวา่ไทย 

2) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการคา้ระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์  
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2.1) ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี
การคา้ มากกว่าไทย โดยเมียนมาร์มีการยกเวน้ภาษีการคา้ส าหรับการขาย
สินค้า 79 รายการ และการให้บ ริการ 23 รายการ ส่วนไทยยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการให้บริการ
รวม 19 รายการและการน าเขา้สินคา้ เช่น สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร 

6.1.5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุน 

1.1) การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ประเทศไทยมีการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 - 8 ปี  
ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี  

1.2) การลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประเทศไทยและเมียนมาร์ส าหรับกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทยจะลดหยอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับ
ก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากส้ินสุด
ระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินได ้ส่วนเมียนมาร์ไม่ไดก้  าหนดสิทธิประโยชน์น้ี
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

1.3) การยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับการส่งออกประเทศไทยไม่ได้ก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ในการการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการส่งอออกไว ้
ส่วนเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการส่งออกโดยยกเวน้ภาษีเงินได้
สูงสุดร้อยละ 50 ของก าไรจากการส่งออก 

1.4) ประเทศไทยมีการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
วตัถุดิบหรือวสัดุเพื่อการส่งออกส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบเพื่อใชใ้น
การผลิต และยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  

 การยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ประเทศไทยยกเวน้ไม่จ  ากัดระยะเวลา 
ส่วนเมียนมาร์ยกเวน้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 การยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจ าเป็นท่ีใช้ในการผลิต 
ประเทศไทยยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบเพื่อการส่งออกเท่านั้น เป็น
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ระยะเวลา 1 ปี  ส่วนมียนมาร์ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบเป็นเวลา 3 
ปี   

 นอกจากน้ีประเทศเมียนมาร์ยงัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างโรงงานหรือสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 
ซ่ึงไทยไม่ไดย้กเวน้ 

1.5)  สิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายในประเทศไทยอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี และอนุญาตให้หัก
ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุนภายใน 10 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ทั้ งน้ีนอกเหนือไปจากค่า
เส่ือมราคาปกติ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ในส่วนน้ี แต่
ให้สิทธิประโยชน์ในกรณีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนา
สามารถน าค่าใชจ่้ายดงักล่าวมาใชใ้นการหกัลดหยอ่นภาษีได ้และไดสิ้ทธิ
หักค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ในอตัราท่ีคณะกรรมาธิการการลงทุนของ
เมียนมาร์ (MIC) ก าหนด 

1.6) การน าผลขาดทุนมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในประเทศไทยสามารถน าผลขาดทุน
สุทธิไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิในปีต่อไปภายใน 5 ปี 
ส่วนประเทศเมียนมาร์สามารถน าผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นค่าใช้จ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิในปีต่อไปภายใน 3 ปีเท่านั้น จะเห็นไดว้่าประเทศ
ไทยให้สิทธิประโยชน์ในด้านการน าผลขาดทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
มากกวา่ประเทศเมียนมาร์ 

2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2.1) ประเทศไทยมีเขตเศรษกิจพิเศษ 5 แห่ง ส่วนประเทศเมียนมาร์ มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง  

2.2) การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเทศไทยมีการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็นระยะเวลา  8 ปี เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส่วน
ประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 8 ปีโดย 
ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้งและประเภทของกิจการ  
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2.3) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเทศไทยจะลดหย่อนภาษีเงินได้
ส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจาก
ส้ินสุดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน หากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะลดหย่อนอตัรภาษี
เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบบัญชี ส่วนประเทศเมียนมาร์
ลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็น
ระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกนั และยงัลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 
ปี หากมีการน าก าไรกลบัมาลงทุนใหม่  

2.4) สิทธิประโยชน์ในการหกัค่าใชจ่้าย ในประเทศไทยอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็น 2 เท่าเป็นระยะเวลา 30 ปี และอนุญาตให้หัก
ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากค่าเส่ือมราคาปกติ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ได้
ใหสิ้ทธิประโยชน์ในส่วนน้ี  

2.5) สิทธิประโยชน์ดา้นศุลกากร ในเขต Free Zone ประเทศไทยและเมียนมาร์
มีการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ หรือวสัดุจ าเป็นส าหรับการผลิต
เผื่อการส่งออก เช่นเดียวกนั แต่เมียนมาร์มีการยกเวน้อากรส าหรับวสัดุ
ก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงงานและสถานประกอบการ และ
ยานพาหนะดว้ย  

ส่วนในเขต Promotion Zone ประเทศไทยยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร
ไม่จ  ากัดระยะเวลา ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้ 5 ปี และประเทศไทย
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 5 
ปี ส่วนประเทศเมียนมาร์ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบ สินค้าทุน 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ วสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงงานและ
สถานประกอบการ ยานพาหนะ เป็นเวลา 5 ปีเช่นดียวกัน และประเทศ
เมียนมาร์ยงัลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 50 อีก 5 ปีต่อไป ส าหรับวตัถุดิบ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิต  

2.6) การน าผลขาดทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
ไทยและเมียนมาร์สามารถน าผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิในปีต่อไปภายใน 5 ปี เช่นเดียวกนั 
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6.1.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากอนุสัญญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ 

 อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์มีวิธีขจดัภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิต
ภาษีธรรมดา  (Ordinary Credit  Method ) ซ่ึงจะท าให้ผูมี้เงินได้จากทั้ ง 2 ประเทศ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไม่ตอ้งเสียภาษีซ ้ าซ้อน โดยมีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ก าไร
จากธุรกิจ  เงินปันผล ดอกเบ้ีย และค่าสิทธิ โดยมีการก าหนดเพดานอตัราภาษีขั้นต ่า ดงัน้ี 

1) ก าไรจากธุรกิจ  ไม่มีการก าหนดเพดานอตัราภาษี 
2) เงินปันผล ร้อยละ 10 
3) ดอกเบ้ีย ร้อยละ 10 
4) ค่าสิทธิ ร้อยละ 5 - 15 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ

เมียนมาร์ พบวา่ สิทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประเทศไทยให้สิทธิ
ประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกวา่ประเทศเมียนมาร์ โดยประเทศไทย
ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดท่ี้ไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนประเทศเมียนมาร์
ยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดท่ี้ไม่เกิน 2,000,000 จ๊าต หรือประมาณ 56,000 
บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรัชนุช บุญวุฒิ (2552) ไดศึ้กษามาตรการดา้นภาษี
เพื่อจูงใจการตดัสินใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม พบวา่ประเทศเวยีดนาม
ให้สิทธิประโยชน์ในดา้นการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกวา่ประเทศไทย โดยยกเวน้
เงินได ้0 – 8,000,000 ด่องต่อเดือน หริอประมาณ 0 – 319,280 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ส่วนไทย
ยกเวน้ส าหรับเงินไดสุ้ทธิระหวา่ง 0 – 150,000 บาทต่อปี หรือ 0 – 4,215 เหรียญสหรัฐต่อปี 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การโอนก าไรไปต่างประเทศ ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์
มากกว่าไทย เน่ืองจากประเทศเมียนมาร์ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองการโอนก าไรไป
ต่างประเทศจึงไม่เสียภาษีจากการโอนก าไรไปต่างประเทศ ส่วนนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไร
ออกไปจากประเทศไทยเสียภาษีโดยหักภาษีในอตัราร้อยละ 10 จากจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย
ออกไป สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสรัชนุช บุญวุฒิ (2552) ไดศึ้กษามาตรการดา้นภาษีเพื่อ
จูงใจการตดัสินใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม พบวา่ ประเทศเวยีดนามให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีการโอนก าไรไปต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย โดยประเทศ
เวียดนามไดรั้บการยกเวน้ภาษีการโอนก าไรไปต่างประเทศส่วนประเทศไทยเสียภาษีการโอน
ก าไรไปต่างประเทศในอตัราร้อยละ 10  
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การศึกษาพบว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ระยะเวลาสูงสุดในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทยนานกวา่ประเทศเมียนมาร์ 
โดยประเทศไทยยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 - 8  ปี ขณะท่ีประเทศเมียนมาร์
ยกเวน้  5 ปี แต่ประเทศเมียนมาร์มีการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีน ากลบัมา
ลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี ซ่ึงประเทศไทยไม่ไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์ดา้นน้ี นอกจากน้ีทั้งประเทศไทย
และเมียนมาร์มีการลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติเช่นเดียวกนั ซ่ึงระยะเวลาการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศเมียนมาร์นานกวา่
ประเทศไทย โดยประเทศเมียนมาร์ลดหยอ่นอตัราภาษีสูงสุด 10 ปี ส่วนประเทศไทยลดหยอ่น 
5 ปี และเมียนมาร์ยงัให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพื่อการส่งออก โดยลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสูงสุดร้อยละ 50 ของก าไรจากการส่งออกอีกดว้ย ซ่ึงมีทั้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
นพมาศ มงคลสาร (2551) ศึกษาเร่ืองกฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวยีดนาม พบวา่ ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยนานกวา่ประเทศเวียดนาม โดยใน
ประเทศไทยยกเวน้ 3 - 8 ปี ขณะท่ีเวียดนามยกเวน้ 2 - 4 ปี และพบวา่ประเทศเวียดนามมีสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหลงัการไดรั้บยกเวน้ภาษี จากร้อยละ 28 
เป็นร้อยละ 10 – 20 และลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยเสียภาษีเพียงคร่ึงหน่ึงของภาษีท่ีตอ้ง
ช าระ ส่วนประเทศไทยมีการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพียงอตัราเดียว คือลดหย่อนอตัรา
ภาษีร้อยละ 50 เท่านั้น 

 การศึกษาพบว่า อนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยท ากบัเมียนมาร์ ให้สิทธิประโยชน์ในการ
เครดิตภาษีส าหรับผูมี้เงินไดจ้ากทั้งสองประเทศ โดยใชว้ิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit) 

เพื่อขจดัภาษีซ้อน สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ ภคัชญัญา บุญชูค า (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การ
เปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศไทยและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบวา่วธีิขจดัภาษีซอ้นในอนุสัญญาภาษีซอ้นนั้น เงินไดส่้วนใหญ่ใชว้ธีิเครดิตธรรมดา  

6.3 ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหวา่งประเทศไทยและเมียน
มาร์ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

6.3.1 อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยอยู่ท่ี ร้อยละ 0 - 35 ส่วนประเทศเมียน
มาร์มีอตัราภาษีเงินไดอ้ยูท่ี่ ร้อยละ 0 - 25 ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงอตัราภาษีของจ านวนเงินได้
แต่ละช่วง พบวา่กรณีเงินไดท่ี้ต ่ากว่า 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์ทาง
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ภาษีมากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศไทยเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 - 20 ซ่ึงต ่ากว่าเมียน
มาร์ท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 - 25 กรณีเงินไดต้ั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ไทย
และเมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราเท่ากนั คือร้อยละ 25 และกรณีเงินไดต้ั้งแต่ 2,000,000 
บาทข้ึนไป เมียนมาร์จะเสียภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่  

6.3.2 ปัจจุบนัประเทศเมียนมาร์ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์เร่ืองการจ าหน่ายก าไรออกนอกประเทศจึง
ไม่มีการเสียภาษีเม่ือมีการน าก าไรออกนอกประเทศ ส่วนการจ าหน่ายเงินก าไรออกนอก
ประเทศ ส าหรับนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทยใหเ้สียภาษีโดยหกั
ภาษีในอตัราร้อยละ 10 จากจ านวนเงินท่ีจ าหน่ายออกไป 

6.3.3 ประเทศเมียนมาร์มีการยกเวน้ภาษีส าหรับเงินปันผล ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีดึงดูดให้
นกัลงทุนให้เขา้มาลงทุนในเมียนมาร์ ส่วนประเทศไทยจดัเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 10 

6.3.4 ประเทศเมียนมาร์ไม่มีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีการจดัเก็บภาษีการคา้ ซ่ึงแตกต่าง
จากประเทศไทย โดยอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยอยูท่ี่ ร้อยละ 0 - 7 และยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินค้า (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการให้บริการรวม 19 
รายการ ส่วนประเทศเมียนมาร์มีอตัราภาษีการคา้อยู่ท่ี ร้อยละ 0 – 120  ข้ึนอยู่กบัชนิด
ของสินคา้และบริการ และยกเวน้ภาษีการคา้ส าหรับการขายสินคา้ 79 รายการ และการ
ใหบ้ริการ 23 รายการ  

6.3.5 นิติบุคคลท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาร์จะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการน า
ก าไรท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนกลบัมาลงทุนใหม่โดยจะยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากก าไรสะสมท่ีน ากลบัมาลงทุนใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากท่ีมี
ก าไรเกิดข้ึน และลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ส าหรับการน า
ก าไรกลบัมาลงทุนใหม่ ซ่ึงไทยไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการน าก าไร
กลบัมาลงทุนใหม่ 

6.3.6 การหักค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาส าหรับนิติบุคคล นิติบุคคลในประเทศไทยท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายได ้2 เท่า ในค านวณก าไร
สุทธิทางภาษี ส่วนเมียนมาร์สามารถน าค่าใช่จ่ายในการวิจยัและพฒันามาหักลดหย่อน
ภาษีไดเ้ฉพาะนิติบุคคลท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 

6.4.1 แมว้า่อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาขั้นสูงสุดของประเทศไทยจะสูงกว่าประเทศเมียน
มาร์ แต่เม่ือพิจารณาถึงอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในแต่ละช่วงของเงินได ้จะเห็นวา่
บุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดไ้ม่เกิน 2,000,000 บาท ในประเทศไทยจะเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาต ่ากวา่ประเทศเมียนมาร์ หากมีเงินไดม้ากกวา่ 2,000,000 บาท บุคคลธรรมดาใน
ประเทศเมียนมาร์จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต ่ากว่าประเทศไทย ดังนั้ นบุคคล
ธรรมดาท่ีอยูร่ะหวา่งตดัสินใจเลือกลงทุนในประเทศไทยหรือเมียนมาร์ ควรพิจารณาถึง
จ านวนเงินไดท่ี้จะไดรั้บวา่อยูใ่นช่วงไหน เพื่อจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาในจ านวนท่ีต ่ากวา่ 

6.4.2 ส าหรับนิติบุคคลจากต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนตอ้งการจ าหน่ายก าไรกลบัประเทศ ถา้
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์จะไดรั้บสิทธิประโยชน์มากกว่า เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศ
เมียนมาร์ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์เร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่มีการเสียภาษีหากจ าหน่ายเงิน
ก าไรออกนอกประเทศ ส าหรับนิติบุคคลท่ีจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทยให้
เสียภาษีโดยหกัภาษีในอตัราร้อยละ 10 จากจ านวนเงินท่ีจ าหน่ายออกไป 

6.4.3 ประเทศไทยควรมีการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผล เช่นเดียวกบัประเทศเมียนมาร์
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากนกัลงทุนมากข้ึน 

6.4.4 การจัดเก็บภาษีจากการบริโภคของประเทศไทยและของประเทศเมียนมาร์มีความ
แตกต่างกนั โดยประเทศไทยมีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนประเทศเมียนมาร์มีการ
จดัเก็บภาษีการคา้ ซ่ึงการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะใหสิ้ทธิประโยชน์มากกวา่โดยสามารถ
น าภาษีซ้ือมาหกัจากภาษีขายได ้ในส่วนของอตัราภาษีการคา้ของประเทศเมียนมาร์นั้นมี
หลายอตัราข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้และบริการ ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ควรศึกษาอตัราภาษีของสินคา้และบริการแต่ละชนิด รวมถึงสินคา้และบริการท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีการคา้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการเสียภาษี
การคา้ 

6.4.5 ประเทศไทยควรก าหนดสิทธิประโยชน์จากการน าก าไรท่ีได้รับจากการส่งเสริมการ
ลงทุนกลบัมาลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้นกัลงทุนสนใจเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน เช่นเดียวกบัเมียนมาร์ท่ียกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรับการน า
ก าไรมาลงทุนใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี และยงัลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ปี ส าหรับการน าก าไรกลบัมาลงทุนใหม่ 
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6.4.6 ส าหรับนิติบุคคลมีค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา การลงทุนในประเทศไทยจะให้สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าประเทศเมียนมาร์ เน่ืองจาก สามารถน าค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีได ้2 เท่า ขณะท่ีเมียนมาร์ให้
สิทธิประโยชน์ในการน าค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันามาหักลดหย่อนภาษีเฉพาะ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
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ภาคผนวก ก 

 

รายละเอยีดอตัราภาษีการค้าและสินค้าและบริการทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีการค้าของประเทศเมียนมาร์ 

อตัราภาษีการคา้ของประเทศเมียนมาร์ 
1) อตัราภาษีการคา้ร้อยละ 5 ส าหรับสินคา้และบริการทัว่ไป  
2) อตัราภาษีการคา้ร้อยละ 3 ส าหรับการขายอสังหาริมทรัพย ์
3) อตัราภาษีร้อยละ 5 - 120 ส าหรับสินคา้พิเศษ 16 ชนิด ดงัน้ี 

3.1) บุหร่ี        ร้อยละ 120 
3.2) ยาสูบ       ร้อยละ 60 
3.3) ยาสูบเวอร์จิเนีย      ร้อยละ 60 
3.4) บุหร่ีพม่า       ร้อยละ 60 
3.5) ซิการ์       ร้อยละ 60 
3.6) ท่อยาสูบ       ร้อยละ 60 
3.7) พลู        ร้อยละ 60 
3.8) สุราชนิดต่างๆ      ร้อยละ 60 
3.9) เบียร์ชนิดต่างๆ      ร้อยละ 60 
3.10) ไวน์ชนิดต่างๆ      ร้อยละ 50 
3.11) ไมส้ัก ไมเ้น้ือแขง็และไมเ้น้ือแขง็แปรรูป   ร้อยละ 25 
3.12) หยก ทบัทิม ไพลิน เพชรและอญัมณีมีค่าอ่ืน ๆ   ร้อยละ 15 
3.13) เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหยก ทบัทิม ไพลิน เพชร 

และอญัมณีมีค่าอ่ืน ๆ      ร้อยละ 5 
3.14) ยานพาหนะเคร่ืองยนต ์1,800 CC ข้ึนไป   ร้อยละ 25 
3.15) น ้ามนัเบนซิน ดีเซล และเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน   ร้อยละ 10 
3.16) ก๊าซธรรมชาติ      ร้อยละ 8 

4) อตัราภาษีร้อยละ 0 ส าหรับสินคา้ส่งออกยกเวน้สินคา้ 6 ชนิดดงัน้ี 

4.1) น ้ำมนัดิบ       ร้อยละ 5 
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4.2) ก๊ำซธรรมชำติ      ร้อยละ 8 
4.3) ไมส้ัก ไมเ้น้ือแขง็และไมเ้น้ือแขง็แปรรูป   ร้อยละ 50 
4.4) หยก และอญัมณีมีค่ำอ่ืน ๆ     ร้อยละ 15 
4.5) เคร่ืองประดบัท่ีท ำจำกหยก และอญัมณีมีค่ำอ่ืน ๆ  ร้อยละ 5 
4.6) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ      ร้อยละ 8 

การยกเวน้ภาษีการคา้ของประเทศเมียนมาร์ ส าหรับสินคา้และบริการดงัน้ี 
1) สินคา้ 79 ชนิด ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีการคา้ ดงัต่อไปน้ี  

1.1) ขา้วเปลือก 

1.2) เมล็ดขา้วสาลี 

1.3) ขา้วโพดและธญัพืชอ่ืน ๆ 

1.4) เมล็ดถัว่ 

1.5) ถัว่ลิสง แบบมีเปลือกและไม่มีเปลือก 

1.6) งา 
1.7) เมล็ดมสัตาร์ด เมล็ดทานตะวนั เมล็ดมะขาม เมล็ดฝ้าย 

1.8) น ้ามนัปาลม์ 

1.9) ฝ้ายดิบ 

1.10) ปอและเส้นใยท่ีคลา้ยกนั 

1.11) กระเทียม, หวัหอม 

1.12) มนัฝร่ัง 
1.13) มนัส าปะหลงั  
1.14) เคร่ืองเทศ (พืช,ส่วนของพืช, ถัว่, เมล็ด, เปลือก ฯลฯ ), เคร่ืองแกง 
1.15) ผลไมส้ด 

1.16) ผกั  

1.17) ออ้ย 

1.18) ใบหม่อน 

1.19) พืชสมุนไพร 

1.20) จาก, กก และสินคา้เกษตรท่ีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง 
1.21) ฟืน ไมไ้ผ ่

1.22) สัตวมี์ชิวติ ปลา กุง้ 
1.23) รังไหม 
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1.24) ออ้ย แปรรูปและยงัไม่แปรรูป 

1.25) น ้าผึ้งและข้ีผึ้ง 
1.26) คร่ัง 
1.27) กากของถัว่ลิสง, งา , เมล็ดฝ้าย, ร าขา้ว ฯลฯ 

1.28) สารซกัฟอก สบู่หยาบ 

1.29) สารฟอกขาว (จากคราบน ้ามนั) 
1.30) เส้นดา้ยมะพร้าว 

1.31) ใบชาดอง ใบชาแหง้ 
1.32) แสตมป์ทุกประเภท 

1.33) ข้ีผึ้งและแท่งปิดผนึก 

1.34) กระดานชนวน  ดินสอส าหรับกระดานชนวน และชอลก์ 

1.35) ซอสชนิดต่างๆ 

1.36) น ้ ามนัถัว่ลิสง, น ้ ามนังา, น ้ ามนัเมล็ดทานตะวนั, น ้ ามนัร าข้าว และก้อน
น ้ามนั 

1.37) ปลาสด กุง้สด 

1.38) นมชนิดต่างๆ 

1.39) พริก 

1.40) ขมิ้น ผงขมิ้น 

1.41) ขิง 
1.42) เน้ือปลาบด 

1.43) มะขามสุก 

1.44) ธงชาติ 

1.45) ลูกปัด 

1.46) ไมบ้รรทดั ยางลบ กบเหลาดินสอ ชนิดต่างๆ 

1.47) แท่งเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ทนฟืน 

1.48) น ้ามนัมะพร้าว 

1.49) ไข่ของสัตวปี์กชนิดต่างๆ 

1.50) เมล็ดฝักทอง เมล็ดแตงโม มะม่วงหิมพานต ์

1.51) เส้ือผา้ทางศาสนา 
1.52) ตะกอนน ้ามนั 

1.53) เกลือ 
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1.54) น ้ายาง 
1.55) หมาก 

1.56) ปุ๋ย 

1.57) ยาฆ่าแมลง สารก าจดัศตัรูพืช สารฆ่าเช้ือรา ฯลฯ 

1.58) อุปการณ์เก่ียวกบัฟาร์ม เคร่ืองจกัรและช้ินส่วนเก่ียวกบัฟาร์ม  
1.59) อาหารสัตว ์

1.60) ยาส าหรับสัตว ์

1.61) พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุสัตว ์

1.62) แผงโซลาร์เซลล ์ตวัควบคุมการจ่ายพลงังานแสงอาทิตย ์ 
1.63) ฟิล์มเอ็กซเรย ์แผน่พิมพ ์และอุปกรณ์อก็ซเรยอ่ื์นๆ อุปกรณ์เก่ียวกบัยาและ

การผา่ตดั 

1.64) ผา้พนัแผล ผา้กอซ วสัดุอ่ืนๆท่ีใชท้  าแผลจากการผ่าตดั เคร่ืองแต่งกายและ
ของจิปาถะของโรงพยาบาล  

1.65) ยาและเวชกรรมอ่ืนๆ 

1.66) วตัถุดิบยา 
1.67) หนังสือ แบบฝึกหัด สมุดวาดเขียนชนิดต่างๆ และกระดาษท่ีน ามาผลิต

หนงัสือ 

1.68) ถ่านด าท่ีใชท้  าดินสอ 

1.69) ถุงยางอนามยั 

1.70) อุปกรณ์เก่ียวกบักลาโหมและทหาร 

1.71) ดินปืนชนิดต่างๆ 

1.72) เมล็ดพืชพนัผสม แปลงเพาะ 

1.73) อุปกรณ์ทางทหาร 

1.74) รถดบัเพลิง รถบรรทุกศพ 

1.75) สินคา้ปลอดภาษีท่ีจ  าหน่ายเป็นเงินตราต่างประเทศในสถานท่ีท่ีผูโ้ดยสาร
เดินทางประต่างประเทศ 

1.76) สินคา้น าเขา้และบริการส าหรับพนกังานสถานทูตและสถานกงสุลต่างชาติ 

1.77) สิ น ค้ า ท่ี ซ้ื อ ส าห รับ บ ริ โภ ค ใน ก อ งทัพ  ท่ี ใช้ งบ ป ระม าณ จ าก
กระทรวงกลาโหม 

1.78) สินคา้ CMP (cutting, making and packaging) บรรจุภณัฑ์ของสินคา้ 
CMP 
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1.79) เช้ือเพลิงท่ีจ  าหน่ายให้กบัสถานทูตต่างชาติ องค์กรสหประชาชาติ และ
นกัการทูตต่างชาติ โดยกระทรวงพลงังาน 

2)  การบริการ 23 รายการ ดงัต่อไปน้ี 
2.1) บริการบา้นเช่า 
2.2) บริการท่ีจอดรถ 

2.3) บริการประกนัชีวติ 

2.4) บริการเงินทุนขนาดเล็ก 

2.5) บริการดูแลสุขภาพ 

2.6) บริการการศึกษา 
2.7) บริการขนส่งสินคา้ 
2.8) บริการตวัแทนจดัหางาน 

2.9) บริการธนาคาร 

2.10) บริการพิธีการศุลกากร 

2.11) บริการจดัเล้ียง 
2.12) รับจา้งผลิต 

2.13) บริการจดังานศพ 

2.14) บริการดูแลเด็ก 

2.15) บริการนวดแบบเมียนมาร์ดั้งเดิม / การนวดโดยคนตาบอด 

2.16) บริการยา้ยบา้น 

2.17) บริการการศึกษา 
2.18) บริการเก็บค่าผา่นทาง 
2.19) บริการดูแลสุขภาพสัตว ์

2.20) บริการหอ้งน ้าสาธารณะ 

2.21) บริการเก่ียวกบัวฒันธรรมและศิลปะ 

2.22) บริการขนส่งสาธารณะ  
2.23) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีจ่ายใหอ้งคก์รของรัฐ 
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ภาคผนวก ข 

 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ คุณศักด์ิชัย เหลืองสถิตกุล ผูอ้  านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน โดยมี
ค าถามดงัน้ี 

1) นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยในปัจจุบนั  
2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน 

3) หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวปรีชญา ธรรมลงักา 

วนั เดือน ปี เกดิ 26 มกราคม พ.ศ. 2533 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2554  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีธุรกิจสัมพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ  
ส านกัธุรกิจประตูชา้งเผอืก 

 
 

 
 

 


