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บทคัดย่อ 

 ปัญหาความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีของรัฐกบัประชาชนผูมี้รายไดเ้ป็นความขดัแยง้ท่ีมี
มาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะปัญหาการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากความ
ล้าสมัยของกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในอดีต ไม่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันยุคสมัย ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ก่อให้เกิดความขดัแยง้ และไม่เป็นธรรม เช่น การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
กรณีท่ีมีคู่สมรสทางกฎหมายท่ีใหน้ าเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี และยื่นเสียภาษี
ท าใหต้อ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน สุดทา้ยตอ้งปรับกฎหมายเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมโดยให ้

คู่สมรสแยกยืน่ภาษีได ้ซ่ึงเร่ิมใชม้าตรการดงักล่าวในปีภาษี 2555 นอกจากน้ียงัมีปัญหาถกถียงกนัวา่ 
ผูมี้รายได้มากกบัผูมี้รายได้น้อยใครท่ีได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษีปัจจุบนัท่ีก าหนด
เป็น 7 ระดบั เพราะอยูท่ี่มุมมองของผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จะพิจารณาท่ีใดระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บ
ลดลง หรือสัดส่วนร้อยละท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัภาษีท่ีตอ้งจ่าย หรือสัดส่วนร้อยละท่ีลดลงเม่ือเทียบ
กบัรายไดสุ้ทธิ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึงคือ การหกัลดหยอ่นทางภาษีท่ีรัฐก าหนดไว ้บางประเด็นอาจ
ไม่เป็นธรรม เช่น การหักค่าใช้จ่ายท่ีให้เหมาจ่ายทั้งหมดร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 
บาทต่อปี หรือเดือนละ 5,000 บาท แต่ค่าครองชีพปัจจุบนัผูมี้รายไดต้อ้งใช้จ่ายมากกว่าน้ีแน่นอน 
รวมทั้งความซ ้ าซ้อนจากการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานเดียวกนัแต่ต่างหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางท่ีเก็บโดยสรรพากร และหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก็บโดยส านกังานเขต หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เหล่าน้ีเป็นภารกิจท่ีส าคญัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบท่ีจะตอ้งหาแนวทาง หรือระบบท่ี
ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูมี้เงินได ้ซ่ึงเป็นประชาชนของประเทศ 

 

ค าส าคัญ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา       
  ความเป็นธรรม 

 

Abstract 

            Unfair government taxes laid on citizens with income had extensively been a 

problem in Thailand, particularly personal income tax problems.  The cause was 

partially derived from the outdated laws that had never been modernised. This 

generated such conflicts and unfairness as laying personal income tax on married 

couples which considers an assessable income of a married woman as her spouse’s 

income. It led to a higher tax collection on married women in Thailand.  Eventually, 

the law amendment was required to render the justice by allowing a spouse to file his 

or her to file personal income tax separately since 2012. It, moreover, leads to another 

controversy whether higher-income taxpayers and lower-income taxpayers would 
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benefit from the current 7 types of taxation in Thailand.  Another concern is tax 

reduction defined by the government is partly unfair and outdated, such as a total of 

40% reduction of all amount of income but not exceeding 60,000 Baht per year or 5,000 

Baht per month.  Likewise, this also includes an overlapping issue arisen from 

different standards of personal income tax assessment of the Revenue Department, 

District Offices, and Local Administrative Offices.  These are considered as a mission 

for every responsible organisation to find a solution or a system that renders justice to 

taxpayers – Thai citizens. 

 

Keyword Personal income tax       

  Justice 

ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอดีต 
 ช่วงตั้งแต่มกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงท่ีผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ยื่นเร่ืองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
พิจารณาหลักฐาน ขอ้มูล ประเมิน และค านวณการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคล ซ่ึง
กรมสรรพากรได้ให้ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไวว้่า เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคล
ทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หน้าท่ีตอ้งน าไปแสดง
รายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป 

ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้ท่ี
เกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมาย
ก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยช าระภาษี
ขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย (กรมสรรพากร, 2554) 

 แน่นอนวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีคงมีประเด็นท่ีเกิดขอ้สงสัย หรือพบประเด็นความขดัแยง้
เกิดข้ึน เม่ือตอ้งมีการเสียภาษี เช่น การประเมินภาษีท่ีไม่เป็นธรรม การเรียกเก็บภาษีมากเกินไป การ
ขอคืนภาษีท่ีล่าช้า การประเมินภาษีเพื่อขอลดหย่อนภาษีท่ีไม่เป็นธรรม และอีกมากมายปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงมีหลายหน่วยงานท่ีไดรั้บการร้องเรียนท่ีผูเ้สียภาษีเห็นว่า ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจาก
ระบบภาษีดงักล่าวจากรัฐ 

 ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหน่ึงท่ีมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนท่ีไม่ไดค้วามเป็นธรรม ตลอด 13 ปีท่ีผา่นมามีเร่ืองร้องเรียนประเด็นเก่ียวกบั
ภาษีอากรไว ้จ  านวนทั้งส้ิน 147 เร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 



3 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัภาษีท่ีเขา้มายงัส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

พ.ศ. จ านวนเร่ือง 

2543 4 

2544 8 

2545 30 

2546 16 

2547 8 

2548 12 

2549 20 

2550 6 

2551 3 

2552 9 

2553 12 

2554 5 

2555 12 

2556 2 

รวม 147 

ท่ีมา  ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน.  ระบบส านกังานอตัโนมติั.  2556 

 แมจ้ะดูว่ามีเร่ืองร้องเรียนท่ีเขา้มาไม่มากนกัแต่ความเดือดร้อนของประชาชนนั้นยงัมี
อยูแ่ละยิง่เป็นประเด็นท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงัดว้ยแลว้แน่นอนวา่ความเป็น
ธรรมก็ยงัไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงประเด็นหลกั ๆ ของเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ี
เขา้มานั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัดว้ยกนั โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 



4 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนประเด็นเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัภาษี 

ประเด็นภาษี จ านวนเร่ือง 

การประเมินภาษี 87 

การขอคืนภาษี 47 

การขอลดหยอ่นภาษี 9 

อ่ืน ๆ 4 

รวม 147 

ท่ีมา  ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน.  ระบบส านกังานอตัโนมติั.  2556 

 เร่ืองร้องเรียนข้างต้นมีประเด็นย่อยท่ีถือได้ว่าเก่ียวข้องและเป็นเร่ืองประโยชน์
สาธารณะโดยรวมมากท่ีสุด คือ ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นเร่ืองใกล้ตวัและมี
ผลกระทบต่อสังคมวงกวา้งได้มาก มีการร้องเรียน หรือมีการซักถามข้อมูลเขา้มาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะเร่ืองการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาระหว่างสถานะคนโสด และกรณีท่ีมีคู่สมรส
ทางกฎหมายแล้ว ซ่ึงเป็นเร่ืองทางกฎหมายของประมวลรัษฎากรก าหนดไวต้ามมาตรา 57 ตรี ท่ี
บญัญติัใหส้ามีและภริยาท่ีอยูร่่วมกนัตลอดปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ ให้ถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยา
เป็นเงินไดข้องสามี และให้สามีมีหน้าท่ีและความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แต่ถา้ภาษี
คา้งช าระและภริยาไดรั้บแจง้ล่วงหนา้ และมาตรา 57 เบญจ ให้ภรรยาสามารถแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีไดเ้ฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น ส่วนมาตรา 40 (2) – (8) จะตอ้งน าเงินไดม้ารวม
กบัเงินไดข้องสามีเพื่อค านวณภาษี โดยใหถื้อวา่เป็นเงินไดข้องสามีตามมาตรา 57 ตรี นัน่เอง 

 จากมาตราดงักล่าวเกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนเพราะเม่ือค านวณภาษีแลว้พบวา่ ถา้แยก
ยืน่ในฐานะโสดจะเสียภาษีนอ้ยกวา่ เม่ือน าภาษีของสามีและภรรยามารวมกนัท าให้เสียภาษีมากข้ึน
กวา่แยกยืน่ เน่ืองจากมีฐานเงินไดสู้งและกวา้งกวา่ เม่ือมีการค านวณตามระบบภาษีแบบกา้วหนา้จึง
ท าใหเ้สียค่าภาษีท่ีสูงข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น การหลีกเล่ียงภาษีโดยการไม่จดทะเบียน
สมรส เพื่อให้สามารถแยกยื่นภาษี ท าให้ภาษีลดลง เกิดผลกระทบต่อความเป็นสถาบนัครอบครัว
โดยบางส่วนแยกกนัอยู่โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าร้าง ฝ่ายภรรยามีรายได้ แต่ไม่บอกสามีเพราะ
แยกกนัอยู่ เม่ือสรรพากรตรวจสอบ สามีบางส่วนถูกเรียกภาษียอ้นหลงั เน่ืองจากจ่ายภาษีไม่ครบ 
หรือเม่ือไดเ้งินภาษีคืนซ่ึงเป็นส่วนท่ีมาจากภรรยาดว้ย แต่สามีไม่คืนเงินให้ภรรยา เป็นความขดัแยง้
ภายในครอบครัว เป็นตน้ 
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 ประเด็นปัญหาดงักล่าว แมจ้ะมีคนเห็นวา่เป็นเร่ืองการตกลงภายในครอบครัว ไม่เห็น
จะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวม หรือไม่เห็นดว้ยวา่ผูต้รวจการแผน่ดินจะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่เม่ือมี
ผูร้้องเรียนเขา้มาท่ีส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินถึงมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ของประมวล
รัษฎากรขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ .  2550  มาตรา  43  ว่า เ ป็นการ
กระทบกระเทือนหรือจ ากดัเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพของภริยา (หญิงมีสามี) และมิไดเ้ป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครองประชาชนใน
การประกอบอาชีพ ประกอบกับมาตรา 29 ท่ีเป็นการการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได ้นอกจากน้ียงัเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองสถานะของบุคคล ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินจึงเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัตีความ
วา่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ขดัแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แมว้่าศาล
รัฐธรรมนูญจะเคยมีค าวินิจฉยัมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แลว้ตามค าวินิจฉยัท่ี 48/2545 แต่
ยงัคมมีปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีของสามีและภรรยาในประเด็นอ่ืน ซ่ึงให้น าเงิน
ไดข้องภริยามารวมเป็นเงินไดข้องสามี รวมทั้งเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (8) ยงัตอ้งรวม
ยื่น ไม่สามารถแยกยื่นได ้ซ่ึงมาตราต่าง ๆ เหล่านั้นก็มาจากน ้ าพกัน ้ าแรงและความรู้ความสามารถ
ของภรรยาเช่นกนั 

 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี้ค าวินิจฉัยท่ี 17 / 2555 เร่ือง ผูต้รวจการแผน่ดินเสนอเร่ือง
ขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 (1) วา่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 
40 (2) – (8) ประกอบมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญมาตรา 43 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ ทั้งมาตรา 
29 มาตรา 30  และมาตรา 43 เป็นบทบญัญติัในหมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจ วรรคหน่ึง อนุญาตให้ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีได้
เฉพาะกรณีท่ีภรรยามีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น แต่เงินไดท่ี้เกิดข้ึนตามมาตรา 40 
(2) – (8) ซ่ึงถือวา่เป็นเงินไดท่ี้เกิดจากการท างานและต าแหน่งงานของภริยาไม่ไดรั้บการยกเวน้ เม่ือ
รัฐธรรมนูญมาตรา 30  รับรองให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีความเสมอภาคกนั และไดรั้บ
ความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกนั จึงควรให้สามีและภรรยามีสิทธิเลือกวา่จะรวมกนัหรือ
แยกกนัยืน่รายการและเสียภาษีในส่วนของตนอยา่งชดัเจนและทั้งหมด ไม่มีความจ าเป็นหรือเหตุผล
ใดท่ีจะตอ้งก าหนดใหภ้รรยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตาม
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มาตรา 40 (1) เท่านั้น บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองสถานะของบุคคลระหว่างภรรยาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) กบัภรรยาท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) –(8) และมิไดเ้ป็นมาตรการท่ีรัฐ
ก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอ่ืน ทั้งยงัไม่เป็นการมุ่งสร้างความมัน่คงของสถาบนัครอบครัว ชายหญิงท่ีสมรสกนัตอ้งรับ
ผลกระทบต่อสิทธิและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งรับภาระในการเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน ท าให้ตอ้งวางแผน
ภาษีโดยการจดทะเบียนหยา่ เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งน าเอาเงินไดพ้ึงประเมินของทั้งสองฝ่ายมารวมกนัให้
ตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน 

 ดงันั้นประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ท่ีบญัญติัให้สามีและภรรยาท่ีไดอ้ยูร่่วมกนัตลอด
ปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ ตอ้งถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภรรยาเป็นเงินไดส้ามี และให้สามีมีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีนั้น ท าให้สามีภรรยาตอ้งเสียภาษีเพิ่มข้ึนจากกรณีท่ีต่าง
ฝ่ายต่างแยกยืน่เม่ือยงัไม่มีการสมรส ประกอบกบัมาตรา 57 เบญจ บญัญติัใหแ้ต่เฉพาะภรรยาท่ีมีเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือ
ว่าเป็นเงินไดข้องสามีตามมาตรา 57 ตรี จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและ
หญิง และยงัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองสถานะ
ของบุคคลภายหลงัจากการสมรสตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวนิิจฉยัวา่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ขดั
หรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เร่ืองสิทธิหญิงและชายความเท่าเทียมกนั มีความเสมอภาคกนั
และไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมเท่าเทียมกนั จึงควรให้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – 
(8) สามารถแยกยื่นได ้ซ่ึงต่อมาไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไดเ้ม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2555 
และส่งผลใหก้รมสรรพากรตอ้งมีด าเนินการตามผลค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้ในปีภาษี 
2555 ซ่ึงตอ้งช าระภาษีระหวา่งมกราคม – มีนาคม 2556 นั้น สามีและภรรยาสามารถแยกยื่นภาษีได ้
และส่งผลให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการยื่นภาษีให้สามารถแยกยื่นได ้และส่งผลให้มีการปรับฐาน
โครงสร้างภาษีของประเทศใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นการปรับฐานภาษีอีกคร้ังในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว จาก 
5 ฐานอตัรา เป็น 7 ฐานอตัรา เร่ิมใชใ้นการยืน่แบบภาษีของเงินไดปี้ 2556 ต่อไป 
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ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบัน 
 วนัท่ี 18 ธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอ้นุมติัมาตรการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ โดย
คาดหวงัวา่จะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายไดม้ากข้ึน และปิดช่องโหวใ่นการหลีกเล่ียง
ภาษี ซ่ึงมาตรการคร้ังน้ีจะปรับปรุงบญัชีอตัราภาษีเงินไดจ้าก “5 ขั้นอตัรา” เป็น “7 ขั้นอตัรา” โดย
จะใชบ้งัคบัใน “ปีภาษี 2556” ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในปี 2557 

ตารางท่ี 3 แสดงรายไดสุ้ทธิกบัอตัราภาษีและจ านวนเงินภาษีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 

ท่ีมา: บล็อกภาษีขา้งถนน.  ปรับโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลใหม่(เร่ิมปีภาษี 2556).  21 ธนัวาคม 2555. 

 จากตารางขา้งตน้จะเห็นวา่มีช่วงรายไดสุ้ทธิ 4 ช่วงดว้ยกนัท่ีไดรั้บการลดลงของภาษี 
คือ 

 ช่วงท่ี 1   150,001 – 300,000 บาท จะเสียภาษีท่ีลดลงสูงสุดถึง  7,500 บาท 

 ช่วงท่ี 2   500,001 – 750,000 บาท จะเสียภาษีท่ีลดลงสูงสุดถึง 12,500 บาท 

 ช่วงท่ี 3 1,100,001 – 300,000 บาท จะเสียภาษีท่ีลดลงสูงสุดถึง 50,000 บาท 

 ช่วงท่ี 4 มากกวา่ 4,000,000 บาท จะเสียภาษีเพิ่มข้ึน 2% ของเงินไดสุ้ทธิ 

 หลายคร้ังมีการถกถียงกนัวา่ ใครไดป้ระโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษีในปัจจุบนั
กนัแน่ระหวา่งผูมี้รายไดม้ากกบัผูมี้รายไดน้อ้ย ลองพิจารณาจากตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณจ านวนเงินภาษีท่ีลดลงกบัสัดส่วนท่ีลดลง 

ค
น 

รายได้สุทธิ อตัราภาษี จ านวนเงินภาษี ร้อยละภาษีที่
ลดลงเทยีบ
กบัภาษีที่
ต้องจ่าย 

ร้อยละภาษี
ทีล่ดลง

เทยีบกบัเงิน
ได้สุทธิ 

ที่ (บาท) แบบ
เก่า 

แบบ
ใหม่ 

แบบเก่า แบบใหม่ ลดลง 

1 500,000 10% 10% 35,000 27,500 7,500 21.43% 1.50 
2 1,000,000 20% 20% 135,000 115,000 20,000 14.81% 2.00 
3 4,000,000 30% 30% 1,035,000 965,000 70,000 6.76% 1.75 
4 16,000,000 37% 35% 5,475,000 5,165,000 310,000 5.66% 1.94 

 จากตารางขา้งตน้จะเห็นวา่ ผูเ้สียภาษีคนท่ี 1 มีรายได ้500,000 บาท ไดรั้บการค านวณ
ภาษีแบบใหม่ท าให้เสียภาษีลดลงจ านวน 7,500 บาท โดยสัดส่วนท่ีลดลงนั้นสูงถึงร้อยละ 21.43 
ในขณะท่ี ผูเ้สียภาษีคนท่ี 4 มีรายไดสู้งสุดถึง 16,000,000 บาท ไดรั้บการค านวณภาษีแบบใหม่ท าให้
เสียภาษีลดลงจ านวน 310,000 บาท แต่กลบัไดรั้บสัดส่วนท่ีลดลงนอ้ยกว่า คือร้อยละ 5.66 เท่านั้น 
หากเทียบภาษีท่ีลดลงกบัรายไดสุ้ทธิกลบัพบวา่ ผูเ้สียภาษีคนท่ี 2 มีรายได ้1,000,000 บาท ไดรั้บการ
ลดลงของภาษีร้อยละ 2 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน 

 ดงันั้นมุมมองของผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่นั้นข้ึนกบัวา่ จะ
พิจารณาท่ีใดระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บลดลง หรือสัดส่วนร้อยละท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัภาษีท่ีตอ้ง
จ่าย หรือสัดส่วนร้อยละท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัรายไดสุ้ทธิเอง เพราะน่ีคือการค านวณภาษีแบบอตัรา
กา้วหนา้ ซ่ึงมีเป้าหมายใหผู้ท่ี้มีรายไดม้ากตอ้งเสียภาษีมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยนัน่เอง โดยท่ีรัฐมอง
วา่ รูปแบบน้ีเหมาะสมและเป็นธรรมแลว้ 

 แต่มีอีกประเด็นท่ีตอ้งค านึงถึงเช่นกนัวา่ เม่ือมีรายไดม้ากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตอ้งหาส่วนลด 
หรือท่ีเรียกวา่ การหกัลดหยอ่นทางภาษี ให้ไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั โดยรัฐไดก้ าหนดประเภทรายการท่ี
สามารถหกัไดจ้ากรายไดก่้อนท่ีจะน าไปค านวณภาษี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษี
ก่อนท่ีจะเกิดรายไดสุ้ทธิเพื่อประเมินภาษีต่อไป รายการท่ีส าคญัส าหรับการลดหยอ่นต่อปี ดงัน้ี 

 1. การลดหยอ่นส่วนบุคคล 

  1.1 การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 ของเงินไดแ้ต่รวมกนัแลว้ตอ้ง 
ไม่เกิน 60,000 บาท (ตามมาตรา 40 (1) (2)) 



9 

  1.2 การหกัค่าลดหยอ่นทัว่ไป หรือค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ผูมี้เงินได ้30,000 
บาท และคู่สมรส (ท่ีไม่มีรายได)้ จ  านวน 30,000 บาท  เป็นสิทธิของผูมี้เงินไดเ้อง 
  1.3 การหักลดหย่อนบุตร ให้หักส าหรับบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ีจดทะเบียน
ตามกฎหมายของผูมี้เงินได ้คนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน และอายุไม่เกิน 25 ปี หากยงัศึกษาอยู่
ในมหาวทิยาลยัหรือขั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศใหล้ดหยอ่นเพื่อการศึกษาบุตรคนละ 2,000 
บาท 

  1.4 ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดาของผูมี้รายได ้คนละ 30,000 บาท โดยท่ีบิดา
มารดามีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และไม่มีเงินไดพ้ึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี 

  1.5 ค่าอุปการะเล้ียงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท โดยคน
พิการหรือคนทุพพลภาพตอ้งไม่มีเงินไดพ้ึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี 

 2. การลดหยอ่นและละเวน้ส าหรับเบ้ียประกนัชีวติ 

  2.1 ผูมี้เงินได ้ใหห้กัตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนแรกหกั
ได ้10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือไม่เกิน 90,000 บาท หากเบ้ียประกนัภยัท่ีจ่าย เป็นแบบบ านาญ ท่ีจ่าย
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป ให้ยกเวน้อีกร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท โดยเม่ือรวมกบัเงินท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
หรือค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแลว้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

  2.2 คู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้สามารถหกัตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

  2.3 เบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงินได ้และบิดามารดาของคู่สมรสท่ี
ไม่มีรายได ้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

 3. เงินสะสมหลกั ๆ 

  3.1 เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 
บาท ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้ง 
  3.2 เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) หกัไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได ้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เม่ือรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  3.3 ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินไดพ้ึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท 

  3.4 ยกเวน้เงินสะสม กบข. ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

  3.5 เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท 
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  3.6 ยกเวน้ค่าชดเชยท่ีได้รับตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน (ไม่รวม
ค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือส้ินสุดสัญญาจา้ง) ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 
บาท ของค่าจา้งหรือเงินเดือนของการท างาน 300 วนัสุดทา้ย 

 4. ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม เพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยู่อาศยั โดยจ านองอาคารท่ีซ้ือ
หรือสร้างเป็นประกนัการกูย้มื ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
 5. เงินท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
9,000 บาท กรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม ให้ลดหยอ่นได้
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท 

 6. ลดหยอ่นและยกเวน้เงินบริจาค 

  6.1 ค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา ใหห้กัได ้2 เท่าของจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอยา่งอ่ืนก่อนหกัลดหยอ่นเงินบริจาค 

  6.2 บริจาคทัว่ไป ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดห้ลงัจาก
หกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นอยา่งอ่ืน 

 จากรายการลดหยอ่นภาษีขา้งตน้ หากพิจารณาถึงผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์หรือความเป็น
ธรรมจากการลดหยอ่นหรือสิทธิต่าง ๆ แลว้ จะพบวา่แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั 

 กลุ่มท่ี 1 ผูมี้รายได้น้อย คือ กลุ่มท่ีอยู่ระหว่าง 0 – 150,000 บาท กลุ่มน้ีไม่ตอ้งเสีย
ภาษีอยา่งแน่นอนเพราะรายไดย้งัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะตอ้งเสียภาษีอยูแ่ลว้ ย่อมไม่ไดรั้บสิทธิใด ๆ จาก
การลดหยอ่นภาษีขา้งตน้ อาจมองไดว้า่เป็นผูเ้สมอตวั ไม่ไดไ้ม่เสียใด ๆ 
 กลุ่มท่ี 2 ผูมี้รายไดป้านกลาง คือ กลุ่มท่ีอยู่ระหว่าง 150,001 – 500,000 บาท กลุ่มน้ี
รายไดย้งัไม่สูงมากนกั ภาษีท่ีเสียไปสามารถหกัไดจ้ากส่วนท่ีเป็นการลดหยอ่นทัว่ไปเสียส่วนใหญ่
จากขา้งตน้ เช่น การหักค่าลดหย่อนทัว่ไป หักค่าใช้จ่าย หักลดหย่อนบุตร ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดา 
มารดา เบ้ียประกนั เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือประกนัสังคม เป็นตน้ กลุ่มเหล่าน้ีมีค่า
ลดหย่อนหรือการหักค่าใชจ่้ายไดบ้างประเภทแต่ไม่ทั้งหมด เน่ืองจากไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งลงทุน
เช่น หน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ การกูซ้ื้อบา้น หากเทียบกบัปริมาณท่ีตอ้งจ่ายออกไปกบัผลความ
คุม้ค่ายงัไม่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเด่นชดันัน่เอง 
 กลุ่มท่ี 3 ผูมี้รายไดสู้ง คือ กลุ่มท่ีมากกวา่ 500,001 บาท กลุ่มน้ีถือไดว้า่มีสิทธิท่ีจะหกั
ค่าลดหยอ่น หรือค่าใชจ่้าย หรือรายการท่ีต่าง ๆ ไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืน แทบจะทุกรายการท่ีมีก าหนด
ไวก้ลุ่มเหล่าน้ีจะท าเพื่อให้ปรับลดมากท่ีสุด เพราะกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเขา้เกณฑ์ภาษีอตัรากา้วหนา้ท่ี
ค านวณแลว้จะตอ้งเสียภาษีท่ีสูงมาก 
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 หากพิจารณาขอ้มูลขา้งตน้ กลุ่มท่ี 1 ผูมี้รายไดน้อ้ยไม่กระทบกระเทือนกบัการค านวณ
เงินไดก้บัภาษีเท่าไหร่ รวมทั้งกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง แมจ้ะเสียภาษีในอตัราท่ีสูงก็ยงัมี
ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นและหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกนั แต่กลุ่มท่ี 2 ผูมี้
รายไดป้านกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีค่อนขา้งกวา้งในการเสียภาษี กลบัเป็นกลุ่มท่ียงัคงตอ้งแบก
รับภาระในการเสียภาษีมาก พร้อมกบัยงัขาดเงินท่ีจะมาลงทุนเพื่อการลดหยอ่นต่าง ๆ อีกดว้ย 

 ดร. สกนธ์  วรัญญูวฒันา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มองประเด็น
การจูงใจให้คนเขา้สู่ระบบภาษีดว้ยยกเวน้และลดหย่อนน้ีช่วยท าให้เขาไม่ตอ้งเสียภาษีมากหรือไม่
ตอ้งเสียภาษีเลย แต่ตอ้งพิจารณาวา่เยอะเกินไปหรือไม่ กวา่ 20 รายการ โดยแยกได ้2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ชัว่คราว เช่น ตามนโยบายบา้นหลงัแรก และกลุ่มถาวร เช่น ภาษีลูกกตญัญู ประกนัชีวิต ถา้มองใน
มิติเพื่อส่งเสริมการแข่งขนัและเพิ่มศกัยภาพเศรษฐกิจตามเป้าหมายหรือไม่ และมิติการส่งเสริม
ความเท่าเทียม ลดความเหล่ือมล ้า คนจนคนรวย หรือไม่ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ซ่ึงคนท่ีจะเขา้ถึงไดเ้ป็นกลุ่มผูมี้รายไดสู้งเป็นส าคญั นอกจากน้ีจะท าให้คนนอก
ระบบการเสียภาษีท่ีมีอีกมากมาย แมจ้ะมีรายได้น้อย แต่ตอ้งให้เขา้ใจว่าระบบภาษีเป็นการช่วย
สนับสนุนการพฒันาประเทศ แมจ้ะไม่ต้องเสียภาษีแต่ตอ้งยื่นแบบให้อยู่ในระบบท่ีชัดเจนด้วย 
(Thaipublica: 2556) 

 ในขณะท่ีนายถาวร  รุจิวนารมย ์หัวหน้าส่วนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหาร 
บริษทั PricewaterhouseCoopers มองวา่ หากประเทศไทยคงอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไว้
ในอตัราท่ีสูงมาก จะท าใหผ้ลกัดนัคนเก่ง ๆ ออกไปท างานต่างประเทศ แต่ถา้อตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาลดลง จะช่วยดึงคนเก่ง ๆ เขา้มาท างานในประเทศไทย นอกจากลดอตัราภาษีเงินไดแ้ล้ว
ตอ้งปรับเพิ่มอตัราภาษีทางออ้มหรือภาษีเพื่อการบริโภคแทน กินนอ้ยจ่ายนอ้ย กินมากจ่ายมาก เป็น
ธรรมท่ีสุด (Thaipublica: 2556)  

 จากความเห็นของนกัวิชาการและนกัธุรกิจขา้งตน้พอท่ีจะสนบัสนุนไดว้า่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดายงัคงเป็นปัญหาท่ีไม่จบโดยเฉพาะการมองความเป็นธรรมของการจดัเก็บระหว่าง
กลุ่มรายได ้และการลดหยอ่นหรือหกัค่าใชจ่้ายบางประเภทท่ีมีปัญหาอยู ่
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ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอนาคต 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่วนใหญ่มองเห็นคือ ความไม่เป็นธรรมของภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาในปัจจุบนั แมว้า่จะมีการพยายามปรับฐานภาษีให้ถ่ีข้ึน ลดการจดัเก็บสูงสุดแลว้ก็
ตามแต่ยงัคงเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่ในหลายประเด็น ซ่ึงกรมสรรพากรต้องน าไปพิจารณา 
ปรับปรุง ดงัน้ี 

 1. ปรับปรุงกฎหมายท่ีล่าชา้ มีกฎหมายท่ีลา้ทนัสมยั มีความซ ้ าซ้อนกนัของกฎหมาย
และการจดัเก็บ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึน เช่น หลกัเกณฑ์ค่าลดหยอ่นรายไดท่ี้ใชม้าตั้งแต่ปี 
2535 กวา่ 20 ปีแลว้ ท่ีให้หักลดหยอ่นส าหรับผูมี้รายไดค้นละ 30,000 บาท ตกเดือนละ 2,500 บาท 
(วนัละไม่ถึง 100 บาท) รวมถึงตามมาตรา 40 (1) (2) ของประมวลรัษฎากรท่ีให้หกัค่าใชจ่้ายท่ีเป็น
การเหมาทั้งหมดไดร้้อยละ 40 ของเงินไดแ้ต่รวมกนัแลว้ตอ้ง ไม่เกิน 60,000 บาท กล่าวคือ ไม่ว่า
อย่างไรเงินมากแค่ไหนก็สามารถหักไดเ้พียงร้อยละ 40 และไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งสองตวัอย่าง
น่าสนใจมากเพราะเหมือนจะเป็นธรรมเพราะทุกคนใชฐ้านคิดเดียวกนั แต่สมมติวา่  
  คนท่ี 1 มีเงินไดพ้ึงประเมิน 180,000 บาท หกัค่าลดหยอ่น 30,000 บาท เหลือเงิน 
150,000 บาท และหกัค่าใชจ่้าย 40 % คิดเป็น 60,000 บาท ก็ไดรั้บคืนเพียง 60,000 บาท 

  คนท่ี 2 มีเงินรายไดพ้ึงประเมิน 300,000 บาท หกัค่าลดหยอ่น 30,000 บาท เหลือ
เงิน 270,000 บาท และหักค่าใช้จ่าย 40 % คิดเป็น 108,000 บาท ก็ไดรั้บคืนเพียง 60,000 บาท 
เช่นกนั 

  ซ่ึงในความเป็นจริง สภาพค่าครองชีพปัจจุบันเป็นไปไม่ได้แล้ว เกิดความไม่
สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างค่าแรงขั้นต ่ามีการปรับสูงข้ึน ค่าอาหาร ค่า
เดินทาง เป็นค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัพื้นฐานเพิ่มสูงข้ึนแต่การหกัลดหยอ่นไดเ้พียงคนละ 30,000 บาท และ
หกัค่าใชจ่้ายร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ซ่ึงเทียบแลว้ลดหยอ่นไดเ้ดือนละ 5,000 บาท เท่านั้น
หรือวนัละ 166.67 บาท ความไม่เป็นธรรมของการค านวณภาษีจึงเกิดข้ึน 

  ในขณะท่ีรัฐบาลเร่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจให้เติบโตมากข้ึน แต่รายได้ของ
ประชาชนกลบัไม่เพียงพอทั้ง ๆ ท่ี พยายามเพิ่มค่าครองชีพแล้วก็ตาม โดยนายสมชัย  สัจจพงษ ์
ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ประมาณการเศรษฐกิจไทยวา่มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของไทยในปี 2555 อยู่ท่ี 5.5 มีการเร่งข้ึนจากปีก่อนทั้งการบริโภค และการลงทุน ประกอบกบั
นโยบายของรัฐ เช่น การเพิ่มรายไดแ้รงงานรายวนัและเงินเดือนขา้ราชการ การรับจ าน าขา้วเปลือก 
รถยนตค์นัแรก บา้นหลงัแรก มีการสนบัสนุนการใชจ่้ายภายในประเทศ ซ่ึงท าให้มีการคาดการณ์วา่
ปี 2556 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 5.2 ท าให้รายไดต่้อหวัของ
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คนไทยมีเพิ่มข้ึน แต่สัดส่วนรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีอตัราท่ีไม่ค่อยเปล่ียน
มากนกั เม่ือเทียบกบัรายไดต่้อหวัท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนโดยตลอด (ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั: 
2555) 

 2. การเรียกเก็บภาษีโดยต่างหน่วยงาน เป็นความซ ้ าซ้อนของการเสียภาษีท่ีก่อให้เกิด
ช่องว่างท่ีท าให้ผูเ้สียภาษีรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เช่น ชายคนหน่ึงท างานประจ ามีเงินเดือน 
(มาตรา 40  (1)) แต่ละปีจะเสียภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา (ภงด. 91) แต่เม่ือมีรายไดจ้ากทางอ่ืน เช่น 
ค่าเช่าบา้น ตอ้งเปล่ียนมาเสียภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา (ภงด. 90 และ ภงด. 94 ตามมาตรา 40 (5)) 
ซ่ึงน าเงินรายไดท่ี้ไดรั้บจ่ายใหส้รรพากรเรียบร้อยแลว้ แต่เม่ือถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ชายคนน้ี
ตอ้งเสียภาษีโรงเรือน ใหก้บัส านกังานเขตท่ีบา้นเช่าตั้งอยูต่ามมาตรา 6พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 2475 เป็นการบ ารุงทอ้งท่ี เพราะเขา้เกณฑ์การจดัเก็บภาษีส าหรับให้เช่า คิดจาก
รายไดข้องทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ต่อปี ซ่ึงเป็นเงินรายไดก้ลุ่มเดียวกบัการยื่นแสดงรายได้
บุคคลธรรมดา 

 3. สรรพากรตอ้งพยายามดึงคนใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบภาษีให้มากท่ีสุด เช่น ผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระขายสินคา้ทางระบบออนไลน์ พ่อคา้ แม่คา้ คนขบัรถสาธารณะอย่างรถตู ้รถมอเตอร์
ไซตรั์บจา้ง เป็นตน้ ส่วนคนท่ีอยู่ในระบบอยู่แลว้ตอ้งพยายามรักษาโดยเพิ่มสิทธิค่าลดหย่อน เพิ่ม
ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัใหสู้งข้ึน สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 นกัวชิาการอยา่งดร. สกนธ์  วรัญญูวฒันา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีไม่ไดท้  าในช่วงท่ีเรามีวิกฤติทางรายได้หรือวิกฤติทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง เพราะตอ้งปรับโครงสร้างไปเร่ือย ๆ ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในระยะยาวตอ้งค านึงถึงความเพียงพอของ
รายได้ หลังจากปรับโครงสร้างภาษี ไม่ว่าเร่ืองการปรับลดอตัรา หรือการเพิ่ม และการยกเวน้ 
(Thaipublica: 2556)  

 

 

 

 



14 

บทสรุป 

 ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอยา่งประมวลรัษฎากรกลบั
ยงัไม่ไดรั้บการปฏิรูปหรือท าใหเ้กิดความทนัสมยัทนัเหตุการณ์และเป็นระบบอยา่งแทจ้ริง ถึงแมว้า่
จะมีความพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลงบา้ง แต่ก็ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหา เกิดความไม่เป็น
ธรรมเสียก่อนจึงจะมีการขยบัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่กลบัไม่ไดม้องภาพรวมให้เคล่ือนไป
พร้อมกนัได ้

 ดงันั้นการปฏิรูปภาษีคงตอ้งพิจารณาเร่ืองความแตกต่าง และความเหล่ือมล ้าของสังคม
ท่ียงัมีอยู่ในสังคมเป็นหลกัดว้ย เพราะนบัวนัจะมีความแตกต่างเพิ่มมากข้ึน เหล่ือมล ้ ามากข้ึนดว้ย 
กรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บภาษีของประเทศคงละเลยปัญหาความไม่เป็น
ธรรมน้ีไม่ได ้ แต่ในเม่ือภาษีคือรายได้จากรัฐท่ีตอ้งเก็บให้มาก เพื่อมาใช้บริหารประเทศจะท า
อย่างไรให้ขยายฐานภาษีให้ไดม้ากและกวา้ง จะท าอย่างไรให้คนท่ีจ่ายภาษีมีความรู้สึกวา่อยากจะ
จ่ายภาษี เม่ือจ่ายแลว้เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ รัฐบาลตอ้งช่วยใหถู้กจุด เป็นคนเสียภาษีแต่เวลารัฐ
ด าเนินนโยบายออกมากลบัไม่ไดรั้บหรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ินั้น ในทางกลบักนัคนบางคนไม่เสียภาษีแต่
ไดรั้บประโยชน์เตม็ ๆ ความไม่เป็นธรรม ความเหล่ือมล ้าก าลงัจะเกิดข้ึน 
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