
เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 

(Individual  Study) 

 

เร่ือง   การเสียภาษเีงนิได้ของสามแีละภริยาตามกฎหมายใหม่ 

 

จดัท าโดย  นายชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๑ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



เร่ือง   การเสียภาษเีงนิได้ของสามแีละภริยาตามกฎหมายใหม่ 

 

 

จดัท าโดย  นายชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม 

 

 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๑  ปี ๒๕๕๖ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานนีเ้ป็นความคดิเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



ก 

 

บทคัดย่อ 

  เดิมประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ  ก าหนดให้เงินได้

พึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  และใหส้ามีมีหนา้ท่ีและความรับผดิในการยื่นรายการ

และเสียภาษี  แต่ถา้ภริยามีเงินไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้ง  ไม่ว่าจะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่  

ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดป้ระเภทเงินเดือน

ค่าจา้ง  โดยมิให้ถือเป็นเงินไดข้องสามีก็ได ้ แต่เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉยัท่ี 17/2555 ลง

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555  ว่า บทบญัญติัทั้งสองมาตราขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  เป็นอนัใช้

บงัคบัมิได ้ จึงมีการตราพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2555  

ยกเลิกบทบญัญติัทั้งสองมาตรา  และเพิ่มเติมมาตรา 57 ฉ  ให้สามีและภริยามีสิทธิเลือกยื่น

รายการและเสียภาษีวิธีใดวิธีหน่ึงใน 4 วิธี  คือ  1.แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั    

2.ยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนัในนามของสามี  3.ยื่นรายการและเสียภาษีรวมกนัในนามของ

ภริยา   และ4.ยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้งในนามของแต่ละฝ่าย

กฎหมายใหม่น้ีนอกจากจะท าให้การยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาเปล่ียนแปลง

แล้ว  ยงัท าให้การหักค่าใช้จ่าย  ค่าลดหย่อนและจ านวนภาษีท่ีต้องเสียเปล่ียนแปลงด้วย        

การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สิทธิสามีภริยาเลือกเสียภาษีไดอ้ย่างเต็มท่ี

และเป็นแรงจูงใจให้สามีและภริยาท างาน  ท าธุรกิจหรือหารายได้เพิ่มข้ึน  อนัเป็นผลดีต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ. 

  ค ำส ำคัญ 

  สามีและภริยา, เงินไดพ้ึงประเมิน, การยืน่รายการและเสียภาษี. 
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Abstract 

  In the past the assessable income of the wife shall 

be treated as income of the husband and the husband shall 

have the duty and liability to file a return and pay tax (The 

Revenue Code section 57ter).  If a wife has assessable income 

from hire of service, She may file a return and pay tax 

separately from the husband (The Revenue Code section 

57quinque).  The Constitution Court gave the decision on 4 

July 2012 that both sections are contrary to or inconsistent 

with the Constitution and shall be unenforceable. So the 

Government enacted the Emergency Decree (no.18) B.E.2555 

repealing both sections and adding section 57sex. According 

to section 57sex a husband and wife entitles to file a return 

and pay tax 4 methods. 1.Filing a return and pay tax 

separately each other. 2.Filing a return and pay tax together 

in the name of a husband. 3.Filing a return and pay tax 

together in the name of a wife. And 4.Filing a return and pay 

tax separately each other only in respect of the income 

derived by virtue of hire of service. The new law changes  

filing a return and pay tax as well as deduction, allowances 

and amount of tax paid. The changes happen in order to 

entitle fully husbands and wives to select paying tax and 

inspire them to work, do business and earn more income. So 

the changes are useful  for the country’s economy. 
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  Husband and wife, assessable income, file a return 
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ในกรณีที่สามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี (ปีปฏิทิน หรือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคมถึง 31 ธันวาคม ) เดิมประมวลรัษฎากร  มาตรา  57  ตรี และมาตรา 57 เบญจ บัญญัติ

ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี  และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิด

ในการยื่นรายการและเสียภาษี  แต่ถ้าภริยามีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้าง  ไม่ว่าจะมีเงินได้

ประเภทอืน่ด้วยหรือไม่  ภริยาจะแยกยื่นรายการเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็นเงิน

ได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างโดยมิให้ถือเป็นเงินได้ของสามีกไ็ด้  แต่ต่อมามีพระราชก าหนดแก้ไข

เพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18)  พ.ศ.2555  มาตรา 4 และมาตรา 5 ยกเลิกมาตรา 57 ตรี 

และมาตรา 57 เบญจ ตามล าดับ 

เหตุท่ีมีการยกเลิกมาตรา  57  ตรีและมาตรา  57  เบญจดงักล่าว  เพราะศาลรัฐธรรมนูญ

มีค าวนิิจฉัยที ่17/2555 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2555 วา่  “ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 และมาตรา 

57 เบญจ ท่ีก าหนดให้การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาท่ีอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีท่ีล่วง

มาแล้ว  ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี  และให้สามีมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี  และก าหนดให้เฉพาะภริยาท่ีมีเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (1) ไม่วา่จะมีเงินไดพ้ึงประเมินประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่  สามารถแยกยื่น

รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  โดย

มิใหถื้อวา่เป็นเงินไดข้องสามีตามมาตรา 57 ตรี นั้น  เป็นบทบญัญติัท่ีท าให้สามีภริยา  ในกรณี

ท่ีภริยามีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตอ้งเสียภาษีสูงกว่า

กรณีของสามีภริยาท่ีภริยามีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  และยงัท าให้หญิงมีสามีซ่ึงมี

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตอ้งเสียภาษีสูงกวา่หญิงโสดท่ีมี

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8)  ทั้งยงัไม่เป็นการมุ่งสร้างความ

มัน่คงของสถาบนัครอบครัว  ชายหญิงจึงไม่นิยมสมรสกนัเพราะตอ้งรับภาระภาษีในอตัราท่ี

สูงข้ึน  ท่ีสมรสกนัอยูแ่ลว้ก็ตอ้งวางแผนภาษีโดยการจดทะเบียนหยา่เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งน าเอาเงิน
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ไดพ้ึงประเมินของทั้งสองฝ่ายมารวมกนัให้ตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน  บทบญัญติัทั้งสอง

มาตราดงักล่าวจึงขดัต่อหลกัความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุ

แห่งความแตกต่างในเร่ืองสถานะของบุคคล  และมิไดเ้ป็นมาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดั

อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา 30 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉยัวา่  ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ มี

ปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30 เป็นอนัใช้บงัคบัมิไดต้ามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 6” 

ค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญดงักล่าวเป็นค าวินิจฉยักลบัค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญเดิมท่ี 

48/2545  ลงวนัท่ี  12  กันยายน  2545  ท่ีวินิจฉัยว่า  “ประมวลรัษฎากรมาตรา  57  ตรี 

ก าหนดใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามีและให้สามีมีหนา้ท่ียื่นรายการ

เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแทนภริยานั้น  แมจ้ะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลผูเ้ป็นสามีอยูบ่า้งก็ตาม  แต่ก็เป็นไปเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีของรัฐ  

มิได้กระทบต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพทั้งส่วนบุคคล  ครอบครัว  และทรัพยสิ์น

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  มาตรา  29  นอกจากน้ีบทบญัญติัมาตราดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั

กบัสามีและภริยาทั้งหมดท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินเป็นการทัว่ไปอย่างเท่าเทียมกนั  จึงถือไม่ไดว้่า

เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด  

เพศ  อาย.ุ.. ตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30 วรรคสาม 

ส่วนมาตรา  57  เบญจ  ท่ีบญัญติัให้ภริยาแยกยื่นเสียภาษีต่างหากจากสามีได ้ หากมี

รายไดต้ามมาตรา  40(1)  ด้วยนั้น  เป็นบทยกเวน้มาตรา  57  ตรี  และมิไดเ้ป็นบทบงัคบัแต่

อย่างใด  เพียงแต่ให้สิทธิภริยาท่ีจะแยกยื่นเสียภาษีต่างหากจากสามีเพราะเงินได้ท่ีมาจาก

น ้าพกัน ้ าแรงของหญิงผูเ้ป็นภริยาเท่านั้น  ซ่ึงสิทธิดงักล่าวยอ่มเป็นประโยชน์ทั้งสามีและภริยา  

มิไดเ้ป็นประโยชน์แก่ภริยาฝ่ายเดียว  จึงไม่ใช่กฎหมายท่ีเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม
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ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศหรือสถานะบุคคล  ทั้งยงัเป็นกฎหมายเฉพาะ

เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา  69 ก าหนดไวเ้ท่าท่ีจ  าเป็นโดย

มิไดก้ระทบกระเทือนต่อสาระส าคญัและเสรีภาพของสามีหรือภริยาแต่อยา่งใด 

ส าหรับบญัชีอตัราภาษีเงินไดท่ี้เป็นอตัราภาษีกา้วหน้านั้น  ประมวลรัษฎากรก าหนด

ตามความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลและใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปแก่คนโสดและคู่สามี

ภริยาทุกคน  จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม และด้วยเหตุผลดังกล่าว  

มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ  ไม่ไดข้ดัขวางต่อการส่งเสริมความเสมอภาคของชายและ

หญิง  หรือขดัขวางต่อการเสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความ

เขม้แขง็ของชุมชน  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 80  

 ดงันั้น  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ตรีและ มาตรา 57 เบญจ จึงไม่ขดัหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 29  มาตรา  30 และมาตรา 80” 

 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพนัรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลและ

องคก์รอ่ืนของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 มาตรา 216 วรรค 

5 และตามมาตรา  27  ของรัฐธรรมนูญดงักล่าว  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไว้

โดยชดัแจง้  โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมไดรั้บความคุม้ครองและ

ผูกพนัรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ

โดยตรงในการตรากฎหมาย  การใชบ้งัคบักฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง ( เป็นไป

ตามหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ )  เม่ือค าวินิจฉัยใหม่วินิจฉัยว่าประมวล

รัษฎากร มาตรา  57  ตรี และมาตรา  57  เบญจขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30  เป็นอนั

ใช้บงัคบัมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6  รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดดงักล่าว

ยกเลิกบทบญัญติัทั้งสองมาตรา  โดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  25  ธนัวาคม  2555 ซ่ึงเป็นวนั

ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
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นอกจากพระราชก าหนดดงักล่าวจะยกเลิกบทบญัญติัทั้งสองมาตราแลว้  ยงับญัญติัให้

เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร  “ในการเก็บภาษีเงินไดจ้ากสามีภริยา

นั้น  ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหนา้ท่ียื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บใน

ระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ตามมาตรา  56  

 ในกรณีท่ีเงินไดพ้ึงประเมินไม่อาจแยกไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่เป็นของสามีหรือภริยาแต่ละ

ฝ่ายจ านวนเท่าใด  ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง  เวน้แต่เงินได้

พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  สามีและภริยาจะแบ่งเงินไดพ้ึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตาม

ส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้ แต่รวมกนัตอ้งไม่น้อยกว่าเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ  ถา้ตกลงกนัไม่ได ้ 

ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง 

 สามีและภริยาจะตกลงยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนั  โดยให้ถือเอาเงินไดพ้ึงประเมิน

ของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงก็ได้  หรือจะแยกยี่นรายการและเสียภาษี

เฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1)  โดยมิใหถื้อเอาเป็นเงินไดข้องอีกฝ่ายหน่ึง

ก็ได ้ แต่ถา้มีภาษีคา้งช าระ  สามีและภริยาตอ้งร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้น 

 เม่ือได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็น

วิธีการยื่นรายการส าหรับปีภาษีนั้นตลอดไป  เวน้แต่อธิบดีจะอนุมติัให้เปล่ียนแปลงวิธีการ

เลือกยืน่รายการดงักล่าว” 

 บทบญัญติัมาตรา  57  ฉ ดงักล่าวใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ.

2555  ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในพ.ศ.2556 เป็นตน้ไป  ไม่มีผลยอ้นหลงัไปใชบ้งัคบักบัการเสียภาษี

ของสามีภริยาก่อนปีภาษีพ.ศ.2555  การเสียภาษีก่อนปีภาษีพ.ศ.2555  ยงัคงเป็นไปตามมาตรา  

57  ตรี และมาตรา  57  เบญจ  เพราะมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร ( ฉบบัท่ี 18 ) พ.ศ.2555 บญัญติัวา่  “บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรท่ีถูกยกเลิกหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดน้ีให้ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปเฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษี

อากรท่ีคา้งอยู่หรือท่ีพึงช าระก่อนวนัท่ีพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั”  ทั้งการเสียภาษีก่อนปีภาษี 
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พ.ศ.2555  ก็มีค  าวนิิจฉยัวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญเดิมท่ี  48/2545  ลงวนัท่ี  12  กนัยายน 2545 วา่

บทบญัญติัมาตรา  57  ตรีและมาตรา  57  เบญจไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา  57  ฉ แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายใหม่นั้นมีผลท าให้หนา้ท่ีในการ

เสียภาษีเงินไดข้องสามีและภริยาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  

มาตรา 73 เปล่ียนแปลงหลายประการ  ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการยื่นรายการและ

เสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย  การหักค่าลดหย่อน และจ านวนภาษีท่ีต้องเสีย ข้อเขียนน้ีมี

วตัถุประสงค์ศึกษาการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  เพื่อให้สามีภริยาสามารถท าหน้าท่ีเสียภาษีให้

ถูกตอ้งครบถว้นและประหยดัตามกฎหมาย 

1. การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการยืน่รายการและเสียภาษี 

 ตามบทบญัญติัมาตรา  57 ฉ  สามีและภริยามีสิทธิเลือกยืน่รายการและเสียภาษีดงัน้ี 

 1.1 แยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั 

 ตามวธีิน้ีเงินไดพ้ึงประเมินของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นน าไปยืน่รายการและเสียภาษีในนามของ

ตนเองแยกต่างหากจากกนั  ในกรณีท่ีไม่อาจแยกไดช้ดัแจง้วา่เป็นเงินไดข้องสามีและภริยาแต่

ละฝ่ายจ านวนเท่าใด  ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง  เวน้แต่เงิน

ไดพ้ึงประเมินจากธุรกิจ  การพาณิชย ์ การเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรม  การขนส่งหรือการ

อ่ืนๆตามมาตรา 40(8)  แห่งประมวลรัษฎากร  สามีและภริยาจะแบ่งเงินไดพ้ึงประเมินเป็นของ

แต่ละฝ่ายตามส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้ แต่รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่เงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ  ถา้ตก

ลงกนัไม่ได ้ ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง 

 เม่ือไดเ้ลือกยืน่รายการดงักล่าวในปีภาษีใดแลว้  ใหถื้อวา่เป็นวิธีการยื่นรายการส าหรับ

ปีภาษีนั้ นตลอดไป  เวน้แต่อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุมัติให้เปล่ียนแปลงวิธีการเลือกยื่น

รายการ 



6 
 

  

ตัวอย่างที ่ 1 

 สามีมีเงินได้จากเงินเดือนรวมทั้ งปี  1,200,000  บาท  ภริยามีเงินได้จากวิชาชีพ

กฎหมายรวมทั้งปี 2,000,000 บาท  สามีและภริยาย่อมมีสิทธิเลือกแยกยื่นรายการและเสียภาษี

ส าหรับเงินไดส่้วนของตนต่างหากจากกนัได ้ สามีไม่ตอ้งน าเงินไดข้องภริยามารวมกบัเงินได้

ของตนเพื่อยืน่รายการและเสียภาษีเหมือนในอดีต 

 ตัวอย่างที ่ 2 

 สามีและภริยามีเงินไดท้ั้งปีจากค่าเช่าท่ีดินรวมกนั 1,000,000 บาท  ตกลงแบ่งเป็นของ

สามีร้อยละ 40  ภริยาร้อยละ 60  ดงัน้ี  ถือเป็นเงินได้ของสามี 400,000 บาท  และของภริยา 

600,000  บาท  แต่ละฝ่ายต่างน าเงินได้ส่วนของตนไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของ

ตนเอง 

 ตัวอย่างที ่ 3 

 สามีและภริยามีเงินไดจ้ากค่าเช่าท่ีดินรวมกนัทั้งปี 1,000,000 บาท  แต่ไม่ไดต้กลงกนั

วา่เป็นค่าเช่าของแต่ละฝ่ายจ านวนเท่าใด  ดงัน้ี ถือเป็นเงินไดข้องสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง

คือ 500,000 บาท  แต่ละฝ่ายต่างน าเงินได ้500,000 บาท ไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของ

ตนเอง 

ตัวอย่างที ่ 4 

 สามีและภริยามีเงินได้ทั้งปีจากการเปิดร้านขายขนมร่วมกนั 1,000,000 บาท  ตกลง

แบ่งเป็นของสามีร้อยละ 20  ภริยาร้อยละ 80  ดงัน้ี  ถือเป็นเงินไดข้องสามี 200,000 บาท  และ

ของภริยา 800,000 บาท  แต่ถา้ตกลงกนัไม่ไดใ้หถื้อเป็นเงินไดข้องสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง
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คือ 500,000 บาท  แต่ละฝ่ายต่างน าเงินไดส่้วนของตนไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของ

ตนเอง 

 ตัวอย่างที ่ 5 

 ตามตวัอย่างท่ี 4 ท่ีสามีและภริยาตกลงแบ่งส่วนเงินไดร้้อยละ 20  เป็นของสามีและ

ร้อยละ 80 เป็นของภริยานั้น  หากต่อมาพบว่ายื่นเงินได้พึงประเมินจากการขายขนมขาดไป 

200,000 บาท  การยื่นรายการเพิ่มเติมสามีและภริยายงัคงตอ้งแบ่งส่วนเงินไดเ้ป็นของสามีร้อย

ละ 20 และของภริยาร้อยละ 80 เช่นเดิม  เงินได้ท่ีตอ้งปรับปรุงรายการจึงเป็นส่วนของสามี 

40,000 บาท ( 200,000x20/100 )  และส่วนของภริยา 160,000 บาท ( 200,000x20/100 ) 

 ถา้สามีและภริยาตอ้งการเปล่ียนแปลงส่วนเงินไดท้ั้งในกรณียื่นรายการฉบบัปกติและ

ฉบบัเพิ่มเติมดงักล่าว  เช่น  แบ่งเป็นของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง  หรือเปล่ียนแปลงส่วน

เงินไดเ้ป็นของสามีร้อยละ 40  ภริยาร้อยละ 60  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร 

 ขอให้สังเกตว่าเฉพาะการเปล่ียนแปลงส่วนของเงินได้ในปีภาษีเดียวกันจึงจะต้อง

ไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร  หากเป็นการเปล่ียนแปลงส่วนของเงินไดใ้นปีภาษีอ่ืนไม่

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร  เพราะมาตรา  57 ฉ วรรคทา้ยบงัคบัเฉพาะกรณีการ

เปล่ียนแปลงในภาษีเดียวกนัเท่านั้นท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากร 

1.2 ยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนัในนามของสามี 

 ตามวธีิน้ีเงินไดข้องภริยาใหถื้อเป็นเงินไดข้องสามี  และใหส้ามียืน่รายการและเสียภาษี

ในนามของตนเอง 

 ตัวอย่าง 

 สามีมีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 1,000,000 บาท  และจากค่านายหน้า 200,000 บาท  

ส่วนภริยามีเงินไดท้ั้งปีจากวิชาชีพบญัชี 2,000,000 บาท  นอกจากนั้นสามีและภริยายงัมีเงินได้
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จากค่าเช่าท่ีดินรวมกนัทั้งปี 1,000,000 บาท  แบ่งกนัฝ่ายละก่ึงหน่ึง 500,000 บาท  สามีจึงมีเงิน

ไดร้วม 1,700,000 บาท  ส่วนภริยามีเงินไดร้วม 1,500,000 บาท  ดงัน้ี  ภริยามีสิทธิเลือกน าเงิน

ไดท้ั้งหมด 1,500,000 บาท  ไปรวมกบัเงินไดข้องสามีและยื่นรายการและเสียภาษีในนามของ

สามี 

 1.3 ยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนัในนามของภริยา 

 เงินไดข้องสามีใหถื้อเป็นเงินไดข้องภริยา  และให้ภริยายื่นรายการและเสียภาษีในนาม

ของตนเอง 

 ตัวอย่าง 

 ตามตวัอยา่งท่ีแลว้แทนท่ีภริยาจะเลือกน าเงินไดข้องตนรวม 1,500,000 บาทไปรวมกบั

เงินไดข้องสามีและยืน่รายการและเสียภาษีในนามของสามี  สามีกลบัน าเงินได ้1,700,000 บาท

ของตนไปรวมกบัเงินไดข้องภริยา  และยืน่รายการและเสียภาษีในนามของภริยาก็มีสิทธิท าได ้

 1.4 ยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินได้จากเงินเดือนค่าจ้างตามมาตรา 40(1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร 

 ตามวิธีน้ีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีสิทธิน าเงินได้จากเงินเดือนค่าจา้งตามมาตรา 

40(1) แห่งประมวลรัษฎากรของตนไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของตนเอง  ส่วนเงินได้

ประเภทอ่ืนยงัคงยืน่รายการและเสียภาษีในนามของสามีหรือภริยา  แลว้แต่จะเลือก 

 ตัวอย่าง 

 ตามตวัอยา่งดงักล่าวมาแลว้  สามีจะเลือกน าเงินไดจ้ากเงินเดือน 1,000,000 บาทไปยื่น

รายการและเสียภาษีในนามของตนเองแยกต่างหากจากภริยา  ส่วนเงินไดท่ี้เหลืออีก 700,000 

บาท น าไปรวมกบัเงินไดข้องภริยาและยืน่รายการและเสียภาษีในนามของภริยาก็มีสิทธิท าได ้
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 การเลือกยื่นรายการและเสียภาษีวิธีใดวิธีหน่ึงใน 4 วิธีดังกล่าวไม่จ  าต้องปฏิบัติ

เหมือนกนัทุกปีภาษี  สามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้กปีภาษี  เพราะกฎหมายมิไดบ้งัคบัวา่หากเลือก

วิธีใดแล้วตอ้งใช้วิธีนั้นทุกปีภาษีตลอดไป  ท่ีวรรคทา้ยของมาตรา 57 ฉ บญัญติัว่า  “เม่ือได้

เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแลว้  ให้ถือวา่เป็นวิธีการยื่นรายการ

ส าหรับปีภาษีนั้นตลอดไป  เวน้แต่อธิบดีจะอนุมติัให้เปล่ียนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการ

ดงักล่าว” หมายถึงการเปล่ียนแปลงเฉพาะปีภาษีนั้นๆเท่านั้น  มิไดห้มายถึงการเปล่ียนแปลงใน

ปีภาษีอ่ืน 

 ปัญหาว่าหากมีภาษีค้างช าระ  สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช าระ

น้ันหรือไม่? 

 บทบญัญติัเดิมคือมาตรา 57 ตรี ก าหนดให้สามีมีหน้าท่ีและความรับผิดในการยื่น

รายการและเสียภาษี  แต่ถา้มีภาษีคา้งช าระและภริยาไดรั้บแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  ให้

ภริยาร่วมรับผิดในการเสียภาษีท่ีค้างช าระนั้นด้วย  แต่ตามบทบญัญติัใหม่คือ  มาตรา 57 ฉ  

สามีภริยามีสิทธิเลือกยื่นรายการและเสียภาษีแยกหรือรวมกนัได ้ กรณียื่นรายการและเสียภาษี

แยกกนันั้น  มาตรา 57 ฉ มิไดบ้ญัญติัใหส้ามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิดในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระ  

เฉพาะกรณียื่นรายการและเสียภาษีรวมกนัเท่านั้นท่ีบญัญติัให้สามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิดใน

การเสียภาษีท่ีคา้งช าระ  แมจ้ะมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินได้จาก

เงินเดือนค่าจา้งตามมาตรา 40(1) ก็ตาม 

2. การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการหักค่าใช้จ่าย 

 พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2555 มิได้แก้ไข

เพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัหกัค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด  ฉะนั้น  การหกัค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีของ

สามีและภริยายงัคงเป็นไปตามมาตรา  42  ทว ิถึงมาตรา  46  แห่งประมวลรัษฎากร  อยา่งไรก็ดี  

กรณีท่ีไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจง้ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่าย

จ านวนเท่าใด  และสามีและภริยาตกลงแบ่งเงินไดก้นั  และเงินไดพ้ึงประเมินประเภทนั้นได้
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ก าหนดให้หกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควรได ้ ก็ให้สามีและภริยาเฉล่ียค่าใช้จ่ายตาม

สัดส่วนของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดแ้บ่งเป็นของแต่ละฝ่าย 

 ตัวอย่าง 

 สามีและภริยามีเงินได้จากการขายอาหารร่วมกนัซ่ึงไม่อาจแยกได้จ  านวน 400,000 

บาท   โดยสามีและภริยาไดเ้ลือกแบ่งเงินไดด้งักล่าวตามส่วนท่ีตกลงกนั  คือส่วนของสามีร้อย

ละ 40 เป็นเงิน 160,000 บาท ( 400,000x40/100 ) ส่วนของภริยาร้อยละ 60 เป็นเงิน 240,000 

บาท ( 400,000x60/100 )  ซ่ึงกิจการดงักล่าวมีหลกัฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายรวม 360,000 บาท  

ดงันั้น  ถา้เลือกหกัค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร  สามีและภริยาจะตอ้งเฉล่ียค่าใชจ่้าย

ตามสัดส่วนของเงินได ้โดยสามีหกัได ้144,000 บาท (360,000x70/100 ) ภริยาหักได2้16,000 

บาท ( 360,000x60/100 ) หรือสามีเลือกหกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาซ่ึงหกัไดร้้อยละ 70 (ตาม

อตัราท่ีกฎหมายก าหนด)  เป็นเงิน 112,000 บาท ( 160,000x70/100 ) ส่วนภริยาเลือกหัก

ค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควรตามส่วนเฉล่ียจ านวน 216,000 บาท ก็ได้1 

 นอกจากน้ียงัท าใหก้ารหกัค่าใชจ่้ายส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) 

เปล่ียนแปลงดว้ย  ซ่ึงมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บญัญติัวา่  “เงินไดพ้ึงประเมินตาม

ความในมาตรา 40(1) และ (2)  ยอมให้หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40  แต่รวมกนัตอ้ง

ไม่เกิน 60,000 บาท 

 ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึง  และความเป็นสามี

ภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี  ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามเกณฑใ์นวรรคหน่ึง” 

 ตามบทบญัญติัดงักล่าวหากเงินไดท่ี้ภริยาไดรั้บเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) 

เท่านั้น  ภริยายอ่มหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  แต่ถา้ภริยามี

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) รวมอยูด่ว้ย  เงินไดด้งักล่าวเดิมมาตรา  57  ตรีให้ถือเป็นเงิน
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ไดข้องสามี  จะตอ้งมีการเฉล่ียค่าใชจ่้าย  เพราะมาตรา 42 ทวิก าหนดให้เงินไดพ้ึงประเมินตาม

มาตรา 40(1) และ (2) หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมารวมกนัไดไ้ม่เกิน 60,000 บาท และถา้ภริยาใช้

สิทธิหกัค่าใชจ่้ายส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) เต็มจ านวน 60,000 บาทแลว้  สามี

ไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) ของภริยาอีก  มิฉะนั้น  จะ

เป็นการใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ( ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1045/2551 )  

แต่เม่ือตามกฎหมายใหม่คือ มาตรา 57 ฉ  สามีและภริยามีสิทธิเลือกยื่นรายการและเสียภาษี

ต่างหากจากกนั  เงินไดข้องภริยาไม่ถือเป็นเงินไดข้องสามี  แต่ละฝ่ายจึงมีสิทธิหกัค่าใชจ่้ายเป็น

การเหมาได้ร้อยละ 40  แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  โดยไม่ตอ้งมีการเฉล่ียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ดี  กรณีท่ีนอกจากจะมีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แลว้  ยงัมีเงินได้

พึงประเมินประเภทอ่ืนรวมอยู่ดว้ย  เช่น  เงินไดจ้ากค่าเช่าตามมาตรา 40(5)  และมีการแยกยื่น

รายการและเสียภาษีส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1)  ก็ตอ้งมีการเฉล่ียค่าใชจ่้ายกบั

เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2)  ท่ีรวมยืน่รายการและเสียภาษี  และหากการแยกยื่นรายการ

และเสียภาษีส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1)  ไดมี้การหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาเต็ม

จ านวน 60,000 บาท  แลว้จะมีการเฉล่ียค่าใชจ่้ายอีกไม่ได ้

3. การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการหักค่าลดหย่อน 

 มาตรา  47 (2) แห่งประมวลรัษฎากรเดิมบญัญติัว่า  “ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมี

เงินได ้ ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี  การหกัค่าลดหยอ่นตาม (1) (ก) และ (ข) ให้

หกัลดหย่อนรวมกนัได ้60,000 บาท  แต่ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้อยู่ตลอดปีภาษี  ให้ต่าง

ฝ่ายต่างหกัลดหยอ่นไดต้าม (1) (ก)  และส าหรับการหกัลดหยอ่นตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ให้ต่าง

ฝ่ายต่างหกัไดก่ึ้งหน่ึงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแต่ละกรณี” 

 บทบญัญติัดงักล่าวไดถู้กยกเลิกโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2555  มาตรา 3  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน  “(2) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่าย

ต่างมีเงินได ้ การหักลดหย่อนตาม (1) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกนัได ้60,000 บาท” 
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บทบญัญติัใหม่น้ีใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปีภาษีพ.ศ.2555  ท่ีจะตอ้งยื่นรายการ

ในพ.ศ.2556 เป็นตน้ไป 

 บทบญัญติัใหม่ให้หักค่าลดหย่อนส าหรับผูมี้เงินไดต้ามมาตรา 47 (1) (ก)  และสามี

หรือภริยา  ตามมาตรา 47(1) (ข) รวมกนัไม่เกิน 60,000 บาท  โดยไม่ค  านึงว่าความเป็นสามี

ภริยาจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่  จึงต่างจากบทบญัญติัเดิมท่ีความเป็นสามีและภริยาจะตอ้งมี

อยูต่ลอดปีภาษีจึงจะหกัลดหยอ่นรวมกนัได ้60,000 บาท 

 นอกจากน้ีบทบญัญติัเดิมการหกัค่าลดหยอ่นบุตรตามมาตรา 47 (1) (ค) การศึกษาบุตร

ตามมาตรา 47 (1) (ฉ)  และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมตามมาตรา 47 (1) (ซ) ต่างฝ่ายต่างหักไดก่ึ้งหน่ึง

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแต่ละกรณี  บทบญัญติัใหม่มีการยกเลิกบทบญัญติัเดิม  จึงมีปัญหาวา่

ตามบทบญัญติัใหม่สามีและภริยามีสิทธิหกัลดหยอ่นบุตร  การศึกษาบุตรและดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ไดห้รือไม่เพียงใด? 

 บทบญัญติัเดิมใหห้กัลดหยอ่นไดเ้พียงก่ึงหน่ึง  เม่ือมีการยกเลิกแสดงวา่บทบญัญติัใหม่

มีเจตนารมณ์ให้หักลดหย่อนไดเ้ต็มจ านวน  ฉะนั้น  ส าหรับบุตรและการศึกษาบุตรนั้น  หาก

สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิน าบุตรและการศึกษาบุตรมาหักไดเ้ต็ม

จ านวนตามท่ีมาตรา 47 (1) (ค) และ (ฉ) ไดก้ าหนดไว ้ ทั้งน้ีไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะมีอยู่

ตลอดปีภาษีหรือไม่  ส่วนดอกเบ้ียเงินกูย้ืมนั้น  หากสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดแ้ละต่าง

ฝ่ายต่างกูย้ืม  ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหกัลดหยอ่นส าหรับดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนของตนตามเกณฑ์ท่ี

มาตรา 47 (1) (ซ) ไดก้ าหนดไว ้ ทั้งน้ี  ไม่วา่ความเป็นสามีภริยาจะไดมี้อยูต่ลอดปีภาษีหรือไม่ก็

ตาม2  บทบญัญติัใหม่จึงใหสิ้ทธิสามีและภริยาหกัค่าลดหยอ่นบุตร  การศึกษาบุตรและดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืไดเ้พิ่มข้ึน 

4. การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัจ านวนภาษีทีเ่สีย 

                                                           

 



13 
 

 การท่ีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใชอ้ตัรากา้วหนา้ ( Progressive  Rate ) ท่ีเงินไดสุ้ทธิยิ่ง

สูงยิ่งตอ้งเสียภาษีในอตัราสูงนั้น  การไม่ให้ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีตาม

กฎหมายใหม่นั้น  โดยทัว่ไปย่อมท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งเสียนอ้ยลง  เพราะเม่ือฐานภาษีต ่าลง  

อตัราภาษีท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งเสียก็ต ่าลงดว้ย  และอีกเหตุผลหน่ึงก็คือการยกเวน้ภาษีส าหรับเงินได้

สุทธิ 150,000 บาท  แรกต่างฝ่ายต่างไดรั้บยกเวน้  แต่ถา้ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้อง

สามีจะไดรั้บยกเวน้เพียง 150,000 บาท เท่านั้น 

ตัวอย่าง 

สามีมีเงินไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้งรวมทั้งปี 300,000 บาท  ภริยามีเงินไดจ้ากค่าจา้งสอบ

บญัชีรวมทั้งปี 1,000,000 บาท  ทั้งคู่ยงัไม่มีบุตรและไม่มีค่าลดหย่อนประเภทอ่ืนนอกจากค่า

ลดหยอ่นส าหรับผูมี้เงินไดค้นละ 30,000 บาท 

 หากไม่ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี  การค านวณภาษีของแต่ละฝ่ายจะ

เป็นดังนี ้

สามี 

1.เงินไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้งทั้งปี      300,000  บาท 

2.หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน     60,000  บาท 

3.เหลือเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     240,000  บาท 

4.หกัลดหยอ่นผูมี้เงินได ้       30,000  บาท 

5.เหลือเป็นเงินไดสุ้ทธิ      210,000  บาท 

6.เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาท แรกไดรั้บยกเวน้ภาษี 

   เงินไดสุ้ทธิส่วนท่ีเหลือ 60,000 บาท เสียภาษีใน 
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  อตัราร้อยละ 10           6,000  บาท 

ภริยา 

1.เงินไดจ้ากค่าจา้งสอบบญัชีรวมทั้งปี         1,000,000  บาท 

2.หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 30           300,000  บาท 

3.เหลือเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย            700,000  บาท 

4.หกัค่าลดหยอ่นผูมี้เงินได ้                        30,000  บาท 

5.เหลือเป็นเงินไดสุ้ทธิ            670,000  บาท 

6.เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาท แรกไดรั้บยกเวน้ภาษี 

  เงินไดสุ้ทธิ 350,000 บาท เสียภาษีในอตัราร้อยละ 

  10 = 35,000 บาท  และเงินไดสุ้ทธิส่วนท่ีเหลือ 

 170,000 บาท  เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 = 34,000 บาท  รวมเสียภาษี 69,000 บาท 

ภาษีของสามีและภริยารวมเป็นเงิน 6,000 + 69,000 = 75,000 บาท 

แต่ถ้าถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี  การค านวณภาษีจะเป็นดังนี้ 

 1.เงินไดจ้ากเงินเดือนค่าจา้งทั้งปีของสามี    300,000  บาท 

 2.หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน     60,000  บาท 

 3.เหลือเงินไดข้องสามีหลงัหกัค่าใชจ่้าย    240,000  บาท 

 4.เงินไดจ้ากค่าจา้งสอบบญัชีรวมทั้งปีของภริยา          1,000,000  บาท 
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 5.หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 30    300,000  บาท 

 6.เหลือเงินไดข้องภริยาหลงัจากหกัค่าใชจ่้าย   700,000  บาท 

 7.รวมเงินไดข้องสามีและภริยาหลงัหกัค่าใชจ่้าย   940,000  บาท 

 8.หกัค่าลดหยอ่นผูมี้เงินไดค้นละ 30,000 รวม     60,000  บาท 

 9.เหลือเป็นเงินไดสุ้ทธิ      880,000  บาท 

 10.เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาท แรกไดรั้บยกเวน้ภาษี 

     เงินไดสุ้ทธิ 350,000 บาท  เสียในอตัรา 

     ร้อยละ 10 = 35,000 บาท เงินไดสุ้ทธิส่วนท่ีเหลือ 380,000 บาท 

     เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 = 76,000 บาท รวมเสียภาษี  111,000 บาท 

 ฉะนั้น  กรณีถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีจะเสียภาษีมากกว่ากรณีไม่

ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  111,000 – 75,000 = 35,000 บาท 

 เหตุท่ีการถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีเสียภาษีมากกว่า  เพราะเงินไดท่ี้

จะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 มากกวา่  และเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรกไดรับยกเวน้ภาษี

เพียงฝ่ายเดียว  ในขณะท่ีการไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีไดรั้บยกเวน้ภาษีทั้ง

สองฝ่าย  และจากตวัอย่างดงักล่าวเม่ือกฎหมายใหม่ให้สิทธิสามีและภริยาแยกหรือรวมยื่น

รายการและเสียภาษีได ้ สามีและภริยาก็ควรจะแยกยืน่รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนั 

 อยา่งไรก็ดี  ในกรณีท่ีฝ่ายหน่ึงมีค่าลดหยอ่นท่ีจะหกัไดม้ากกวา่อีกฝ่าย  การถือเอาเงิน

ไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีจะท าใหเ้สียภาษีนอ้ยกวา่กรณีไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงิน

ได้ของสามี  เช่น  ตามตวัอย่างดงักล่าวหากภริยามีแต่ค่าลดหย่อนส าหรับผูมี้เงินได้  30,000 

บาท เท่านั้น  ในขณะท่ีสามีนอกจากจะมีค่าลดหยอ่นส าหรับผูมี้เงินได ้30,000 บาท  และยงัมีค่า



16 
 

ลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติ 100,000 บาท  ค่าลดหยอ่นเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

10,000 บาท  ค่าลดหย่อนเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม  9,000 บาท  ค่าลดหย่อน

อุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของสามี 60,000 บาท  และค่าลดหย่อนการอุปการะเล้ียงดูคนพิการ

หรือคนทุพพลภาพ 120,000 บาท  รวมค่าลดหยอ่นของสามีทั้งส้ินเป็นเงิน 329,000 บาท  หาก

ไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  สามีไม่ตอ้งเสียภาษี  แต่ภริยายงัคงตอ้งเสียภาษี 

69,000 บาท  แต่ถา้ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  ค่าลดหยอ่นของสามีจะช่วยท า

ใหเ้สียภาษีนอ้ยลง  ดงัน้ี 

 1.เงินไดข้องสามีและภริยาหลงัหกัค่าใชจ่้าย   940,000  บาท 

 2.หกัค่าลดหยอ่นของสามีทั้งส้ิน 329,000บาท 

   ของภริยาอีก 30,000 บาท รวม     359,000  บาท 

 3.เหลือเป็นเงินไดสุ้ทธิ      581,000  บาท 

 4.เงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรกไดรั้บยกเวน้ 

 ภาษี  เงินไดสุ้ทธิ 350,000 บาท เสียภาษี 

 ในอตัราร้อยละ 10 = 35,000 บาท  เงินไดสุ้ทธิ 

 ส่วนท่ีเหลือ 81,000 บาท เสียภาษีในอตัราร้อย 

 ละ 20 = 16,200  บาท  รวมเสียภาษี    51,200  บาท 

 จะเห็นไดว้า่เสียภาษีนอ้ยกวา่กรณีไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  

69,000-51,200   =  17,800 บาท 
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ฉะนั้น  การไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีจึงมิไดเ้ป็นประโยชน์แก่สามี 

และภริยาทุกกรณี  มีบางกรณีท่ีท าให้สามีและภริยาเสียประโยชน์มากกวา่  การท่ีกฎหมายใหม่

คือ  มาตรา 57 ฉ ใหส้ามีและภริยามีสิทธิเลือกถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีหรือไม่  

หรือให้มีสิทธิยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกนัหรือรวมกนัทั้งหมดหรือบางส่วน

ดงักล่าวมาแลว้  จึงเป็นการใหสิ้ทธิสามีและภริยาในการเลือกเสียภาษีอยา่งเตม็ท่ี 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามียอ่มเป็นแรงจูงใจให้ภริยาท างาน  ท า

ธุรกิจหรือหารายไดช่้วยเหลือครอบครัว  ท าให้ครอบครัวมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มีความมัน่คง  และ

ในรายท่ีท างาน  ท าธุรกิจหรือหารายไดอ้ยูแ่ลว้ก็ไม่ตอ้งใชว้ิธีให้บุคคลอ่ืนมีรายไดแ้ทนเพื่อหนี

ภาษี ( Tax  Evasion ) หรือไม่ตอ้งใชว้ธีิไม่จดทะเบียนสมรสเพื่อท าให้ฐานภาษีแคบลง  หรือจด

ทะเบียนหยา่   หรือจดัตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคลเพื่อเล่ียงภาษี  การ

ไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามีจึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูเ้สียภาษี  แมจ้ะท า

ใหฐ้านภาษีแคบลงกวา่การถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  อาจท าให้รัฐเก็บภาษีได้

นอ้ยกวา่เดิม  แต่ก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้น  เพราะเม่ือการไม่ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้อง

สามีท าให้ภริยามีก าลงัใจท่ีจะท างาน  ท าธุรกิจหรือหารายไดเ้พิ่มข้ึน  รัฐก็เก็บภาษีไดม้ากข้ึน

เป็นเงาตามตวั  อย่างไรก็ดี  การให้สิทธิสามีและภริยามีสิทธิเลือกถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็น

เงินไดข้องสามีหรือไม่  หรือให้สิทธิยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกนัหรือรวมกนั

ทั้งหมดหรือบางส่วน  เพื่อให้สามีและภริยาเสียภาษีน้อยลง  ก็เป็นแรงจูงใจให้สามีและภริยา

ท างาน  ท าธุรกิจหรือหารายไดเ้พิ่มข้ึน  ท าใหรั้ฐเก็บภาษีไดเ้พิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 

 นอกจากน้ีดอกเบ้ียท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 ตามประมวลรัษฎากร  

มาตรา 50(2) (ข) ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้สิทธิเลือกเป็นภาษีสูดทา้ย ( Final  Tax ) หรือน ามารวมค านวณ

ภาษีประจ าปีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 48 (3) (ก) นั้น  เดิมหากเลือกน ามารวมค านวณ

จะตอ้งถือเป็นเงินไดข้องสามี  ท าใหเ้สียภาษีเพิ่มข้ึนหรือขอคืนภาษีไดน้อ้ยลง  แต่เม่ือกฎหมาย

ใหม่ให้สิทธิเลือกไม่ถือว่าดอกเบ้ียท่ีจะน ามารวมค านวณเป็นเงินไดข้องสามี  ก็ท  าให้ไม่ตอ้ง

เสียภาษีเพิ่มข้ึนหรือขอคืนภาษีไดม้ากข้ึน  กฎหมายใหม่จึงท าใหโ้อกาสเลือกน าดอกเบ้ียมารวม

ค านวณภาษีประจ าปีในนามของสามีหรือภริยาเองมีมากข้ึน  และเป็นแรงจูงใจให้มีการออม
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เพิ่มมากข้ึน  เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงกรณีน้ีสามีและภริยาควรจะแยกยื่นรายการ

และเสียภาษีต่างหากจากกนั  จึงจะไม่ตอ้งเสียภาษีเพิ่มข้ึนหรือขอคืนภาษีไดม้ากข้ึน 

 กรณีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็เช่นเดียวกนั  เม่ือถูกหัก

ภาษี  ณ  ท่ีจ่ายร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 50 (2) (จ) แลว้  ผูมี้เงินไดมี้สิทธิเลือก

เป็นภาษีสุดทา้ย ( Final  Tax )  หรือน ามารวมค านวณภาษีประจ าปีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 

48 (3) วรรคทา้ย ก็ได้  ซ่ึงควรจะน ามารวมค านวณ  เพราะจะได้รับเครดิตภาษีตามประมวล

รัษฎากร  มาตรา 47 ทว ิ ท าใหไ้ดรั้บภาษีคืน  เน่ืองจากการให้เครดิตภาษีเป็นการขจดัภาระภาษี

ซ ้ าซอ้นของเงินปันผลซ่ึงเคยเสียภาษีมาแลว้ในตอนท่ีเป็นก าไรของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคล  แต่การน ามารวมค านวณนั้นหากผูไ้ดรั้บเงินปันผลเป็นภริยา  เดิมตอ้งถือเป็นเงินไดข้อง

สามีและรวมค านวณภาษีในนามของสามี  ท าให้ไดรั้บคืนภาษีนอ้ยลง  แต่เม่ือกฎหมายใหม่ให้

สิทธิเลือกไม่ถือวา่เงินปันผลท่ีจะน ามารวมค านวณเป็นเงินไดข้องสามี  ก็ท  าให้ไดรั้บภาษีคืน

เพิ่มข้ึน  กฎหมายใหม่จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลงทุนซ้ือหุ้นในนามของสามีหรือภริยาเพิ่มมาก

ข้ึน  เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกนั  ซ่ึงกรณีน้ีสามีและภริยาควรจะแยกยื่น

รายการและเสียภาษีต่างหากจากกนัจึงจะไดรั้บภาษีคืนเพิ่มข้ึน. 



เชิงอรรถ 

1. กรมสรรพากร , ค  าช้ีแจงกรมสรรพากร  เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  14  มกราคม 2556 , หนา้ 3. 

2. กรมสรรพากร , เพิ่งอา้ง , หนา้ 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

ศาสตราจารย์ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม (2555), ค  าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (พิมพ์คร้ังท่ี 9), 

บริษทักรุงสยามพบัลิชช่ิง จ  ากดั, กรุงเทพมหานคร, ISBN 978-616-7425-61-0,  948 

หนา้. 

ศาสตราจารยช์ยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, ผูช่้วยศาสตราจารยดุ์ลยลกัษณ์ ตราชูธรรม, ค าวินิจฉยัใหม่

ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลต่อการเสียภาษีของสามีและภริยาอย่างไร?, นิตยสารบท

บณัฑิตย ์เล่มท่ี 68 ตอน 4 ธนัวาคม 2555, ISBN  08572992, หนา้ 12-25. 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ (2554), ค  าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, 

บริษทักรุงสยามพบัลิชช่ิง จ  ากดั, กรุงเทพมหานคร, ISBN 978-616-7425-32-0,  489 

หนา้. 

David  Hodson (2011), A Guide to the Taxation of Husbands 

and Wives on Marriage, and on Seperation and 

Divorce, The International Family Law Group, 

England, 15 pp. 

Peter  W. Berntein (2012), Ernst & Young  Tax Guide 2012, 

Ernst & Young LLP, USA, 48-49 pp. 

 

 

 

 


