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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน
ตามประมวลรัษฎากร โดยมุงทําการศึกษาเฉพาะเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) เทาน้ัน เน่ืองจากการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวล
รัษฎากรเปนสวนที่มีความสําคัญตอการจัดเก็บภาษีของรัฐ

จากการศึกษาประมวลรัษฎากรในสวนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแบงประเภทของเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ันพบวาบทบัญญัติดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม สงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสในเร่ืองของการแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีของภริยา กอใหเกิดความพยายามลดภาระภาษีดวยวิธีการตางๆ ซึ่งไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และ
หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ อาทิเชน
ประเทศสิงคโปร ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญ่ีปุน พบวาไมมี
ประเทศใดเลยที่มีการแบงแยกเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2) ออกจากกันอยางชัดเจนเชนเดียวกับประเทศไทย

ผูวิจัยเสนอใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา
40 (2) ใหมีความเหมาะสม โดยนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) มารวมกัน
ใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน ไมใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี
ของภริยา เสนอแนะเพิ่มเติมใหมีการเลือกวาจะหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควรสําหรับเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) โดยใหกรมสรรพากรออกคําชี้แจงในรูปของ
คําสั่งกรมสรรพากรอยางชัดเจน หรือจะใชการหักคาใชจายเปนการเหมา โดยใหเพิ่มอัตราและ
เพดานสูงสุดในการหักคาใชจาย

ฆ
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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to study the classification of assessable income under the
Revenue Code, specifying the study of the assessable income in Section 40 (1) and the assessable
income in Section 40 (2) only, due to the fact that the classification of the assessable income
under the Revenue Code is an important part of government taxation.

According to the study of the Revenue Code regarding the provision on the
classification of assessable income in Section 40 (1) and the assessable income in Section 40 (2),
it is found that such provisions are unsuitable for taxation of spouses regarding separately
submitting tax return and separately paying tax, which cause various attempts to reduce tax
burden, which do not comply with the purpose of taxation, progressive tax, theory of taxation and
principle of taxation at present. Comparing with the law of foreign countries, such as Singapore,
China, United States of America, Great Britain and Japan, it is found that in such countries there
was no explicit separation of the assessable income in Section 40 (1) from the assessable income
in Section 40 (2) as existing in Thailand.

The researcher opinionates that there should be an improvement of the provision of
the Revenue Code, Section 40 (1) and Section 40 (2), to be more appropriate by combining
Section 40 (1) with Section 40 (2) so that there would be only one type of assessable income and
there would be no separate submission of tax return and separate tax payment of spouses. In
addition, the researcher opinionates that there should be options to deduct the necessary and
suitable expenditure for the assessable income in Section 40 (1) and Section 40 (2). The Revenue
Department should issue the notification in the form of explicit order of the Revenue Department
or allow the deduction in a lump sum by increasing the maximum rate and frame of expense
deduction.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การที่มนุษยรวมตัวกันเปนสังคม กอใหเกิดคาใชจายสวนกลางในการนําไปใชจายใน

ดานตางๆ รัฐบาลซึ่งถือวาเปนตัวแทนของรัฐในการบริหารประเทศจึงตองหารายได เพื่อนําไปใช
จายในกิจการตางๆ ตามหนาที่ของรัฐบาลซึ่งก็คือการที่ตองทําใหประชาชนทุกคนอยูดีกินดี ไมให
เกิดปญหาคนวางงานหรือเงินเฟอ รัฐบาลตองมีรายไดเพื่อนํามาบํารุงประเทศ นํามาใชจายในกิจการ
เกี่ยวกับการบริหาร หากรัฐบาลไมมีเงินก็เปนการยากที่จะบริหารประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง
และดูแลประชาชนภายในประเทศใหมีความเปนอยูที่ดีได จากที่กลาวมาจึงเปนสาเหตุใหรัฐตอง
เรียกเก็บภาษีจากประชาชน

ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนน้ันถือเปนรายรับที่เปนรายไดของรัฐ และเปนรายรับ
ที่รัฐไดมาโดยไมตองมีภาระที่ตองชดใชคืนในภายหลัง การเก็บภาษีของประเทศไทยน้ันมีอยูหลาย
ประเภทดวยกัน เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีสินคาขาเขา-ออก ภาษี
สรรพสามิต ภาษีการคา ภาษีทรัพยสิน อากรแสตมป  เปนตน

โดยการเก็บภาษีน้ันหากบุคคลใดมีเงินไดตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดผูน้ันก็ตอง
เสียภาษีใหกับรัฐ ถาไมเสียภาษีก็จะมีโทษตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อผูมีเงินไดเสียภาษีใหกับรัฐไป
แลวก็จะนําภาษีที่เก็บไดน้ันไปบํารุงประเทศในดานตางๆ ซึ่งผลประโยชนตอบแทนในการที่ผู
เสียภาษีไดเสียภาษีไปน้ันไมสามารถมองเห็นเปนการเฉพาะตัว แตจะออกมาในรูปแบบของการ
บริหารประเทศในดานตางๆ เชน การสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน อาจจะไมเปนประโยชนกับผู
เสียภาษีโดยตรง แตเปนประโยชนแกสวนรวม

การเก็บภาษีเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดที่รัฐบาลจะตองทําการจัดเก็บใหไดมากที่สุด
แตในขณะเดียวกัน การเก็บภาษีจะตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการจัดเก็บ เน่ืองจากการเก็บ ภาษี
มีลักษณะเปนการบังคับจัดเก็บเอาเงินไดจากประชาชน จึงควรจัดระบบภาษีที่ดีสําหรับสังคมโดยมี
หลักการวาเก็บใหไดเงินภาษีมากที่สุดโดยประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด ทั้งน้ีเพื่อที่จะใหมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนอยูในระดับสูงที่สุดเทาที่ทรัพยากรและปจจัยการผลิตจะอํานวยให และ
ใหการแบงสรรรายไดเปนไปดวยความเปนธรรม
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จากที่กลาวมาภาษีกับสังคมจึงเกี่ยวของกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ภาษีประเภทหน่ึงที่มี
ความสําคัญมากกับรายรับที่เปนรายไดของรัฐก็คือ “ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา” ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมาย
กําหนด และมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ
ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณีกฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษี
ตอนคร่ึงป สําหรับรายได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงคร่ึงปแรก เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีที่ตองชําระ
และเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่หักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จายบางสวน
เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย1

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีทางตรง ซึ่งจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเปนรายป
จากผูมีเงินไดพึงประเมิน โดยใหหักคาใชจายและคาลดหยอนออกเสียกอน แลวนําเงินไดที่เหลือมา
คํานวณเพื่อเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดแก บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ผูถึงแกความตายระหวางป
ภาษี กองมรดกที่ยังมิไดแบง

บุคคลธรรมดา หมายถึง มนุษยที่มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตามมาตรา 15 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเร่ิมแตเมื่อคลอดแลว
อยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” ดังน้ี บุคคลธรรมดาจึงหมายถึงคนที่มีชีวิตอยู ไมวาจะเปน
เด็ก ผูใหญ คนแก คนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือพระภิกษุสงฆ
สามเณร และไมวาจะมีสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม ดังน้ันบุคคลทุกคนถามีเงินไดตามเกณฑที่
ประมวลรัษฎากรบัญญัติไวตองมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยไมจํากัดอายุ เพศ เชื้อชาติ
ศาสนา แมกระทั่งผูถึงแกความตายระหวางปภาษีหรือกองมรดกที่ยังมิไดแบง หรือบุคคลต้ังแตสอง
คนขึ้นไปที่ตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกันดวยประสงคที่จะแบงปนกําไรอันจะพึงได
แตกิจการที่ทําน้ัน หรือมิไดมีความประสงคจะแบงปนผลกําไรกันก็ตามก็ลวนแลวแตตองเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาดวยกันทั้งน้ัน ดังน้ันจึงจัดไดวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนประเภทของภาษี
ที่มีความใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาน้ันเปนภาษีแบบกาวหนา
และแบบคงที่ในการจัดเก็บ ซึ่งจะไดอธิบายตอไป

1 กรมสรรพากร. (2552, 24 เมษายน). ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554,
จาก http://www.rd.go.th/publish/309.0.html
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การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนการเก็บจากเงินไดพึงประเมิน มีการแบง
ประเภทเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ออกเปน 8 ประเภท ซึ่งการแบงประเภท
ของเงินไดพึงประเมินน้ีมีความสําคัญในเร่ืองของการหักภาษี ณ ที่จาย เร่ืองการหักคาใชจาย เร่ือง
การแยกยื่นแบบแสดงรายการของภริยาตางหากจากสามี2 ซึ่งการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน
ตามประมวลรัษฎากรน้ันก็จะสงผลใหบุคคลธรรมดาแตละคนเสียภาษีในจํานวนที่แตกตางกัน การ
แบงประเภทของเงินไดพึงประเมินดังกลาวจึงมีความสําคัญกับรายไดของรัฐที่มาจากภาษี

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2) ผูวิจัยมีความเห็นหลายประการ คือ

1) การเสียภาษีของคูสมรส
การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินดังกลาวยังกอใหเกิดการพยายามหลบหลีก

ภาษี จากบทบัญญัติในมาตรา 57 เบญจตามประมวลรัษฎากรไดบัญญัติเอาไววา “ถาภริยามีเงินได
พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลวไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม
ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตาม มาตรา 57 ตรีก็ได” จากบทบัญญัติดังกลาว หากภริยามี
เงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) แลวภริยาเลือกที่จะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจาก
สามี จะสงผลใหเงินไดที่นํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีมีจํานวนนอยกวาเงินไดที่มาจากการนําเงินได
ของสามีภริยารวมกันแลวนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษี สงผลใหรัฐเก็บภาษีไดนอยลง ทั้งๆ ที่หนวย
ครอบครัวน้ีมีรายไดมาก อาจเปนการพยายามหลบหลีกภาษีโดยใชการแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ของสามีภริยา แมวาจะเปนการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับได ไมผิดกฎหมาย แตก็สงผลใหรัฐเก็บภาษี
ไดนอยลง และอาจนําไปสูการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมไดอีกดวย

มาตรา 57 ตรี ประมวลรัษฎากรบัญญัติวา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยา
น้ัน ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปน
เงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถามีภาษีคาง
ชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลวใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระ
น้ันดวย” จากบทบัญญัติดังกลาว ปกติสามีจะมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
แตถามีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ภริยาตองรวมรับผิดในการเสีย
ภาษีที่คางชําระน้ันดวย แตในกรณีที่ภริยานําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) มาแยกยื่นรายการ
หรือแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามี ภริยาไมตองรวมรับผิดในการเสียภาษีที่สามีคางชําระน้ันดวย

2 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ก (2553). คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร. หนา 159.
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การหักคาใชจายกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจที่ไดกลาวมาขางตนกอใหเกิดความไมแนนอนชัดเจนในการ
บังคับใชกฎหมาย เพราะในกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2)
ดวย แลวภริยาใชสิทธิในการแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ก็มีปญหาวาภริยาจะหัก
คาใชจายอยางไร เพราะกฎหมายเปดโอกาสใหมีการตีความการใชบังคับไดหลายประการ ดังปรากฏ
ในความเห็นของกรมสรรพากรกับความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร ระหวางตองเฉลี่ย
คาใชจายตามสวนของเงินไดแตละประเภท กับมีสิทธิเลือกเฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละ
ประเภท หรือเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภท
เดียว ไมเกิน 60,000 บาท ก็ได3

การแยกยื่นรายการและเสียภาษีระหวางมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 57 เบญจ ที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา เมื่อใหสิทธิภริยาในการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีในเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แลว ก็ควรจะใหสิทธิภริยาที่มีเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) ในการแยกยื่นรายการและเสียภาษีเชนเดียวกับเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) เชนเดียวกัน เพราะเปนเงินไดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (ผูวิจัยจะนําเสนอโดยละเอียด
ตอไปในบทที่ 2 และบทที่ 3)

2) วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัด
เก็บภาษีหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) เมื่อนําไปใชประกอบกับมาตรา 53 เบญจ ในเร่ืองของการแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ของสามีภริยา นาจะไมสอดคลองกับหลักการทางภาษีหลายๆ ประการ กลาวคือ

(1) วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี ในเร่ืองการหารายไดใหเพียงพอมาใชจายใน
กิจการของรัฐ การชําระหน้ีสินของรัฐ และการกระจายรายไดคร้ังใหม

(2) การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา เพราะสงผลใหผูมีรายไดมาก (คูสมรส) อาจเสีย
ภาษีนอยกวารายไดที่ไดรับจริงๆ หากใชการแยกยื่นรายการและเสียภาษี

(3) ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี ตามหลักความเปนธรรมของ Adam Smith

3 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม และดุลยลักษณ  ตราชูรรม. (2551, พฤศจิกายน). ฏีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงิน
ไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตองเฉล่ียคาใชจายหรือไม. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554,
จาก http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711477&Ntype=134
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(4) หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน ทั้งหลักการยอมรับ หลักการเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ หลักอํานวยรายได และหลักความยืดหยุน

3) การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรกับกฎหมาย
ตางประเทศ

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินของประเทศที่มีบทบาทสําคัญทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปร ประเทศ
จีน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญ่ีปุน ซึ่งลวนแลวแตใชระบบภาษีแบบ
กาวหนา มิไดมีการแบงประเภทเงินไดพึงประเมินออกเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานหรือเงิน
ไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหออกจากกันอยางชัดเจน เหมือน
กับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตามประมวลรัษฎากร
แตอยางใด

ในบางกรณีอาจจะไมมีผลแตกตางอยางใดเลยระหวางการแยกประเภทของเงินได
พึงประเมินทั้งสองประเภทดังกลาว กับการนําเงินไดพึงประเมินทั้งสองประเภทน้ันมารวมกัน เชน
ในเร่ืองของการหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ  บัญญัติไววา “เงินไดพึงประเมิน
ตามความใน มาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แต
รวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท” จากบทบัญญัติดังกลาวหากมีการนําเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา
40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) มารวมกันเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกันก็ไม
สงผลอยางใดๆตอการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพราะถึงอยางไรก็ตามก็ยังคงหักคาใชจายได
รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ไดเทาเดิม ภาษีที่จะจัดเก็บมาเปนรายไดของรัฐก็ยังคงไดรับใน
จํานวนเดิม และไมกระทบตอหลักการในการกําหนดใหมีการหักคาใชจายที่ตองการใหประชาชนมี
รายไดในการดํารงชีวิต

ที่กลาวมาทั้งหมดจะพบวาการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (2) น้ัน ไมสงผลดีตอการเก็บภาษี
ที่เปนรายไดที่เปนรายรับที่สําคัญของประเทศ ไมสอดคลองกับหลักการทางภาษีหลายๆ ประการ
และประเทศอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลกก็ไมมีประเทศใดที่มีการแบงประเภทเงินไดพึง
ประเมินออกจากกันอยางชัดเจนเชนน้ัน

ดังน้ันการวิจัยในวิทยานิพนธเลมน้ี จึงมุงที่จะศึกษาและวิเคราะหวาการแบงประเภท
ของเงินไดพึงประเมินดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม สงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสอยางไร
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บ
ภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบันหรือไม
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และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายตางประเทศ
เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)

กับมาตรา 40 (2) วามีความเหมาะสมหรือไม
1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) วาสงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสอยางไร สอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และ
หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบันหรือไม

1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) กับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และนําผลของการเปรียบเทียบไปปรับปรุงแกไขตอไป

1.2.4 เพื่อเสนอแนะถึงแนวทางในการจัดแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ใหมีความเหมาะสม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา

40 (2) ไมมีความเหมาะสม สงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสในเร่ืองของการแยกยื่นรายการและเสีย
ภาษีตางหากจากสามีของภริยา กอใหเกิดความพยายามลดภาระภาษีดวยวิธีการตางๆ ซึ่งไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และ
หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน

ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)
กับมาตรา 40 (2) ใหมีความเหมาะสม โดยนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2)
มารวมกันใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน ไมใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหาก
จากสามีของภริยา
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในคร้ังน้ีมุงศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงประเภทของเงินไดพึง

ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลจากตํารา บทความเอกสารตางๆ ตัวบทกฏหมาย

ที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ ซึ่งเอกสารดังกลาวไดจากแหลงขอมูลทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และทางเครือขายขอมูลทางคอมพิวเตอร

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงการปรับปรุงประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการแบงประเภทของเงิน

ไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ใหมีความเหมาะสมกับ
การเก็บภาษีของประเทศไทย

1.6.2 ทําใหทราบถึงการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) วาสงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสอยางไร สอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษี
ในปจจุบันหรือไม

1.6.3 ทําใหทราบถึงการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)
กับมาตรา 40 (2) กับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของตางประเทศเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร และนําผลของการเปรียบเทียบไปปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตอไป

1.6.4 ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะ แนวทางในการจัดแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ใหมีความเหมาะสม
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บทที่ 2
สาระสําคัญของภาษี ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และการแบงประเภทของ

เงินไดพึงประเมินในประเทศไทย การหักคาใชจาย
และการเสียภาษีของคูสมรส

ในบทน้ีจะไดนําเสนอเกี่ยวกับสาระสําคัญของภาษีในเร่ืองตางๆ อาทิเชน วัตถุประสงค
ของการจัดเก็บภาษี การวางแผนภาษี อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีในหลายๆ ความเห็น หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน และไดนําเสนอเกี่ยวกับความหมาย
ของเงินได เงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร รวมไปถึงหลักการการหักคาใชจาย การเสียภาษี
เงินไดของคูสมรส เพื่อนําไปสูการวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป

2.1 สาระสําคัญของภาษี
2.1.1 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี

2.1.1.1 เพื่อหารายไดใหเพียงพอมาใชจายในกิจการของรัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลมีหนาที่
ในการบริหารประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ และผลิตสินคาและบริการที่จําเปนตอการครองชีพใหแก
ประชาชน รัฐบาลจึงจําเปนตองจัดเก็บรายไดเพื่อนํามาเปนคาใชจายในกิจการตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกสังคมโดยรวม ซึ่งแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาลก็คือ ภาษี ซึ่งรายไดที่รัฐบาลไดมา
จากภาษีของประชาชนน้ี รัฐบาลก็จะนํามาใชในกิจการตางๆ เชน การศึกษา การปองกันประเทศ
การรักษาความปลอดภัยในบุคคลและทรัพยสิน การจัดหาสาธารณูปโภคไฟฟา ประปา ถนน
โทรคมนาคม เปนตน ดังน้ัน ระบบภาษีที่ดีควรครอบคลุมฐานภาษีและมีอัตราภาษีที่เหมาะสม
กอใหเกิดรายไดสูรัฐอยางเพียงพอที่จะนําไปใชจาย1

ในประเทศที่เจริญแลวภาษีที่ทํารายไดดีสวนใหญเปนภาษีทางตรง (Direct Tax)
เชน ภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน เปนตน แตในประเทศดอยพัฒนา ภาษีทางออม (Indirect Tax) กลับ
ทํารายไดไดดีกวาภาษีทางตรง ภาษีทางออมน้ีเปนการเก็บภาษีโดยที่ผูเสียภาษีมักไมคอยรูตัววาตน

1 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. (2551). กฎหมายภาษีอากร 1 หนวยท่ี 1-7. หนา 36.
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เสียภาษี เชน ภาษีศุลกากร และภาษีการคา เปนตน จึงสรุปไดวาภาษีที่จะทํารายไดไดดีสําหรับ
ประเทศที่เจริญแลวกับประเทศดอยพัฒนามีความแตกตางกัน2

2.1.1.2 เพื่อการชําระหน้ีสินของรัฐ สําหรับประเทศดอยพัฒนา หรือประเทศกําลังพัฒนา
การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปไดจําเปนตองมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่
มั่นคง จึงสงผลใหตองมีการลงทุนในเร่ืองที่เกี่ยวกับการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน การสรางถนน
การสรางเขื่อน ทาเรือและในเร่ืองของการลงทุนดานพลังงานตางๆ เปนตน ซึ่งการปูพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจในดานตางๆ ดังที่กลาวมาจําเปนตองมีการลงทุนเปนจํานวนมาก ประเทศดอยพัฒนาหรือ
ประเทศกําลังพัฒนา จึงมีความจําเปนตองกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนในเร่ืองดังกลาว รัฐจึง
จําเปนตองมีการเก็บภาษี เพื่อนําเงินที่ไดมาชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ยที่กูยืมมาลงทุน3

2.1.1.3 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได การกระจายรายไดและทรัพยสิน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ประชาชนทั้งในเมืองและตางจังหวัดควรมีสิทธิ มีรายได และชีวิตความ
เปนอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน การใชจายของรัฐเปนทางหน่ึงในการที่จะกระจายรายไดโดยตรง
ไปสูสังคมชนบทหรือชุมชนแออัด เชน การจายเงินอุดหนุนตางๆเพื่อใหเกิดการสรางงานและหา
รายไดในสังคมชนบท เปนตน นอกจากการใชมาตรการดานรายจายแลว รัฐบาลยังสามารถใชการ
จัดเก็บภาษีเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมอีกทางหน่ึง
กลาวคือ การนําระบบภาษีแบบกาวหนาหรือการจัดเก็บภาษีจากทรัพยสิน มรดก สินคาฟุมเฟอย
รวมถึงการยกเวนภาษีหรือเก็บภาษีในอัตราตํ่าสําหรับสินคาที่มีความจําเปนตอการครองชีพ เชน
อุปกรณการศึกษา อาหาร สินคาเกษตร ลวนมีสวนชวยใหรัฐจัดเก็บภาษีจากผูที่มีรายไดหรือทรัพยสิน
มาก มาใชจายชวยผูมีรายไดนอย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได4 เปนการบรรเทา
ปญหาความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงและความไมเทาเทียมกันในสังคมระหวางผูมีฐานะและรายไดที่แตกตาง
กันทางสังคม5

การใชภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได อาจกระทําไดดังน้ี
คือ

1) การกระจายรายไดจากคนรวยไปสูคนจน โดยการเก็บภาษีคนรวยในอัตราสูง
สวนคนจนเก็บภาษีในอัตราตํ่า ซึ่งวิธีน้ีจะทําใหรายไดหลังจากที่มีการเก็บภาษีแลวมีความเปนธรรม

2 ปรีดา  นาคเนาวทิม. (2535). เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 1. หนา 7.
3 แหลงเดิม. หนา 9.
4 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. หนาเดิม.
5 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. (2553). หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law). หนา 3.
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มากขึ้น นอกจากน้ีการพยายามทําใหภาษีทางออมมีความสําคัญนอยลงเพื่อลดภาระภาษีของผูที่มี
รายไดตํ่าก็เปนวิธีที่ทําใหรายไดหลังจากหักภาษีแลวของผูมีรายไดสูงและรายไดตํ่ามีความใกลเคียง
กันมากขึ้น

2) การกระจายรายไดจากผูที่มีสุขภาพดีไปยังคนเจ็บปวย หรือจากคนที่อยูใน
วัยทํางานไปสูคนชราและเด็ก คือ การเก็บภาษีจากผูที่อยูในวัยทํางาน และผูที่มีสุขภาพดี รางกาย
แข็งแรง แลวนํารายไดน้ันไปจัดสรรใหแกคนชรา เด็ก และคนเจ็บปวย

3) การกระจายรายไดจากภูมิลําเนา หรือทองถิ่นที่อุดมสมบูรณกวาไปยังทองถิ่น
ที่ธุรกันดารหรือยากจน โดยการเก็บภาษีทองถิ่นที่มีคนรํ่ารวยอาศัยอยูมากในอัตราสูง แลวจัดสรร
เงินรายไดไปพัฒนาทองถิ่นที่ยังไมเจริญ6

สําหรับวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการ
กระจายรายไดน้ี อาจเรียกไดอีกอยางวาเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดคร้ังใหม

การกระจายรายไดคร้ังใหม (income redistribution) การกระจายรายไดคร้ังใหม
จะชวยลดความเหลื่อมล้ําหรือความเสมอภาคดานรายไดของประชาชน วิธีที่ถือไดวาสงผลใหการ
กระจายรายไดคร้ังใหมเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ ระบบการคลังสาธารณะ (the
public finance system) ซึ่งเปนวิธีที่ผสมกันระหวางการใชจายสาธารณะ (public expenditure) และ
การจัดเก็บภาษี (taxation) โดยรัฐบาลจะทําการจัดสรรประโยชนสาธารณะ (state benefits) ดาน
ตางๆ ใหแกคนจนมากกวาคนรวย โดยนํารายไดที่สวนใหญไดรับมาจากการจัดเก็บภาษีจากคนรวย
มาใชจายในสวนของประโยชนสาธารณะ7

การกระจายรายไดคร้ังใหมจะสามารถนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพไดอยาง
แทจริงภายใตการจัดเก็บภาษีที่อยูในสภาพบังคับของรัฐบาล (compulsory) เน่ืองจากโอกาสในการ
หลบหลีกภาษีจะเกิดกับผูที่รํ่ารวยมากกวาผูที่ยากจน ไมวาจะเปนการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับได
(acceptable tax avoidance) และเปนที่ยอมรับไมได (unacceptable tax avoidance) จึงเปนการยากที่
จะใหการกระจายรายไดคร้ังใหม เกิดจากความสมัครใจของคนที่รํ่ารวย8

6 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 9.
7 จิรศักดิ์ รอดจันทร ก (2552, เมษายน).  “ความชอบธรรมของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือการ

กระจายรายไดครั้งใหม.” สรรพากรสาสน, 56, 4. หนา 85-86.
8 แหลงเดิม. หนา 87.
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รัฐบาลมีหนาที่ในการจัดสรรประโยชนสาธารณะในดานตางๆ ใหกับประชาชน
รัฐบาลจึงตองมีรายไดเพื่อการจัดสรรประโยชนฯดังกลาว การจัดเก็บภาษีก็เพื่อมาเปนทุนสําหรับ
การใชจายเพื่อประโยชนสาธารณะ9

ประชาชนในประเทศมีความแตกตางกันมาโดยกําเนิด มีโอกาสในดานตางๆ
แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานการศึกษา การฝกฝน การออมเงิน ความมุงมั่นในการทํางาน และความ
แตกตางกันในลักษณะตางๆของบุคคล การเขาไปจัดการของรัฐดวยการจัดเก็บภาษี ก็จะชวยสราง
ความเทาเทียมกันของประชาชนใหเกิดขึ้นมาได10

การกระจายรายไดคร้ังใหมจะสงผลใหคนรวยยังคงสามารถทํางานและมีความ
สุขกับความรํ่ารวยของตนเองไดภายหลังจากมีการจัดเก็บภาษีแลว เพราะการกระจายรายไดคร้ัง
ใหมที่อยูในสภาพบังคับผานทางการจัดเก็บภาษี (compulsory redistribution through taxation) จะ
ชวยปองกันโรคระบาด การกอจราจล และความวุนวายตางๆ ที่เกิดจากการกอจลาจล สงผลใหคน
รวยไมเสียผลประโยชนไปกับเหตุการณที่ไมสงบดังกลาว11

การจัดเก็บภาษีขึ้นอยูกับความจําเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการใชจายสาธารณะในแตละชวงเวลาเทาน้ัน มิไดมุงหมายที่จะดึงเอาทรัพยสิน
(expropriate) ทั้งหมดที่ประชาชนหามาได 12

2.1.1.4 เพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีเปนการดึง
ทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสูภาครัฐ ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถใชการจัดเก็บภาษีเปนเคร่ืองมือ
ในการจัดสรรทรัพยากร เชน การใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตและลงทุน
ในภาคการผลิตหรือธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เชน การวิจัยพัฒนา การศึกษาและ
ฝกอบรม เปนตน หรือการเก็บภาษีจากสินคาที่กอใหเกิดโทษตอผูบริโภคหรือสังคมโดยรวมใน
อัตราสูง เชน ยาสูบ สุรา เบียร เพื่อใหราคาสินคาสูงขึ้น ลดความตองการในการบริโภคสินคา
ดังกลาว เพื่อลดผลกระทบในทางลบตอสังคม13

2.1.1.5 เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษี
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกระตุนใหเกิดการออม หรือการลงทุนที่กอใหเกิดผลตอบแทนสูง
เชน การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมที่ไดรับการ

9 แหลงเดิม. หนา 87.
10 แหลงเดิม. หนา 88.
11 แหลงเดิม. หนา 88.
12 แหลงเดิม. หนา 88 และ 89.
13 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. หนาเดิม.
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สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะชวยกระตุนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศหรือการจัดเก็บภาษีจากรายไดในอัตราที่เหมาะสม จะชวยกระตุนให
เกิดแรงจูงใจในการทํางานที่กอใหเกิดผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 14 การยกเวนภาษีดอกเบี้ย
ที่ไดรับจากการออม ภาษีที่เก็บจากเงินปนผล ตลอดจนการยกเวนภาษีขาเขาแกสินคาประเภททุนที่
นํามาเพื่อใชในกิจการลงทุนที่รัฐบาลใหการสงเสริมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ15

2.1.1.6 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดธุรกรรมใหมๆ เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การสรางธุรกรรมใหมๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีก
ทางหน่ึง การใชมาตรการทางภาษีก็เปนสวนหน่ึงที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการสรางธุรกรรมใหมๆ
ขึ้น ทั้งน้ีโดยการกําหนดนโยบายในการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจนสําหรับธุรกรรมใหมๆ การลดอัตราภาษี
ใหแกธุรกรรมใหมๆ รวมไปถึงการอนุญาตใหมีการหักคาลดหยอนหรือคาใชจายในการประกอบ
ธุรกรรมดังกลาว16

รัฐบาลยังสามารถใชภาษีเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนหรือจํากัดการลงทุนใน
ธุรกรรมบางประเภทได เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการงดเก็บภาษี หรือ
ลดอัตราภาษีใหกับการลงทุนบางชนิดที่รัฐบาลใหการสงเสริม17 และอาจกําหนดอัตราภาษีศุลกากร
สําหรับสินคานําเขาใหสูงสําหรับการลงทุนที่รัฐไมตองการ อาจขึ้นอัตราภาษีเพื่อลดปริมาณการ
ผลิตหรือการดําเนินธุรกรรมที่รัฐเห็นวาธุรกรรมน้ันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจ
และประชาชน เรียกวาเปนการจัดเก็บภาษีเพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ18

2.1.1.7 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหน่ึงของ
รัฐบาลก็คือ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเสถียรภาพของราคาสินคา การจัดเก็บ
ภาษีก็เปนสวนหน่ึงที่จะชวยใหเปาหมายดังกลาวสําเร็จผลได กลาวคือ “หากระบบภาษีมีความ
ยืดหยุนก็จะกอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ”19 เชน ในภาวะที่ประเทศชาติประสบ
ปญหาสภาวะเงินเฟอ เน่ืองจากประชาชนมีอํานาจในการจับจายซื้อสินคากันมาก รัฐบาลอาจใช
นโยบายทางดานภาษี เพื่อแกปญหาดังกลาว โดยการขึ้นภาษี ทําใหประชาชนตองนํารายไดไปใชใน
การเสียภาษีมากขึ้น อํานาจในการจับจายซื้อสินคาของประชาชนก็ลดนอยลง ทําใหประชาชนจําตอง

14 แหลงเดิม.
15 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 10.
16 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. หนาเดิม.
17 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 9.
18 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. หนาเดิม.
19 มานิต นิธิประทีป และคณะ. หนาเดิม.
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ลดการบริโภคและการใชจายใหนอยลงตามไปดวย เพื่อสรางอุปสงคและอุปทานใหมีความสมดุล
ในทางกลับกันหากประเทศชาติประสบปญหาสภาวะเงินฝด ประชาชนมีอํานาจในการจับจายซื้อ
สินคากันนอย รัฐบาลก็ใชนโยบายทางดานภาษี เพื่อแกปญหาดังกลาวไดเชนกัน โดยการลดอัตรา
ภาษีของสินคาตางๆ เพื่อชวยใหประชาชนมีอํานาจในการจับจายซื้อสินคาใหมากขึ้น 20 ซึ่งมีผลให
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกระเต้ืองขึ้น และกลับคืนสูภาวะปกติในที่สุด ถือเปนบทบาทของภาษีที่
เกี่ยวกับนโยบายการคลังของประเทศอีกดวย21

2.1.1.8 เพื่อการควบคุม จากลักษณะเฉพาะของภาษีที่มีลักษณะเปนการบังคับอยูในตัว
จึงสามารถนําลักษณะเฉพาะตัวของภาษีในเร่ืองน้ีไปใชในการควบคุมเพื่อใหเกิดผลตามที่รัฐ
ตองการได เชน หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะควบคุมหรือลดปริมาณการอุปโภคบริโภคสินคาชนิดใด
รัฐบาลก็สามารถใชภาษีเปนตัวควบคุมไดในการที่จะลดปริมาณการบริโภคสินคาชนิดน้ันไดโดย
การจัดเก็บภาษีสินคาชนิดน้ันๆ ใหเพิ่มมากขึ้นหรือในกรณีที่รัฐบาลมีความตองการจะคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ รัฐบาลก็สามารถจะใชภาษีมาเปนตัวควบคุมโดยการจัดเก็บภาษีสินคา
ที่มาจากตางประเทศ ถาสินคาชนิดน้ันเปนสินคาชนิดเดียวกับที่ผลิตไดภายในประเทศ หรืออาจมี
การเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเปนการผูกขาดในอัตราที่สูง เพื่อควบคุมการผูกขาด22

2.1.2 การวางแผนภาษี การหลบหลีกภาษี การหนีภาษี
ในหัวขอน้ีผูวิจัยจะไดอธิบายถึงการวางแผนภาษีโดยเร่ิมอธิบายจากการวางแผน แลวจึง

ไปอธิบายถึงการวางแผนภาษี และยังไดอธิบายถึงการหลบหลีกภาษี รวมไปถึงการหนีภาษีอีกดวย
การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจเตรียมการเพื่อกระทําการอยางใดอยาง

หน่ึงในอนาคต โดยกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการไวลวงหนา เปนการกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยมีขอจํากัดของทรัพยากร
และระยะเวลาเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งอาจจําแนกองคประกอบที่สําคัญของการวางแผนไวดังน้ี

1) แผนเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหาร
2) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง
3) เปนเร่ืองที่ตองปฏิบัติในกาลอนาคต

20 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 2.
21 ปรีดา  นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 10.
22 แหลงเดิม. หนา 8.
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4) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการจัดสรรเจาหนาที่ที่จะปฏิบัติงานน้ัน
โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุด 23

การวางแผนภาษี (Tax Planning)
การวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง ครบถวน และประหยัด การ

วางแผนภาษีถือเปนสวนหน่ึงในการประกอบธุรกิจ ตองกระทําทั้งกอนเร่ิมตนประกอบธุรกิจระหวาง
ประกอบธุรกิจและภายหลังเมื่อมีการเลิกประกอบธุรกิจดวย การทําใหไมตองชําระภาษี หรือการทํา
ใหเสียภาษีนอยที่สุดโดยวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมาย24 รวมไปถึงการจัดการธุรกิจหรือการงาน
สวนตัวเพื่อชวยใหเสียภาษีนอยที่สุด25ก็ลวนแลวแตเปนการวางแผนภาษีทั้งสิ้น

ในหนังสือ “Australian Master Tax Guide (41 st Edition)” ซึ่งจัดพิมพโดย CCH Aus-
tralia Limited ป 2549 หนา 1,515 ก็ไดใหความหมายของการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไววา
“ในความหมายอยางกวาง การวางแผนภาษี หมายถึงกระบวนการจัดการงาน ธุรกิจหรือกิจการของ
ผูเสียภาษีรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย เพื่อที่จะเสียภาษีใหนอยที่สุดโดยชอบดวยกฎหมายและ
สอดคลองกับการประกอบธุรกิจ”26

ตัวอยางของการวางแผนภาษี เชน หากมีการทําสัญญาจางบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ
ที่มีอนุสัญญาภาษีซอน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทยออกแบบโรงงาน อาคาร
หรือสิ่งปลูกสราง ก็ไมควรมีขอสัญญาใหบริษัทผูรับจางตองถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูวาจาง
เพราะถามีขอสัญญาเชนน้ี เงินคาตอบแทนที่ผูวาจางจายใหแกผูรับจางจะถือเปนคาสิทธิ (Royalty)
ซึ่งไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามอนุสัญญาภาษีซอน แมบริษัทผูรับจางจะไมมีสถานประกอบการ
ถาวร (Permanent Establishment) ในประเทศไทยก็ตาม บริษัทผูวาจางจึงตองหักภาษีเงินได ณ ที่
จายและนําสงตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร แตถาไมมีขอสัญญาดังกลาวและความจริงไมมีการ
ถายทอดเทคโนโลยี เงินคาตอบแทนดังกลาวจะถือเปนเงินคาบริการ (Service Fee) อันเปนเงินได
ประเภทกําไรจากธุรกิจ (Bussiness Profit) ตามอนุสัญญาภาษีซอน เมื่อบริษัทผูรับจางไมมีสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินคาตอบแทนดังกลาวจึงไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตาม
อนุสัญญาภาษีซอน บริษัทผูวาจางจึงไมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 7027 เปนตน

23 สุเทพ พงษพิทักษ. (2541). การวางแผนภาษีอากร. หนา 3.
24 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ข (2553). การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning). หนา 2.
25 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 11.
26 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 705.
27 แหลงเดิม. หนา 709.
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วตัถุประสงคของการวางแผนภาษี
1) ปองกันมิใหเกิดการเสียภาษีผิดพลาด
2) ชวยทําใหไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลงโดยไมผิดกฎหมาย
3) ชวยลดตนทุนการดําเนินกิจการหรือเพิ่มกําไร โดยการใชสิทธิประโยชนทางภาษี

(Tax Incentive)
4) ชวยทําใหผูประกอบการทราบตนทุนที่ชัดเจนอันจะทําใหผูประกอบการสามารถ

กําหนดราคาสินคาหรือคาบริการไดถูกตอง และต้ังราคาตํ่าลงหรือไมสูงเพื่อแขงขันกับผูประกอบการ
อ่ืนได

5) ชวยทําใหผู เสียภาษีไมตองกังวลกับการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีจาก
เจาพนักงานประเมิน28

การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance)29

การหลบหลีกภาษีคือ การที่ผู เสียภาษีใชวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่อทําให
ไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลง มุงสรางใหเกิดผลตอภาระภาษีของผูเสียภาษีเพื่อที่จะไดมีภาระ
ภาษีที่จะตองเสียตํ่ากวาเดิม (The Legal Arrangement of a Taxpayer’s Affairs So As to Reduce His
Tax Liability)30 การใชชองโหวของกฎหมายภาษี (Tax Loopholes) หรือความคลุมเครือ (Ambiguity)
หรือจุดบกพรอง (Defection) เพื่อทําใหไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลงก็ถือเปนการหลบหลีก
ภาษีดวย เชน การที่ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไมนําเงินไดที่ไดรับจากการทํางานหรือประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศเขามาในปภาษีเดียวกันกับที่ไดรับเงินไ ดน้ัน แตนํากลับเขามาในปภาษีอ่ืน
สงผลใหไมตองเสียภาษี เพราะกรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา หากผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ไมนําเงินไดที่ไดรับจากการทํางานหรือประกอบธุรกิจในตางประเทศ เขามาในประเทศไทยในป
ภาษีเดียวกับที่ไดรับเงินไดน้ัน กรมสรรพากรก็ไมเก็บภาษี (หนังสือกรม สรรพากรที่ กค 0802/696
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530)31

การที่ผูเสียภาษีปรับปรุงพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของตนเพื่อใหเสียภาษีนอยลงก็ถือ
เปนการหลบหลีกภาษีเชนเดียวกัน เชน รัฐบาลเก็บภาษีนํ้ามันเบนซินสูงกวานํ้ามันดีเซลมาก ผูใช

28 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ข เลมเดิม. หนา 17.
29 มีการใหคํานิยามไวแตกตางกัน เชน การหลีกภาษี การเล่ียงภาษี การหลีกเล่ียงภาษี หรือการหลบหลีก

ภาษี แตมีรากศัพทมาจากคําวา “Tax Avoidance” ทั้งส้ิน
30 พนิต ธีรภาพวงศ. (2552). ภาษีบริษัทขามชาติ (International Business Taxation). หนา 74.
31 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ข เลมเดิม. หนา 5.
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รถยนตจึงเปลี่ยนจากเคร่ืองยนตที่ใชนํ้ามันเบนซินมาเปนเคร่ืองยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลเพื่อใหเสียภาษี
นอยลง32

การหลบหลีกภาษีถือเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมาย ดังน้ันการหลบหลีกภาษีจึง
เปนสวนหน่ึงของการวางแผนภาษี แตการหลบหลีกภาษีในบางกรณีอาจเปนการกระทําที่ขัดตอ
เจตนารมณของกฎหมายได33

การหลบหลีกภาษีน้ี ทานอาจารยจิรศักด์ิ รอดจันทร ไดแยกอธิบายไว 2 ประการ คือ
“1) การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับได (acceptable tax avoidance) คือ การลดภาระภาษี

หรือปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยชองโหวที่มีอยูในกฎหมายภาษีเพื่อที่จะไมตองเสียภาษี หรือโดย
การใชบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อลดภาระภาษี เชน การที่ผูมี เงินไดนําเบี้ย
ประกันภัยที่จายไปในปภาษีจากการทําประกันชีวิตมาหักเปนคาลดหยอนออกจากเงินไดพึง
ประเมิน สงผลใหเงินไดสุทธิที่ตองนําไปคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลง และทําใหภาระ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินไดลดลง”34

ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเปนการลด
ภาระภาษีไดในรูปแบบหน่ึง โดยอาศัยชองโหวที่กฎหมายเปดโอกาสไวให จึงเปนการหลบหลีก
ภาษีที่ยอมรับได

“2) การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมได (unacceptable tax avoidance) คือ การลดภาระ
ภาษีหรือปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยชองโหวที่มีอยูในกฎหมายภาษีเพื่อที่จะไมตองเสียภาษี
หรือโดยการใชบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อลดภาระภาษี โดยใชประโยชนจากตัว
บทกฎหมายในการลดภาระภาษีหรือปลดเปลื้องภาระภาษี แตการกระทําดังกลาวไมเปนไปตาม
เจตนารมณของผูออกกฎหมาย เพราะเปนการกระทําที่ไมไดมุงกอหรือใหเกิดผลหรือใหมีผลผูกพัน
ทางพฤตินัยตามการกระทําน้ันจริงๆ เพียงแตทําใหถูกตองตามรูปแบบของกฎหมาย ทฤษฏี หรือ
ถูกตองตามนิตินัยเทาน้ัน”35

การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมได เชน การที่คูสามีภริยาจดทะเบียนหยาขาดจากกัน เพื่อ
ไมตองนําเงินไดมารวมกันเพื่อยื่นรายการและเสียภาษี ซึ่งสงผลใหเงินไดไมถูกนําไปคํานวณใน
อัตราภาษีสวนเพิ่มขั้นที่สูงขึ้นตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา โดยการจดทะเบียน

32 เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม. (2529). การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. หนา 210.
33 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ข เลมเดิม. หนา 46.
34 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข (2555). ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห. หนา 18.
35 แหลงเดิม.
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หยาดังกลาวหากกระทําโดยมีวัตถุประสงคดังกลาวขางตน แตคูสามีภริยายังคงอยูกินรวมกันฉัน
สามีภริยา การกระทําดังกลาวเปนการอาศัยชองโหวที่มีอยูในกฎหมายภาษีเพื่อที่จะไมตองเสียภาษี
แตมิไดตองการใหเกิดผลหรือมีผลผูกพันทางพฤตินัยตามการกระทําน้ันจริงๆ เพียงตองการทําให
ถูกตองตามรูปแบบของกฎหมายเทาน้ัน และการกระทําดังกลาวยังเปนการขัดตอเจตนารมณของผู
บัญญัติกฎหมาย (intention of legislature) ที่กําหนดใหมีการจดทะเบียนหยาระหวางคูสมรสก็เพื่อ
ใหสามีภริยาที่ไมสามารถอยูกินรวมกันไดแยกทางกัน การกระทําดังกลาวจึงเปนการหลบหลีกภาษี
ที่ยอมรับไมได36

จากที่กลาวไปขางตน การที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเปนการ
ลดภาระภาษีไดในรูปแบบหน่ึง โดยอาศัยชองโหวที่กฎหมายเปดโอกาสไวให จึงเปนการหลบหลีก
ภาษีที่ยอมรับได แตหากการกระทําดังกลาวของภริยาเกิดจากความพยายามในการหลบหลีกภาษี
ดวยการทําใหเงินไดพึงประเมินประเภทอ่ืนๆ ที่มิใชเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ที่ไดรับมา
ทําใหกลายเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เชน เงินคานายหนาซึ่งเปนเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (2) แตใหนายจางจายใหในรูปของเงินเดือน ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(1) เพื่อใชประโยชนในการแยกยื่นรายการและเสียภาษี การกระทําดังกลาวน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา
เปนการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมได

ความหมายของการหนีภาษี (Tax Evasion หรือ Tax Dogging)37

การหนีภาษีจะมีความแตกตางอยางตรงกันขามกับการหลบหลีกภาษี เพราะเปนวิธีการ
ของผูเสียภาษีเพื่อเสียภาษีที่ตํ่าหรือไมเสียภาษีเลย ดวยวิธีการฝาฝนกฎหมาย (The Reduction of Tax
by illegal Means) วิธีการหนีภาษีก็คือ วิธีการทางอาชญากรรม (Crime) ชนิดหน่ึง38

“การหนีภาษีเปนการใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อการลดภาระภาษี ปลดเปลื้อง
ภาระภาษี หรือไมจายภาษีที่ถึงกําหนดชําระใหแกรัฐบาล และถือเปนการกระทําโดยทุจริตมีความผิด
ตามกฎหมายอาญา กลาวคือ เปนการกระทําที่หลอกลวงฉอโกงรัฐบาล การหนีภาษีมักจะเกี่ยวของ
กับการไมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ไ มถูกตองโดยมี
เจตนาทุจริต”39 กรณีที่พี่นองใหหุนแกกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่ออําพรางการให

36 แหลงเดิม. หนา 19.
37 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ข เลมเดิม. หนา 15.
38 พนิต ธีรภาพวงศ. เลมเดิม. หนา 76.
39 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข เลมเดิม. หนา 35.
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หุนที่แทจริงยอมเปนการใชอุบายเพื่อหลบหลีกการเสียภาษีอันเปนความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 (2)40 เปนตน41

การที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ซึ่งเปนผลจากการที่มีการแบง
ประเภทเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แยกออกจาก
กัน เมื่อนําไปใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ ในเร่ืองของการเสียภาษีของคูสมรส สงผลใหเกิดการ
หลบหลีกภาษีที่ยอมรับได และอาจนําไปสูการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมไดอีกดวย

2.1.3 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อัตราภาษี เปนการแบงประเภทของภาษีประเภทหน่ึง ในที่น้ีจะนําเสนอแตอัตราภาษีที่

ใชกับการจัดเก็บเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองที่วิทยานิพนธเลมน้ีนําเสนอเทาน้ัน
2.1.3.1 ภาษีแบบคงที่ (Flate Rate) การเก็บภาษีตามอัตราน้ี คือ การเก็บภาษีเพียงอัตรา

เดียว ไมวาฐานภาษีจะสูงหรือตํ่าเพียงใด เชน ประมวลรัษฎากรกําหนดใหการขายอสังหาริมทรัพย
เปนทางคาหรือหากําไร ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3 ของรายรับ (บวกภาษีสวนทองถิ่น
อีกรอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) รวมเปนรอยละ 3.3 ไมวารายรับจะมีมากนอยเพียงใด42

การจัดเก็บภาษีแบบคงที่น้ัน มีความสะดวกในการคํานวณภาษี และจะทําใหราย
ไดภาษีของรัฐเปลี่ยนแปลงไปในอัตราสวนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี43

2.1.3.2 ภาษีแบบกาวหนา (Progressive Rate) การเก็บภาษีตามอัตราน้ี คือ การเก็บภาษี
หลายอัตรา ฐานภาษียิ่งสูงก็ยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง ดังน้ันหากบุคคลธรรมดายิ่งมีเงินไดสุทธิสูง
ก็ยิ่งตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น44

การเก็บภาษีแบบกาวหนา สามารถดึงสัดสวนของเงินไดที่จายเปนคาภาษีจากคน
รวยไดมากกวาคนจนหรือทําใหคนรวยจายเงินคาภาษีในสัดสวนที่สูงกวาคนจน เพราะเปนภาษีเงิน
ไดที่ตองการสัดสวนของเงินไดที่จายเปนคาภาษี (the proportion of income paid in tax) หรืออัตรา

40 มาตรา 37 (2) ผูใดโดยความเท็จ โดยฉอโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน หลีกเล่ียง
หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรลักษณะนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรั บตั้งแต
สองพันบาทถึงสองแสนบาท.

41 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ข เลมเดิม. หนา 15.
42 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 10.
43 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 63.
44 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 10.
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ภาษีเฉลี่ย (the average tax rate ซึ่งหมายถึง จํานวนภาษีทั้งหมดที่ตองจายในชวงเวลาหน่ึงหารดวย
จํานวนเงินไดในชวงเวลาน้ัน)45 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเงินไดสูงขึ้น46

การเก็บภาษีแบบกาวหนาน้ัน ทําใหผูมีเงินไดจํานวนมาก เสียภาษีในอัตราสวน
ที่มากตามจํานวนรายได คนที่มีรายไดนอยก็เสียภาษีในอัตราสวนที่นอยตามจํานวนรายได คนรวย
จายภาษีมากกวาคนจน การกระจายรายไดก็เพิ่มสูงขึ้น ทําใหลดความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับคน
รวย สงผลตอ “ความเปนธรรม” ในการจัดเก็บภาษี47

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ในเร่ืองทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีน้ีจะไดนําเสนอถึงแนวคิดทฤษฎีที่ไดรับการ

ยอมรับต้ังแตในอดีต จนถึงทฤษฎีที่มีการใชกันอยูในปจจุบัน
การจัดเก็บภาษีนอกจากจะมีผลกระทบตอประชาชนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีแลว ยังมี

ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมดวย รัฐบาลควรจะพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
การจัดเก็บภาษีไวใหรอบคอบและเหมาะสม เพราะการมีหลักเกณฑวีธีการจัดเก็บภาษีที่ดียอมสงผล
ดีใหกับรายไดของประเทศที่มาจากการจัดเก็บภาษี ทําใหรัฐมีรายไดเพื่อนําไปบํารุงรักษาประเทศ
ชาติ แตหากกฎเกณฑวิธีการในการจัดเก็บภาษีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็จะสงผลเสียตอการ
พัฒนาประเทศได หลักการบริหารภาษีที่ดีทีไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลายมากที่สุด ก็คือ
หลักการบริหารภาษีที่ดีของอดัม สมิธ (Adam Smith) ที่เขียนไวในหนังสือชื่อ The Wealth of Na-
tions ซึ่งเปนตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกของโลกที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายมากที่สุด48

2.2.1 แนวคิดของ Adam Smith
แมวาหลักการบริหารภาษีที่ดีของ Adam Smith จะเปนหลักเกณฑพื้นฐานของการ

จัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นประมาณสองรอยกวาปมาแลว (ต้ังแต ค.ศ. 1776) แตก็ยังสามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการพิจารณาจัดเก็บภาษีในปจจุบัน49 ซึ่งสรุปเปนหลักการ 4 ประการ ดังน้ี คือ

45 จิรศักดิ์ รอดจันทร ค (2550, กรกฎาคม).  “ บทวิเคราะหเปรียบเทียบภาษีเงินไดแบบกาวหนา ภาษี
เงินไดแบบอัตราเดียวและขอเสนอระบบ 2 ตารางอัตราภาษี (ตอน 1).” สรรพากรสาสน, 54, 8. หนา 74.

46 แหลงเดิม.
47 แหลงเดิม.
48 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 27.
49 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล ก (2544). การคลังและการภาษีอากร ภาคทฤษฎีและหลักกฏหมายภาษีอากร.

หนา 73.
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1) หลักความเปนธรรม (Equity)
2) หลักความแนนอน (Certainty)
3) หลักความสะดวก (comvenience)
4) หลักประหยัด (Economy)
จากหลักการ 4 ประการของ Adam Smith ตอมาก็มีความเห็นเพิ่มเติม แตก็คงเปนเพียง

สวนที่เพิ่มเติมตอความเห็นของ Adam Smith ดวยเหตุดังกลาว ในการอธิบายแนวคิดของ Adam
Smith ผูวิจัยจึงไดนําเสนอความเห็นที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของ Adam Smith เอาไวดวย

2.2.1.1 หลักความเปนธรรม (Equity)
Adam smith มีความเห็นวาพลเมืองของรัฐหรือผูที่อาศัยอยูในประเทศหน่ึงๆ

ควรมีสวนชวยรัฐบาลในการบริหาร คือ การปกครองประเทศ โดยการบริจาคทรัพยสินหรือเงินทอง
ตามสวนแหงความสามารถในการหารายไดหรือทรัพยสิน ซึ่งไดมาเพราะไดรับความคุมครองจาก
รัฐ50

ความเห็นเพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืองหลักความเปนธรรมของ Adam Smith คือ
หลักความเปนธรรมนับเปนหัวใจของระบบภาษีที่ดี เมื่อระบบการจัดเก็บภาษีมี

หลักความเปนธรรมจะนําไปสูความยินยอมเสียภาษีดวยความสมัครใจ (Voluntary Compliance)51

ภาษีที่มีลักษณะความเปนธรรมน้ัน ไดแก ภาษีซึ่งเก็บจากบุคคลซึ่งเทาเทียมกันเปนจํานวนเทากัน
และเก็บจากบุคคลซึ่งแตกตางกันตามความเหมาะสมกับความแตกตางน้ัน ในปจจุบันมาตรวัดความ
เทาเทียมหรือความแตกตางที่ควรพิจารณาไดมีอยู 2 อยาง คือ ความเทาเทียมกันหรือแตกตางกันใน
ประโยชนที่ไดรับจากรัฐ (Benefit Basis) และความสามารถของผูเสียภาษี (Ability Basis) โดยถือ
เอาทรัพยสิน รายไดและรายจาย เปนเคร่ืองวัดความสามารถในการเสียภาษี52

หลักความเปนธรรมก็คือ ภาษีทุกประเภทที่จัดเก็บจากประชาชนตองถูกกําหนด
ตามสัดสวนแหงความสามารถหรือตามรายได เมื่อประชาชนตองอยูภายใตการคุมครองของรัฐก็มี
ความจําเปนตองบริจาค หรือสละเงินใหแกรัฐตามสัดสวนของรายไดที่ตนครอบครองอยู53

จากหลักความเปนธรรมของ Adam smith นักเศรษฐศาสตรไดแบงหลักความ
เปนธรรมโดยพิจารณาจากการจัดเก็บภาษีออกเปน 2 ลักษณะคือ หลักความเปนธรรมสัมบูรณ

50 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 28.
51 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 47.
52 วิทย ตันตยกุล. (2526). กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร. หนา 24 และ 25.
53 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ข (2547). คําอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร. หนา 144.
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(principle of absolute equity) และหลักความเปนธรรมสัมพัทธ (principle of relative equity)54 ซึ่งมี
คําอธิบายไวโดยสรุป คือ

1) หลักความเปนธรรมสัมบูรณ (principle of  absolute equity)
หลักการภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมบูรณ ไดแก ระบบภาษีที่ผูเสียภาษี

ทุกคนตองเสียภาษีคนละเทาๆ กัน ความเปนธรรมตามหลักน้ีมีรากฐานมาจากแนวความคิดวา ภาระ
คาใชจายของรัฐบาลควรกระจายไปยังประชาชนหรือผูเสียภาษีทุกคนในจํานวนที่เทากัน ซึ่งจํานวน
เงินภาษีที่ผูเสียภาษีจะตองจายใหรัฐบาลจะเทากับรายจายทั้งหมดของรัฐบาลหารดวยจํานวนผูเสีย
ภาษี55 ซึ่งหลักการเก็บภาษีหลักน้ีจะใชไดดีหากผูเสียภาษีทุกคนในประเทศน้ันมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่เทาเทียมกัน แตการเก็บภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมบูรณน้ียังมีความบกพรอง กลาวคือ มิได
คํานึงถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แตกตางกันของผูเสียภาษี เพราะในความเปนจริงฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูเสียภาษีแตละคนมิไดเทาเทียมกัน การเก็บภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมบูรณน้ี
ยอมทําใหภาระภาษีของผูมีเงินไดตํ่าสูงกวาภาระภาษีของผูมีเงินไดสูง และผูมีรายไดตํ่าบางคนอาจ
มีเงินไดไมเพียงพอที่จะเสียภาษีเลยก็ได56 จากขอบกพรองดังกลาว ในเวลาตอมาหลักความเปน
ธรรมสัมบูรณก็เสื่อมความนิยมไปและกอใหเกิดหลักความเปนธรรมสัมพัทธขึ้นมาแทน

2) หลักความเปนธรรมสัมพัทธ (principle of Relative Equity)
หลักการภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมพัทธน้ีพิจารณาจากจํานวนเงินภาษี

ที่ผูเสียภาษีเสียไป เปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับจากรัฐหรือเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
เสียภาษีของผูเสียภาษีแตละราย ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมพัทธแบงออกเปน 2
หลัก ไดแก หลักผลประโยชน (Benefit Principle) และหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-
to-Pay Principle)

(1) หลักผลประโยชน (Benefit Principles)
การจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชนมีรากฐานมาจากแนวคิดวา ผูที่

ไดรับผลประโยชนใดจากรัฐบาลควรตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลในการที่รัฐบาลใหผลประโยชนน้ัน
ตามสัดสวนหรือขนาดของผลประโยชนที่ตนไดรับ

การจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชนมีขอดีคือทําใหภาษีที่ จัดเก็บ
สอดคลองกับการใชจายในการผลิตสินคาและใหบริการแกประชาชน แตอาจมีขอยุงยากซึ่งการ

54 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 76.
55 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 47.
56 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 29.
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จัดเก็บภาษีกลาวคือ ในทางปฏิบัติแลวไมอาจคํานวณกําหนดวัดมูลคาของประโยชนที่แตละคน
ไดรับจากรัฐบาลได เพราะเปนประโยชนทางสังคม57

กลาวโดยสรุปหลักผลประโยชน (Bemefit Principles) ก็คือ “ผูใดไดรับ
ประโยชนจากการบริการใดของรัฐมาก ก็จะตองเสียภาษีมาก ผูไดรับประโยชนนอย ก็ควรเสียภาษี
นอย และหากไมไดรับประโยชนจากการบริการน้ันเลย ก็ไมควรเสียภาษีเพื่อการน้ัน”58

(2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay Principles)
การเก็บภาษีจากหลักความสามารถในการเสียภาษีน้ีจะวัดความสามารถ

ในการเสียภาษีจากทรัพยสิน รายได หรือการใชจายของแตละบุคคล หากผูมีความสามารถในการ
เสียภาษีมาก ก็ตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลมาก ผูมีความสามารถในการเสียภาษีนอยก็เสียภาษีใหแก
รัฐบาลนอย  ซึ่งหลักความสามารถในการเสียภาษีน้ีมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีภาษี กลาวคือ

ก. ทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณเทากัน (equal absolute sacrifice theory)
ผูเสียภาษีทุกคนควรเสียสละอรรถประโยชนในจํานวนที่เทากัน เน่ืองจากอรรถประโยชนหรือความ
พึงพอใจของเงินแตละหนวยจะมีคาลดลงเมื่อเงินมากขึ้น การจัดเก็บภาษีจะทําใหผูเสียภาษีแตละ
รายเสียสละอรรถประโยชนในจํานวนเทาๆ กัน จึงตองเก็บจากผูมีรายไดสูงเปนจํานวนเงินมากกวา
ที่เก็บจากผูมีรายไดตํ่ากวา

ข. ทฤษฎีการเสียสละตามสัดสวนเทากัน (equal proportional sacrifice
theory) ผูเสียภาษีทุกคนควรเสียสละอรรถประโยชนที่ตนมีอยูในสัดสวนเดียวกันทั้งหมด กลาวคือ
ผูที่มีอรรถประโยชนอยูมาก ตองเสียสละอรรถประโยชนคิดเปนจํานวนหนวยมากกวาผูที่มี
อรรถประโยชนนอย ดังน้ันการจัดเก็บภาษีตามทฤษฎีน้ีจึงตองจัดเก็บจากผูมีรายไดสูงเปนจํานวน
มากกวาผูมีรายไดตํ่า และตองเก็บมากกวาทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณเทากันดวย

ค. ทฤษฎีการเสียสละสวนเพิ่มเทากัน (equal marginal sacrifice theory)
ผูเสียภาษีทุกคนควรเสียสละอรรถประโยชนที่ตนมีอยูจนกระทั่งอรรถประโยชนสวนเพิ่มหรือ
อรรถประโยชนหนวยทายของผูเสียภาษีแตละรายเทากัน

การเก็บภาษีตามทฤษฎีน้ีจะกอความเปนธรรมสองดานดวยกัน คือ
ความเปนธรรมในแนวนอน (horizontal equity) และความเปนธรรมในแนวต้ัง (vertical equity)

57 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 48.
58 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 77.
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1. ความเปนธรรมแนวนอน (horizontal equity) เกิดขึ้นเมื่อผูที่มี
ความสามารถในการเสียภาษีเทากัน เสียภาษีในจํานวนที่เทากัน ดังเชน หากใชรายไดเปนเคร่ืองวัด
ความสามารถในการเสียภาษี หากผูมีรายไดเทากันก็จะเสียภาษีในจํานวนที่เทากัน

2. ความเปนธรรมในแนวต้ัง (vertical equity) เกิดขึ้นเมื่อผูที่มีความ
สามารถในการเสียภาษีในจํานวนที่แตกตางกัน ก็จะเสียภาษีในจํานวนที่แตกตางกัน59

กลาวโดยสรุปหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay
Principles) ก็คือ “การวัดความเสมอภาคในการเสียภาษีโดยใชการเสียสละและความพึงพอใจของ
ผูเสียภาษีเปนเคร่ืองวัด”60

Adam Smith สนับสนุนหลักผลประโยชนมากกวา โดยมีความเห็น
วาหากรัฐจายเงินลงทุนเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากการลงทุนน้ัน รัฐก็ควรเก็บภาษีจาก
ประชาชนตามสัดสวนแหงผลประโยชนที่แตละคนไดรับไป61

มีความเห็นเพิ่มเติมจากหลักความเปนธรรมของ Adam Smith วาภาษี
ที่ดีตองมีความเปนธรรม เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงและหนีภาษี โดยภาษีที่มีความเปนธรรมตอง
จัดเก็บจากประชาชนในจํานวนที่เทาเทียมกัน (หลักความเปนธรรมสัมบูรณ) หลักการน้ีจะใชไดดี
เมื่อประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจเทาเทียมกัน หรือตองเปนภาษีที่จัดเก็บตามผลประโยชนที่ผูเสีย
ภาษีไดรับจากบริการของรัฐหรือตามกําลังความสามารถของผูเสียภาษี (หลักความเปนธรรม
สัมพัทธ)62

ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรจัดเก็บภาษีตามหลักความเปนธรรมสัมพัทธ
เพราะเมื่อบุคคลใดไดรับประโยชนจากรัฐมาก ก็ควรมีหนาที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมากขึ้น
ตามไปดวย ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความสามารถของผูเสียภาษีควบคูไปดวย

2.2.1.2 หลักความแนนอน (Certainty)
Adam Smith เห็นวาหลักความแนนอนและหลักความสะดวกตองสอดคลอง

เชื่อมโยงกัน จํานวนหรือสัดสวนของภาษีที่ตองชําระใหแกรัฐตองมีลักษณะที่แนนอน เฉพาะ
เจาะจง ไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของฝายใดฝายหน่ึง รวมไปถึงการชําระภาษีจะตองมีวิธีการ

59 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 48 49.
60 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 77.
61 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 31.
62 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 4-5.
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จัดเก็บที่สะดวกแกผูที่ตองเสียภาษี และจํานวนเงินที่ตองชําระก็ตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจน
แนนอนดวย63

ความเห็นเพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืองหลักความแนนอนของ Adam Smith คือ
หลักความแนนอนน้ีนับเปนหลักการสําคัญของกฎหมายภาษี กลาวคือ ผูเสีย

ภาษีควรทราบโดยชัดแจงวาตนเองตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด เสียเมื่อใด เสียดวยวิธีการใด
ฐานภาษีคืออะไร อัตราภาษี วิธีการชําระภาษี และตองชําระเมื่อใด ซึ่งผู เสียภาษีควรทราบรายละเอียด
ดังกลาวเพื่อสามารถวางแผนเตรียมความพรอมของตนลวงหนาไดอยางถูกตอง ซึ่งความชัดแจง
ดังกลาวควรตองชัดแจงทั้งในแงของกฎหมายภาษี อันไดแกการตีความกฎหมายและทั้งในแงของ
วิธีการบริหารจัดเก็บภาษี

ระบบภาษีใดที่ปราศจากความแนนอน ยอมจะเปนชองทางใหเจาหนาที่กระทํา
การโดยทุจริต และกอใหเกิดความไมเปนธรรมระหวางผูเสียภาษีได64

รัฐจะตองมีนโยบายที่แนนอนในการเก็บภาษี หากนโยบายไมแนนอนมีการ
เปลี่ยนแปลงบอยคร้ังอาจทําใหธุรกิจเอกชนไดรับความกระทบกระเทือน เบื่อหนาย และไมมั่นใจ
ในการลงทุน65

ความแนนอนตองมุงเนนในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี คือ
1) เวลาชําระหน้ี จะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีไวใหเปนการ

แนนอนใหผูเสียภาษีไดทราบลวงหนา เพื่อเตรียมการในการจัดหาเงินและเวลาในการไปชําระภาษี
ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด

2) อัตราภาษี เพื่อที่ผูเสียภาษีจะไดสามารถคํานวณภาษีและเตรียมเงินที่จะตอง
เสียภาษีไวใหพรอมสําหรับจายเมื่อเจาพนักงานเรียกเก็บ ภาษีทุกชนิดจะตองมีการกําหนดอัตราภาษี
ที่จะจัดเก็บไวใหแนนอน ไมใชปลอยใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ผูจัดเก็บกําหนดไดเอง

3) วิธีการชําระภาษี เพื่อผูเสียภาษีทุกคนจะไดทราบและเตรียมตัวไดอยาง
ถูกตอง หากมีการกําหนดวิธีการชําระภาษีไวอยางชัดเจน แนนอน จะเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเสียภาษี และกับพนักงานเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีดวย

4) สถานที่เสียภาษี เพื่อผูเสียภาษีจะไดไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปชําระ
ภาษีมากเกินไป การกําหนดสถานที่เสียภาษีน้ีจะตองคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมดวย

63 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 78.
64 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 50.
65 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 6.
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2.2.1.3 หลักความสะดวก (comvenience)
Adam Smith เห็นวาการใชหลักความสะดวกน้ี ก็คือ การเรียกเก็บตามระยะเวลา

และตามวิธีที่สะดวกที่สุดแกผูมีหนาที่เสียภาษีซึ่งจะทําใหสามารถเก็บเงินคาภาษี ไดมากแลวยังทุน
เวลาและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีน้ันๆ อีกดวย

ความเห็นเพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืองหลักความสะดวกของ Adam Smith คือ
หลักความสะดวกน้ีมีจุดมุงหมายวา เมื่อประชาชนมีภาระหนาที่ตองเสียภาษีใหแกรัฐ รัฐก็ควรที่จะ
เปนฝายอํานวยความสะดวกใหแกผู เสียภาษีในการไปติดตอเพื่อชําระภาษี ซึ่งหลักความสะดวกน้ี
หากมีการนําไปกําหนดไวอยางเหมาะสมแลวยอมเปนการจูงใจประชาชนในการใหความรวมมือ
เสียภาษี ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2.1.4 หลักประหยัด (Economy)
Adam Smith เห็นวาในการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใหเสียคาใชจาย

นอยที่สุดทั้งฝายผูจัดเก็บและฝายผูเสียภาษี ในขณะเดียวกันก็ควรใหไดผลประโยชนมากที่สุดดวย
และนอกจากคาใชจายในการบริหารจัดเก็บควรจะตองตํ่ากวาจํานวนเงินภาษีที่จะเก็บไดแลว การ
จัดเก็บภาษียังควรที่จะตองใหมีผลกระทบตอการทํางานของเอกชนนอยที่สุดดวย66

ความเห็นเพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืองหลักประหยัดของ Adam Smith คือ
หลักการน้ีก็คือ รัฐตองเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีใหนอยที่สุดและผูเสีย

ภาษีก็เสียคาใชจายเกี่ยวกับภาษีน้ันๆ นอยที่สุดดวย โดยที่รัฐตองมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการ
ใชจายในการจัดเก็บเพื่อใหรายไดที่เขาสูคลังมีจํานวนที่ใกลเคียงกับจํานวนภาษีที่ผูเสียภาษีชําระ
ใหแกรัฐ67

ภาษีที่ไมสอดคลองดวยหลักประหยัด ไดแก
1) ระบบภาษีที่ใชจํานวนเจาหนาที่ในการจัดเก็บมากเกินไปทําใหต องเสียคา

ใชจายสูง
2) การเก็บภาษีใดที่สงผลใหผูเสียภาษีเกิดความทอถอยไมมีกําลังใจในการ

ประกอบอาชีพ หรือทําใหธุรกิจบางอยางตองเลิกกิจการหรือลดนอยลดไป ซึ่งถือวาเปนการเก็บภาษี
ที่เปนอุปสรรค

66 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 31-33.
67 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 79.
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3) การเก็บภาษีที่ เปนเหตุใหมีการหลีกเลี่ยงกันมากย อมถือวาเปนการไม
สอดคลองกับหลักประหยัด68

จากหลักการบริหารภาษีที่ดีของ Adam Smith ผูวิจัยมีความเห็นวาหลักความ
เปนธรรมเปนหลักการที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะหลักความเปนธรรมนําไปสูความสมัครใจใน
การเสียภาษีของผูที่ตองเสียภาษี เมื่อผูเสียภาษีมีความส มัครใจในการเสียภาษีแลว ก็จะลดการ
วางแผนภาษีและการหนีภาษี สงผลใหการเก็บภาษีของรัฐทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให
รัฐมีรายไดเพื่อนําไปพัฒนาประเทศตอไป

แตอยางไรก็ตามหลักความเปนธรรมเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหการ
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพสูงสุดได ยังคงตองใชหลักความแนนอน หลักความสะดวก และหลัก
ความประหยัดไปพรอมๆกันดวย เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด

2.2.2 หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน
สําหรับในปจจุบันหลักการบริหารภาษีของ Adam Smith ก็ยังคงเปนหลักเกณฑพื้นฐาน

ของการจัดเก็บภาษี แตก็ไดมีการเพิ่มแนวคิดเร่ืองหลักการจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ อีก เพื่อใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยตอๆ มา หลังจากที่ Adam Smith ไดกําหนดไวเมื่อ 200 กวาปมาแลว
(ต้ังแต ค.ศ. 1776) ไดแก

2.2.2.1 หลักการยอมรับ (Acceptability) หมายถึง ภาษีที่ผูเสียภาษีทุกคนยอมรับเพราะมี
ความยุติธรรมในดานของระบบการจัดเก็บภาษี หลักการยอมรับน้ีจะขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของ
รัฐวาจะทําใหประชาชนผูเสียภาษียอมรับการเสียภาษีมากขึ้นหรือไม69

2.2.2.2 หลักการเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Enforceability) ภาษีที่ดีตองสามารถจัดเก็บได
ในทางปฏิบัติ หากเปนภาษีที่ดีแตในทางทฤษฏีแตไมสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ก็ไมถือวาเปน
หลักการที่จะนํามาใชในการจัดเก็บภาษีที่ดีได70 ซึ่งการที่จะทําใหสามารถจัดเก็บภาษีไดดีในทาง
ปฏิบัติตองมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับรูปแบบโครงสรางการบริหารของแตละรัฐ ยกตัวอยางเชน
ในเร่ืองการของระบบการจดบันทึกหรือการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี เปนตน71

2.2.2.3 หลักประสิทธิภาพในการบริหาร (Effiency in management) กลาวคือ ตองเปน
ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ควรเปนระบบที่เสียคาใชจายในการจัดเก็บ ( collection

68 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 33.
69 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 79-80.
70 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 7.
71 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 80.
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cost) นอยที่สุด และตองมีการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
ดวย ตองสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึงและครบถวน เพื่อลดความไมเปนธรรม และทําใหผูเสีย
ภาษีมีความสมัครใจในการเสียภาษีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลในระยะยาวใหมีการลดคาใชจายในการ
ติดตามจัดเก็บภาษีดวย72

2.2.2.4 หลักอํานวยรายได หรือหลักการทํารายได (Productivity) คือ ภาษีที่อยูในลักษณะ
ของฐานภาษีที่กวางและเมื่อมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฐานของภาษีก็ขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
สามารถทํารายไดใหรัฐไดเปนอยางดีโดยที่ไมตองเพิ่มอัตราการจัดเก็บ73 ควรประกอบไปดวยภาษี
นอยประเภท โดยที่แตละประเภทสามารถทํารายไดใหกับรัฐไดเปนอยางดีทั้งในปจจุบันหรือใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ74

2.2.2.5 หลักความเปนกลางในทางเศรษฐกิจ (Economic Neutrality) ระบบภาษีที่มี
โครงสรางเปนกลางในทางเศรษฐกิจมากที่สุด กลาวคือ ภาษีจะตองไมเปลี่ยนแปลงหรือกระทบ
กระเทือนรูปแบบการบริโภคหรือการออม การแขงขันผลิตสินคาและบริการของผูผลิต ตลอดจน
การทํางานของกลไกตลาด75 เพราะการเก็บภาษีมาใชจายมีผลขั้นตนไปจํากัดการบริโภคหรือการ
ผลิตของฝายเอกชนเทากับจํานวนภาษีที่จัดเก็บ การเลือกบริโภคของประชาชนและการผลิตของฝาย
เอกชนจะถูกกระทบกระเทือน76 ดังน้ันการจัดเก็บภาษีไมควรมีผลกระทบตอการทํางานของกลไก
ตลาดหรือกระทบนอยที่สุด77

2.2.2.6 หลักความยืดหยุน (Flexibility) คือ ภาษีที่สามารถเปลี่ยนแปลงเขากับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศหรือเขากับฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีไดงาย ซึ่งจะนํามาสูการใชเปน
กลไกในการควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศได78

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เปนภาษีแบบกาวหนาถือวาเปนภาษีที่มีความยืดหยุน
เพราะเมื่อเศรษฐกิจรุงเรืองรายไดประชาชนเพิ่มมากขึ้น อัตราภาษีจะเพิ่มเร็วกวารายไดที่เพิ่มขึ้น ทํา
ใหรายไดของประชาชนลดลงซึ่งก็จะตรงกันขามกับรัฐที่จะมีเงินเขาสูรัฐมากขึ้น เปนเหตุหน่ึงใน
การชวยลดภาวะเงินเฟอได แตในยามที่เศรษฐกิจตกตํ่า รายไดประชาชนก็จะลดลง อัตราภาษีจะ

72 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 55.
73 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 80.
74 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 53.
75 แหลงเดิม. หนา 51.
76 วิทย  ตันตยกุล. เลมเดิม. หนา 23.
77 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 6.
78 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 80.
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ลดลงเร็วกวารายไดที่ลดลง ทําใหมีเงินเหลือในภาคเอกชนมาก ชวยบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนสงผลใหเศรษฐกิจฟนตัวเร็วขึ้น79 ดังน้ันหากภาษีมีความยืดหยุนก็จะสามารถชวยใหรัฐ
สามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจก็คือ การรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
ได80

2.3 ความหมายของเงินได เงินไดพึงประเมินในประเทศไทย หลักการหักคาใชจาย และหลักการ
เสียภาษีของคูสมรส

2.3.1 ความหมายของเงินได
เงินไดถือเปนสิ่งที่ใชวัดความสามารถในการเสียภาษีของแตละบุคคลไดดีที่สุด (ability

to pay taxes) หากบุคคลมีเงินไดมากก็มีสิทธิที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกวาบุคคลผูมี
เงินไดนอย การเก็บภาษีโดยใชระดับเงินไดเปนพื้นฐานก็ถือไดวาเปนการยอมรับวาความสามารถ
ในการไดมาซึ่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจน้ี เปนความสามารถในการเสียภาษี (ability to pay or taxable
capacity) ใหแกรัฐของผูมีเงินได81

2.3.2 ความหมายของเงินไดพึงประเมิน
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ไดบัญญัติความหมายของเงินไดพึงประเมินไววา “เงิน

ไดพึงประเมิน หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดน้ี เงินไดที่กลาวน้ี ให
หมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน
เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ตามมาตรา 40 และ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิดวย”

เงินไดพึงประเมิน (Assissable Income) กฎหมายกําหนดใหนํายอดเงินไดพึงประเมินที่
ไดรับตลอดทั้งปภาษี (ปประดิทิน) โดยใชเกณฑเงินสด (cash basis)82 กอนหักคาใชจายใดๆ มาเปน
ตัวต้ังในการคํานวณภาษี ซึ่งคําวาเงินไดพึงประเมิน หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษี
ในหมวดน้ี ซึ่งหมายถึง

79 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 7.
80 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 54.
81 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. (2542). ทฤษฎีภาษีเงินไดและภาษีเงินไดของไทย. หนา 2.
82 เงินไดที่ไดรับมาจริงในปใด ก็ถือวาเปนเงินไดพึงประเมินของปภาษีนั้นๆ หากเปนเพียงสิทธิเรียกรอง

ที่จะไดรับในภายหนา ยังไมถือวาเปนเงินไดพึงประเมิน.

DPU



29

2.3.2.1 เงินไมวาจะเปนเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสวนแบงกําไร 83

เชน คาจางที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนเดือน เงินเดือนก็เปนเงินไดพึงประเมินของลูกจาง 84

ยกตัวอยางเชน นาย ก. เปนพนักงานของบริษัทแหงหน่ึง ไดรับเงินเดือนๆ ละ 20,000 บาท โดย
บริษัทโอนเงินสดเขาบัญชีธนาคารใหนาย ก. ทุกเดือน ดังน้ีถือวาเงินเดือนที่นาย ก. ไดรับเปนเงินได
พึงประเมิน85

2.3.2.2 ทรัพยสินซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน หมายถึงทรัพยสินที่ไดมาระหวางปภาษี
ไมรวมถึงทรัพยสินที่มีอยูแลว ซึ่งทรัพยสินน้ีหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 86 เชน
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน หุนก็ถือเปนทรัพยสินอยางหน่ึง บาน ที่ดิน ฯลฯ ที่สําคัญก็คือตองสามารถ
คิดคํานวณเปนเงินได ก็ถือเทากับวาเปนเงินไดพึงประเมินแลว87

2.3.2.3 ประโยชนซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เชน นายจางใหลูกจางอยูอาศัยในบาน
พักโดยไมตองเสียคาเชา หรือนายจางจายคานํ้าประปา คาโทรศัพท คาเลาเรียนบุตร ใหแกลูกจางถือ
วาเปนประโยชนที่ลูกจางไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงินไดพึงประเมินของลูกจาง 88 โดยการหา
เงินไดพึงประเมินกรณีน้ีก็คือ คิดคํานวณจากประโยชนที่ไดรับ เชน คํานวณวาถาลูกจางน้ันเชาอยู
จะตองเสียคาเชาเทาใด ก็ถือวาเปนเงินไดพึงประเมินของลูกจาง89

ประโยชนอยางอ่ืนที่ไดรับน้ีจะตองสามารถคิดคํานวณเปนเงินได หากไม
สามารถคิดคํานวณเปนตัวเงินได ก็ไมถือวาเปนเงินไดพึงประเมิน เชน นาย ก . ยกบุตรสาวของตน
ใหเปนภริยาของนาย ข.โดยไมคิดคาสินสอดเพราะถือเปนการตอบแทนบุญคุณกัน กรณีน้ีถือวานาย
ข. ไดรับประโยชนอยางหน่ึง แตไมสามารถคํานวณออกมาเปนเงินตามกฎหมายได จึงไมถือเปนเงิน
ไดพึงประเมิน

2.3.2.4 เงินคาภาษีที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ตาม
มาตรา 40 เดิมเงินคาภาษีประเภทน้ีศาลฏีกาตีความวาไมใชเงินไดพึงประเมิน แตเมื่อไดมีการแกไข

83 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 79.
84 สมพร พรหมหิตาธร. (2533). ยอหลักกฎหมายภาษีอากร. หนา 23.
85 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 190.
86 สมพร พรหมหิตาธร. หนาเดิม.
87 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 190.
88 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 79.
89 สมพร พรหมหิตาธร. เลมเดิม. หนา 24.
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ประมวลรัษฎากรแลว และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2528 เปนตนมา ไดมีการบัญญัติให
เงินคาภาษีที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนจายใหเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี90

2.3.2.5 เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ หรือเครดิตภาษีเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไร
หมายถึง การคืนภาษีเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรใหแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน91

2.3.3 ที่มาของการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน
2.3.3.1 จากลักษณะของเงินไดพึงประเมิน ซึ่งมีดังน้ี คือ

1) เงินไดตองเปนเงินไดที่ “ไดรับ” (เกณฑเงินสด) ซึ่งนับวาสอดคลองกับหลัก
สําคัญของการภาษีอากรที่วาการเก็บภาษีควรกระทําเมื่อผูเสียภาษีมีความพรอมที่จะชําระภาษีคืน
เมื่อผูเสียภาษีไดรับรายไดมาแลว หากผูเสียภาษียังไมไดรับรายไดน้ันแมในทางเศรษฐศาสตรอาจถือ
วาเปนรายไดแลวก็ตาม เชน มูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีการตัดถนนผานแตยังมิไดมีการขาย
ที่ดินน้ันไป ฯลฯ เชนน้ีก็ไมควรกําหนดใหเสียภาษีเพราะยังไมมีความพรอมที่จะชําระภาษี แตถา
หากผูเสียภาษีไดรับรายไดบางอยางมาลวงหนา เชน ไดรับเงินคาบริการลวงหนาบางสวนโดยที่ยัง
มิไดมีการใหบริการ ก็ควรกําหนดใหเสียภาษีในปที่ไดรับรายไดน้ันมาเพราะผูเสียภาษีมีความพรอม
ที่จะชําระภาษีแลว เปนตน

2) เงินไดพึงประเมินจะอยูในรูปของตัวเงินหรือรูปอ่ืนซึ่งมิใชตัว เงินก็ได เชน
การไดรับคาเชาที่ดินที่ใหปลูกสรางอาคารในรูปของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เปนตน หรือในรูปของ
ประโยชนอยางอ่ืน เชน การไดอยูอาศัยในบานที่นายจางจัดใหโดยไมตองเสียคาเชา เปนตน
นอกจากน้ีเงินไดพึงประเมินยังรวมถึงเครดิตภาษีเงินปนผลซึ่งกฎหมายกําหนดใหเองอีกดวย

การกําหนดใหเงินไดพึงประเมินรวมถึงสิ่งที่ไดรับซึ่งมิไดอยูในรูปของตัวเงิน
แตอาจคิดคํานวณเปนเงินไดเชนน้ี มีเหตุผลสําคัญมาจากขอเท็จจริงที่วา การชําระคาสินคาหรือ
บริการหรือการใหผลตอบแทนในบางกรณี โดยสภาพแลวไมอาจกระทําในรูปของตัวเงินได
นอกจากน้ีบทบัญญัติเชนน้ียังมีผลสําคัญในการปองกันการเลี่ยงการเสียภาษีโดยจายผลตอบแทนให
รูปทรัพยสินหรือประโยชนตางๆแทนการจายในรูปตัวเงินตามปกติดวย

3) เงินไดพึงประเมินเปนเงินไดกอนหักรายจายใดๆ แมตามความหมายน้ีจะรวม
ตนทุนหรือคาใชจายในการไดมาซึ่งรายไดน้ันเปนสวนหน่ึงของเงินไดพึงประเมิน ซึ่งไมควรถือวา

90 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 190-191.
91 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 80.

DPU



31

เปนสวนของรายไดที่แทจริงก็ตาม แตกฎหมายก็ยอมใหมีการหักรายจายสวนน้ีออกไปไดใน
ภายหลัง92

2.3.3.2 จากลักษณะของแหลงที่มา ซึ่งมีดังน้ี คือ
1) เงินไดจากการทํางาน เชน เงินเดือน บํานาญ เปนตน
2) เงินไดจากทรัพยสิน เชน คาเชา ดอกเบี้ย เปนตน
3) เงินไดแบบผสม เชน ผลกําไรของวิสาหกิจ เปนตน93

2.3.3.3 จากลักษณะของการลงมือทํางาน ซึ่งมีดังน้ี คือ
1) เงินไดที่ไดมาโดยตองใชนํ้าพักนํ้าแรง เชน เงินเดือน คาจาง เปนตน
2) เงินไดที่ไดมาโดยไมตองใชนํ้าพักนํ้าแรง เชน คาเชา ดอกเบี้ย เปนตน
3) เงินไดที่มีลักษณะผสมระหวางเงินไดที่ตองใชนํ้าพักนํ้าแรงกับเงินไดที่ไม

ตองใชนํ้าพักนํ้าแรง94 เชน เงินไดจากการรับเหมาที่ตองจัดหาสัมภาระ เปนตน
2.3.3.4 จากลักษณะของตนทุนในการไดมา ซึ่งมีดังน้ี คือ

1) เงินไดที่ไดมาโดยมีตนทุนไมมาก เชน การเปนลูกจางหรือการรับทํางานให
เน่ืองจากเปนเงินไดจากการลงมือปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณเปนของผูวาจางทั้งหมด

2) เงินไดที่ไดมาโดยมีตนทุนคอนขางมาก เชน เงินไดจากธุรกิจ การพาณิชย
เปนตน

2.3.4 ววิัฒนาการของประเภทเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากร นับต้ังแต
ป พ.ศ. 2481 ถึงปจจุบัน

ประมวลรัษฎากรเมื่อปพุทธศักราช 2481 ไดจัดแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน
ออกเปน 8 ประเภท ดังน้ี คือ

“มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินน้ัน คือเงินไดดังตอไปน้ี
1) เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา

เงินคาเชาบาน บานที่นายจางใหอยูโดยมิตองเสียคาเชา หรือประโยชนเพิ่มอยางอ่ืนซึ่งนายจางจาย
หรือใหแกลูกจางของตนเปนคาจางแรงงาน

2) เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ เงินหรือประโยชนเพิ่มอยางอ่ืนที่ไดเน่ืองจากหนาที่
ตําแหนงงานที่ทํา

92 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 142-143.
93 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล ข เลมเดิม. หนา 162.
94 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 81-82.
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3) เงินปพระบรมวงศานุวงศ เงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม
นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล และเงินที่ไดรับเปนสวนแบงหรือสวนแจกของผลกําไร
หรือดอกเบี้ย จากเงินทุนหรือทรัพยสินอันเปนทรัสต

4) ดอกเบี้ยจากพันธบัตร จากเงินกูยืม หรือจากเงินฝาก หรือเงินที่ไดรับตามประเภทที่
ระบุไวในมาตรา 6595

5) เงินไดเน่ืองในการใหเชาทรัพยสิน รวมทั้งประโยชนอยางอ่ืนที่ใหกันแทนเงินเน่ือง
ในการใหเชาน้ัน

6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระคือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม
สถาปตยกรรม การบัญชี หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว

7) เงินไดจากการรับเหมาทําการโยธา เชน การรับเหมาทําทาง ชลประทาน ประปา
ปลูกสรางโรงเรือน และการกอสรางอยางอ่ืนๆ

8) เงินไดจากอาชีพอ่ืนๆ เชนการเกษตร การพาณิชย การขนสง การหัตถกรรม การ
ศิลปกรรม การชางฝมือ และการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว

เงินไดประเภทที่ระบุไวขางตน ถาไดจากภายนอกสยาม จะเปนเงินไดพึงประเมิน เมื่อ
นําเขามาในสยาม”

ตอมาในภายหลัง ไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) คือ

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2489 แกไข มาตรา 40
(1) และ (2) โดยไดนําเงินไดที่เปน “คาธรรมเนียม และเงินคานายหนา” ซึ่งไดเคยบัญญัติไวใน (1)
มาเพิ่มใหอยูใน (2) แทน และไดแกไขถอยคําใน (2) ดังตอไปน้ี

“1) เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน บานที่นายจางให
อยูโดยมิตองเสียคาเชาหรือประโยชนเพิ่มอยางอ่ืน ซึ่งนายจางจายหรือใหแกลูกจาง

2) เบี้ยประชุมกรรมการ บําเหน็จกรรมการ โบนัสกรรมการ คาธรรมเนียม คานายหนา
หรือเงินที่ไดเน่ืองจากหนาที่ตําแหนงงานอยางอ่ืนที่ทํานอกจากที่ระบุไวในมาตราอ่ืน หรือประโยชน
อยางอ่ืนซึ่งไดรับเพิ่มขึ้น”

95 ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481, มาตรา 65 บัญญัติวา “เงินไดตองเสียภาษีในสวนนี้ คือ (1) ดอกเบี้ยหุน
กู ดอกเบี้ยพันธบัตร หรือดอกเบี้ยเงินกู ที่จาย (2) เงินปนผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่จาย เงินโบนัสที่จายแกผู
ถือหุนรวมทั้งเงินลดทุนซ่ึงจายหรือเงินเพ่ิมทุน ซ่ึงตั้งจากกําไรที่ไดมา หรือเงินรายไดที่กันไวของบริษัทหรือ
หุนสวนนิติบุคคล (3) ผลประโยชนที่ไดจากการยุบ บริษัท หรือหุนสวนนิติบุคคลไปควบเขากันกับบริษัทหรือ
หุนสวนนิติบุคคลอื่นหรือการรับชวงกัน หรือการเลิก ซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน.”
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494
แกไขมาตรา 40 (4) ดังน้ี

“4) เงินไดที่เปน
(1) ดอกเบี้ยจากพันธบัตร หุนกู เงินกูยืม จํานํา จํานอง หรือจากเงินฝาก
(2) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(3) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล
(4) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวา

กําไรและเงินที่กันไวรวมกัน
(5) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งต้ังจากกําไรที่ไดมาหรือเงิน

ที่กันไว
(6) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือ

การรับชวงกัน หรือการเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
ความใน (1) น้ีมิใหใชบังคับแกดอกเบี้ยจากพันธบัตรของรัฐบาลไทย จากเงินฝาก

ธนาคารออมสิน และจากเงินฝากธนาคารเฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
แกไขมาตรา 40 (1) โดยเพิ่มเติมคําวา “หรือใหใช” ดังน้ี
“(1) เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน บานที่

นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา หรือประโยชนเพิ่มอยางอ่ืนซึ่งนายจางจาย หรือใหใช หรือใหแก
ลูกจางของตนเน่ืองจากการจางแรงงาน”

แกไขมาตรา 40 (2) โดยเพิ่ม “คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา” และตัดคําวา
“กรรมการ” ออก รวมทั้งไดเพิ่มเติมและเรียบเรียงถอยคําใหม ดังน้ี

“(2) คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม
บําเหน็จ โบนัส เงิน หรือประโยชนเพิ่มอยางอ่ืนที่ได หรือไดใชเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่
รับทําใหน้ัน จะเปนการประจําหรือชั่วคราว”

แกไขมาตรา 40 (3) โดยตัดคําวา “เงินปพระบรมวงศานุวงศ” และ “เงินที่ไดรับเปน
สวนแบง หรือสวนแจกของผลกําไร หรือดอกเบี้ย จากเงินทุน หรือทรัพยสินอันเปนทรัสต” ออก

นอกจากน้ี ยังไดเพิ่มเงินไดที่เปน “คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ คาแหงการโอน
ลิขสิทธิ์” เขาไปในอนุมาตราน้ีดวย ดังน้ี
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“(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ คาแหงการโอนสิทธิ เงินป หรือเงินไดมี
ลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล”

แกไขมาตรา 40 (4) (ข) โดยเพิ่ม “หรือประโยชนใด”
นอกจากน้ี ยังไดเพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 40 (4) “(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอน

หุน หรือโอนการเปนหุนสวน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน” ดวย
รวมทั้งไดตัด ขอความในมาตรา 40 (4) วรรคสองที่วา “ความใน (ก) น้ีมิใหใชบังคับ

แกดอกเบี้ยจากพันธบัตรของรัฐบาลไทย จากเงินฝากธนาคารออมสิน และจากเงินฝากธนาคาร
เฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน” เปนดังน้ี

“(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยจากพันธบัตร หุนกู เงินกูยืม จํานํา จํานอง หรือเงินฝาก
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนใดที่ไดจากบริษัทหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคล
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคล
(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกิน

กวากําไรและเงินที่กันไวรวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งต้ังจากกําไรที่ไดมา

หรือเงินที่กันไวรวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ควบเขากัน

หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนหรือโอนการเปนหุนสวน ซึ่งตีราคา

เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน”
แกไขมาตรา 40 (5) เปนดังน้ี
“(5) เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดเน่ืองจาก

(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายน้ันโดย

ไมตองคืนเงิน หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญา

จนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญาน้ัน”
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แกไขมาตรา 40 (6) โดยไดเพิ่มวิชาชีพอิสระประเภท “ประณีตศิลปกรรม” เขา
ไปในอนุมาตราน้ีดวย ดังน้ี

“(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม
สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืนซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดไว”

แกไขมาตรา 40 (7) โดยยกเลิก “เงินไดจากการรับเหมาทําการโยธา เชน การ
รับเหมาทําทาง ชลประทาน ประปา ปลูกสรางโรงเรือน และการกอสรางอยางอ่ืนๆ” และแกไข
ถอยคําใหม ดังน้ี

“(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวน
สําคัญนอกจากเคร่ืองมือ”

แกไขมาตรา 40 (8) โดยยกเลิก “เงินไดจากอาชีพอ่ืนๆ เชน การเกษตร การ
พาณิชย การขนสง การหัตถกรรม การศิลปกรรม การชางฝมือ และการอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตามที่จะ
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว” และแกไขถอยคําเปนดังน้ี

“(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือ
การอ่ืนนอกจากที่รุบุไวใน (1) ถึง (7) แลว”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502
แกไขมาตรา 40 (3) โดยตัดคําวา “คาแหงการโอนลิขสิทธิ์” ออก และเพิ่มคําวา

“หรือสิทธิอยางอ่ืน” แทน
แกไขมาตรา 40 (5) วรรคสอง ดังตอไปน้ี
“ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวาผูมีเงินไดแสดงเงินไดตํ่า

ไปไมถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดน้ันตามจํานวนเงินที่
ทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาไดตามปกติ และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินน้ีเปนเงินไดพึงประเมิน
ของผูมีเงินได ในกรณีน้ีจะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งน้ี ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตาม
สวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508
แกไขมาตรา 40 (1) ดังน้ี
“(1) เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส

เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูที่นายจางใหอยู
โดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางออกใหเปนคาภาษีเงินไดหรือภาษีอากรอ่ืน เงินที่นายจางจายชําระ
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หน้ีใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากการ
จางแรงงาน”

แกไขมาตรา 40 (2) ดังน้ี
“(2) เงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหไมวา

จะเปนคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงิน
ที่ผูจายเงินไดออกใหเปนคาภาษีเงินไดหรือภาษีอากรอ่ืน เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งผูมี
เงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากหนาที่หรือ
ตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหน้ัน ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงานหรืองานที่รับทําใหน้ัน
จะเปนการประจําหรือชั่วคราว”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2522
แกไขมาตรา 40 (4) (ก) ดังน้ี
“(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน ดอกเบี้ยเงินกู

ยืม ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย
ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีซึ่ง
บริษัทเงินทุนเปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวาราคาไถถอน”

แกไขมาตรา 40 (4) (ข) ดังน้ี
“(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบริษัทหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคลหรือกองทุนรวม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูก
หักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ
ที่จายตามกฎหมายดังกลาว”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2523
แกไขมาตรา 40 (4) (ข) โดยเพิ่มขอความตอไปน้ีเขาไปเปนวรรคสอง และวรรค

สามของมาตราดังกลาว ดังน้ี
“เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมาย

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี
ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดา
ไมไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว เปนเงินไดของบิดา หรือของมารดาผูใช
อํานาจปกครองรวมกัน
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ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงิน
ไดดวยโดยอนุโลม”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2525
แกไขมาตรา 40 (4) (ข) โดยเพิ่มขอความ “หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดย

เฉพาะของประเทศไทยจัดต้ังขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม” เปนดังน้ี

“(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย
จัดต้ังขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผล
หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว

เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมาย
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดา ไดมีอยูตลอดปภาษี
ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดา
ไมไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาว เปนเงินไดของบิดา หรือของมารดาผูใช
อํานาจปกครองรวมกัน

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงิน
ไดดวยโดยอนุโลม”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527
แกไขมาตรา 40 วรรคหน่ึงตอนแรก โดยบัญญัติเพิ่มในเร่ืองการออกคาภาษีแทน

ลูกจางของนายจาง และไดตัดถอยคําที่กลาวถึงเร่ืองดังกลาวซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 40 (1) และ (2)
ออกเพื่อใหสอดคลองกัน ดังน้ี

“มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินน้ัน คือ เงินไดประเภทดังตอไปน้ี รวมตลอดถึงเงินคา
ภาษีอากรที่ผูจายเงินไดหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด

(1) เงินไดเน่ืองจากแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด
บําเหน็จ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคา
เชา เงินที่นายจางจายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
ใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากการจางแรงงาน

(2) เงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะ
เปนคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคา
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เชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผู
จายเงินไดจายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ
บรรดาที่ไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหน้ัน ไมวาหนาที่หรือ
ตําแหนงงาน หรืองานที่รับทําใหน้ันจะเปนการประจํา หรือชั่วคราว”

และไดเพิ่มเติมขอความตอไปน้ีเปนวรรคสองของมาตรา 40 ดวย
“เงินคาภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ถาผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินได

ประเภทใด ไมวาทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภท และของปภาษีเดียวกัน
กับเงินไดที่ออกแทนใหน้ัน”

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2534
แกไขมาตรา 40 (4) (ข) ดังน้ี
“(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน หรือโอนหุน หุนกูพันธบัตร

หรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก ทั้งน้ี
เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน”96

จากวิวัฒนาการของประเภทเงินไดพึงประเมินดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนจะเห็นได
วา เดิมทีเงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยหวัด เงินบํานาญ ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) กับ
เงินคาธรรมเนียม คานายหนา ซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ันไดถูกกําหนดไวให
เปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน

2.3.5 หลักการหักคาใชจาย คาใชจายเปนตนทุนหรือเงินที่จายไปเพื่อที่จะนํามาซึ่งรายได เงิน
ไดพึงประเมินที่ไดรับมา (Assessable Income) จะตองนําไปหักคาใชจายออกกอนที่จะนําไป
คํานวณภาษี เวนแตกรณีที่เปนเงินไดที่ประมวลรัษฎากรไมยอมใหหักคาใชจาย97

อาจารยไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท ไดกลาวไวในหนังสือของทานวา “คายกเวนสวนตัว
(Personal exemption) น้ัน มีความหมายที่ไมแตกตางจากคาลดหยอนแบบเหมา (Standard Deduc-
tion) มากนัก การใหมีการหักคายกเวนสวนตัว เปนการยอมรับโดยนัยวา กอนที่บุคคลหน่ึงจะมี
ความสามารถเสียภาษีเงินไดไดน้ัน เขาควรมีเงินกอนหน่ึงสําหรับประทังชีวิต” จากความดังกลาว
คายกเวนสวนตัว ตรงกับคาลดหยอนในประมวลรัษฎากร สวนคาลดหยอนแบบเหมา ก็คือ คาใชจาย

96 www.nukbunchee.com. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร. สืบคนเม่ือ 19 มิถุนายน
2554, จาก http://www.nukbunchee.com

97 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 259.
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แบบเหมาตามประมวลรัษฎากร98 ดังน้ันการยอมใหมีการหักคาใชจาย หลักการสําคัญที่ตองนํามา
พิจารณาก็คือ เร่ืองของความสามารถในการเสียภาษี เมื่อเสียภาษีแลว ผูเสียภาษีก็ควรที่จะมีรายได
ในการดํารงชีวิต

การหักคาใชจายน้ันแบงออกเปน 2 วิธี คือการหักคาใชจายเปนการเหมา (Standard
Deduction) และการหักคาใชจายตามความจําเปนและพอสมควร (Necessary and Reasonable
Expenses)

2.3.5.1 การหักคาใชจายเปนการเหมา (Standard Deduction) เปนการกําหนดใหหักคา
ใชจายในอัตราตายตัว โดยกําหนดเปนรอยละของยอดเงินไดพึงประเมินไมวาคาใชจายที่แทจริงจะมี
มากหรือนอยกวาที่กําหนดให ซึ่งการหักคาใชจายเปนการเหมาน้ีเงินไดบางประเภทก็สามารถหักได
โดยไมมีการกําหนดเพดานสูงสุดไว เชน เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (6) หักคาใชจายเปนการ
เหมาไดรอยละ 60 โดยไมมีเพดานสูงสุดกําหนดเอาไว แตเงินไดพึงประเมินบางประเภทก็มีการ
กําหนดเพดานสูงสุดเอาไว เชน เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) มาตรา 40 (2) หักคาใชจายเปน
การเหมาไดรอยละ 40 แตรวมกันแลวจะหักไดไมเกิน 60,000 บาท เงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (3) เฉพาะที่เปนคาแหงลิขสิทธิ์หักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท

ในกรณีของเงินที่นายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงานซึ่งไดคํานวณ
จากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หักคาใชจายไดเปนจํานวนเทากับ 7,000 บาทคูณดวยจํานวนปที่ทํางาน แตไมเกินเงินไดพึงประเมิน
เหลือเทาใดใหหักคาใชจายอีกรอยละ 50 ของเงินที่เหลือน้ัน ในกรณีที่มีการจายทั้งบําเหน็จและ
บํานาญ เฉพาะเงินบําเหน็จเทาน้ันที่ถือเปนเงินซึ่งนายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
และใหลดคาใชจายจํานวน 7,000 บาท ลงเหลือ 3,500 บาท99

2.3.5.2 การหักคาใชจายตามความจําเปนและพอสมควร (Necessary and Reasonable
Expenses) เปนการหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควรตามที่ไดจายไปจริงในการหารายได
โดยที่กฎหมายจะกําหนดเงื่อนไขเอาไววารายจายใดหักเปนคาใชจายได และรายจายใดหักเปน
คาใชจายไมได ตามที่กฎหมายใชคําวา “จําเปนและสมควร” รายจายน้ันๆ จะตองเกี่ยวของโดยตรง
กับการหารายได และเปนกรณีจําเปนที่จะตองมีรายจายน้ันๆ ทั้งรายจายน้ันจะตองมีจํานวนที่
สมควรดวย100 ดังน้ัน การที่ผูมีเงินไดเลือกหักคาใชจายตามความจําเปนและสมควร ผูมีเงินไดตอง

98 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. เลมเดิม. หนา 100-101.
99 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 260.
100 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 139.
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แสดงหลักฐานคาใชจายที่จะพิสูจนใหกรมสรรพากรเห็นวามีคาใชจายตามจํานวนที่ขอหักน้ัน ถา
หลักฐานที่นํามาพิสูจนปรากฏวามีรายจายที่หักไดตามกฎหมายนอยกวาอัตราคาใชจายเปนการเหมา
แลวก็ใหถือวามีคาใชจายเพียงเทาหลักฐานที่นํามาพิสูจนได แตหากผูมีเงินไดเลือกหักคาใชจายเปน
การเหมา ผูมีเงินไดไมตองแสดงหลักฐานคาใชจายตอกรมสรรพากรแตอยางใด101

ตัวอยางเชน ในปภาษี 2543 ก.มีเงินไดจากคารับเหมาทั้งคาแรงและคาของอัน
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (7) จํานวน 1,000,000 บาท แตในการเสียภาษี ก. เลือกหักคา
ใชจายตามความจําเปนและสมควร 80,000 บาท แตเจาพนักงานประเมินตรวจสอบภาษี ก. มี
หลักฐานเพียง 400,000 บาท กรณีน้ี ก. ก็จะมีสิทธิหักคาใชจายเพียง 400,000 บาท เทาน้ัน

ในกรณีของการหักคาใชจาย หากผูมีเงินไดเลือกหักคาใชจายตามวิธีหักคา
ใชจายจริงตามความจําเปนและสมควรแลว หากพิสูจนคาใชจายไดนอยกวาจํานวนที่ขอหัก ก็หัก
คาใชจายไดเทาที่พิสูจนไดเทาน้ัน จะกลับไปขอหักตามวิธีเหมาอีกไมได102

อยางไรก็ตาม ในการหักคาใชจายเปนการเหมาหรือในอัตรารอยละน้ัน ทาน
อาจารยจิรศักด์ิ รอดจันทร ไดกลาวไวในหนังสือของทานวา ไมสอดคลองกับหลักความสามารถใน
การจาย (the ability – to – pay principle) โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ

“ ประการที่ 1 การหักคาใชจายเปนการเหมาอาจชวยใหผูเสียภาษีหักคาใชจาย
เกินกวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง”103

“ประการที่ 2 ในการหักคาใชจายเปนการเหมาน้ันไมมีกฎเกณฑที่แนนอนใน
การกําหนดอัตรารอยละของการหักคาใชจายเปนการเหมา เชน ในสวนของเงินไดจากการโอน
(ขาย) สิทธิบัตร กฎหมายไมยอมใหมีการหักคาใชจายเปนการเหมา แตในขณะเดียวกันกลับยอมให
มีการหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดจากคาลิขสิทธิ์ ทั้งที่เปนเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากรเชนเดียวกัน และในกรณีของเงินไดจากการประกอบโรคศิลปะ
กฎหมายใชหลักเกณฑใดในการกําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 60 ในขณะที่
นักกฎหมายและวิศวกรหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 30 ทั้งที่เปนเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (6) แหงประมวลรัษฎากรเชนเดียวกัน และกฎหมายใชหลักเกณฑใดในการกําหนดใหนัก
บัญชี นักกฎหมายและวิศวกรหักคาใชจายเปนการเหมาไดในอัตรารอยละที่เทากัน”104

101 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 134.
102 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 140.
103 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข เลมเดิม. หนา 157.
104 แหลงเดิม.
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“ประการที่ 3 วิธีการหักคาใชจายเปนการเหมาไมสมเหตุสมผล ศาสตราจารย
ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2521: 102 และ 104-105) กลาววา วิธีการหักคาใชจายเปนการเหมา
สันนิษฐานวาผูเสียภาษีทุกคนมีกําไรจากการประกอบธุรกิจ (หรือไมมีผูเสียภาษีคนใดขาดทุนใน
รอบปภาษี) ขอสันนิษฐานน้ีไมสมเหตุสมผล เพราะในการทําธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจ สามารถมี
กําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่ผูเสียภาษีขาดทุน เขาจะไมไดรับประโยชนจากการคํานวณภาษีดวย
วิธีการหักคาใชจายเปนการเหมา”105

จากที่กลาวมาขางตน ทานอาจารยจิรศักด์ิ รอดจันทร ยังไดกลาวไวในหนังสือ
ของทานอีกวา “ความสามารถในการเสียภาษี (taxable capacity) และความสามารถในทางเศรษฐกิจ
ที่แทจริง (real economic capacity) ของผูเสียภาษีไมนาที่จะเกิดขึ้นไดหากยังคงใชหลักการหัก
คาใชจายเปนการเหมา และถาผูเสียภาษีที่มีรายไดสูงหักคาใชจายเกินกวาคาใชจายที่กอใหเกิดเงินได
ที่แทจริง (โดยการใชการหักคาใชจายเปนการเหมาเปนฐานในการหักคาใชจายหรือเลือกการหัก
คาใชจายเปนการเหมาแทนการหักคาใชจายตามความเปนจริง) จะเปนการละเมิดตอหลักความเปน
ธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวต้ังและขัดขวางตอความเปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหม ”106

(หมายเหตุ : หลักความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวต้ังและหลักการกระจายรายไดคร้ังใหม
ผูวจัิยไดนําเสนอไวโดยละเอียดแลวขางตน)

“ในกรณีของการหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (1) และ (2) และ(3) ซึ่งเปนกรณีที่กําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมา โดยมีการกําหนดเพดาน
สูงสุดไว คือ 60,000 บาท น้ัน นาจะสนับสนุนความเปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหม
กลาวคือ แมผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) และ(3) สามารถหักคาใชจายเปนการ
เหมาไดรอยละ 40 แตผูมีเงินไดพึงประเมินดังกลาวไมสามารถหักคาใชจายไดเกินกวา 60,000 บาท
จากเงินไดพึงประเมิน ดังน้ัน อัตรารอยละของการหักคาใชจายเปนการเหมาอาจตํ่ากวารอยละ
40”107

ผูวิจัยมีความเห็นวาเมื่อการหักคาใชจายเปนการเหมาโดยไมการกําหนดเพดาน
สูงสุดไวเปนการละเมิดตอหลักความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวต้ังและขัดขวางตอความ
เปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหม ควรใหมีการปรับเปลี่ยนใหมีการหักคาใชจายตามความ
จําเปนและพอสมควรซึ่งเปนการหักคาใชจายตามความเปนจริง แตในกรณีที่เปนการหักคาใชจาย

105 แหลงเดิม.
106 แหลงเดิม.
107 แหลงเดิม.
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เปนการเหมา ซึ่งมีการกําหนดเพดานสูงสุดไว เชน ในกรณีของการหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ที่ไดมีการกําหนดใหหักคาใชจายเปนการ
เหมาไดในอัตรารอยละ 40 รวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท น้ัน เปนกรณีที่นาจะสนับสนุนความ
เปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหมอยูแลว แตเพดานสูงสุดที่กําหนดเอาไวในอัตรารอยละ 40
รวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท อาจจะไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่ผูมีเงินไดมี
คาใชจาย (ตนทุน)ในการไดมาซึ่งเงินไดเพิ่มสูงขึ้น ผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับอัตรา และเพดาน
สูงสุดใหสามารถหักคาใชจายเปนการเหมาใหเพิ่มสูงขึ้น (ผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไปโดยละเอียดใน
บทที่ 5)

2.3.6 หลักการเสียภาษีของคูสมรส
ในเร่ืองของรายไดของสามีภริยาน้ัน ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจ บัญญัติวา “ถา

ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวย
หรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี เฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรีก็ได…” ซึ่งมาตราดังกลาวได
ถือเปนการกําหนดโดยใชหลักการในเร่ืองของหนวยภาษี ในสวนน้ีจึงไดนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองของ
หนวยภาษีโดยสรุป คือ

หนวยภาษีแบงไดเปน 2 ประเภทสําคัญ คือ
2.3.6.1 หนวยบุคคล อาจารยไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท ไดกลาวไววา “การใชหนวยบุคคล

เปนหนวยเสียภาษีน้ัน เปนการยอมรับโดยปริยายวา ผูที่มีเงินไดแตละคน ตางก็มีหนาที่ที่จะตองเสีย
ภาษีเงินได”108 รายไดทุกประเภทของแตละบุคคลจะตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของ
บุคคลน้ันๆ109

2.3.6.2 หนวยครอบครัว การใชหนวยครอบครัวน้ีเพราะถือวาหนวยครอบครัวเปน
หนวยสังคมที่สําคัญที่สุด เงินไดที่หามาไดก็ตองนํามาใชจายในครอบครัวไมมีการแบงแยกวาสวน
ใดเปนของสามี ภริยา หรือบุตร การยึดหนวยครอบครัวเปนหนวยเสียภาษีก็เพราะไมตองการใหเก็บ
ภาษีไดนอยลง เหมือนกับกรณีที่ใชหนวยบุคคลเปนหนวยเสียภาษีแลวเรียกเก็บภาษีแบบกาวหนา110

108 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. เลมเดิม. หนา 56.
109 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 137.
110 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. เลมเดิม. หนา 55-56.
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การใชหนวยครอบครัวน้ี รายไดของแตละบุคคลในครอบครัวตองนํามารวมกันเพื่อเสียภาษีในนาม
ของครอบครัว ภาระภาษีของครอบครัวก็จะสูงขึ้นตามภาษีแบบกาวหนา111

แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในสวนที่ เกี่ยวกับเร่ือง
หนวยภาษี (Tax Unit) เปนสามีภริยาน้ัน (หนวยครอบครัว) มีหลักการคํานวณภาษีเงินไดของสามี
ภริยาที่ใชอยูในประเทศตางๆ แยกออกเปน 5 หลักใหญๆ คือ

1) หลักการเฉลี่ยเงินได (Income Splitting) หลักการน้ีเปนหลักการที่ใหรวมเงิน
ไดของสามีและภริยาเขาดวยกันในกรณีที่ทั้งสองฝายตางก็มีเงินได หลังจากน้ันก็แบง ( split) ออก
เปนสองสวนเทาๆ กัน แลวจึงนํามาคํานวณภาษีตามอัตรา เมื่อคํานวณภาษีไดเทาใดแลวก็นําเงิน
จํานวนมาคูณดวย 2 อีกคร้ังหน่ึง

หลักการน้ีทําใหคูสมรสเสียภาษีนอยลง เพราะกอนที่จะมีการคํานวณภาษี
แบบกาวหนา จํานวนเงินไดไดถูกหารดวย 2 ไปแลว ดังน้ันภาษีที่ตองเสียก็จะมีปริมาณนอยกวาการ
ที่รวมเงินไดเขาดวยกันกอนแลวนําไปคํานวณภาษี ถึงแมวาจะมีการนําเงินจํานวนดังกลาวมาคูณ
ดวย 2 อีกคร้ังหน่ึงก็ตาม112

2) หลักการแยกเงินได (Income Separation) หลักการน้ีใหคํานวณภาษีเงินได
ของคูสมรสแยกกัน การหักคาใชจายก็เปนไปตามสิทธิของตนในฐานะเปนผูมีเงินได การหักคา
ลดหยอนก็ใหตางฝายตางมีสิทธิหักคาลดหยอนสําหรับตนเอง แตละฝายไมมีสิทธิหักคาลดหยอน
ของคูสมรส สวนคาลดหยอนสําหรับบุตรก็ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งหลักการแยกเงินได
น้ี สงผลใหคูสมรสไมตองเสียภาษีมากกวาบุคคลที่มิไดสมรส113

3) หลักการรวมรายได (Income Aggregation) หลักการน้ีคูสมรสตองรวมเงิน
ไดเขาดวยกันแลวนําไปคํานวณภาษีแบบกาวหนา หลังจากนําเงินไดที่รวมกันแลวน้ันไปหัก
คาใชจายและคาลดหยอนตางๆ แลว

การคํานวณภาษีแบบน้ีสงผลใหคูสมรสตองเสียภาษีมากกวาผูที่มิไดสมรส ซึ่ง
หลักการน้ีเปนหลักการที่ประเทศไทยใชอยู114

4) หลักการใชอัตราที่แตกตางกัน (Different Rates) หลักการน้ีจะกําหนดอัตรา
ภาษีสําหรับผูที่สมรสแลวกับผูที่ยังมิไดสมรสในอัตราที่แตกตางกัน ผูที่ยังมิไดสมรสจะเสียภาษีใน

111 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 137.
112 มงคล  ขนาดนิด. (2546, พฤศจิกายน).  “ เงินไดของภริยา ถือเปนเงินไดของสามีขัดแยงกับหลัก

ความเสมอภาคหรือไม.” สรรพากรสาสน, 50, 11. หนา 38-39.
113 แหลงเดิม.
114 แหลงเดิม.
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อัตราที่สูงกวาผูที่สมรสแลว ความแตกตางระหวางอัตราน้ีอาจกําหนดใหมีมากในชวงที่มีเงินไดตํ่า
และใหลดลงอยางกาวหนาจนผูเสียภาษีมีรายไดสูงถึงระดับหน่ึงแลว ก็จะใชอัตราเดียวกัน115

5) หลักการรวมเงินไดแบบมีขอลดหยอนพิเศษ (Moified Income Aggregation)
หลักการน้ีใหรวมเงินไดของคูสมรสเหมือนกับหลักการรวมเงินได แตจะเพิ่มหลักเกณฑตางๆ เพื่อ
เปนการแบงเบาภาระการเสียภาษีของคูสมรสลง ไมวาจะเปนการหักคาลดหยอนเปนพิเศษ หรือการ
ยอมใหภริยาที่มีเงินไดหักคาลดหยอนสวนตัว (Personal Deduction) ไดมากกวาภริยาที่ไมมีเงิน
ได116

จากหลักการคํานวณภาษีเงินไดของสามีภริยาที่ใชอยูในประเทศตางๆ ที่ได
กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา หลักการรวมรายได (Income Aggregation) ซึ่งเปนหลักการที่
ประเทศไทยใชอยู ดังปรากฏในประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี117 น้ันมีความเหมาะสมสําหรับการ
จัดเก็บภาษีของประเทศไทย เน่ืองจากเปนหลักการคํานวณภาษีที่ทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได
สอดคลองกับหลักความเปนธรรมของ Adam smith เพราะเปนหลักการที่เก็บภาษีจากคนรํ่ารวย (คู
สมรส) ไดตามความสามารถในการหารายไดหรือทรัพยสิน เพราะหลักความเปนธรรมดังกลาวมี
ความเห็นวาพลเมืองของรัฐหรือผูที่อาศัยอยูในประเทศหน่ึงๆควรมีสวนชวยรัฐบาลในการบริหาร
คือ การปกครองประเทศ โดยการบริจาคทรัพยสินหรือเงินทองตามสวนแหงความสามารถในการ
หารายไดหรือทรัพยสิน ซึ่งไดมาเพราะไดรับความคุมครองจากรัฐ118 เมื่อคูสมรสมีความสามารถใน
การหารายไดหรือทรัพยสินมาก(ผูวิจัยจะไดทําการอธิบายโดยละเอียดตอไปในบทที่ 4)ก็ควรที่
จะตองเสียภาษีตามสวนแหงความสามารถน้ัน

อีกประการคือ หลักการรวมรายได (Income Aggregation) เปนหลักการคํานวณ
ภาษีที่ชวยใหเกิดการกระจายรายไดคร้ังใหม ลดความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงและความไมเทาเทียม

กันในสังคมระหวางผูมีฐานะและรายไดที่แตกตางกันทางสังคม เพราะหลักการรวมรายได (Income
Aggregation) น้ันรัฐบาลจะทําการจัดสรรประโยชนสาธารณะ (state benefits) ดานตางๆ ใหแกคน

115 แหลงเดิม.
116 แหลงเดิม.
117 มาตรา 57 ตรี ประมวลรัษฎากร บัญญัติไววา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามี

และภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามี
มีหนาที่และความรับผิดในการย่ืนรายการและเสียภาษี แตถามีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันแลวใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย”

118 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 28.
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จนมากกวาคนรวย โดยนํารายไดที่สวนใหญไดรับมาจากการจัดเก็บภาษีจากคนรวย (คูสมรส) มาใช
จายในสวนของประโยชนสาธารณะ119

119 จิรศักดิ์ รอดจันทร ก (2552, เมษายน).  “ความชอบธรรมของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือการ
กระจายรายไดครั้งใหม.” สรรพากรสาสน, 56, 4. หนา 85-86.
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บทที่ 3
ระบบภาษีเงินไดตามกฎหมายตางประเทศกับประมวลรัษฎากร

ในบทน้ีจะไดนําเสนอถึงระบบภาษีเงินไดของประเทศตางๆ โดยไดนําเสนอถึงประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้ง
ประเทศสิงคโปร ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีความสัมพันธที่ดีดานการคา
กับประเทศไทยอยางสหราชอาณาจักร และประเทศที่มีระบบกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
เชนเดียวกับประเทศไทยอยางประเทศญ่ีปุน กับไดนําเสนอถึงระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม
ประมวลรัษฎากรดวย

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับ
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2548 ธนาคารโลกไดจัดใหประเทศสิงคโปรอยูในลําดับหน่ึงของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและลําดับ 2 ของโลกที่มีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการลงทุนและจัดต้ังธุรกิจ
สูงที่สุด และในป พ.ศ. 2548 สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
ซึ่งต้ังอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด ไดจัดใหประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีศักยภาพการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจสูงสุดเปนลําดับ 3 ของโลก1

ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งสองประเทศน้ีผูวิจัยเห็นวา เปนประเทศที่เปน
มหาอํานาจของโลก มีบทบาททั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สวนสหราชอาณาจักร เปน
คูคาสําคัญของประเทศไทย มีมูลคาการคากับประเทศไทยสูงเปนอันดับสองของประเทศในสหภาพ
ยุโรป2 สวนประเทศญ่ีปุนเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชียและมีกฎหมายลายลักษณอักษรเชน
เดียวกับประเทศไทย

1 กระทรวงการตางประเทศ โดยกองเอเชียตะวันออก 1. สถานการณการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ. สืบคนเม่ือ 18 มิถุนายน 2554, จาก http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=225

2 กระทรวงการตางประเทศ. การคาของสหราชอาณาจักร. สืบคนเม่ือ 18 มิถุนายน 2554, จาก
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=265
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ในหลายประเทศจะมีหลักการทางภาษีคลายๆ กัน จะมีความแตกตางกันก็เฉพาะใน
รายละเอียดที่ขึ้นอยูกับสภาพการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ันๆ 3

เชนประเทศตางๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอ รวมไปถึงประเทศไทยลวนแลวแตใชระบบภาษีแบบกาวหนา
กลาวคือ ภาษีเงินไดที่สามารถดึงสัดสวนของเงินไดที่จายเปนคาภาษีจากคนรวยไดมากกวาคนจน
คือ ทําใหคนรวยจายเงินคาภาษีในสัดสวนที่สูงกวาคนจน4

ผูวิจัยมีความเห็นวา การทราบถึงระบบภาษีของแตละประเทศขางตนจะชวยใหผูวิจัย
สามารถนําไปวิเคราะหไดวาการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40
(1) กับมาตรา 40 (2) วามีความเหมาะสมหรือไม และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

3.1 ระบบภาษีเงินไดตามกฎหมายตางประเทศ
3.1.1 ประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศหน่ึงในโลกที่เรียกเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา
ที่ตํ่าที่สุด5 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

3.1.1.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร
บุคคลทองถิ่นที่ตองชําระภาษีเงินไดของประเทศสิงคโปร ไดแก
1) ผูที่ถือสัญชาติสิงคโปร
2) ผูที่พํานักอาศัยในประเทศสิงคโปรอยางเปนการถาวร และมีบานพักอาศัย

อยางถาวรในประเทศสิงคโปร
3) ชาวตางชาติที่พํานักอาศัยในประเทศสิงคโปรไมตํ่ากวา 183 วัน ในแตละป

ภาษี6

3 จิรศักดิ์  รอดจันทร ง (2544, มิถุนายน).  “หลักการตีความกฎหมายภาษีของศาลในประเทศอังกฤษ.”
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 1, 1. หนา 152.

4 จิรศักดิ์  รอดจันทร ค หนาเดิม.
5 Janus Coporate Sulutions Pte Ltd. (2011).  Singapore Personal Tax Guide.  Retrieved March 14,

2011, from http://www.guidemesingapore.com/taxation/personal-tax/singapore-personal-tax-guide
6 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25, 2011,

from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1190
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3.1.1.2 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรเรียกเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาที่มีรายไดต้ังแต 20,001 เหรียญ

สิงคโปรตอป ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 20,001 เหรียญสิงคโปรตอป ยังสามารถยื่นเอกสารขอคืนภาษีได
ในกรณีที่กรมสรรพากรของประเทศสิงคโปรแจงใหดําเนินการยื่นเอกสารขอคืนภาษี7 อัตราภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร เปนดังน้ี

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร สําหรับป พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.
2554

เงินไดสุทธิ ($)8 ชวงเงินไดสุทธิ
แตละขั้น ($)

อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ ($)

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น ($)

0 – 20,000 20,000 0 - -
20,001 – 30,000 10,000 3.5 350 350
30,001 – 40,000 10,000 5.5 550 900
40,001 – 80,000 40,000 8.5 3400 4300
80,001 – 160,000 80,000 14 11200 15500
160,001 – 320,000 160,000 17 27200 42700
320,000 ขึ้นไป 20

7 Janus Coporate Sulutions Pte Ltd. (2011).  Singapore Personal Tax Guide. Retrieved March 14,
2011, from http://www.guidemesingapore.com/taxation/personal-tax/singapore-personal-tax-guide

8 1 $ (SGD) เทากับ 25.1878 (อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 15 พฤษภาคม 2555).
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ตารางที่ 3.2 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร สําหรับป พ.ศ. 2555 เปนตนไป

เงินไดสุทธิ ($) ชวงเงินไดสุทธิ
แตละขั้น($)

อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ ($)

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น ($)

0 – 20,000 20,000 0 - -
20,001 – 30,000 10,000 2 200 200
30,001 – 40,000 10,000 3.5 350 550
40,001 – 80,000 40,000 7 2800 3350
80,001 – 120,000 40,000 11.5 4600 7950
120,001 – 160,000 40,000 15 6000 13,950
160,001 -200,000 40,000 17 6800 20,750
200,001 – 320,000 120,000 18 21,600 42,350
320,000 ขึ้นไป 20

ประเทศสิงคโปรเรียกเก็บภาษีในอัตราภาษีสวนเพิ่มเร่ิมตนจากอัตรารอยละ 0 และมาก
สุดรอยละ 20 สําหรับผูที่มีรายไดเกิน 320,000 เหรียญสิงคโปร9

3.1.1.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน คาลดหยอน สวนลดภาษีตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร

กฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปรกําหนดรายรับของผูมี เงินได หรือแบง
ประเภทของเงินไดพึงประเมินเปนดังตอไปน้ี คือ

1) รายรับ (ประเภทของเงินไดพึงประเมิน) แบงออกเปน
- เงินเดือน คือ คาตอบแทน(ไมวาจะเปนเงินสดหรือสิ่งอ่ืนใด) ที่ไดรับจาก

การทํางานใหกับนายจาง
- เงินโบนัส คือ สิ่งที่ไดรับไมวาเกิดจากสัญญาที่มีการตกลงกันไว หรือได

รับโดยที่ไมไดมีการตกลงกันไวลวงหนาก็ตามจากการจางงาน
- คาตําแหนง จัดเปนเงินไดที่จายตามกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โดยถือ

เปนเงินไดต้ังแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญของบริษัท

9 Janus Coporate Sulutions Pte Ltd. (2011).  Singapore Personal Tax Guide. Retrieved March 14,
2011, from http://www.guidemesingapore.com/taxation/personal-tax/singapore-personal-tax-guide
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- เงินสวนแบงจากยอดขาย (Commission) คือเงินไดที่ไดรับเปนคาตอบแทน
จากการทํางาน

- เงินคาใชจายตางๆ ที่นายจางจายให เชน คาใชจายเพื่อการเดินทาง หรือคา
อาหารผลประโยชนตางๆ ที่นายจางจายเปนเงินสด และคาชดเชยกรณีที่นายจางยกเลิกการจาง
งาน10

- รายไดจากการคา การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ และคาวิชาชีพ
ตางๆ11

- เงินปนผล
- ดอกเบี้ย
- คาเชาสินทรัพย
- คาภาคหลวง คาเรียกเก็บตางๆ เงินที่ไดรับจากการลงทุน
- รายรับหรือผลกําไรที่สามารถระบุวาเปนรายได12

โดยรายรับ (เงินไดพึงประเมิน) น้ันแบงออกเปนกลุมใหญๆ ไดดังน้ี คือ
กลุมที่ 1 รายรับจากการจางงาน แบงออกเปนเงินเดือน เงินโบนัส คาตําแหนง

เงินสวนแบงจากยอดขาย (Commission) เงินคาใชจายตางๆ ที่นายจางจายให เชน คาใชจายเพื่อการ
เดินทางหรือคาอาหาร ผลประโยชนตางๆ ที่นายจางจายเปนเงินสด และคาชดเชยกรณีที่นายจาง
ยกเลิกการจางงาน

กลุมที่ 2 รายไดจากการคา การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ และคา
วชิาชีพตางๆ

กลุมที่ 3 รายรับอ่ืนๆ ไดแก เงินปนผล ดอกเบี้ย คาเชาสินทรัพย คาภาคหลวง
คาเรียกเก็บตางๆ เงินที่ไดรับจากการลงทุน และรายรับหรือผลกําไรที่สามารถระบุวาเปนรายได13

10 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25, 2011,
from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=184

11 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25, 2011,
from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=142

12 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007). Income Tax Rates.  Retrieved February 25,
2011,  from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1190

13 Ibid.
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2) คาลดหยอนภาษี นอกจากเงินบริจาคการกุศลที่กฎหมายรับรอง คาลดหยอน
ภาษีตามที่กฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปรไดกําหนดไว ในการนํามาหักจากเงินไดเพื่อใหไดเงิน
ไดสุทธินํามาคํานวณภาษี คือ

- การลดหยอนภาษีที่ไดรับ
- การลดหยอนภาษีกรณีที่มีคูสมรส หรือคูสมรสที่ไรความสามารถ
- การลดหยอนภาษีกรณีที่มีบุตร หรือบุตรที่ไรความสามารถ
- การลดหยอนภาษีสําหรับบุตรที่มีมารดาซึ่งทํางานคนเดียว
- การลดหยอนภาษีกรณีที่มีผูปกครอง หรือผูปกครองที่ไรความสามารถ
- การลดหยอนภาษีสําหรับผูที่ตองดูแลผูอาวุโสสูงวัยที่เปนปูยาตายาย
- การลดหยอนภาษีกรณีที่มี พี่ หรือนองที่ไรความสามารถ
- การลดหยอนภาษีกรณีที่มีการลงทุนในกองทุน CPF
- การลดหยอนภาษีกรณีที่ไดซี้อบริการประกันชีวิต
- การลดหยอนภาษีจากการชําระคากระบวนวิชาเพื่อการศึกษา
- การลดหยอนภาษีกรณีที่จางแมบานชาวตางชาติเปนประจํา
- การลดหยอนภาษีจากการเติมเงินใน CPF (เชน บัญชีสวนตัว บัญชีรวม

และบัญชี Medisave)
- การลดหยอนภาษีกรณีวัยเกษียณ (Supplementary Retirement Scheme

SRS)
- การลดหยอนภาษีกรณี NSman (ของตน/ภริยา/ผูปกครอง)14

3) สวนลดภาษี
- สวนลดภาษีเงินได คร้ังเดียว (One-Off Personal Tax Rebate) รอยละ 20
- สวนลดกรณีที่มีบุตรในการปกครอง15

3.1.1.4 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปร
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสิงคโปรน้ันใหนํารายรับที่

กฎหมายกําหนดมารวมกัน หักดวยคาใชจาย เงินบริจาค หักคาลดหยอน และสวนลดตามที่กฎหมาย

14 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25,
2011,  from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page.aspx?id=110

15 Ibid.
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กําหนด จะไดเงินไดสุทธิเพื่อนําไปคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองชําระจริงคือ รายรับ-
คาใชจาย-เงินบริจาค-คาลดหยอน-สวนลดภาษี = เงินไดสุทธินําไปคํานวณภาษี16

3.1.2 ประเทศจีน
3.1.2.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน

1) บุคคลผูมีที่พํานักอาศัยในประเทศจีนหรือไดพํานักอาศัยในประเทศจีนเปน
เวลาต้ังแต 1 ป เปนตนไปแมวาจะมิไดเปนผูที่พํานักในประเทศจีนเปนการถาวร (Permanent Residence)
จะตองชําระภาษีเงินไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจีนตามที่กฎหมายกําหนด

2) บุคคลผูมิไดมีที่พํานักอาศัยและมิไดพํานักอาศัยในประเทศจีน หรือบุคคลที่
มิไดมีที่พํานักอาศัยในประเทศจีนแตไดพํานักอาศัยในประเทศจีนเปนเวลานอยกวา 1 ป จะตอง
ชําระภาษีเงินไดสวนบุคคลภายนอกประเทศจีนตามที่กฎหมายกําหนด17

3.1.2.2 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน
อัตราของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนดังตอไปน้ี
อัตราภาษีสวนเพิ่มเร่ิมตนจากอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 45 ตามเงินไดของบุคคล

ดังตาราง18 ตอไปน้ี

16 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25,
2011,  from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=8278

17 State Administration of Taxation. (2007).  Individual Income Tax of People’s Republic of China.
Retrieved March 1, 2011, from http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/n6669088/6888498.html

18 www.worldwide-tax.com. (2011).  China Income Taxes and Tax Laws 2011.  Retrieved March 1,
2011, from http://www.worldwide-tax.com/china/china_tax.asp
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ตารางที่ 3.3 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน

อัตราภาษีรอยละ รายไดตอเดือน (CNY)19

5 1 - 500
10 501 -2,000
15 2,001 – 5,000
20 5,001 – 20,000
25 20,001 - 40,000
30 40,001 - 60,000
35 60,001 - 80,000
40 80,001 - 100,000
45 100,001 ขึ้นไป

สําหรับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน ไดมีการกําหนดรายละเอียด
ในการคํานวณภาษี ดังตอไปน้ี คือ

1) อัตราภาษีสวนเพิ่มเร่ิมตนจากอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 45 ตามรายไดจากคา
เหน่ือยหรือเงินเดือนตามที่กฎหมายกําหนดไว

2) อัตราภาษีสวนเพิ่มเร่ิมตนจากอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 35 ตามรายไดจากการ
ดําเนินการเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชยเพื่อการดําเนินธุรกิจหรือเพื่อการผลิต หรือจากการ
ประกอบธุรกิจตามสัญญาหรือการใหเชาสินทรัพยจากวิสาหกิจหรือผูดําเนินการ โดยมีรายไดตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว

3) ผูเขียนหรือผูประพันธงานเขียนจะตองชําระภาษีเงินไดสวนบุคคลเปนอัตรา
คงที่ คือ รอยละ 20 และไดรับสวนลดภาษีโดยรวมรอยละ 30

4) ผูใชแรงงาน จะตองชําระภาษีเงินไดสวนบุคคลเปนอัตราคงที่ คือ รอยละ 20
โดยจะเรียกเก็บภาษีจากรายไดสูงสุดซึ่งเพิ่ม Additional Percentage Point และตามมาตรการตางๆ ที่
สภาของรัฐกําหนดไว

19 1 หยวน (CNY) เทากับ 5.0467 บาท (อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 15 พฤษภาคม
2555).
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5) รายไดจากคาภาคหลวง ผลประโยชน เงินปนผล โบนัส รายไดจากการใหเชา
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย รายไดโดยไมคาดหมาย หรือรายไดอ่ืนๆ จะตองชําระภาษีเงิน
ไดสวนบุคคลเปนอัตราคงที่ คือ รอยละ 2020

3.1.2.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน สวนลดหยอนภาษีตามกฎหมายข อง
ประเทศจีน

1) ประเภทของเงินไดพึงประเมิน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีนจะ
เรียกเก็บจากรายไดที่มีการแบงเปนประเภทตางๆ ดังตอไปน้ี คือ

- คาจาง และ/หรือ เงินเดือน
- รายไดจากปฏิบัติการเชิงอุตสาหการหรือการพาณิชยทั้งดานการผลิตหรือ

การประกอบธุรกิจของบุคคล
- รายไดจากการประกอบธุรกิจที่มีการทําสัญญาหรือสัญญาเชาจากวิสาหกิจ

หรือผูดําเนินการ
- รายไดจากการใชแรงงาน
- รายไดจากคางานเขียนงานประพันธ
- รายไดจากคาภาคหลวง
- รายไดจากดอกเบี้ย เงินปนผล และโบนัส
- รายไดจากการใหเชาสินทรัพย
- รายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย

- รายไดโดยไมคาดหมาย (Accidental income) เชน การถูกรางวัล หรือ
รายไดจากการประกันอุบัติเหตุ

- รายไดอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บภาษีโดยหนวยงานตางๆ ดานการเงินภายใตสภาของ
รัฐ (State Council)21

รายไดที่ไมตองรวมในภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- รางวัลที่ไดรับจากการที่มีผลงานยอดเยี่ยมในดานวิทยาศาสตร การศึกษา

เทคโนโลยี วัฒนธรรม สาธารณสุข กีฬา การอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานอ่ืนๆ ที่มอบโดยผูปกครอง
ประจําทองถิ่น กระทรวงและคณะกรรมาธิการระดับกระทรวงภายใตการปกครองของสภาของรัฐ

20 State Administration of Taxation. (2007).  Individual Income Tax of People’s Republic of China.
Retrieved March 1, 2011, from http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/n6669088/6888498.html

21 Ibid.
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และหนวยงานที่มีระดับเทียบเทาหรือสูงกวากองกําลังประชาชน (Chinese People’s Liberation
Army) ตลอดจนองคกรตางประเทศและองคกรระดับสากล

- ดอกเบี้ยจากเงินออม พันธบัตรรัฐบาล และหุนกู (Financial Debenture) ที่
รัฐเปนผูออก

- เงินชวยเหลือและเงินผลประโยชนตางๆ ที่รัฐกําหนดไวเปนมาตรฐาน
- สวัสดิการ บํานาญ เงินชวยเหลือ สําหรับผูไรความสามารถและผูประสบ

เหตุพิบัติตางๆ ตลอดจนเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข
- เงินประกัน
- คาปลดระวางและคาเพิกถอนกําลังของเจาหนาที่ทหารและพลเรือน
- เงินชดเชยและบํานาญ สําหรับสมาชิก และพนักงาน ตลอดจนบํานาญ และ

เงินชวยเหลือสําหรับทหารผานศึกที่รัฐกําหนดไวเปนมาตรฐาน
- รายไดของเจาหนาที่ทางการฑูตและเจาหนาที่กงสุลของตางประเทศ

ตลอดจนเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานฑูตและสถานกงสุลของตางประเทศ ที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศ
จีน

- รายไดตางๆ ตามที่ขอตกลงและสนธิสัญญาตางๆ ซึ่งรัฐบาลจีนลงนาม
รับรองกําหนดไววาไมตองชําระภาษีเงินไดสวนบุคคล

- รายไดอ่ืนๆ ที่แผนกหรือกรมกองตางๆ ดานการเงิน ภายใตสภาของรัฐ
อนุมัติใหไดรับการยกเวนภาษี22

2) สวนลดหยอนภาษี กรณีตอไปน้ีสามารถไดรับการอนุมัติใหรับสวนลดหยอน
ภาษี

- รายไดของผูไรความสามารถ ผูสูงอายุที่เปนหมาย และผูที่อยูในอุปการะ
ของผูที่เสียชีวิตในสงคราม

- การสูญเสียคร้ังใหญจากภัยธรรมชาติ
- สวนลดภาษีที่แผนกหรือกรมกองตางๆ ดานการเงินภายใตสภาของรัฐ

อนุมัติ23

22 Ibid.
23 Ibid.
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3.1.2.4 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน
สําหรับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจี น ไดมีการกําหนด

รายละเอียดในการคํานวณภาษี ดังตอไปน้ี คือ
1) สําหรับเงินคาจางหรือเงินเดือน ในแตละเดือน สามารถหัก 4800 หยวน เปน

คาใชจาย สวนที่เหลือจึงคิดเปนรายไดที่ตองเสียภาษี
2) สําหรับรายไดจากการผลิตหรือการประกอบธุรกิจของอุตสาหการหรือการ

พาณิชยสวนบุคคล รายไดที่ตองเสียภาษี คือ เงินไดสุทธิในแตละปภาษีหลังจากหักตนทุน คาใชจาย
และการสูญเสีย (การขาดทุน) แลว

3) สําหรับรายไดจากการดําเนินธุรกิจตามสัญญาหรือการใหเชาจากวิสาหกิจ
หรือผูดําเนินการ รายไดที่ตองเสียภาษีคือ รายไดสุทธิในปภาษีน้ันๆ หลักจากที่ไดหักคาใชจายตางๆ
ที่จําเปนแลว

4) สําหรับรายไดจากคาแรงงาน คางานเขียนงานประพันธ คาภาคหลวง รายได
จากการใหเชาสินทรัพย ที่ไมเกิน 4,000 หยวน สามารถหัก 800 หยวน และสําหรับรายไดที่มากกวา
4,000 หยวน หัก รอยละ 20 เปนคาใชจาย สวนที่เหลือคือรายไดที่ตองชําระภาษี

5) สําหรับรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย รายไดสุทธิจากการโอน
ซึ่งหักมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย และคาใชจายตางๆ ที่จําเปนออกแลว คือ รายไดที่ตองชําระภาษี

6) รายไดจากผลประโยชน เงินปนผล โบนัส และรายไดโดยไมคาดหมาย หรือ
รายไดอ่ืนๆ ตองชําระภาษี

7) การบริจาคเพื่อการศึกษาหรือเพื่อสวัสดิการตางๆ ทางสังคม สามารถหักภาษี
ไดตาม ที่สภาของรัฐกําหนดไว

8) สําหรับผูเสียภาษีที่ไมมีที่พํานักอาศัยในประเทศจีนแตมีรายไดในรูปของ
คาจางและเงินเดือนในประเทศจีน และผูเสียภาษีที่มีที่พํานักในประเทศจีนแตไดรับคาจ างและ
เงินเดือนนอกประเทศจีน จะไดรับสวนลดภาษีตามมาตรฐานคาแรงและคาครองชีพของประเทศ
ของตนและตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่สภาของรัฐกําหนด

ผูเสียภาษีที่ไดชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอกประเทศจีนตามรายรับจาก
แหลงรายไดนอกประเทศจีนแลว สามารถนําภาษีเงินไดสวนที่ตนไดเสียไปมาหักลดภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในประเทศจีนได โดยสวนลดจะตองไมมากเกินกวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอก
ประเทศจีนที่เรียกเก็บตามที่กฎหมายกําหนด

ผูที่มีรายไดจะตองเปนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และสถาบันหรือบุคคลที่
เปนผูจายรายไดใหแกผูมีรายไดจะตองเปนผูหักภาษี ณ ที่จาย ผูเสียภาษีที่รับคาจางหรือเงินเดือน
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จากแหลงรายไดมากกวา 1 แหลง โดยปราศจากผูหักภาษี ณ ที่จาย จะตองดําเนินการยื่นเร่ืองขอ
ชําระภาษี และชําระภาษีดวยตนเอง24

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศจีน ใชสูตรการคํานวณดังตอ
ไปน้ี

รายไดรายเดือนที่ตองเสียภาษี = รายได/คาจางรายเดือน – 4800 หยวน
ภาษีเงินไดที่ตองเสีย (รายเดือน) = รายไดรายเดือนที่ตองเสียภาษี  อัตราภาษี

ตามรายได - สวนหักตางๆ ที่ไดรับ (ตนทุน คาใชจาย และการสูญเสีย (การขาดทุน))25

3.1.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลทั่วไปตองชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บ

โดยรัฐบาลกลาง มลรัฐ และฝายบริหารปกครองสวนภูมิภาค เปนภาษีแบบกาวหนาตามรายไดใน
แตละปภาษี แตในบางรัฐหรือบางทองถิ่น เปนภาษีแบบคงที่ เน่ืองจากรายละเอียดดานภาษีของแต
ละรัฐน้ันแตกตางกัน ผูวิจัยจึงจะอภิปรายถึงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่รัฐบาลกลางของประเทศ
สหรัฐ อเมริกาเรียกเก็บเทาน้ัน26

3.1.3.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
1) คนโสด (Single Individual)
2) หัวหนาครอบครัว (Head of Household)
3) คูสมรสยื่นภาษีรวมกัน (Married Filing Jointly)
4) คูสมรสแยกยื่นภาษี (Married Filing Separately)

3.1.3.2 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดอัตราภาษีสวนเพิ่มโดยเร่ิมตน

จากอัตรารอยละ 10 ถึงรอยละ 35 ของรายไดตอปภาษี ตามรายละเอียดในตารางตอไปน้ี27

24 Ibid.
25 Wirtschafts. (2011).  How to calculate your Individual Income Tax for your wages and salaries in

China.  Retrieved June 7, 2011,  from http://de2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralvisits/ 200603/
20060301721962.html

26 Department of the Treasury. (2010).  Tax Guide 2010.  Retrieved February 28, 2011,
from http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17.pdf

27 BSRIN. (2011).  Income Tax Rates.  Retrieved February 27, 2011,  from http://www.usa-
federal-state-individual-tax.com/income_tax_rates.asp
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ตารางที่ 3.4 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา คนโสด

เงินไดสุทธิ ($)28 อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 – 8,375 10 837.50 837.50
8,376 – 34,000 15 3,843.75 4681.25
34,001 – 82,400 25 12,100.00 16,781.25
82,401 -171,850 28 35,046.01 41,827.26
171,851 – 373,650 33 73,375.24 108,421.25
373,650 ขึ้นไป 35

ตารางที่ 3.5 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา คูสมรสที่ยื่นชําระภาษี
รวมกัน

เงินไดสุทธิ ($) อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 – 16,750 10 1,675 1,675
16,751 -68,000 15 7,687.50 9,362.50
68,001 -137,300 25 17,325 26,687.50
137,301 – 209,250 28 20,146 46,833.50
209,251 – 373,650 33 54,252 101,085.50
373,650 ขึ้นไป 35

28 1 $ (USD) เทากับ 31.5081 บาท (อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 15 พฤษภาคม
2555).
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ตารางที่ 3.6 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา คูสมรสแยกยื่นชําระภาษี

เงินไดสุทธิ ($) อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 – 8,375 10 837.50 837.50
8,376 – 34,000 15 3,843.75 4,681.25
34,001 – 68,650 25 8.662.50 13,343.75
68,651 – 104,625 28 10,073 23,416.75
104,626 – 186,825 33 27,126 50,542.75
186,825 ขึ้นไป 35

ตารางที่ 3.7 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวหนาครอบครัว

เงินไดสุทธิ ($) อัตราภาษี
รอยละ

ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 – 11,950 10 1,195 1,195
11,951 - 45,550 15 5,040 6,235
45,551 -117,650 25 18,025 24,260
117,651 – 190,550 28 20,412 44,672
190,551 – 373,650 33 60,423 105,095
373,650 ขึ้นไป 35

3.1.3.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน สวนลดภาษีตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

1) ประเภทของเงินไดพึงประเมิน
รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

โดยรวมรายรับทุกประเภท (ประเภทของเงินไดพึงประเมิน) ไดแก
- คาจางและเงินเดือน
- บํานาญหรือเงินชดเชย
- โบนัส
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- เงินสวนแบงจากยอดขาย (Commission)
- รายไดจากธุรกิจ
- เงินปนผล
- ดอกเบี้ย กําไรสวนเกินทุน
- คาเชา
- คาภาคหลวง29

2) สวนลดภาษีตามมาตรฐาน – Standard Deduction
รัฐบาลกลางแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดสวนลดภาษีตามมาตรฐาน

ไดแก
- คาใชจายเพื่อการศึกษา
- คาเลี้ยงดูคูสมรสที่หยาขาดจากกัน
- สวนลดกรณีหน้ีเสีย
- คาใชจายเพื่อการเกษียณ (Individual Retirement Arrangement-IRA)
- คาใชจายเพื่อการยายที่พํานักอาศัย
- สวนลดสําหรับผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา
- สวนลดจากการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
ซึ่งสวนลดเหลาน้ีสามารถนํามาลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลได ตามที่

กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว30

ผูเสียภาษียังอาจคํานวณสวนลดภาษีเพิ่มเติม (Itemized Deduction) เชน คา
ใชจายเพื่อบริการทางการแพทยและทันตกรรม การใชจายเพื่อการกุศล ไดในกรณีที่ภาษีที่ตองจายมี
มูลคาเกินจากสวนลดมาตรฐาน (Standard Deduction) ที่กฎหมายกําหนด แตเมื่อรายไดรวม (Gross
Income) อยูในระดับที่สูงเทาที่กฎหมายกําหนด สวนลดภาษีเพิ่มเติมจะหมดไป31

บุคคลตอไปน้ี จะไดรับสวนลดมาตรฐานสูงกวาปกติ
- บุคคลที่มีอายุต้ังแต 65 ป ขึ้นไป
- บุคคลตาบอด

29 IRS. (2011).  Tax Topic Index.  Retrieved February 27, 2011,  from http://www.irs.gov/
taxtopics/index.html

30 Ibid.
31 Ibid.
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- บุคคลที่ไดรับความเสียหายในป พ.ศ. 2553 จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกอนหนา
ป พ.ศ. 2553 และภัยพิบัติน้ันไดรับการประกาศวาเปนภัยพิบัติระดับประเทศ (Federal Disaster)
หลังป พ.ศ. 2550 หรือ

- บุคคลที่ชําระภาษีการขายหรือภาษีสรรพสามิต (หรือภาษีหรือคาธรรมเนียม
อ่ืนๆ ภายในรัฐหน่ึงๆ โดยมิไดชําระภาษีการขาย) ของรัฐหรือทองที่ใดๆ ในป พ.ศ. 2553 อันเปนการ
ชําระภาษีหรือคาใชจายอันเน่ืองมาจากการซื้อยานยนตใหม หลังจากวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
และกอนป พ.ศ. 255332

ตัวอยางของการรับสวนลดภาษีไดแก สําหรับป พ.ศ. 2553 สวนลดมาตรฐาน
มีดังตอไปน้ี บุคคลที่สมรสแลวและยื่นชําระภาษีพรอมกัน ไดสวนลดสูงสุด 11,400 เหรียญสหรัฐ
บุคคลที่สมรสแลวแตยื่นชําระภาษีแยกกัน ไดสวนลดสูงสุด 5,700 เหรียญสหรัฐบุคคลที่เปนเจาบาน
ไดสวนลดสูงสุด 8,400 เหรียญสหรัฐ และบุคคลที่เปนโสด ไดสวนลดสูงสุด 5,700 เหรียญสหรัฐ
ในปเดียวกันน้ี ผูเสียภาษียังได รับอนุญาตใหไดรับการยกเวนภาษี (Exemption) เปนเงิน 3,650
เหรียญสหรัฐตอราย ดานสวนลดมาตรฐานสําหรับผูที่อยูในอุปถัมภ (Dependent’s Standard
Deduction) น้ันจะตองไมสูงกวาเงินสวนเกินมาที่มีมูลคา 900 เหรียญสหรัฐถึง 300 เหรียญสหรัฐ
บวกกับรายไดสวนบุคคล33

การยกเวนภาษี (Exemption) คือ สวนที่ผูเสียภาษีสามารถหักออกจากเงินได
สุทธิที่ปรับแลว (Adjusted Gross Income) เพื่อคํานวณภาษีที่ตองชําระ ผูที่มีเงินไดหรือรายไดสูงจะ
ไดรับการยกเวนภาษีที่มีมูลคานอยลง34

3.1.3.4 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกา
รายไดทั้งหมดที่ระบุในเอกสาร W-2 + รายไดจากการทํางานสวนตัว + รายได

จากธุรกิจ + รายไดที่เปนคาเชาและรายไดอ่ืนๆ = รายไดรวม
รายไดรวม – สวนหักตางๆ ตามที่กฎหมายระบุ = รายไดสุทธิ
รายไดสุทธิ – สวนหักมาตรฐานสําหรับบุคคลที่เปนโสดหรือสําหรับบุคคลที่

สมรสแลวแตยื่นชําระภาษีแยกกับคูสมรส (ถามีภาระเงินกูเพื่อการเคหะ คาใชจายทางการแพทย

32 IRS. (2011).  Publication 501-Main Content. Retrieved February 28, 2011, from http://www.irs.
gov/publications/p501/ar02.html#en_US_2010_publink100022101

33 BSRIN. (2011).  Income Tax Rates.  Retrieved February 27, 2011,  from http://www.usa-
federal-state-individual-tax.com/income_tax_rates.asp

34 Ibid.
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หรือคาอ่ืนๆ ที่สามารถใชหักภาษีได ใหใชสวนหักจากคาตางๆ น้ี แทนสวนหักมาตรฐาน) – สวน
ยกเวนภาษีตามที่กฎหมายกําหนด = รายไดที่ตองเสียภาษี

รายไดที่ตองเสียภาษี  อัตราภาษี = ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองเสีย35

3.1.4 สหราชอาณาจักร
3.1.4.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดของสหราชอาณาจักร คือ

1) บุคคลที่อยูในสหราชอาณาจักรมากกวา 183 วันตอหน่ึงปภาษี
2) บุคคลที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักรและอยูในสหราชอาณาจักรเปนเวลา

ต้ังแต 91 วันเปนตนไป เปนประจําทุกป ติดตอกัน 4 ป
3) บริษัทที่กอต้ังหรือมีการดําเนินการบริหารจัดการในสหราชอาณาจักร36

3.1.4.2 อัตราภาษีเงินไดของสหราชอาณาจักร

ตารางที่ 3.8 อัตราภาษีสําหรับปภาษี 2011/201237

รายได (£)38 อัตราภาษี
0 - £2,560 10 % (อัตราเบื้องตนจากเงินออม) Starting rate
0 - £35,000 20% (อัตราพื้นฐาน) Basic rate
£35,001 - £150,000 40% (อัตราสูงขึ้น) Higher rate
Over £150,000 50% (อัตราเพิ่มเติม) Additional rate

อัตราพื้นฐาน คืออัตราภาษีรอยละ 20 ที่เรียกเก็บจากรายไดสูงสุด 35,000 ปอนดตอป

35 www.ehow.com. (2011).  How to Calculate U.S. Individual Income Tax.  Retrieved June 7, 2011,
from http://www.ehow.com/how_6671329_calculate-u_s_-individual-income-tax.html

36 www.worldwide-tax.com. (2011).  U.K. Tax Laws and Tax System.  Retrieved April 25, 2011,
from http://www.worldwide-tax.com/uk/uk_taxes_rates.asp

37 HM Revenue& Customs. (2011).  Income Tax Rates and Allowances.  Retrieved April 25,  2011,
from http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm

38 1 £ (GBP) เทากับ 50.8548 บาท (อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 15 พฤษภาคม
2555).
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อัตราสูงขึ้น คือ อัตราภาษีรอยละ 40 ที่เรียกเก็บจากรายไดสวนที่เกิน 35,000
ปอนดตอป แตไมมากกวา 150,000 ปอนดตอป

อัตราเพิ่มเติม คือ อัตราภาษีรอยละ 50 ที่เรียกเก็บจากรายไดสวนที่เกิน 150,000
ปอนดตอป

สวนหักภาษีเปนดังตอไปน้ี39 คือ

สวนหักภาษี
สวนหักภาษี 2009-10 2010-11 2011-12
สวนหักสําหรับบุคคล (1) £6,475 £6,475 £7,475
รายไดสูงสุดที่จะไดรับสวนหักภาษี ไมไดรับ £100,000 £100,000
สวนหักสําหรับบุคคลที่อายุ 65-74 ป (1) (2) £9,490 £9,490 £9,940
สวนหักสําหรับบุคคลที่อายุ 75 ป ขึ้นไป (1) (2) £9,640 £9,640 £10,090
สวนหักสําหรับคูสมรส (ที่เกิดกอน 6 เมษายน
2478 แตอายุตํ่ากวา 75 ป) (2) (3) (4)

ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ

สวนหักสําหรับคูสมรส (ที่เกิดกอน 6 เมษายน
2478 แตอายุต้ังแต 75 ปขึ้นไป) (2) (3)

£6,965 £6,965 £7,295

รายไดสูงสุดที่จะไดรับสวนหักภาษีที่หักตามอายุ £22,900 £22,900 £24,000
สวนหักตํ่าสุดสําหรับคูสมรส £2,670 £2,670 £2,800
สวนหักสําหรับผูพิการทางสายตา £1,890 £1,890 £1,980

3.1.4.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน สวนหักและสวนลดภาษีตามกฎหมาย
ของสหราชอาณาจักร

ภาษีเงินไดเปนภาษีที่เรียกเก็บตามรายได ซึ่งผูที่มีรายไดตองชําระ ไมวาจะเปน
รายไดจากการจางงาน รายไดจากการเปนนายจางตนเอง หรือรายไดจากบํานาญหรือเงินออม40

39 Ibid.
40 www.adviceguide.org.uk. (2011).  Income Tax.  Retrieved April 25, 2011, from http://www.

adviceguide.org.uk/index/your_money/tax_index_ew/income_tax.html
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1) ประเภทของเงินไดพึงประเมิน รายไดตอไปน้ีเปนรายไดที่ตองเสียภาษี
- รายไดจากการจางงาน

1. รายไดจากการเปนพนักงานประจํา พนักงานชวงเวลา (Part-Time) หรือ
พนักงานในชวงระยะเวลาหน่ึงๆ

2. รายไดที่เปนผลประโยชนหรือผลกําไรที่นายจางแบงให
- รายไดจากการเปนนายจางตนเอง (หรือการดําเนินธุรกิจสวนตัว)/การ

เขารวมเปนหุนสวน
- บํานาญ

1. บํานาญจากรัฐ
2. บํานาญสวนตัวหรือบํานาญที่บริษัทจายให
3. บําเหน็จหรือบํานาญจากการเกษียณ

- ดอกเบี้ยจากเงินออม
1. ดอกเบี้ยจากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย (Building Society

Interest) แตไมรวมเงินฝากในบัญชีออมทรัพยสวนบุคคล (Individual Savings Account- ISA)
2. เงินออมระดับชาติ (National Savings) บัญชีเพื่อการลงทุน และ

พันธบัตร
- รายไดจากการลงทุน อันไดแก เงินปนผลจากการถือหุนบริษัทตางๆ

แตไมรวมเงินปนผลจากบัญชีออมทรัพยสวนบุคคล (ISA)
- ผลประโยชนจากรัฐ

1. รายไดจากการเปนผูอุปการะดูแล (Carer’s Allowance)
2. รายไดจากการวางงาน
3. เงินเพื่อการจางงานและการสนับสนุน โดยขึ้นกับคาประกันสังคม

(Natio-nal Insurance) ที่จายไป
4. เบี้ยเลี้ยงจากการไรความสามารถ จากสัปดาหที่ 29 เปนตนไป
5. รายไดรายสัปดาหจากเงินคาเลี้ยงดูจากคูสมรสที่หยาขาดจากกัน

- รายไดจากการใหเชาสินทรัพย
1. กรณีที่เงินคาเชาบานของบุคคลหน่ึงๆ หรือของครอบครัวของ

บุคคลน้ันๆ เกิน 4,250 ปอนด ตอป
2. จากสินทรัพยที่สอง (Second Property)
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- รายไดอ่ืนๆ
1. พันธบัตรของผูรับบํานาญ (Pensioner Bonds)
2. รายไดจากการบริหารสินทรัพย (Trust Income)41

สวนรายไดที่ไมตองเสียภาษีเงินได ไดแก
1) เบี้ยเลี้ยงคาครองชีพของผูไรความสามารถ (Disability Living Allowance)
2) เบี้ยเลี้ยงจากการเขารวมทางการเมือง (Attendance Allowance)
3) คาเลี้ยงดูจากคูสมรสที่หยาขาดจากกันซึ่งจายเปนเงินกอนเพียงคร้ังเดียว
4) เครดิตบํานาญ (Pension Credit)
5) เอกสารอนุญาต TV Licence สําหรับผูที่อายุมากกวา 75 ป
6) เบี้ยเลี้ยงคานํ้ามันในฤดูหนาว (Winter Fuel Payment) และโบนัสใน

เทศกาลคริสตมาส
7) บานพักสวัสดิการ
8) เงินเพื่อการจางงานและการสนับสนุน โดยขึ้นกับรายได ในกรณีที่มิได

ชําระคาประกันสังคม (National Insurance) มากพอ
9) เบี้ยเลี้ยงจากการไรความสามารถใน 28 สัปดาหแรก
10) เงินชวยเหลือเพิ่มจากรายได ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
11) เบี้ยเลี้ยงกรณีที่มีบุตร
12) เบี้ยเลี้ยงชวยเหลือกรณีที่เปนผูปกครองดูแลผูอ่ืน
13) เบี้ยเลี้ยงสนับสนุนมารดา
14) เงินชวยเหลือจากความเสียหายหนักทางอุตสาหกรรม
15) เงินชวยเหลือในกรณีที่ไรความสามารถรุนแรง
16) บํานาญสําหรับคูสมรสของทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
17) เงินชวยเหลือสําหรับผูเยาวที่ยังไมมีรายได (Young Person’s Bridging

Allowance)
18) ดอกเบี้ยเงินออม

- สําหรับบัญชีออมทรัพยสวนบุคคล (ISA)
- บัตรเงินฝาก (Savings Certificate)

41 HM Revenue& Customs. (2011).  Income Tax Rates and Allowances.  Retrieved April 25, 2011,
from http://www.hmrc.gov.uk/incometax/taxable-income.htm
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19) คาเชา กรณีที่เงินคาเชาบานของบุคคลหน่ึงๆ หรือของครอบครัวของ
บุคคลน้ันๆ เกิน 4,250 ปอนด ตอป

20) เครดิตภาษี
- เครดิตภาษีสําหรับการทํางาน (Working Tax Credit)
- เครดิตภาษีสําหรับผูมีบุตร (Child Tax Credit)

21) พันธบัตรพิเศษ ผลประโยชนจากพันธบัตรพิเศษไมตองเสียภาษีเงินได
หรือภาษีกําไรสวนเกินทุน42

2) สวนหัก (Allowance) มีดังตอไปน้ี
- สวนหักภาษีสําหรับบุคคล
- สวนหักภาษีสําหรับผูพิการทางสายตา
- สวนหักภาษีสําหรับคูสมรสที่รายใดรายหน่ึงเกิดกอนวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.

247843

3) สวนลดภาษี (Relief) มีดังตอไปน้ี
1) สวนลดจากบํานาญ

- สวนลดจากรายไดจากคาเชาสินทรัพย
- สวนลดจากการซื้อประกันชีวิต
- สวนลดจากเงินบริจาคแกการกุศล44

3.1.4.4 การคํานวณภาษีเงินไดของสหราชอาณาจักร
ขั้นแรก รวมรายไดทั้งหมดที่ตองเสียภาษี = รายไดรวมกอนหักภาษี
ขั้นที่สอง รายไดรวม – สวนลดภาษีทั้งหมด (กรณีที่เปนธุรกิจนํารายได – คา

ใชจายแลว จึงคํานวณภาษีจากกําไร) – สวนหักภาษีสวนบุคคล = รายไดที่ตองเสียภาษี
ขั้นที่สาม คํานวณภาษีจากอัตราภาษี โดยนํารายไดที่ตองเสียภาษี  อัตราภาษี =

ภาษีที่ตองเสีย45

42 Ibid.
43 www.adviceguide.org.uk. (2011).  Income Tax.  Retrieved April 25, 2011, from http://www.

adviceguide.org.uk/index/your_money/tax_index_ew/income_tax.html
44 Ibid.
45 Ibid.
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3.1.5 ประเทศญ่ีปุน
3.1.5.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดของประเทศญ่ีปุน

ประเทศญ่ีปุนเรียกเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลตอไปน้ี
1) ผูที่พํานักอยูในประเทศญ่ีปุนอยางเปนการถาวร
2) ผูที่พํานักอยูในประเทศญ่ีปุนอยางไมเปนการถาวร (ผูที่พํานักอยูในประเทศ

ญ่ีปุนตํ่ากวา 5 ป)
3) ผูที่มิไดพํานักในประเทศญ่ีปุนแตมีรายไดในประเทศญ่ีปุน46

3.1.5.2 อัตราภาษีเงินไดบ ุคคลธรรมดาในประเทศญ่ีปุนในป พ.ศ. 2554 เปนดังน้ี

ตารางที่ 3.9 อัตราภาษีเงินไดบ ุคคลธรรมดาในประเทศญ่ีปุนในป พ.ศ. 2554

เงินได (เยน)47 อัตราภาษี

1 - 1,950,000 5%

1,950,001 - 3,300,000 10%

3,300,001 - 6,950,000 20% จากรายไดที่เกินจาก 3,300,000 เยน

6,950,001 - 9,000,000 23% จากรายไดที่เกินจาก 6,950,000 เยน

9,000,001 - 18,000,000 33% จากรายไดที่เกินจาก 9,000,000 เยน

18,000,001 ขึ้นไป 40% จากรายไดที่เกินจาก 18,000,000 เยน

โดยอัตราขางตนคํานวณจากเงินไดกอนหักภาษีบํารุงทองที่ รอยละ 6 และภาษี
เพื่อการอยูอาศัยรอยละ 4 รวมเปนรอยละ 10 ซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยรวมภาษีทองถิ่น ที่
เรียกเก็บโดยรัฐบาลประเทศญ่ีปุนเปนอัตราภาษีที่สูงที่สุดอัตราหน่ึงในโลก โดยมีอัตราภาษีที่เรียก

46 www.worldwide-tax.com. (2011).  Japan Tax Laws and Tax System. Retrieved December 24,
2011, from http://www.worldwide-tax.com/japan/japan_tax.asp

47 100 เยน (JPY) เทากับ 39.6679 บาท (อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 15
พฤษภาคม 2555).

DPU

www.worldwide-tax.com
http://www.worldwide-tax.com/japan/japan_tax.asp


68

เก็บสูงสุดที่รอยละ 50 ผูที่มิไดพํานักอาศัยในประเทศญ่ีปุนตองชําระภาษีรอยละ 20 จากรายได
เงินเดือน ดอกเบี้ย เงินปนผล และคาภาคหลวงที่ไดรับในประเทศญ่ีปุน48

3.1.5.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน สวนหักภาษี และเงินไดที่ไมตองชําระ
ภาษี

1) รายไดที่ยื่นชําระภาษี (ประเภทของเงินไดพึงประเมิน) แบงออกเปน
- กรณีที่พนักงานที่ทํางานประจําและมีรายไดตํ่ากวา 20 ลานเยนตอป ไม

ตองยื่นชําระภาษีเน่ืองจากนายจางจะจัดการหักเงินภาษีจากเงินเดือน และนายจางตองชําระเงินภาษี
กอนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นอกจากน้ี พนักงานชาวตางชาติตองชําระภาษีรอยละ 20 จากรายได

- กรณีที่พนักงานที่ทํางานประจํา มีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพหรือ
ธุรกิจสวนตน และรายไดเสริมเกิน 200,000 เยนตอป ตองยื่นชําระภาษีสําหรับรายไดสวนเกิน
ดังกลาว

- บุคคลที่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจสวนตน ตองยื่นชําระภาษีเงินไดจากการ
ประกอบอาชีพดังกลาว กอนวันที่ 15 มีนาคม ของปถัดไป กรณีที่ผลการคํานวณภาษีของปกอนหนา
แสดงวามีภาษีรอชําระ (ซึ่งไมสามารถหักภาษีจากแหลงรายได) อยางนอย 150,000 เยน ตองชําระ
เงินดังกลาวลวงหนาสองงวด คือ วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยเงินลวงหนาแต
ละงวดเทากับหน่ึงในสามของภาษีคางชําระจากปกอนหนา

- เงินปนผล คาภาคหลวง และดอกเบี้ยในประเทศญ่ีปุน เมื่อผูที่มิไดพํานักใน
ประเทศญ่ีปุนไดรับเงินไดกรณีทั้งสามกรณีน้ี ตองหักภาษีเงินไดตามอัตราที่แสดงในตาราง49

ตารางที่ 3.10 เงินปนผล คาภาคหลวง และดอกเบี้ยในประเทศญ่ีปุน

%
เงินปนผล 20
คาภาคหลวง 20
ดอกเบี้ย 20

48 Ibid.
49 Ibid.
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2) สวนหักภาษี
- เงินประกันสังคมจะหักจากรายไดเพื่อนําไปใชดานการประกันสุขภาพ การ

ประกันวัยเกษียณ การประกันกรณีวางงาน และดานอ่ืนๆ อีกหลายประการ
- เงินบริจาคแกสาธารณะหรือแกองคกรของรัฐบาลซึ่งตองไมเกิน รอยละ 40

ของเงินได50

- สวนหักภาษี 380,000 เยนสําหรับผูมีเงินไดทุกราย51

- เงินสวนที่หักจากการจางงาน ซึ่งเปนเงินสวนที่ยกเวนภาษีสําหรับลูกจาง
ในอัตราตอไปน้ี52

ตารางที่ 3.11 สวนหักภาษี

รายไดตอป (เยน) เงินสวนท่ีหักจากการจางงาน
ไมเกิน 1,625,000 650,000 เยน

1,625,001 ถึง 1.8 ลาน รายไดตอป x 0.4
1,800,0001 ถึง 3.6 ลาน รายไดตอปx 0.3 + 180,000 เยน
3,600,0001 ถึง 6.6 ลาน รายไดตอป x 0.2 + 540,000 เยน
6,600,0001ถึง 10 ลาน รายไดตอป x 0.1 + 1.2 ลานเยน

มากกวา 10 ลาน รายไดตอปx 0.05 + 1.7 ลานเยน

3) เงินไดที่ไมตองชําระภาษี
- คาใชจายในการยายสถานที่ทํางานซึ่งนายจางชําระให
- คาใชจายเพื่อการพักอาศัยที่นายจางชําระให ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมาย

กําหนด
- คาใชจายเพื่อการโดยสารอากาศยานในจํานวนเงินที่เหมาะสม ซึ่งนายจาง

ชําระใหเพื่อใหบุคคลสามารถเดินทางไปทํางานนอกประเทศได

50 Ibid.
51 Nagoya International Center.  (2011).  How Japanese Income Tax is Calculated.  Retrieved

December 24, 2011, from http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/352
52 Ibid.
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- เงินชดเชย ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
- เงินพิเศษและเงินของขวัญที่บริษัทชําระให ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมาย

กําหนด53

3.1.5.4 การคํานวณภาษีเงินไดบ ุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุน
ขั้นตอนที่ 1 คาจาง (เงินเดือน) รวมทั้งป - เงินสวนที่หักจากการจางงาน = เงินได

หลังหักเงินสวนที่หักจากการจางงาน
ขั้นตอนที่ 2 เงินไดหลังหักเงินสวนที่หักจากการจางงาน – สวนหักภาษี = เงินได

ที่ตองชําระภาษี
ขั้นตอนที่ 3 นําเงินไดที่ตองชําระภาษีไปคํานวณกับอัตราภาษีที่ตองชําระ =

จํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ54

3.2 ระบบภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร
3.2.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทย

มาตรา 56 ของประมวลรัษฎากรบัญญัติเอาไววา “ใหบุคคลทุกคน เวนแตผูเยาวหรือผูที่
ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมิน
ที่ตนไดรับในระหวางปภาษีที่ลวงมาแลว พรอมทั้งขอความอ่ืนๆ ภายในเดือนมีนาคมทุกๆ ป ตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง….”

มาตรา 57 ทวิ ของประมวลรัษฎากรบัญญัติเอาไววา “ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 56 วรรคหน่ึง ถึงแกความตายเสียกอนที่ผูน้ันไดปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง หรือกอนที่
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษไดปฏิบัติตามมาตรา 57 ใหเปนหนาที่ของผูจัดการ
มรดกหรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพยมรดก แลวแตกรณีปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการยื่น
รายการเงินไดพึงประเมินของผูตายน้ัน ใหรวมเงินไดพึงประเมินของผูตาย และของกองมรดกที่
ไดรับตลอดปภาษีที่ผูน้ันถึงแกความตายเปนยอดเงินไดพึงประเมินที่จะตองยื่นทั้งสิ้น

สําหรับในปตอไป ถากองมรดกของผูตายยังมิไดแบง และมีเงินไดพึงประเมินในปภาษี
ที่ลวงมาแลวเกินจํานวนตามมาตรา 56 (1) ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพย
มรดก แลวแตกรณี มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนน้ีในชื่อกองมรดกของผูตาย”

53 www.worldwide-tax.com. (2011).  Japan Tax Exempt Income. Retrieved December 24, 2011,
from http://www.worldwide-tax.com/japan/jap_exampt.asp

54 Nagoya International Center.  (2011).  How Japanese Income Tax is Calculated. Retrieved
December 24, 2011, from http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/352
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เมื่อพิจารณาประมวลรัษฎากร มาตรา 56 และมาตรา 57 ทวิ ดังกลาว ผูมีหนาที่เสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก

1) บุคคลธรรมดา โดยไมจํากัดวาตองบรรลุนิติภาวะแลว ทารกหรือผูเยาวหากมีเงินได
เกิดขึ้นก็อยูในบังคับที่จะตองเสียภาษี

2) ผูที่ถึงแกความตายระหวางปภาษี คือ ผูมีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี55
และกองมรดกของผูน้ันยังมีเงินไดอยู จะตองเสียภาษีในนามของผูตาย

3) กองมรดกที่ยังมิไดแบง หากมีเงินไดเกิดขึ้นก็ตองเสียภาษีในนามของกองมรดกของ
ผูตาย

4) หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญ คือ คณะ
บุคคลที่ตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคที่
หากําไรมาแบงกัน สวนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล คือ คณะบุคคลที่ตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการ
ใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการรวมกัน โดยไมมีวัตถุประสงคที่จะหากําไรมาแบงกัน56

3.2.2 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทย
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอัตรา

ภาษี ดังน้ี

ตารางที่ 3.12 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี

เงินไดสุทธิ
ชวงเงินไดสุทธิ

แตละขั้น
อัตราภาษี

รอยละ
ภาษีแตละขั้น
เงินไดสุทธิ

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น

1 - 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - -
150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000
500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000
4,000,001 บาทขึ้นไป 37

55 ปปฏิทิน คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม.
56 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 64-71.
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หมายเหตุ: การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดสุทธิเฉพาะสวนไมเกิน 150,000 บาท มีผล
ใชบังคับสําหรับเงินไดสุทธิที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2551 เปนตนไป (พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551))57

การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรน้ันใชทั้งภาษีแบบกาวหนาและ
แบบคงที่ คือ หากเงินที่ไดรับน้ันมิใชเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แลวจะตองเสียภาษีใน
อัตราคงที่ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของเงินไดพึงประเมิน ดังน้ัน ถาหากมีเงินไดพึงประเมินเกิน
1,000,000 บาทขึ้นไป ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) เกิน
1,000,000 บาทขึ้นไป จะตองคํานวณภาษี 2 วิธี คือ 1. คํานวณภาษีแบบกาวหนา และ 2. คํานวณ
ภาษีแบบคงที่ แลวเปรียบเทียบกัน วิธีใดตองเสียภาษีมากกวาก็ตองเสียภาษีตามวิธีน้ัน ดังน้ัน หาก
คํานวณภาษีแบบกาวหนาแลวไมมีภาษีตองเสีย เรายังตองเสียภาษีตามอัตราคงที่รอยละ 0.5 ของ
ยอดเงินไดพึงประเมินอันเปนภาษีขั้นตํ่า58

3.2.3 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร การหักคาใชจาย การเสีย
ภาษีของคูสมรส

ในสวนน้ีจะไดอธิบายถึงเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรทั้ง 8 ประเภท โดยจะ
มุงอธิบายถึงเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ซึ่งเปนมาตราที่วิทยานิพนธเลมน้ี
นําเสนอ สวนเงินไดพึงประเมินประเภทอ่ืนๆ น้ันจะไดนํามากลาวไวพอสังเขป

มาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากร แบงประเภทของเงินไดพึงประเมินออกเปน
8 ประเภท ไดแก เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึงมาตรา 40 (8) ซึ่งเงินไดพึงประเมินทั้ง
8 ประเภทน้ีอาจแบงไดเปน 3 กลุม คือ

กลุมที่ 1 คือ เงินไดที่ไดมาโดยตองใชนํ้าพักนํ้าแรง (Earned Income) ไดแก เงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)

กลุมที่ 2 คือ เงินไดที่ไดมาโดยไมตองใชนํ้าพักนํ้าแรง (Unearned Income) ไดแก เงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) (4) และ (5)

กลุมที่ 3 คือเงินไดที่มีลักษณะผสมระหวางเงินไดทั้งสองประเภท คือ เงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (6) (7) และ (8)59

57 กรมสรรพากร. (2552, 1 กันยายน). อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554,
จาก http://www.rd.go.th/publish/1780.0.html

58 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 26.
59 แหลงเดิม. หนา 81-82.
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3.2.3.1 ประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร คือ
1) เงินไดตามมาตรา 40 (1) “เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานไมวาจะเปน

เงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางชําระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่
ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเน่ืองจากการจางแรง”

เงินไดพึงประเมินประเภทน้ีเปนเงินไดที่ใชนํ้าพักนํ้าแรงในการหาเงิน คือ
เปนผูที่ใชแรงงานแลกกับเงิน มีนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน แตถึงจะไมไดเปนลูกจาง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน แตลักษณะการจายเงินและการบังคับบัญชาคลายกับลูกจางตาม
กฎหมาย เชน คนรับใชตามบาน กรณีน้ีก็ถือวาบรรดาเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
จากนายจางเน่ืองจากการจางแรงงานเปนเงินไดพึงประเมินในประเภทที่ 1 น้ีดวย60

แนวคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรกรณีที่ถือวาเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1)
โดยสรุป มีดังน้ี

- เงินเดือน คาลวงเวลา
กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทจายคาจางใหแกลูกจางโดย

คิดเปนรายวัน กําหนดจายเดือนละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนลักษณะงานที่ลูกจางปฏิบัติ
คือเก็บผลปาลม ใสปุย และตกแตงภายในสวน อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชเปนของบริษัททั้งสิ้น โดย
มิไดมุงถึงผลสําเร็จของงานที่ทํา การจายคาจางใหแกลูกจางดังกลาวเปนการจายคาจางแรงงานตาม
มาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/26915 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
2538)

- เบี้ยประกันชีวิตที่นายจางจายแทนพนักงาน
กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทประกันอุบัติเหตุใหกับ

พนักงานสงเอกสาร โดยบริษัทเปนผูจายคาเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชนเปนกรมธรรมรวม
เพียง 1 ฉบับ ระบุชื่อผูเอาประกันภัยคือบริษัทและพนักงาน โดยบริษัทประกาศใหทราบทั่วกันวา
บริษัทจะยกผลประโยชนทั้งหมดที่บริษัทไดรับจากบริษัทประกันภัยใหแกพนักงานที่ประกันภัยไว
คาเบี้ยประกันภัยที่จายจํานวน 3,000 บาท ระยะเวลา 1 ป มีพนักงานที่ทําประกันภัยใหจํานวน 6 คน
(เฉลี่ยคนละ 500 บาท) เงินคาเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจายแทนพนักงานถือเปนประโยชนเพิ่มของ
พนักงาน เปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานแตละคนจะตองนําเงินคา

60 เพ่ิมบุญ แกวเขียว. (2552). ไลสายทางกฎหมายภาษีสรรพากร. หนา 44.
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เบี้ยประกันเฉพาะสวนของตนไปรวมคํานวณกับเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได (หนังสือกรม
สรรพากรที่ กค 0802/20215 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2532)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทมีสวัสดิการทําประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุใหพนักงาน โดยในกรมธรรมระบุชื่อพนักงานเปนผูเอาประกัน จะไดรับประโยชนใน
กรณีเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ เงินคาเบี้ยประกันที่บริษัทจายแทนพนักงาน ถือเปนประโยชนเพิ่ม
จากการจางแรงงาน เปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่
กค 0802/4950 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2534)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯ ประกันชีวิตพนักงานทุกคน
(การประกันหมู) โดยมิไดแยกประกันชีวิตเปนรายบุคคลซึ่งผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมจาก
การประกันชีวิตพนักงานคือบริษัทฯ แตเมื่อพนักงานไดรับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตทางบริษัทผูรับ
ประกันภัยก็จะจายคาเบี้ยประกันชีวิตคืนมาใหในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็จะทําการเบิกจาย
เปนเงินสดใหแกพนักงานหรือผูรับประโยชนอีกคร้ังหน่ึง โดยไมมีการหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ดังน้ัน ผูรับประโยชนจากกรมธรรมที่แทจริงคือ พนักงาน โดยบริษัทฯเปนเพียงผูจายคาเบี้ยประกัน
และเบิกจายคาชดเชยแทนพนักงานเทาน้ัน เงินคาเบี้ยประกันที่บริษัทฯจายแทนพนักงานจึงถือเปน
ประโยชนเพิ่มจากการจางแรงงานของพนักงานเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811 (กม.)/795 ลงวันที่ 22 เมษายน 2541)

- คาเลาเรียนบุตร
กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา หางฯ จัดใหมีระเบียบสวัสดิการเบิก

คาเลาเรียนของบุตรของพนักงานที่ทํางานกับหางฯ หางฯสามารถนําไปหักเปนรายจายได แตเมื่อ
หางฯจายคาเลาเรียนดังกลาว หางฯ มีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 50 โดยถือเปนประโยชน
เพิ่มของพนักงานเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค
0802/6547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2537)

- การไดอยูบานนายจางโดยไมเสียคาเชา หรือนายจางเชาบานใหอยู
กรมสรรพากรวางทางปฏิบัติเพื่อคํานวณประโยชนเพิ่มจากการที่ลูกจาง

ไดอยูบานของนายจางโดยไมเสียคาเชาไว ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.23/2533ฯ ลงวันที่ 26
เมษายน พ.ศ. 2533 โดยวางแนวทางคํานวณประโยชนเพิ่มไว ดังน้ี

“ขอ 1 กรณีลูกจางไดอยูบานของนายจางโดยไมเสียคาเชา ใหกําหนด
มูลคาจากการน้ีเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดของลูกจาง
ดังตอไปน้ี
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(1) กรณีลูกจางไดอยูบานของนายจางโดยไมเสียคาเชา ใหคํานวณ
ประโยชนเพิ่มจากการน้ีเปนเงินไดพึงประเมินในอัตรารอยละ 20 ของเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้ง
เงินเพิ่มตลอดป (ถามี) โดยไมรวมเงินโบนัสที่จายเปนรายป

(2) กรณีลูกจางหลายคนไดบานของนายจางหลังเดียวอยูรวมกัน โดยไม
เสียคาเชาใหคํานวณประโยชนเพิ่มตามเกณฑใน (1) เปนเงินไดพึงประเมินของลูกจางแตละคน

(3) กรณีลูกจางโตแยงการกําหนดมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางให
อยูโดยไมเสียคาเชาตาม (1) ไมวาจะเปนการโตแยงในชั้นการตรวจสอบไตสวน หรือในชั้นอุทธรณ
ก็ตาม ใหเจาพนักงานประเมินทําการประเมินคาเชาของบานน้ันๆ วาสมควรใหเชาไดตามปกติปละ
เทาใด และใหทําบันทึกการประเมินไวเปนหลักฐานแลวรายงานขอความเ ห็นชอบจากอธิบดี
กรมสรรพากร และใหถือวาคาเชาบานที่ไดทําการประเมินไวเปนหลักฐานแลวรายงานขอความ
เห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร และใหถือวาคาเชาบานที่ไดทําการประเมินน้ีเปนเงินไดของ
ลูกจางที่จะนํามาทําการประเมินหรือพิจารณาชี้ขาดของเจาหนาที่ผูพิจารณาอุทธร ณแลวแตกรณี
และใหถือเปนเกณฑในการคํานวณเงินไดในปภาษีตอไปดวย เวนแตมีขอเท็จจริงหรือสภาพของ
บานเปลี่ยนแปลงไป

(4) กรณีลูกจางหลายคนไดบานของนายจางตาม (3) หลังเดียวอยูรวมกัน
ใหเฉลี่ยคาเชาบานที่ประเมินไดตาม (3) เปนเงินไดของลูกจางแตละคนตามสวนของเงินเดือนหรือ
คาจางรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดป (ถามี) โดยไมรวมเงินโบนัสที่จายเปนรายป และใหถือวาคาเชาบานที่
ไดทําการประเมินน้ีเปนเงินไดของลูกจางที่จะนํามาทําการประเมินหรือพิจารณาชี้ขาดของเจาหนาที่
ผูพิจารณาอุทธรณแลวแตกรณี และใหถือเปนเกณฑในการคํานวณเงินไดในปภาษีตอไปดวย เวน
แตมีขอเท็จจริงหรือสภาพของบานเปลี่ยนแปลงไป

(5) กรณีลูกจางไดอยูบานของนายจางโดยไมเสียคาเชาและเปนบานที่
นายจางไดไปเชาจากบุคคลอ่ืนมาอีกตอหน่ึง ใหคํานวณประโยชนเพิ่มจากการน้ีเปนเงินไดพึง
ประเมินตามคาเชาที่นายจางไดจายไปจริง

(6) กรณีลูกจางหลายคนไดบานของนายจางตาม (5) อยูรวมกันใหเฉลี่ย
คาเชาบานที่นายจางไดจายไปจริงตาม (5) เปนเงินไดของลูกจางแตละคนตามสวนของเงินเดือน
หรือคาจางรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดป (ถามี) โดยไมรวมเงินโบนัสที่จายเปนรายป

ขอ 2. ในกรณีนายจางไดเชาบานใหเปนที่พักอาศัยของพนักงาน ซึ่งดํารง
ตําแหนงระดับบริหาร โดยนายจางเปนผูออกคาเชาและคาใชจายตางๆ เชน คานํ้าประปา คาไฟฟา
คาคนสวนและคาใชจายตางๆ ภายในบาน แมตอมาพนักงานผูน้ันหรือนายจางจะไดใชบานดังกลาว
สวนหน่ึงเปนสถานที่ประชุมและปรึกษาหารือกิจการของนายจาง ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงรับรอง
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ลูกคาสําคัญๆของนายจางเปนคร้ังคราว ถือไดวาคาเชาบานและคาใชจายตางๆ ที่นายจางจายไปเปน
ประโยชนที่พนักงานผูน้ันไดรับทั้งสิ้น พนักงานผูน้ันจะตองนํา ประโยชนที่ไดรับทั้งหมดมารวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย”

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา พนักงานเชาบานและทําสัญญากับ
เจาของบาน และพนักงานไดนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจากนายจาง เงินที่นายจางจายคืนใหกับ
พนักงานตามใบเสร็จรับเงินดังกลาว เปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/7448 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2536)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา พนักงานระดับหัวหนาแผนก เชน
วิศวกร หัวหนาคนงาน ฯลฯ เขามาพักในสถานที่พักของบริษัทฯ เปนค ร้ังคราว เมื่อตองเขามา
ปฎิบัติงานแกไขเคร่ืองจักรที่มีขอขัดของ กรณีดังกลาวไมถือเปนประโยชนเพิ่ม แตถาเขามาพักอยู
เปนประจําถือเปนประโยชนเพิ่มเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรม
สรรพากรที่ กค 0802/14066 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2530)61

ตางกับกรณีของนางพยาบาลที่อาศัยพักอยูในตึกหอพักของโรงพยาบาล
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ตอนเขาเวร หรือกรณีของคนยามอยูที่บานหรือสํานักงานของ
นายจาง แมจะอาศัยหลับนอนก็ไมถือเปนประโยชนเพิ่ม ไมเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหง
ประมวลรัษฎากร (คําพิพากษาฎีกาที่ 2121/2529)62

- คาอาหารที่ลูกจางรับประทานฟรี
กรณีนายจางจัดสวัสดิการอาหารใหแกพนักงานยอมถือเปนประโยชนเพิ่ม

ของลูกจางเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร โดยคํานวณมูลคาจาก
รายจายคาอาหารของนายจาง เปนเงินไดพึงประเมินของลูกจาง หากจายเปนกอนก็แบงเฉลี่ยเปนเงิน
ไดตามจํานวนพนักงาน ถาหากจายเปนรายตัวก็ถือเปนประโยชนเพิ่มที่ลูกจางไดรับตามคาอาหาร
น้ันๆ

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทประกอบกิจการโรงแรมและ
ภัตตาคารใหสวัสดิการอาหารแกพนักงานในเวลาพักเที่ยง อาหารที่พนักงานของบริษัทฯ ได
รับประทานฟรีโดยไมคิดคาตอบแทน ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล
รัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.5760 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537)

61 ไพจิตร โรจนวานิช. (2553). ภาษีสรรพากร คําอธิบายประมวลรัษฎากร. หนา 26-29.
62 สมพร พรหมหิตาธร. เลมเดิม. หนา 35-36.
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- เงิน ทรัพยสิน ประโยชนเพิ่มที่นายจางจายใหลูกจางในกรณีอ่ืนๆ
กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทประกาศกําหนดจายเงินใหแก

พนักงานเพื่อเปนสินนํ้าใจตอบแทนการทํางานของพนักงานที่ทํางานตรงเวลาสม่ําเสมอตลอดป
(เบี้ยขยัน) เงินที่จายใหพนักงานดังกลาวเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล
รัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/6373 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2528)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทจายเงินเดือนใหพนักงานและ
จายเงินคาอาหารทุกเดือน เดือนละ 400 บาท ถาทํางานนอกเวลาจายคาอาหารพิเศษอีกวันละ 25
บาท เงินคาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา เงินคาอาหารที่พนักงานไดรับดังกลาวเปนเงินไดตาม
มาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/11187 ลงวันที่ 8 สิงหาคม
2531)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา นายจางจายคาเบี้ยเลี้ยงพิเศษเหมา
จายใหลูกจางทุกเดือน ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรม สรรพากรที่ กค 0802/9207 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2533)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทกําหนดขอบังคับและประกาศ
จายรางวัลแกพนักงานเพื่อเปนการจูงใจและขวัญกําลังใจแกพนักงานโดยจายเปนทองคํา เชน
พนักงานอายุงานครบ 5 ป ใหทองคําหนัก 2 สลึง รางวัลดังกลาวถือเปนประโยชนเพิ่มเปนเงินได
ตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.05989 ลงวันที่ 7
เมษายน 2538)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา พนักงานบริษัทมีเงินเดือนประจํา
และไดรับเงินคานายหนาจากบริษัทนายจาง เงินไดดังกลาวเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.17516 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2538)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
อาหาร และรถรับสงตามเสนทางที่กําหนดใหพนักงานทุกคนโดยไมคิดคาตอบแทน มูลคาของ
อาหารดังกลาว ถือเปนประโยชนเพิ่ม เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) แหง
ประมวลรัษฎากร สําหรับกรณีรถรับสงตามเสนทางที่กําหนดใหแกพนักงาน โดยใหบริการแก
พนักงานทุกคนเปนเพียงการใหความสะดวกแกพนักงานเปนการทั่วไปและเพื่อประโยชนของ
บริษัทฯ จึงไมถือเปนประโยชนเพิ่มที่พนักงานไดรับ (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811
(กม.02)/916 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2544)63

63 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 29-30.
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แตถาเปนกรณีที่เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากนายจางโดยตรงแลว ก็ไมถือ
เปนเงินไดพึงประเมินของลูกจาง

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯที่มีสาขาในประเทศไทย
เปนสาขาของสํานักงานใหญซึ่งจดทะเบียนในรัฐเดลลาแวร สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ผูเปนนายจางมี
ขอผูกพันตองจายภาษีใหกับรัฐตามจํานวนลูกจางในสหรัฐ และลูกจางชาวอเมริกันซึ่งทํางานในตาง
ประเทศ รวมไปถึงประเทศไทย ดังตอไปน้ี

ก. ภาษี FICA Tax (Federal Insurance Contribution Act) เปนภาษีที่ รัฐ
เรียกเก็บจากบริษัทผูจางและลูกจางในอัตราเทากัน บริษัทผูเปนนายจางตองจายภาษีน้ีตามจํานวน
ลูกจางรวมทั้งชาวอเมริกันที่ทํางานในตางประเทศดวย

ข. ภาษี FUTA Tax (Federal Unemployment Tax Act) เปนภาษีซึ่ งรัฐ
เรียกเก็บจากนายจางทุกคนในสหรัฐอเมริกาเพื่อนําไปใชในการจายเงินผลประโยชนใหกับลูกจางที่
วางงาน

ภาษีดังกลาวเปนภาษีที่บริษัทฯจายในฐานะนายจางใหรัฐบาลอเมริกัน
สําหรับลูกจางชาวอเมริกันที่ทํางานในประเทศไทย ซึ่งกรมสรรพากรไดมีคําวินิจฉัยวาภาษีดังกลาว
เฉพาะสวนที่นายจางมีหนาที่จะตองจายใหรัฐบาลอเมริกันตามกฎหมายโดยมิใชเปนการจายแทน
ลูกจางแตอยางใด จึงไมถือเปนเงินไดพึงประเมินของลูกจางที่จะตองนํามาคํานวณเพื่อเสียภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0804/20217 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2518)64

แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกากรณีที่ถือวาเปนเงินไดตามมาตรา 40 (1) โดย
สรุป มีดังน้ี

ฎีกาที่ 1878/2519 แมตามเอกสารของบริษัทแสดงวาบริษัทจายเงินคา
พาหนะแกโจทกในการเดินทางไปตางประเทศเพื่อดูงาน แตเมื่อไมปรากฏวาผูจายประสงคจะจาย
ใหแกโจทกเพื่อดูงานจริงๆ หากแตเปนการจายเปนคาตอบแทนในฐานะโจทกเปนประธาน
กรรมการบริษัทโจทก ตองถือเงินดังกลาวเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)

ฎีกาที่ 2514/2520 เงินคาเชาบาน คาการศึกษาบุตร และคาเดินทางที่
นายจางจายใหลูกจาง เน่ืองจากการจางแรงงานเปนเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) ที่จะตองเสียภาษีเงินได

64 อวยพร ตันละมัย. (2526, มกราคม-กุมภาพันธ). “ประเภทของเงินไดพึงประเมิน.”
สรรพากรสาสน, 30, 1. หนา 32.
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ฎีกาที่ 5605/2530 เงินคาชดเชยที่โจทกไดรับจากนายจางเมื่อเลิกจาง เปน
เงินที่โจทกไดรับเน่ืองจากการจางแรงงานตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)

ฎีกาที่ 3353/2532 จําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกโดย
ยอมจายเงินจํานวนหน่ึงใหโจทก ก็เน่ืองจากโจทกฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยที่เลิกจางโจทกโดย
ไมเปนธรรม โดยอาศัยฐานะที่โจทกเปนลูกจางและจําเลยเปนนายจาง เงินคาเสียหายที่โจทกไดรับ
จึงเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1)

ฎีกาที่ 3773/2532 ในการกอสรางตึกแถวน้ัน โจทกเปนผูจัดหาและซื้อ
วัสดุกอสรางเอง สวนแรงงานเหมาจายใหผูรับเหมาจัดหาคนงานมาทําการกอสราง โดยผูรับเหมา
จายคาแรงงานใหแกคนงานเอง หากงานลาชาตองจางคนงานเพิ่ม โจทกไมตองรับผิดชอบ ดังน้ี เงิน
ไดที่จายใหแกผูรับเหมามิใชเงินไดจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) แตเปนเงินไดจากธุรกิจ
การพาณิชยตามมาตรา 40 (8)

ฎีกาที่ 1802/2533 โจทกไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปแผนปจจุบัน
ในสาขาเวชกรรมชั้นหน่ึง เปนลูกจางโรงพยาบาล ไดรับคาจางเปนรายเดือน โดยนายจางมีขอตกลง
ใหโจทกมีสิทธิประกอบอาชีพอิสระสวนตัวไดโดยเสรีนอกเวลาทํางาน และมีขอตกลงพิเศษให
โจทกใชสถานที่โรงพยาบาลประกอบวิชาชีพอิสระเปดคลินิกสวนตัวนอกเวลาทํางานไดดวย โดย
แบงรายไดเขาโรงพยาบาลตามอัตราที่กําหนด ดังน้ี เงินที่โจทกไดรับจากคนปวยที่มารักษาที่
โรงพยาบาลนอกเวลาทํางานปกติของโจทก จึงเปนเงินไดที่โจทกไดรับมาจากการประกอบวิชาชีพ
อิสระ มิใชเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) แตเปนเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (6)65

ฎีกาที่ 123/2540 โจทก (นายจาง) ใหบริการอาหารฟรีแกพนักงานของ
โจทกถือไดวาพนักงานของโจทกไดรับประโยชนในทางทรัพยสินเน่ืองจากการทํางาน คาใชจายใน
การจัดซื้ออาหารมาเลี้ยงพนักงาน ถือเปนเงินไดของพนักงานของโจทก ตามมาตรา 40 (1) แหง
ประมวลรัษฎากร66

จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) น้ี ผูวิจัยเห็นวาสามารถจัดกลุม
ออกมาได 2 กลุม คือ

65 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 82-83.
66 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 29.
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กลุมที่ 1 เงินไดจากนํ้าพักนํ้าแรง เปนเงินไดที่เกิดจากการทํางานใหกับ
นายจางตลอดระยะเวลาการจางงาน ไดรับตามกําหนดระยะเวลาการจางงาน เชน เงินเดือน คา
ลวงเวลาตางๆ

กลุมที่ 2 เงินไดที่ไมไดเกิดจากนํ้าพักนํ้าแรงโดยตรงแตเปนเงินไดหรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆที่นายจางใหเพราะการเปนลูกจาง เชน เบี้ยประกันชีวิตที่นายจางจายแทน
พนักงาน คาเลาเรียนบุตร การไดอยูบานนายจางโดยไมเสียคาเชา หรือนายจางเชาบานใหอยู
คาอาหารที่ลูกจางรับประทานฟรี เปนตน

2) เงินไดตามมาตรา 40 (2) “เงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือ
จากการรับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินได
ใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหน้ันไมวาหนาที่หรือ
ตําแหนงงานหรืองานที่รับทําใหน้ันจะเปนการประจําหรือชั่วคราว”

เมื่อพิจารณาแลวเงินไดพึงประเมินประเภทน้ีจะมีลักษณะคลายๆ กับเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แตแทจริงแลวเงินไดพึงประเมินทั้งสองประเภทน้ีแตกตางกัน เพราะผู
ที่ไดรับเงินไดตามมาตรา 40 (2) น้ีมิใชลูกจาง ผูที่จายเงินใหก็ไมใชนายจาง โดยกฎหมายใชคําวา “ผู
จายเงิน” ดังน้ัน ผูรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ีตองเปนผูที่มีฝมือถึงจะไดรับตําแหนง
หนาที่หรือรับทํางานใหกับผูจายเงิน ซึ่งอาจเรียกวารับจางทําของ แตอาจจะทําใหมีความหมายแคบ
ไป ควรจะใชคําวา “รับทํางานให” หรืองานบริการนาจะเหมาะสมกวา67

แนวคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรกรณีที่ถือวาเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2)
โดยสรุป มีดังน้ี

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา เงินบําเหน็จ คาตอบแทนและโบนัส
ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร (กค 0802/4542 ลงวันที่ 19 เมษายน 2528)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา เงินไดจากการใหบริการฝกอบรม
พนักงานที่ผูขายสินคาไดฝกอบรมพนักงานของผูซื้อสินคาเปนเงินไดเน่ืองจากการรับทํางานใหตาม
มาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (กค 0802/6381 ลงวันที่ 11 เมษายน 2428)

67 เพ่ิมบุญ แกวเขียว. เลมเดิม. หนา 45.
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กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา นาย ม. มีเงินไดพึงประเมินจากการ
รับจางทําความสะอาดอาคารเปนรายเดือน การรับจางดังกลาวเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/5742 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯ วาจางบริษัทฮองกง ใหชวย
ดูแลและใหคําแนะนําในการขนถายสินคา ณ ทาเรือในประเทศสิงคโปร ตลอดจนใหคําแนะนําใน
การบริหารการเดินเรือ เขาลักษณะเปนเงินไดจากการรับทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/14380 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา คาเบี้ยประชุมที่รัฐวิสาหกิจจายใหแก
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร
(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/08055 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2532)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา นาย ก. ไดรับคาตอบแทนจากการ
ทํางานใหแกบริษัทฯในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูมีฝมือพิเศษในการเดินเรือนํารอง และการนําเรือ
ทุกประเภท โดยการทํางานจะรับทํางานใหเปนคราวๆ ไมไดรับคาตอบแทนประจํา แตไดรับคา
ตอบแทนเปนรายชั่วโมง เงินไดดังกลาวเปนเงินไดจากการรับทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ 0802/15565 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2534)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทไดจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
แกพนักงาน โดยเชิญวิทยากรมาจากขางนอก เงินคาตอบแทนที่บริษัทจา ยใหวิทยากร เปนเงินได
ตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ 0802/14226 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2534)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัททําสัญญาจางสํานักงานที่ปรึกษา
ซึ่งมีสถานะเปนบุคคลธรรมดา โดยบริษัทจายคาตอบแทนเปนจํานวนที่แนนอนรายเดือนเขา
ลักษณะเปนเงินไดเน่ืองจากการรับทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ 0802/6497 ลงวันที่ 30 เมษายน 2533)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯ วาจางบริษัทตางประเทศ ให
ศึกษาและคนควาการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ เงินคาจางดังกลาวเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2)
แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ 0802 (กม.)/699 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2535)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทจายคาจางรายวันใหแกผูรับจาง
ปอกขาวโพดโดยใชแรงกายของตนเอง ในอัตราคาจางตอนํ้าหนักกิโลกรัมของขาวโพด กรณี
ดังกลาวคาจางที่บริษัทจายเงินเปนเงินไดเน่ืองจากการรับทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ 0802/4669 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2533)

DPU



82

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทประกอบกิจการผลิตขนมขบ
เคี้ยว ไดวาจางชาวบานเก็บเกี่ยวผลผลิตที่บริษัทเพาะปลูกเปนวัตถุดิบ โดยจางเปนรายวัน ปหน่ึงจะ
เก็บเกี่ยว 4 คร้ัง คาจางที่บริษัทจายใหชาวบานที่มารับจางเปนเงินไดเน่ืองจากการรับทํางานใหตาม
มาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/19800 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2537)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา เงินไดจากการรับแปลบทพูดภาพยนตร
เขาลักษณะเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/
พ.18350 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2537)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา นาง ก. เปนกรรมการของบริษัทที่
ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนไดรับคาตอบแทนเปนเงินเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมผูถือหุน
กําหนด เงินเบี้ยประชุมดังกลาวเปนเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําตามมาตรา 40 (2)
แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/255 ลงวันที่ 5 มกราคม 2539)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทวาจางใหบริษัทในตางประเทศ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติสินคา การบรรจุหีบหอ และดูแลสินคาใหถึงผูขนสง ซึ่งจะสงสินคา
น้ีจากตางประเทศ ไปยังผูซื้อในประเทศที่สาม โดยคาจางคิดตามนํ้าหนักสินคาที่ตรวจสอบแตละ
เที่ยว คาจางดังกลาวเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรม
สรรพากรที่ กค 0802/830 ลงวันที่ 16 มกราคม 2539)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา มหาวิทยาลัยเอกชนไดเชิญคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมาสอนพิเศษนอกเวลาราชการ คาตอบแทนที่จายใหแกคณาจารย
เปนเงินไดจากหนาที่งานหรือการรับทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/10307 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2539)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา เงินไดจากการรับจางเปนที่ปรึกษา
โครงการ เปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/
6942 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯ ไดทําสัญญารับคําแนะนําและ
ความชวยเหลือทางดานการบริหาร การจัดการการวางแผน กฎหมาย การเงิน การตลาด และบุคคล
กับบริษัทตางประเทศซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบกิจการใหคําปรึกษาและใหบริการโดยเฉพาะ
เน่ืองจากการใหบริการดังกลาวไมมีความซับซอนหรือตองใชเทคโนโลยีสูง เงินคาตอบแทนที่จาย
จากการรับทํางานใหดังกลาวเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรม
สรรพากรที่ กค 0811/10929 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2540)
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กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา บริษัทฯไดจายเงินคาบริการใหกับนิติ
บุคคลตางประเทศ สําหรับการใหคําปรึกษาและใหบริการดานวิศวกรรมโยธา หากการใหบริการ
ดังกลาวไมมีความซับซอนหรือตองใชเทคโนโลยีสูง ถือเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากร(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811(กม)/924 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541)

กรมสรรพากรไดเคยตอบขอหารือวา กรณีเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ ไมวา
ผูรับจะเปนขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการสวนทองถิ่น หรือผูบริหารในบริษัท
เอกชน เปนเงินไดอันเน่ืองจากหนาที่ หรือตําแหนงงานที่ทํา ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําน้ัน
จะเปนการประจําหรือชั่วคราว เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหงประมวล
รัษฎากร(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0706/11103 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550) 68

แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกากรณีที่ถือวาเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) โดย
สรุป มีดังน้ี

ฎีกาที่ 439/2508 โจทกมีหนาที่หาซื้อขาวใหบริษัทที่ตนทํางานเพียงแหงเดียว
จะไปเที่ยวซื้อขาวใหผูอ่ืนไมได ตองทํางานอยางลูกจางทุกประการ ไมเปนการประกอบการคาเปน
สวนของตนเอง รายไดของโจทก บริษัทไมไดจายเปนเงินเดือน หากจายใหตามจํานวนงานการที่ทํา
ใหบริษัทไดมากหรือนอยเปนรายกระสอบ กระสอบละ 1.09 บาท ดังน้ี เงินที่โจทกไดรับเปนคา
ตอบแทนถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)

ฎีกาที่ 1106/2520 คาตอบแทนการวิ่งเตนใหไดทําสัญญาเขาลักษณะเปนนายหนา
ตัวแทนจัดการใหนายหนาและตัวแทนตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2)

ฎีกาที่ 4422/2526 เงินไดตามมาตรา 40 (2) ลักษณะงานที่ทํามีคาใชจายไม
มาก ประมวลรัษฎากรจึงกําหนดใหหักคาใชจายไดนอยและเทากัน สวนเงินไดตามาตรา 40 (8) เปน
เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย ฯลฯ อันเปนงานที่มีคาใชจายสูง ประมวลรัษฎากรจึงยอมใหหักคา
ใชจายไดมากกวาเงินไดตามมาตรา 40 (2) เมื่องานแปลขอมูลทางธรณีวิทยาที่บริษัท ค. ประเทศ
สหรัฐอเมริการับทําใหโจทกเปนงานที่มีคาใชจายสูง เพราะในการทําการแปลขอมูลชั้นดินและชั้น
หินเพื่อวิเคราะหวามีนํ้ามันที่อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร บริษัท ค .จะตองกระทําหลาย
ขั้นตอน นับแตจัดหมวดหมูของสัญญาณปรับระดับของขอมูลเขาสูแนวมาตรฐาน ปรับคลื่นเสียงให
อยูในระดับเดียวกันปรับสัญญาณใหถูกตอง มีการกรองความถี่ ใหอยูในชวงที่เห็นไดชัดเจน และ
กําจัดความสับสนแลวจึงแสดงออกเปนภาพพิมพ ในการดําเนินงานดังกลาวตองใชเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรที่มีเทคโนโลยีสูง เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมซับซอนบุคลากรตองใชผูเชี่ยวชาญ

68 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 32-34.
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ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนจํานวนมาก ตองเสียคาใชจายสูงถึงรอยละ 70 ของรายได
ดังน้ี เงินที่บริษัท ค. ไดรับจากโจทกจึงเปนเงินไดตามมาตรา 40 (8) มิใชเงินไดตามมาตรา 40 (2)69

ฎีกาที่ 4925/2533 บริษัทโจทกจายเงินคาใชจายเบิกชดเชยและคาการตลาด
คาสงเสริมการตลาด ตามสัญญาจางเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทตางประเทศ ถือเปนเงินไดจากการรับ
ทํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร70

ฎีกาที่ 502/2526 (ประชุมใหญ) เงินไดของโจทกที่ไดรับจากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยเปนรายเดือนเปนคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ประจําในการรักษาผูปวยซึ่ง
เปนพนักงานและลูกจาง ณ สถานพยาบาลของการไฟฟาฯ เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2)71

ฎีกาที่ 4422/2536 เงินไดตามมาตรา 40 (2) ลักษณะงานที่ทํามีคาใชจายไม
มาก ประมวลรัษฎากรจึงกําหนดใหหักคาใชจายไดนอยและเทากัน สวนเงินไดตามมาตรา 40(8)
เปนเงินไดจากธุรกิจ การพาณิชย ฯลฯ อันเปนงานที่มีคาใชจายสูง ประมวลรัษฎากรจึงยอมใหหัก
คาใชจายไดมากกวาเงินไดตามมาตรา 40 (2)72

จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ี ผูวิจัยเห็นวาสามารถจัดกลุมออก
มาได 2 กลุม เชนเดียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) คือ

กลุมที่ 1 เงินไดจากนํ้าพักนํ้าแรง เปนเงินไดที่เกิดจากการทํางานใหกับนาย
จางโดยใหตามผลสําเร็จของงาน โดยรายไดในกลุมน้ีสามารถแบงออกไดเปน

1) เงินไดจากการลงมือปฏิบัติงาน ใชแรงกายของตนเองเปนสวนใหญ ไมมี
ผูรวมงานและคาวัสดุอุปกรณเปนของผูวาจางทั้งหมด เชน การเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนวัตถุดิบใหกับ
นายจาง การรับจางปอกขาวโพด แปลบทพูดภาพยนตร เปนตน

2) เงินไดจากการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การฝกอบรม เชน เปนวิทยากร
บรรยายตามงานตางๆ บริษัทที่ใหคําแนะนําในการขนถายสินคา เปนตน

69 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 84-86.
70 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 31.
71 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 97.
72 แหลงเดิม. หนา 85.
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3) เงินไดจากการประกอบวิชาชีพอิสระ ไดรับเงินจํานวนแนนอนมิได
ขึ้นอยูกับผลงาน เชน เปนแพทยรับตรวจรักษาพนักงานใหโรงงานแหงหน่ึงทุกวันจันทรและวัน
ศุกร เวลา 17.00 -19.00 น. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท73 เปนตน

4) เงินไดจากการรับทํางานให ซึ่งมีคาใชจายไมมาก  เพราะหากเปนเงินได
ที่มีคาใชจายมากจะถูกกําหนดใหเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ดังคําพิพากษาฎีกาที่
4422/2536 ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

กลุมที่ 2 เงินไดที่ไมไดเกิดจากนํ้าพักนํ้าแรงโดยตรงแตเปนเงินไดหรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ผูจายเงินจายใหเพราะการที่รับทํางานให เชน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการ
ไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหน้ีใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมี
หนาที่ตองชําระ เปนตน

ขอแตกตางระหวางเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2)
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) น้ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เพราะเงินไดพึงประเมิน
ทั้ง 2 ประเภท ตางก็ใชแรงงาน แรงกาย แรงสมอง เปนหลักสําคัญในการหาเงินไดฯ 74 โดยที่เงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เปนเงินไดที่ผูจายและผูรับมีนิติสัมพันธกันในลักษณะของนายจางกับ
ลูกจาง สวนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เปนเงินไดที่ผูจายและผูรับมีนิติสัมพันธกันตาม
สัญญาจางทําของหรือตัวแทนหรือนายหนาก็ได75

สรุปไดวาเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) มีหลักเกณฑ
หรือองคประกอบแตกตางกันในสาระสําคัญ ดังน้ี

1) ผลสําเร็จของงาน ถาเปนการจางแรงงานวัตถุประสงคของการจางก็คือ
ตลอดระยะเวลาที่จางจะตองทํางานให สวนการรับทํางานใหน้ันจะมีวัตถุประสงคในเร่ืองความ
สําเร็จของงานเปนสําคัญ

2) การจายคาจางหรือสินจาง ถาเปนการจางแรงงานถึงแมวางานจะยังไม
แลวเสร็จก็ยังมิสิทธิไดรับคาจางตามกําหนดเวลา สวนการรับทํางานใหน้ัน จะมีสิทธิไดรับสินจางก็
ตอ เมื่องานแลวเสร็จแลวเทาน้ัน

73 แหลงเดิม. หนา 97.
74 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 34.
75 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 87.
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3) ความเปนอิสระในการทํางาน ถาเปนการจางแรงงานลูกจางตองอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของนายจาง สวนการรับทํางานใหน้ันลูกจางจะมีอิสระในการทํางาน
นายจางจะไปบังคับบัญชาไมได

4) ความรับผิดในผลละเมิด ถาเปนการจางแรงงานนายจางจะตองรวมรับผิด
ในผลละเมิดที่ลูกจางกอขึ้นตามหนาที่การงานที่จาง สวนการรับทํางานใหนายจางไมตองรับผิดใ น
ผลละเมิดของลูกจางแตอยางใด

ยกตัวอยางเชน หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/169 ลงวันที่ 30 มกราคม
2541 นางพยาบาลเปนลูกจางไดรับเงินเดือนประจําจากโรงพยาบาลนายจาง และยังมีรายไดพิเศษ
จากนายจางเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาประจําเปนรายชั่วโมง เชน คาเฝาไขพิเศษ การ
พยาบาลพิเศษแตละคร้ัง การพยาบาลพิเศษในรถพยาบาล เงินไดที่นางพยาบาลไดรับดังกลาวเปน
เงินไดจากการทํางานใหนายจางซึ่งจายคาตอบแทนเปนเงินเดือนประจําใหกับตนอยูแลว เปนเงินได
ตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร

กรณีที่นายแพทยไปรักษาผูปวยของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิจายเงินสมนาคุณให
นายแพทยตามอัตราที่กําหนดในแตละชวงเวลา ไมไดจายเปนรายตัวผูปวย เชน ชวงเชาได 340 บาท
ชวงบาย 260 บาท เงินที่แพทยไดรับดังกลาวเปนเงินไดตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร76

3) เงินไดตามมาตรา 40 (3)
“คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอ่ืน เงินป หรือเงินไดมีลักษณะ

เปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืน หรือคําพิพากษาของศาล”
4) เงินไดตามมาตรา 40 (4) “เงินไดที่เปน

(1) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู  ดอกเบี้ยต๋ัวเงิน
ดอกเบี้ยเงิน กูยืมไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ
ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตาม
กฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายต๋ัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ
ในหน้ีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกและจําหนายคร้ังแรกในราคา
ตํ่ากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคา
ตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไดจากการใหกูยืม หรือจากสิทธิเรียกรองในหน้ีทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกัน
หรือไมก็ตาม

76 ไพจิตร โรจนวานิช. เลมเดิม. หนา 34.
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(2) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดจากบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศ
ไทย จัดต้ังขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปน
ผล หรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงิน
ไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว

เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่บุตรชอบ
ดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมี
อยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของ
บิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินไดของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือมารดา
ผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดา ในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่ง
เปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม

(3) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล

(4) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกิน
กวากําไรและเงินที่กันไวรวมกัน

(5) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งต้ังจากกําไรที่ไดมา
หรือเงินที่กันไวรวมกัน

(6) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน
หรือรับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน

(7) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวน โอนหุน หุนกู พันธบัตร
หรือ ต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปน
ผูออก ทั้งน้ี เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน”

5) เงินไดตามมาตรา 40 (5) “เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดเน่ืองจาก
(1) การใหเชาทรัพยสิน
(2) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(3) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอนซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายน้ัน

โดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงิน

ไดตํ่าไป ไมถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดน้ันตามจํานวน
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เงินที่ทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาไดตามปกติ และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินน้ีเปนเงินไดพึง
ประเมินของผูมีเงินได ในกรณีน้ีจะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งน้ีใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
อุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทํา
สัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญาน้ัน”

6) เงินไดตามมาตรา 40 (6)
“เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม

สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดชนิดไว”

7) เงินไดตามมาตรา 40 (7)
“เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวน

สําคัญนอกจากเคร่ืองมือ”
8) เงินไดตามมาตรา 40 (8)

“เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง
หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวใน (1) ถึง (7) แลว”

3.2.3.2 การหักคาใชจาย ซึ่งบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรในสวนของการหัก
คาใชจายจะอยูในมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 โดยผูวิจัยจะนําเสนอโดยละเอียดถึงการหักคาใชจาย
ของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) สวนการหักคาใชจายของเงินไดพึง
ประเมินประเภทอ่ืนๆ จะนําเสนอโดยสังเขปเทาน้ัน

การหักคาใชจาย เงินไดที่ไดมาโดยตองใชนํ้าพักนํ้าแรงอยางเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) จะสามารถหักคาใชจายไดมากกวาเงินไดที่ไดมาโดยไมตองใช
นํ้าพักนํ้าแรงอยางเงินไดพึงประเมินตามมาตรา มาตรา 40 (3) มาตรา 40 (4) และมาตรา 40 (5) เงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) ในสวนที่มิใชคาลิขสิทธิ์ และเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) ก็
หักคาใชจายไมไดเลย

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) มาตรา 40 (2) มาตรา 40 (3) เฉพาะคา
ลิขสิทธิ์ มาตรา 40 (5) เฉพาะกรณีผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสินและซื้อขายเงินผอนและเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือที่ไดรับจาก
การใหโดยเสนหา เปนเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายเปนการเหมาไดเพียงวิธีเดียว

เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) นอกเหนือจากที่ระบุไวในพระราชกฤษ
ฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 หักคาใชจายไดตามความจําเปนและสมควรไดเพียงวิธีเดียว
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เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) เฉพาะกรณีเงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (6) มาตรา 40 (7) มาตรา 40 (8) เฉพาะที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ (11) พ.ศ.
2502 และเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุ งในทางการคาหรือหากําไร (ตอง
ไมใชเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหาเพราะถา
ไดมาโดยทางน้ี หักคาใชจายเปนการเหมาไดเพียงวิธีเดียว) เงินไดที่กลาวมาขางตนสามารถเลือกหัก
ไดทั้งการเหมาหรือจะหักตามความจําเปนและสมควรก็ได77

การหักคาใชจายในสวนของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับ มาตรา 40
(2) คือ

ตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ บัญญัติเอาไววา “เงินไดพึง
ประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตรวม
กันตองไมเกิน 60,000 บาท

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหน่ึง และความเปนสามีภริยาได
มีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหน่ึง”

จากบทบัญญัติดังกลาว การหักคาใชจายจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
กับ มาตรา 40 (2) จะเปนไปดังน้ี คือ

ตัวอยางที่ 1 กรณีผูมีเงินไดไมมีคูสมรส
นายหน่ึง มีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 200,000 บาท
มีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 100,000 บาท
รวมเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภท 300,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 240,000 บาท
(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 300,000 บาท เทากับ 120,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000

บาท ดังน้ัน คงหักคาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)
ตัวอยางที่ 2 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส ในกรณีที่ผูมีเงินไดมีคูสมรสน้ี ตองแยก

พิจารณาการหักคาใชจายในหลายกรณี คือ
ตัวอยางที่ 2.1 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส โดยที่ฝายภริยามีเงินไดตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 40 (2) เพียงประเภทเดียว

77 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 133-134.
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นายหน่ึง (สามี) มีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 400,000 บาท
นางสอง (ภริยา) มีเงินคาจาง (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)) 100,000 บาท
ความเปนสามีภริยากันมีอยูตลอดปภาษีใหตางฝายตางหักคาใชจาย
เงินไดพึงประเมินของสามี 400,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท หักได 60,000 บาท
ดังน้ัน เงินไดพึงประเมินของนายหน่ึง(สามี)ที่หักคาใชจายแลว 340,000 บาท
(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 600,000 บาท เทากับ 240,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000

บาท ดังน้ัน คงหักคาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)
เงินไดพึงประเมินของภริยา 100,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท หักได 40,000 บาท
ดังน้ัน เงินไดพึงประเมินของนางสอง(ภริยา)ที่หักคาใชจายแลว 60,000 บาท
ตัวอยางที่ 2.2 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส โดยที่ฝายภริยามีเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ในกรณีน้ีภริยามีสิทธินําเงินไดพึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1)
ไปแยกคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากสามีได สวนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2) ภริยาตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของสามี

ในสวนของการหักคาใชจายในกรณีน้ีมี2 ความเห็นคือ
ความเห็นที่ 1 เห็นวาตองเฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละประเภท ความ

เห็นน้ีเปนความเห็นของกรมสรรพากร และความเห็นที่ 2 เห็นวาภริยามีสิทธิเลือกเฉลี่ยคาใชจาย
ตามสวนของเงินไดแตละประเภท หรือเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว ไมเกิน 60,000 บาท ก็ได เพราะประมวลรัษฎากรมิไดบังคับให
เฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละประเภท จึงเปนสิทธิของภริยาที่จะเลื อกไมเฉลี่ยก็ได
ความเห็นน้ีเปนความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร78

ตัวอยางที่ 2.2.1 การหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภท กรณีเฉลี่ย
หักตามสวน

รวมเงินเดือน และเงินคานายหนาของนางสอง (ภริยา) 500,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ัน เงินเดือน(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) จํานวน 200,000 บาท
หักคาใชจายเฉลี่ยได = (60,000 ÷ 500,000) × 200,000 เทากับ 24,000 บาท

78 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. (2551, พฤศจิกายน). ฏีกาคดีภาษี กรณีภรรยามี
เงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตองเฉล่ียคาใชจายหรือไม. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554,
จาก http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711477&Nty pe=134
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เงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) จํานวน 300,000 บาท
หักคาใชจายเฉลี่ยได = (60,000 ÷ 500,000) × 300,000 เทากับ 36,000 บาท
สรุปก็คือ นางสอง (ภริยา) มีสิทธินําเงินเดือนซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 (1) จํานวน 200,000 บาทไปแยกคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากนาย
หน่ึง (สามี) ได โดยหักคาใชจายเฉลี่ยได 24,000 บาท สวนเงินคานายหนาซึ่งเปนเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (2) จํานวน300,000 บาท ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของนายหน่ึง
(สามี) โดยหักคาใชจายเฉลี่ยได 36,000 บาท79 นางสองมีเงินไดสุทธิที่จะนําไปคํานวณภาษี คือ
440,000 บาท

ตัวอยางที่ 2.2.2 การหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภท กรณีเลือก
หักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ไมเกิน 60,000
บาท

นางสอง (ภริยา) มีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 200,000 บาท
นางสอง (ภริยา) มีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (2)) 300,000 บาท
(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) หักคาใชจายรอยละ 40
แตไมเกิน 60,000 บาท
ซึ่งหักได 60,000 บาท
(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 200,000 บาท เทากับ 80,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000

บาท ดังน้ัน คงหักคาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)
ดังน้ัน เงินไดพึงประเมินของนางสอง (ภริยา) ที่หักคาใชจายแลวเทากับ

440,000 บาท
ตัวอยางที่ 2.3 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส โดยที่ฝายภริยามีเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) แตภริยาไมใชสิทธินําเงินไดพึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1)
ไปแยกคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากสามี แตใหรวมเสียภาษีไปกับเงินไดของ
สามีไปเลย

นางสอง (ภริยา) มีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 200,000 บาท
นางสอง (ภริยา) มีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (2)) 300,000 บาท
รวมเงินเดือน และเงินคานายหนาของนางสอง (ภริยา) 500,000 บาท

79 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 246-247.
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หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 500,000 บาท เทากับ 200,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000

บาท ดังน้ัน คงหักคาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)
อยางไรก็ตาม การหักคาใชจายกรณีภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหาก

จากสามี ซึ่งมี 2 ความเห็นดังกลาวขางตน กอใหเกิดความไมแนนอนชัดเจนในการบังคับใช
กฎหมายซึ่งจะนําไปวิเคราะหถึงในบทที่ 4 ตอไป

3.2.3.3 การเสียภาษีของคูสมรส ในเร่ืองของรายไดของสามีภริยาน้ัน ประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 เบญจ บัญญัติวา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไม
วาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี เฉพาะ
สวนที่เปนเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี
ก็ได…”

จากบทบัญญัติในเร่ืองของการยื่นเสียภาษีของสามีภริยาดังกลาวขางตน การยื่น
เสียภาษีของสามีภริยาจะเปนไปดังน้ี คือ

ตัวอยาง 1 กรณีที่ภริยานําเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามี

สามีมีเงินไดจากเงินเดือนๆ ละ 50,000 บาท สวนภริยามีเงินไดจากเงินเดือนๆ
ละ 40,000 บาท ตลอดทั้งป และมีบุตร 2 คน กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนราษฎรแหงหน่ึง

สวนของสามี
เงินไดพึงประเมินของสามี (50,000 × 12) 600,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
เงินไดหลังจากหักคาใชจาย 540,000 บาท
หักคาลดหยอนผูมีเงินได 30,000 บาท บุตร 2 คน 17,000 บาท
(หักคาลดหยอนบุตรไดคนละกึ่งหน่ึง) รวม 47,000 บาท
เงินไดสุทธิ 493,000 บาท
เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 343,000 บาท อัตราภาษีรอยละ10 34,300 บาท
รวมเงินไดสุทธิ 493,000 บาท ภาษี 34,300 บาท
ดังน้ันภาษีที่สามีตองชําระเปนเงิน 34,300 บาท
(หมายเหตุ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา เงินไดสุทธิเฉพาะสวน

ไมเกิน 150,000 บาทไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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สวนของภริยา
เงินไดพึงประเมินของภริยา (40,000 × 12) 480,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
เงินไดหลังจากหักคาใชจาย 420,000 บาท
หักคาลดหยอนผูมีเงินได 30,000 บาท บุตร 2 คน 17,000 บาท
(หักคาลดหยอนบุตรไดคนละกึ่งหน่ึง) รวม 47,000 บาท
เงินไดสุทธิ 373,000 บาท
เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 223,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 10 ภาษี 22,300 บาท
ดังน้ันภาษีที่ภริยาตองชําระเปนเงิน 22,300 บาท
รวมภาษีที่สามีภริยาตองเสีย 34,300 + 22,300  = 58,600 บาท80

ตัวอยางที่ 2 กรณีที่ภริยาไมนําเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามี

จากตัวอยางที่ 1 ก็จะไดเงินไดสุทธิของสามีรวมกับภริยาหลังจากหักคาใชจาย
คาลดหยอนสวนตัว คาลดหยอนคูสมรส และคาลดหยอนบุตร รวมเปน 866,000 บาท

เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 350,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 10 ภาษี 35,000 บาท
เงินไดสุทธิ 36,600 บาท อัตราภาษีรอยละ 20 73,200 บาท
รวมเงินไดสุทธิ 866,000 บาท ภาษี 108,200 บาท
รวมภาษีที่สามีภริยาตองเสีย 108,200 บาท
ถาเปนตามตัวอยางที่ 2 ซึ่งนําเงินไดของภริยาไปรวมกับเงินไดของสามีไปยื่น

เพื่อเสียภาษี ก็จะสงผลใหมีจํานวนเงินไดที่นําไปยื่นเสียภาษีมากขึ้น จํานวนภาษีที่จะตองเสียก็จะ
เพิ่มมากขึ้นไปดวย

และเมื่อเปรียบเทียบตัวอยางที่ 1 กับ ตัวอยางที่ 2 แลวจะพบวา หากภริยานําเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ไปแยกยื่นเพื่อเสียภาษี สามีภริยาคูน้ีจะเสียภาษีในจํานวนที่นอย
กวาการนําเงินไดของสามีและภริยามารวมกันเพื่อเสียภาษี เน่ืองจากตามประมวลรัษฎากรใชการ
เก็บภาษีแบบกาวหนา

80 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 308.
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3.2.4 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทย
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทยน้ัน มี 2 วิธี คือ

3.2.4.1 วิธีที่ 1 ใหนํารายไดที่กฎหมายกําหนดมารวมกัน หักดวยคาใชจาย หักคาลด
หยอน จะไดเงินไดสุทธิเพื่อนําไปคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองชําระจริง คือ รายได-
คาใชจาย-คาลดหยอน = เงินไดสุทธินําไปคํานวณภาษี81

3.2.4.2 วิธีที่ 2 ใหคํานวณในอัตราคงที่รอยละ 0.5 ของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ถาหากผูมีเงินไดน้ันมีเงินไดเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป82

81 ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม ก เลมเดิม. หนา 295.
82 แหลงเดิม
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บทที่ 4
วิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม

ประมวลรัษฎากร ศึกษากรณีตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2)

ในบทน้ีจะไดทําการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของการแบงประเภทของเงินไดพึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) วามีความ
สอดคลองกับสาระสําคัญของภาษีในเร่ืองตางๆ หรือไม

การเสียภาษีของคูสมรส ในบทน้ีจะไดทําการวิเคราะหวา การแบงประเภทของเงินได
พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) สงผล
อยางไรบางกับการเสียภาษีของคูสมรส ทั้งในเร่ืองของจํานวนภาษีที่จะตองเสีย การหลบหลีกภาษี
หนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี รวมไปถึงการหักคาใชจาย

วัตถุประสงค ภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษีและหลักการจัดเก็บภาษีใน
ปจจุบัน ในบทน้ีจะไดทําการวิเคราะหวา การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) มีความสอดคลองกับหลักการดังกลาวขางตนหรือไม

เปรียบเทียบประมวลรัษฎากรกับกฎหมายตางประเทศวาตามกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ
มีการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงาน หรือเงินไดเน่ืองจาก
หนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให เหมือนกับการแบงประเภทของเงินไดพึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) หรือไม

ผูวิจัยมีความเห็นวา เมื่อไดทําการวิเคราะหในเร่ืองตางๆ ตามบทที่ 4 น้ีแลว จะนําไปสู
การสรุปไดวาการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) มีความเหมาะสมหรือไม สงผลตอการเสียภาษีของคูสมรสอยางไร วัตถุประสงคใน
การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีใน
ปจจุบันหรือไม เพื่อนําไปสูขอสรุปวาควรมีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการ
แบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ใหมีความเหมาะสมกับการ
เก็บภาษีของประเทศไทยตอไป
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4.1 วิเคราะหตามหลักการการเสียภาษีของคูสมรสกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ มาตรา 40 (2) วาสงผลทําใหคูสมรสเสียภาษี ไดนอยลงดวย
การหลบหลีกภาษี ภริยาไมมีหนาท่ีและความรับผิดในภาษีท่ีสามีคางชําระ ความไมแนนอนชัดเจน
ในการหักคาใชจาย และการแยกย่ืนรายการและเสียภาษีระหวางมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ท่ีไม
อนุญาตใหผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (2) เพียงประเภทเดียวมีสิทธิแยกย่ืนรายการและเสียภาษีได

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินน้ีมีความสําคัญในเร่ืองของการหักภาษี ณ ที่จาย
เร่ืองการหักคาใชจาย เร่ืองการแยกยื่นแบบแสดงรายการของภริยาตางหากจากสามี1 ซึ่งการแบง
ประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรน้ันก็จะสงผลใหบุคคลธรรมดาแตละคนเสีย
ภาษีในจํานวนที่แตกตางกัน ในสวนของบุคคลที่มีการสมรสก็เชนกัน การแบงประ เภทเงินไดพึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) น้ันสงผลตอการเสียภาษีของคูสมรส
ดังจะพิจารณาไดดังตอไปน้ี คือ

4.1.1 การเสียภาษีของคูสมรส
เมื่อนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ มาตรา 40 (2) มาใชประกอบ

กับมาตรา 57 ตรี กับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของภริยาตางหาก
จากสามี สงผลใหรัฐจัดเก็บภาษีไดนอยลง

มาตรา 57 ตรี บัญญัติไววา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีภริยาน้ัน ถาสามีและภริยาอยู
รวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี”

มาตรา 57 เบญจ บัญญัติไววา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) ในปภาษี
ที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตาง
หากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามาตรา 40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามี
ตาม มาตรา 57 ตรีก็ได”

จากบทบัญญัติดังกลาว เมื่อใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี
สิ่งที่ตามมาก็คือ ภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสามียอมเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ดีกฎหมายก็ไดมี
การผอนปรนลง โดยใหมีบทบัญญัติในเร่ืองของการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีภริยา แต
การผอนปรนดังกลาวกลับสงผลตอการเสียภาษีของคูสมรส ทําใหคูสมรสเสียภาษีนอยลง รัฐจึง
จัดเก็บภาษีไดนอยลงตามไปดวย

เมื่อมีการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) แลวนําไปใชประกอบกับมาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจ แลวจะพบวา หากภริยามี

1 แหลงเดิม. หนา 159.
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เงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) คือ เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงาน ภริยาก็อาจจะแยกยื่นภาษี
ตางหากจากสามี ซึ่งจะสงผลใหรัฐเก็บภาษีไดนอยลง ทั้งๆ ที่หนวยครอบครัวน้ีมีรายไดมาก เพราะ
การที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีน้ันทําใหรัฐไมสามารถเก็บภาษีในอัตราสูง
ได เพราะการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาน้ันเปนการเก็บภาษีแบบกาวหนา เมื่อมีรายไดมากก็จะ
เสียภาษีมาก เมื่อภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ก็จะสงผลให สามีมีรายไดที่จะ
นําไปยื่นเพื่อเสียภาษีนอยกวารายไดที่เกิดจากการนําเอาเงินไดของภริยามารวมกันแลวยื่นเสียภาษี
เพื่อใหเห็นไดอยางชัดเจนขึ้นจะยกตัวอยางพอสังเขป ดังตอไปน้ีคือ

ตัวอยาง 1 กรณีที่ภริยานําเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แยกยื่นรายการและเสีย
ภาษีตางหากจากสามี

สามีมีเงินไดจากเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท สวนภริยามีเงินไดจากเงินเดือนๆ ละ
35,000 บาท ตลอดทั้งป

สวนของสามี
เงินไดพึงประเมินของสามี (40,000 × 12) 480,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
เงินไดหลังจากหักคาใชจาย 420,000 บาท
หักคาลดหยอนผูมีเงินได 30,000 บาท
เงินไดสุทธิ 390,000 บาท
เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 240,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 10 ภาษี 24,000 บาท
รวมเงินไดสุทธิ 390,000 บาท
ภาษี 24,000 บาท
ดังน้ันภาษีที่สามีตองชําระเปนเงิน 24,000 บาท
สวนของภริยา
เงินไดพึงประเมินของภริยา (35,000 × 12) 420,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
เงินไดหลังจากหักคาใชจาย 360,000 บาท
หักคาลดหยอนผูมีเงินได 30,000 บาท
เงินไดสุทธิ 330,000 บาท
เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 180,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 10 ภาษี 18,000 บาท
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ดังน้ันภาษีที่ภริยาตองชําระเปนเงิน 18,000 บาท
รวมภาษีที่สามีภริยาตองเสีย 24,000 + 18,000  = 42,000 บาท2

ตัวอยางที่ 2 กรณีที่ภริยาไมนําเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แยกยื่นรายการและ
เสียภาษีตางหากจากสามี

จากตัวอยางที่ 1 ก็จะไดเงินไดสุทธิของสามี 390,000 บาท รวมกับเงินไดสุทธิของภริยา
330,000 บาท รวมเปน 720,000

เงินไดสุทธิ 150,000 บาท แรกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิ 350,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 10 ภาษี 35,000 บาท
เงินไดสุทธิ 220,000 บาท อัตราภาษีรอยละ 20 44,000 บาท
รวมเงินไดสุทธิ 720,000 บาท
ภาษี 79,000 บาท
รวมภาษีที่สามีภริยาตองเสีย 79,000 บาท
ถาเปนตามตัวอยางที่ 2 ซึ่งนําเงินไดหลังจากหักคาใชจาย หักคาลดหยอนตางๆ ของ

ภริยาไปรวมกับเงินไดหลังหักคาใชจาย หักคาลดหยอนตางๆของสามีไปยื่นเพื่อเสียภาษี ก็จะสงผล
ใหมีจํานวนเงินไดที่นําไปยื่นเสียภาษีมากขึ้น การเสียภาษีก็จะเพิ่มมากขึ้นไปดวย

และเมื่อเปรียบเทียบตัวอยางที่ 1 กับ ตัวอยางที่ 2 แลวจะพบวา หากภริยานําเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) ไปแยกยื่นเพื่อเสียภาษี สามีภริยาคูน้ีจะเสียภาษีในจํานวนที่นอยกวาการ
นําเงินไดของสามีและภริยามารวมกันเพื่อเสียภาษี เน่ืองจากตามประมวลรัษฎากรใชการเก็บภาษี
แบบกาวหนา

ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ไมมีความเหมาะสมเพราะสงผลใหรัฐจัดเก็บภาษีไดนอยลง

4.1.2 การหลบหลีกภาษีของคูสมรส
เมื่อนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ มาตรา 40 (2) มาใชประกอบ

กับมาตรา 57 ตรี กับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของภริยาตางหาก
จากสามี กอใหเกิดความพยายามในการลดภาระภาษีดวยการใชวิธีการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับได
ไมสอดคลองกับหลักความเปนธรรมของ Adam Smith และอาจจะนําไปสูการใชวิธีการหลบหลีก
ภาษีที่ยอมรับไมไดอีกดวย

2 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 308.
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ตามบทบัญญัติในมาตรา 57 เบญจ ไดบัญญัติไววา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิให
ถือวาเปนเงินไดของสามีตาม มาตรา 57 ตรีก็ได”

ในสวนของการหลบหลีกภาษีน้ี  ผูวิจัยมีความเห็นวา การแบงประเภทของเงินไดพึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ัน เมื่อ
นําไปใชประกอบกับมาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจ สงผลใหเกิดการหลบหลีกภาษีไดในเร่ือง
ของเงินไดระหวางสามีภริยา เพราะจะมีการหลบหลีกภาษีโดยใหภริยานําเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) ไปแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากกับเงินไดของสามีตามมาตรา 57 เบญจ ซึ่งจะ
สงผลใหจํานวนเงินไดสุทธิที่จะนําไปคํานวณเพื่อเสียภาษีมีจํานวนนอยลง ทําใหภาษีที่จะตองเสียก็
นอยลงตามไปดวย การกระทําดังกลาวเปนการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) ซึ่งเปนการหลบ
หลีกภาษีที่ยอมรับได (acceptable tax avoidance) เพราะเปนการหลบหลีกภาษีดวยการลดภาระภาษี
หรือปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยชองโหวที่มีอยูในกฎหมายภาษีเพื่อที่จะไมตองเสียภาษี3

ในทางปฏิบัติแลวจึงมีการใชวิธีการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไดในกรณีของการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีระหวางสามีภริยา เพราะการกระทําดังกลาวมิใชการกระทําที่เลวรายในทาง
กฎหมาย เพราะถือวาเปนการกระทําที่กฎหมายเปดโอกาสใหมีการกระทําได มิใชเปนการหนีภาษี
(Tax Evasion) ที่เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําได โดยมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายกําหนดเอาไวอยางชัดเจน

แตอยางไรก็ตาม แมวาการใชวิธีการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไดดวยการแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีระหวางสามีภริยาดังกลาวจะไมใชเร่ืองเลวราย แตก็สงผลใหรัฐเก็บภาษีไดนอยลงกวา
การที่กฎหมายไมเปดโอกาสใหมีการหลบหลีกภาษีดังกลาวเลย โดยพิจารณาตามหลักความเปน
ธรรมของ Adam Smith ซึ่งเปนหลักเกณฑพื้นฐานของการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นประมาณสองรอย
กวาปมาแลว (ต้ังแต ค.ศ. 1776) แตก็ยังสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดเก็บภาษีใน
ปจจุบัน4 ที่มีความเห็นวาพลเมืองของรัฐหรือผูที่อาศัยอยูในประเทศหน่ึงๆ ควรมีสวนชวยรัฐบาลใน
การบริหาร คือ การปกครองประเทศ โดยการบริจาคทรัพยสินหรือเงินทองตามสวนแหงความ
สามารถในการหารายไดหรือทรัพยสิน ซึ่งไดมาเพราะไดรับความคุมครองจากรัฐ5 (หลักความเปน

3 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข หนาเดิม.
4 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 73.
5 ปรีดา  นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 28.
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ธรรมของ Adam Smith ผูวิจัยไดอธิบายไวโดยละเอียดในบทที่ 2) เมื่อสามีภริยาถือเปนหนวย
ครอบครัวที่มีความสามารถหรือรายไดมาก ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรจะตองเสียภาษีตามสัดสวน
ของรายไดที่ตนครอบครองอยู

นอกจากน้ีการลดภาระภาษีดวยการหลบหลีกภาษีของสามีภริยาอาจจะนําไปสูการใช
วิธีการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมได (unacceptable tax avoidance) ซึ่งเปนการกระทําที่ไมเปนไป
ตามเจตนารมณของผูออกกฎหมาย เพราะเปนการกระทําที่ไมไดมุงกอหรือใหเกิดผลหรือให มีผล
ผูกพันทางพฤตินัยตามการกระทําน้ันจริงๆ เพียงแตทําใหถูกตองตามรูปแบบของกฎหมาย ทฤษฏี
หรือถูกตองตามนิตินัยเทาน้ัน เชน การหยารางกันแตในนาม แตในความเปนจริงยังอยูกินดวยกัน 6

หรือการนําเงินไดพึงประเมินอ่ืนๆ มาแสดงใหเห็นวาเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เพื่อ
ใชประโยชนจากการแยกยื่นรายการและเสียภาษี เปนตน

4.1.3 หนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
เมื่อนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ มาตรา 40 (2) มาใชประกอบ

กับมาตรา 57 ตรี กับมาตรา 57 เบญจ กฎหมายเปดโอกาสใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของ
ภริยาตางหากจากสามี โดยที่ภริยาไมตองรวมรับผิดในการเสียภาษีที่สามีคางชําระแตอยางใด

มาตรา 57 ตรี ประมวลรัษฎากร บัญญัติไววา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยา
น้ัน ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปน
เงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถามีภาษีคาง
ชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลวใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระ
น้ันดวย”

จากบทบัญญัติดังกลาว โดยปกติสามีจะมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและ
เสียภาษี แตถามีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ภริยาตองรวมรับผิดใน
การเสียภาษีที่คางชําระน้ันดวย แตในกรณีที่ภริยานําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) มาแยกยื่น
รายการหรือแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามี ภริยาไมตองรวมรับผิดในการเสียภาษีที่สามีคางชําระ
น้ันดวย ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2538

ระหวางกรมสรรพากร โจทก นาง ว. จําเลย ดังที่ศาลฎีกา วินิจฉัยวา
ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรีวรรคแรก ใชบังคับเฉพาะกรณีที่สามีและภริยาตางมีเงิน

ได ซึ่งกฎหมายใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี โดยใหสามีมีหนาที่และ

6 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข หนาเดิม.
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ความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเทาน้ัน ฉะน้ัน หากภริยาไมมีเงินไดพึงประเมินในป
ภาษีที่ลวงมาแลว หรือมีเฉพาะเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เพียงอยางเดียวซึ่งภริยาไดแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรีแลว ก็
มิใชกรณีการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยาที่กฎหมายบังคับใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยา
เปนเงินไดของสามี ซึ่งสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีและถาภาษี
คางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา7วันแลวภริยาตองรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คาง
ชําระน้ันตามมาตรา57ตรีวรรคแรก เมื่อจําเลยซึ่งเปนภริยาไมมีเงินไดพึงประเมินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และจําเลยไดแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจาก
สามีตามมาตรา 57 เบญจแลว จึงไมอาจนําบทบัญญัติในมาตรา 57 ตรี มาใชบังคับใหจําเลยรวมรับ
ผิดในการเสียภาษีที่สามีคางชําระได7

ดังน้ัน หากยังมีการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40
(2) ออกจากกันก็จะกอใหเกิดความพยายามในการลดภาระภาษีดวยการหลบหลีกภาษีโดยภริยาแยก
ยื่นรายการหรือคํานวณภาษีตางหากจากสามีซึ่งจะสงผลทําใหสามีไมตองเสียภาษีในอัตราสูง และ
ยังทําใหภริยาไมตองรวมรับผิดในหน้ีภาษีที่สามีคางชําระดวย

จากที่กลาวมา ผูวิจัยมีความเห็นวาการแบงประเภทเงินไดพึงประเมินตามประมวล
รัษฎากรออกเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ันไม
มีความเหมาะสมตอการเก็บภาษีของรัฐ เพราะสงผลใหเกิดการลดภาระภาษีดวยการหลบหลีกภาษี
เพื่อการเสียภาษีในจํานวนที่นอยลงของคูสามีภริยา

4.1.4 การหักคาใชจาย
เมื่อนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) มาใชประกอบ

กับมาตรา 42 ทวิ ในสวนของการหักคาใชจาย กฎหมายเปดโอกาสใหมีการตีความการใชบังคับได
หลายประการในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีวาการหักคาใชจายจะเปน
อยางไร สงผลใหเกิดความไมแนนอน ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย

มาตรา 42 ทวิ บัญญัติวา "เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให
หักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท ในกรณีสามีภริยาตาง
ฝายตางมีเงิน ไดตามวรรคหน่ึง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหัก
คาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหน่ึง"

7 ศาลฎีกา. คําพิพากษาฎีกาที่ 1908/2538. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.deka2007.
supremecourt.or.th
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จากบทบัญญัติดังกลาวก็คือ หากมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เพียงประเภท
เดียวก็หักคาใชจายไดไมเกิน 60,000 บาท หากมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เพียงประเภท
เดียวก็หักคาใชจายไดไมเกิน 60,000 บาท และหากมีเงินไดพึงประเมินทั้งสองประเภทก็ใหหัก
รวมกันแลวตองไมเกิน 60,000 บาท

การหักคาใชจายกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี เปนการหัก
คาใชจายสําหรับสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกัน ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
ตามประมวลรัษฎากร ไมวาจะมีเงินไดอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหาก
จากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตาม
มาตรา 57 ตรี ก็ได ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจไดบัญญัติเอาไว ดังที่ไดกลาวไวแลว
ขางตน

กรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ดังกลาว ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจ มิไดบัญญัติถึงการหักคา
ใชจายไว การหักคาใชจายจึงตองเปนไปตามมาตรา 42 ทวิ

ดังน้ัน หากเปนกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เทาน้ัน ภริยายอมมี
สิทธิหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท และสามีที่มีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) หักคาใชจายเปนการเหมารอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ไดเชนกัน

หากเปนกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ดวย ก็มี
ปญหาวาภริยาจะหักคาใชจายอยางไร ซึ่งปญหาดังกลาวมีความเห็นแตกตางกัน 2 ความเห็น ก็คือ

ความเห็นที่ 1 เห็นวาตองเฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละประเภท เพราะมาตรา
42 ทวิ วรรคหน่ึง กําหนดใหหักคาใชจายสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และมาตรา
40 (2) รวมกันไมเกิน 60,000 บาท ความเห็นน้ีเปนความเห็นของกรมสรรพากร

ความเห็นที่ 2 เห็นวาภริยามีสิทธิเลือกเฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละประเภท
หรือเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว ไม
เกิน 60,000 บาท ก็ได เพราะประมวลรัษฎากรมิไดบังคับใหเฉลี่ยคาใชจายตามสวนของเงินไดแตละ
ประเภท จึงเปนสิทธิของภริยาที่จะเลือกไมเฉลี่ยก็ได ความเห็นน้ีเปนความเห็นของศาลฎีกาแผนก
คดีภาษีอากรในคดีที่ 6220/25498

8 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม และดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. (2551, พฤศจิกายน). ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงิน
ไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตองเฉล่ียคาใชจายหรือไม. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554,
จาก http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711477&Ntype=134
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ฎีกาที่ 6220/2549 ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ เปนบทบัญญัติใหสิทธิแกผูมีเงินได
พึงประเมินที่จะไดรับประโยชนในการหักคาใชจายจากเงินไดของตน ทั้งที่เปนเงินไดเน่ืองจาก
การจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) และเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับ
ทํางานใหตามมาตรา 40 (2) โดยยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตจะหักคาใชจาย
จากเงินไดทั้งสองประเภทรวมกันไดไมเกิน 60,000 บาท โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียด
เปนการบังคับวาตองหักจากเงินไดพึงประเมินประเภทใด ในสัดสวนเทาใด หรือตองถัวเฉลี่ยกัน
อยางไร ผูมีเงินไดพึงประเมินจึงมีสิทธิที่จะเลือกวาควรหักคาใชจายจากเงินไดประเภทใด จํานวน
เทาใด ในกรณีที่มีเงินไดพึงประเมินที่อาจหักคาใชจายไดทั้งสองประเภทเพื่อประโยชนในการ
บรรเทาภาระภาษีของตน ดังน้ัน กรณีที่โจทกแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีตาม
มาตรา 57 เบญจ เฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินประเภทเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) โดยมีเงิน
ไดพึงประเมินอ่ืนดวย โจทกจึงมีสิทธิเลือกหักคาใชจายจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
ประเภทเดียวเต็มจํานวน 60,000 บาท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 42 ทวิ วรรคหน่ึง ได9

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวาในเร่ืองของการหักคาใชจายกอใหเกิดความ
สับสนไมแนนอน ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย เพราะเปนกรณีที่กฎหมายเปดโอกาสใหมีการ
ตีความการใชบังคับไดหลายประการในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีวา
การหักคาใชจายจะเปนอยางไร ดังปรากฏในความเห็นของกรมสรรพากรกับความเห็นของศาลฎีกา
แผนกคดีภาษีอากรที่นํามากลาวไวขางตน

นอกจากน้ีในประเด็นเร่ืองการหักคาใชจายที่กฎหมายกําหนดใหมีการหักคาใชจายเปน
การเหมาน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวาการกําหนดใหมีการหักคาใชจายในอัตราดังกลาวน้ันไมมีความ
เหมาะสม เพราะการกําหนดใหใชการหักคาใชจายเปนการเหมาน้ัน เปนการละเมิดตอหลักความ
เปนธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวต้ังและขัดขวางตอความเปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ัง
ใหม10 (ผูวิจัยไดอธิบายไวโดยละเอียดในบทที่ 2)

4.1.5 การแยกยื่นรายการและเสียภาษีระหวางมาตรา 40(1) กับ มาตรา 40(2)
ตามบทบัญญัติในมาตรา 57 เบญจ ไดบัญญัติไววา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่น

9 ศาลฎีกา. คําพิพากษาฎีกาที่ 6220/2549. สืบคนเม่ือ 7 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.deka2007.
supremecourt.or.th

10 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข เลมเดิม. หนา 157.
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รายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิให
ถือวาเปนเงินไดของสามีตาม มาตรา 57 ตรีก็ได”

จากบทบัญญัติดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) เปนเงินไดที่ไดจากนํ้าพักนํ้าแรงเชนเดียวกัน (ถึงแมวาจะมีเงินไดที่อาจจะไมไดเกิด
จากนํ้าพักนํ้าแรงโดยตรงแตก็เปนเงินไดที่สืบเน่ืองจากการเปนลูกจางหรือการรับทํางานให
เชนเดียวกัน ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 3) ดังน้ันเมื่อใหสิทธิภริยาในการแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีในเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แลว ก็ควรจะใหสิทธิภริยาที่มีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40(2) ในการแยกยื่นรายการและเสียภาษีเชนเดียวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
เชนเดียวกัน เพราะเปนเงินไดที่มีลักษณะของการไดมาที่คลายคลึงกัน จากที่กลาวมาจึงเห็นไดวา
การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินออกเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา
40 (2) แตกลับไมใหสิทธิแกผูที่มีเงินไดพึงประเมินทั้งสองประเภทที่มีลักษณะของการไดมาที่
คลายคลึงกันอยางเทาเทียมกันจึงไมมีความเหมาะสม

4.2 วิเคราะหการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา
40 (2) เมื่อพิจารณาประกอบกับการเสียภาษีของคูสมรส ขัดกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษีและหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน

จากที่กลาวมาขางตนการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) และเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) น้ันเมื่อนําไปใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ
สงผลใหเกิดการหลบหลีกภาษี ซึ่งไมเกิดความรับผิดทางภาษีขึ้นทําใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีทําการ
หลบหลีกภาษีเพื่อใหเสียภาษีนอยลงโดยไมตองกลัววาจะตองรับโทษตามกฎหมาย และการแบง
ประเภทเปนเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) และเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2) ดังกลาวยังกอใหเกิดความไมแนนอน ชัดเจนในตีความการใชบังคับกฎหมายภาษี
(เร่ืองของการหักคาใชจายกรณีภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี) อีกดวย

จากเหตุดังกลาวก็สงผลใหการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) และเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ไมสอดคลองตอวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
ภาษี ภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบันหลายประการ
คือ
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4.2.1 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี
4.2.1.1 การหารายไดใหเพียงพอมาใชจายในกิจการของรัฐ รัฐมีความจําเปนตองจัดเก็บ

รายไดเพื่อนํามาเปนคาใชจายในกิจการตางๆเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม ซึ่งแหลงรายได
ที่สําคัญของรัฐก็คือ ภาษี11

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อนําไปใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการใชวิธีการหลบหลีกภาษี ซึ่งไมมีโทษตามกฎหมาย
รายไดของรัฐก็จะลดนอยลง ในบางกรณีหากรัฐมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะเจาะจงแลววา รายได
จากภาษีจะนําไปใชในกิจการใดๆ ก็จะสงผลใหกิจการน้ันๆ ไมสามารถจะสําเร็จลุลวงไปไดเน่ือง
จากรัฐไมมีรายไดที่เพียงพอมาใชจายในกิจการน้ันๆ สงผลกระทบตอประเทศในภาพรวมหลาย
ประการ ทั้งในเร่ืองของการศึกษา การปองกันประเทศ การรักษาความปลอดภัยใหกับทั้งบุคคลและ
ทรัพยสิน การจัดหาสาธารณูปโภคไฟฟา ประปา การคมนาคมและการโทรคมนาคม เปนตน

4.2.1.2 การชําระหน้ีสินของรัฐ ในบางกรณีรัฐมีความจําเปนตองกูเงินจากตางประเทศ
มาลงทุนในเร่ืองตางๆ รัฐจึงจําเปนตองมีการเก็บภาษีเพื่อนําเงินที่ไดมาชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ย
ที่กูยืมมาลงทุน12 นอกจากในเร่ืองของการลงทุนตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศแลว การที่รัฐมีรายจาย
ที่ตองใชในการปรับปรุงหรือฟนฟูประเทศก็สงผลใหรัฐอาจมีความจําเปนตองกูเงินจากตางประเทศ
มาใชในกรณีดังกลาว ทําใหรัฐอยูในภาวะที่มีหน้ีสินได

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อนําไปใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการหลบหลีกภาษี ซึ่งไมมีโทษตามกฎหมาย รายไดของรัฐ
ก็จะลดนอยลง นอกจากรัฐจะไมมีเงินเพียงพอกับรายจายในดานตางๆ ในกิจการของรัฐแลว รัฐก็ยัง
ไมมีเงินเพียงพอที่จะนําไปชําระหน้ีสินพรอมดอกเบี้ยที่รัฐกูยื มมาดวย ทั้งในสภาพปจจุบันที่
ประเทศมีความจําเปนตองใชจายเพื่อการฟนฟูประเทศจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของ
ประเทศ ซึ่งรัฐก็มีนโยบายที่จะกูเงินจากตางประเทศเพื่อนํามาใชจายในกรณี ดังกลาว ดังน้ันการ
หลบหลีกภาษีซึ่งสงผลตอรายไดของรัฐ ก็ทําใหการชําระหน้ีสินของรัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นดังกลาว
ตองลาชาออกไป ทําใหรัฐตองเสียดอกเบี้ยมากขึ้น

11 มานิต นิธิประทีป และคณะ. หนาเดิม.
12 ปรีดา นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 9.
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4.2.1.3 ความเปนธรรมในการกระจายรายไดหรือการกระจายรายไดคร้ังใหม ความเปน
ธรรมในการกระจายรายไดหรือการกระจายรายไดคร้ังใหม (income redistribution) จะชวยลดความ
เหลื่อมล้ําหรือความเสมอภาคดานรายไดของประชาชน13

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการหลบหลีกภาษี ทําใหการกระจายรายไดคร้ังใหมซึ่งเปน
วัตถุประสงคอยางหน่ึงของการจัดเก็บภาษีไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหรัฐจัดเก็บภาษีจากคู
สมรสที่มีรายไดมาก (คนรํ่ารวย) ไดนอยลง ทําใหไมสามารถลดความเหลื่อมล้ําหรือความเสมอภาค
ดานรายไดของประชาชนซึ่งเปนเปาหมายของการกระจายรายไดคร้ังใหมได

4.2.2 การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา
การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนาน้ัน ทําใหผูมีเงินไดจํานวนมาก เสียภาษีในอัตราสวนที่

มากตามจํานวนรายได คนที่มีรายไดนอยก็เสียภาษีในอัตราสวนที่นอยตามจํานวนรายได คนรวย
จายภาษีมากกวาคนจน การกระจายรายไดก็เพิ่มสูงขึ้น ทําใหลดความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับคน
รวย สงผลตอ “ความเปนธรรม” ในการจัดเก็บภาษี14

รัฐบาลสามารถใชการจัดเก็บภาษีเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดและสรางความ
เปนธรรมใหแกสังคมอีกทางหน่ึง กลาวคือ การนําระบบภาษีแบบกาวหนาหรือการจัดเก็บภาษีจาก
ทรัพยสิน มรดก สินคาฟุมเฟอย รวมถึงการยกเวนภาษีหรือเก็บภาษีในอัตราตํ่าสําหรับสินคาที่มี
ความจําเปนตอการครองชีพ เชน อุปกรณการศึกษา อาหาร สินคาเกษตร ลวนมีสวนชวยใหรัฐ
จัดเก็บภาษีจากผูที่มีรายไดหรือทรัพยสินมาก มาใชจายชวยผูมีรายไดนอย เพื่อใหเกิดความเ ปน
ธรรมในการกระจายรายได15 เปนการบรรเทาปญหาความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงและความไมเทาเทียมกัน
ในสังคมระหวางผูมีฐานะและรายไดที่แตกตางกันทางสังคม16ไดในอีกทางหน่ึง

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการหลบหลีกภาษี สงผลใหบุคคลที่มีรายไดมากอยางคูสมรส (คนรวย)
ไมตองเสียภาษีตามรายไดที่มีอยูจริง คือ คนรวยไมตองเสียภาษีมากกวาคนจน ทําใหการเก็บภาษี

13 จิรศักดิ์  รอดจันทร ค หนาเดิม.
14 แหลงเดิม.
15 มานิต  นิธิประทีป และคณะ. หนาเดิม.
16 ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. (2553). หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law). หนา 3.
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แบบอัตรากาวหนาไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ไมสามารถนํารายไดที่สวนใหญไดรับมาจากการ
จัดเก็บภาษีจากคนรวยมาเปนตนทุนในการใชจายในสวนของประโยชนสาธารณะได และไม
สามารถลดความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับคนรวย

4.2.3 ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี ตามแนวคิดของ Adam Smith
หลักความเปนธรรม (Equity)
Adam smith มีความเห็นวาพลเมืองของรัฐหรือผูที่อาศัยอยูในประเทศหน่ึงๆ ควรมีสวน

ชวยรัฐบาลในการบริหาร คือ การปกครองประเทศ โดยการบริจาคทรัพยสินหรือเงินทองตามสวน
แหงความสามารถในการหารายไดหรือทรัพยสิน ซึ่งไดมาเพราะไดรับความคุมครองจากรัฐ17

จากหลักความเปนธรรมของ Adam Smith ดังกลาวมีความเห็นเพิ่มเติมวา หลักความ
เปนธรรม ก็คือ ภาษีทุกประเภทที่จัดเก็บจากประชาชนตองถูกกําหนดตามสัดสวนแหงความ
สามารถหรือตามรายได เมื่อประชาชนตองอยูภายใตการคุมครองของรัฐก็มีความจําเปนตองบริจาค
หรือสละเงินใหแกรัฐตามสัดสวนของรายไดที่ตนครอบครองอยู18

การจัดเก็บภาษีโดยใหถือวาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามีน้ัน เปนการจัดเก็บโดย
ใชหนวยครอบครัว เพราะคํานึงถึงความสามารถในการเสียภาษี การแบงประเภทของเงินไดพึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อใช
ประกอบกับมาตรา 57 เบญจ ทําใหมีการหลบหลีกภาษี ดวยการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของคู
สมรส ทําใหคูสมรสซึ่งถือวาเปนหนวยครอบครัวเสียภาษีไดนอยลง ทั้งๆ ที่หนวยครอบครัวน้ีมี
รายไดมาก คือ คูสมรสซึ่งถือวามีความสามารถในการเสียภาษีมากกวาบุคคลที่ยังมิไดมีการสมรส
และไดรับประโยชน บริการจากรัฐมากกวาบุคคลที่ยังมิไดสมรส แตกลับเสียภาษีนอยกวาที่ควร
จะตองเสีย สงผลกระทบตอหลักความเปนธรรมในการเก็บภาษี ทําใหผูเสียภาษีไมมีความสมัครใจ
ในการเสียภาษี

ผูวิจัยจะยกตัวอยางเพื่อทําความเขาใจใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเสียภาษีของคูสมรสเมื่อ
นํามาใชประกอบกับหลักความเปนธรรมของ Adam Smith คือ ในกรณีที่เปนคนโสด คือ นายแดง
กับนางสาวเหลือง ทั้งสองคนมีเงินไดคนละ 1,000,000 บาท มีคาเชาบาน คนละ40,000 บาท แตถา
หากทั้งสองคนสมรสกัน ก็จะมีรายไดรวม 2,000,000 บาท คาเชาบานรวม 40,000 บาท เน่ืองจากทั้ง
สองคนยายมาอยูดวยกัน หรือถาหากเสียคาเชาบานเทาเดิม คือ รวมกันสองคนเปน 80,000 บาท จะ
ไดรับประโยชนมากกวาการมิไดสมรส เพราะอาจจะไดบานหลังใหญกวา มีสิ่งอํานวยความสะดวก

17 ปรีดา  นาคเนาวทิม. เลมเดิม. หนา 28.
18 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ข เลมเดิม. หนา 144.
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มากกวา หรือมีทําเลที่ดีกวา หากเดินทางไปทํางานดวยรถคันเดียวกันจะลดคาเดินทางไดมากกวา
กอนสมรส ในกรณีที่คูสมรสมีบุตร จะไดรับประโยชนจากรัฐมากกวาผูที่มิไดสมรส เชน เร่ืองคา
เลาเรียนบุตรซึ่งรัฐสนับสนุนใหมีการเรียนฟรี 15 ป19 ไดรับประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่
รัฐจัดหาใหมากกวาผูที่ยังมิไดสมรส เชน บริการสวนสาธารณะที่มีเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก เปนตน
จากตัวอยางที่ยกมา แสดงใหเห็นวาคูสมรสไดรับประโยชนจากรัฐมากกวา และมีความสามารถใน
การหารายไดและทรัพยสินมากกวาผูที่ยังมิไดสมรส หรือกลาวอีกอยางหน่ึง คือ “เมื่อมีเงินได
เทากัน คูสมรสที่สามีและภริยาออกไปหาเงินไดนอกบานทั้ง 2 คน (a twoearner married couple) มี
เงินไดที่แทจริง (real income) หรือคาใชจายในการครองชีพ (costs of living) ถูกกวาคนโสด 2 คน
ซึ่งแตละคนมีรายไดและแยกกันอยู Joseph E. Stiglitz (1988: 528) กลาวสนับสนุนวา คาครองชีพ
ของบุคคล 2 คนที่อยูดวยกัน ตํ่ากวาคาครองชีพของบุคคล 2 คนซึ่งแยกกันอยูถึง 2 เทา ทั้งน้ีเพราะคู
สมรสออกคาใชจายและคาบริการตางๆ ในบานรวมกัน (เชน คาดูแลทําความสะอาดบาน) การ
รวมกันออกคาใชจายและคาบริการตางๆ กอใหเกิด “การประหยัดจากขนาดของการอยูดวยกัน”
(the economies of scale of joint living) แกคูสมรส”20

4.2.4 หลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน
4.2.4.1 หลักการยอมรับ (Acceptability) หมายถึง ภาษีที่ผูเสียภาษีทุกคนยอมรับเพราะมี

ความยุติธรรมในดานของระบบการจัดเก็บภาษี หลักการยอมรับน้ีจะขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของ
รัฐวาจะทําใหประชาชนผูเสียภาษียอมรับการเสียภาษีมากขึ้นหรือไม21

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการหลบหลีกภาษี ทําใหคูสมรสที่มีรายไดและความ
สามารถในการเสียภาษีมาก สามารถเสียภาษีไดนอยกวารายไดและความสามารถตามความเปนจริง
อาจสงผลใหบุคคลทั่วไป หรือคูสมรสที่มิไดแยกยื่นรายการและเสียภาษีมองวาเกิดความไมยุติธรรม
ทําใหประชาชนผูเสียภาษีเกิดการไมยอมรับการเสียภาษีขึ้นได

19 คําวา “ฟรี 15 ป” คือ ฟรีตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ใหกับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน
เอกชน และโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาเปนโรงเรียนรัฐบาลคาเลาเรียนฟรี 100 เปอรเซ็นต
สวนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจายเงินชวยเหลือมากขึ้นโดยผูปกครองจายลดลงจากรอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ30

20 จิรศักดิ์ รอดจันทร ข เลมเดิม. หนา 157.
21 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 79-80.
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4.2.4.2 หลักการเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Enforceability) ภาษีที่ดีตองสามารถจัดเก็บได
ในทางปฏิบัติ หากเปนภาษีที่ดีแตในทางทฤษฏี แตไมสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ก็ไมถือวาเปน
หลักการที่จะนํามาใชในการจัดเก็บภาษีที่ดีได22

ในทางทฤษฎีน้ันผูที่ไดรับประโยชนจากรัฐมาก มีรายได หรือความสามารถใน
การเสียภาษีมาก ก็จะตองเสียภาษีมากกวาบุคคลที่ไดรับประโยชนจากรัฐ มีรายได หรือมีความ
สามารถในการเสียภาษีที่นอยกวา (หลักความเปนธรรมของ Adam Smith) การที่หนวยครอบครัว
(คูสมรส) มีการแยกยื่นรายการและเสียภาษี ซึ่งสงผลใหหนวยครอบครัวน้ีเสียภาษีนอยลงทั้งๆ ที่
ตามทฤษฎีแลวหนวยครอบครัวน้ีตองเสียภาษีมากกวาที่เสียภาษีจริงๆ จากการใชวิธีการแยกยื่นเสีย
ภาษี เพราะในทางทฤษฎีคูสมรสมีความ สามารถมากกวาผูที่ยังไมสมรส เพราะถือวาคูสมรสมีเงิน
ไดมาก จากการที่นําเงินไดของคูสมรสมารวมกัน และคูสมรสก็ไดรับประโยชนจากรัฐมากกวาผูที่
ยังไมไดสมรส เชน เร่ืองของการหักคาลดหยอนบุตร เปนตน จึงสงผลตอหลักการเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติอยางชัดเจนวาไมสามารถปฏิบัติไดจริง

4.2.4.3 หลักอํานวยรายได หรือหลักการทํารายได (Productivity) คือ ภาษีที่อยูในลักษณะ
ของฐานภาษีที่กวาง สามารถทํารายไดใหรัฐไดเปนอยางดีโดยที่ไมตองเพิ่มอัตราการจัดเก็บ 23 ซึ่ง
ควรประกอบไปดวยภาษีนอยประเภท โดยที่แตละประเภทสามารถทํารายไดใหกับรัฐไดเปนอยางดี
ทั้งในปจจุบันหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ24

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่น
รายการและเสียภาษีของคูสมรส ทําใหมีการหลบหลีกภาษี สงผลใหเงินไดสุทธิที่นํามาคํานวณเพื่อ
เสียภาษีมีจํานวนนอยลง เมื่อจํานวนเงินไดนอยลง ก็จะสงผลใหฐานภาษีแคบลง เมื่อฐานภาษีแคบ
ลง อัตราภาษีในอัตราที่สูงอาจจะไมไดถูกนํามาใชในการคํานวณภาษี สงผลใหรายไดที่รัฐจะไดรับ
จากการจัดเก็บภาษีก็จะลดนอยลงไปดวย

4.2.4.4 หลักความยืดหยุน (Flexibility)
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีแบบกาวหนาถือวาเปนภาษีที่มีความยืดหยุน

เพราะเมื่อเศรษฐกิจรุงเรืองรายไดประชาชนเพิ่มมากขึ้น อัตราภาษีจะเพิ่มเร็วกวารายไดที่เพิ่มขึ้น ทํา
ใหรายไดของประชาชนลดลงซึ่งก็จะตรงกันขามกับรัฐที่จะมีเงินเขาสูรัฐมากขึ้น ในยามที่เศรษฐกิจ

22 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 7.
23 ศุภลักษณ พินิจภูวดล ก เลมเดิม. หนา 80.
24 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 53.
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ตกตํ่า รายไดประชาชนก็จะลดลง อัตราภาษีจะลดลงเร็วกวารายไดที่ลดลง ทําใหมีเงินเหลือใน
ภาคเอกชนมาก ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนสงผลใหเศรษฐกิจฟนตัวเร็วขึ้น 25 ชวย
รักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจได26

จากที่กลาวมาขางตนในบทที่ 2 วาภาษีแบบกาวหนาเปนภาษีที่มีความยืดหยุน การแบง
ประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2) เมื่อใชประกอบกับมาตรา 57 เบญจ สงผลใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของคูสมรส
ทําใหมีการหลบหลีกภาษี ทําใหการเก็บภาษีแบบกาวหนาไมสัมฤทธิ์ผล เพราะจํานวนเงินไดที่
นําไปใชในการคํานวณกับอัตราภาษีมีปริมาณนอยลงจากการหลบหลีกภาษี ทําใหอัตราภาษีที่สูง
อาจไมถูกนํามาใชในการคํานวณภาษี ซึ่งจะสงผลตอหลักความยืดหยุนของภาษีแบบกาวหนาไป
ดวย

4.3 วิเคราะหโดยเปรียบเทียบการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรกับ
กฎหมายตางประเทศวามีความแตกตางกัน

จากที่ไดมีการนําเสนอถึงระบบภาษีเงินไดของประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศ
สิงคโปร ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนประเทศที่
มีบทบาทสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับภูมิภาค ระดับโลก และมีความ
สัมพันธที่ดีกับประเทศไทย จะพบวาระบบภาษีของประเทศตางๆลวนมีความคลายคลึง สอดคลอง
กับระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ไมวาจะเปนในเร่ืองของอัตราภาษี ที่เปน
ภาษีแบบกาวหนาเหมือนกัน หรือในเร่ืองของการคํานวณภาษีที่มีการกําหนดคาลดหยอน สวนลด
หรือคาใชจายตางๆ ไปหักออกจากเงินไดแลวจึงจะไดเงินไดสุทธิเพื่อนําไปคํานวณภาษี

แตในเร่ืองของการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินของประเทศสิงคโปร ประเทศจีน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญ่ีปุน เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับการแบง
ประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2) จะเปนดังน้ี

4.3.1 ประเทศสิงคโปร แบงเงินไดพึงประเมินเปนดังน้ี คือ
1) รายรับจากการจางงาน แบงออกเปน เงินเดือน เงินโบนัส คาตําแหนง เงินสวนแบง

จากยอดขาย (Commission) เงินคาใชจายตางๆ ที่นายจางจายให เชน คาใชจายเพื่อการเดินทางหรือ

25 ดุลยลักษณ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 7.
26 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 54.
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คาอาหาร ผลประโยชนตางๆ ที่นายจางจายเปนเงินสด และคาชดเชยกรณีที่นายจางยกเลิกการจาง
งาน

2) รายไดจากการคา การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ และคาวิชาชีพตางๆ
3) รายรับอ่ืนๆ ไดแก เงินปนผล ดอกเบี้ย คาเชาสินทรัพย คาภาคหลวง คาเรียกเก็บ

ตางๆ เงินที่ไดรับจากการลงทุน และรายรับหรือผลกําไรที่สามารถระบุวาเปนรายได27

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร ผูวิจัยมี
ความเห็นวา สวนที่นาจะสอดคลองกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) กับมาตรา 40 (2) ก็คือ การแบงในกลุมที่ 1 เร่ืองรายรับจากการจางงาน ซึ่งก็มิไดแยกรายได
จากการจางแรงงานหรือเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ออก
จากกันอยางชัดเจน

4.3.2 ประเทศจีน แบงเงินไดพึงประเมินเปนดังน้ี คือ
1) คาจาง และ/หรือ เงินเดือน
2) รายไดจากปฏิบัติการเชิงอุตสาหการหรือการพาณิชย
3) รายไดจากการประกอบธุรกิจ
4) รายไดจากการใชแรงงาน
5) รายไดจากคางานเขียนงานประพันธ
6) รายไดจากคาภาคหลวง
7) รายไดจากดอกเบี้ย เงินปนผล และโบนัส
8) รายไดจากการใหเชาสินทรัพย
9) รายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย
10) รายไดโดยไมคาดหมาย (Accidental income)
11) รายไดอ่ืนๆ 28

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของประเทศจีน ผูวิจัยมีความเห็น
วา สวนที่นาจะสอดคลองกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) ก็คือ การแบงในกลุมที่ 1 เร่ืองคาจาง และ/หรือเงินเดือน กับกลุมที่ 4 เร่ืองรายไดจาก

27 Inland Revenue Authority of Singapore. (2007).  Income Tax Rates.  Retrieved February 25, 2011,
from http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1190

28 State Administration of Taxation. (2007).  Individual Income Tax of People’s Republic of China.
Retrieved March 1, 2011, from http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/n6669088/6888498.html
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การใชแรงงาน ซึ่งก็มิไดแยกรายไดจากการจางแรงงานหรือเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหน งงาน
ที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหออกจากกันอยางชัดเจน

4.3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐบาลกลาง) แบงเงินไดพึงประเมินเปนดังน้ี คือ
1) คาจางและเงินเดือน
2) บํานาญหรือเงินชดเชย
3) โบนัส
4) เงินสวนแบงจากยอดขาย (Commission)
5) รายไดจากธุรกิจ
6) เงินปนผล
7) ดอกเบี้ย กําไรสวนเกินทุน
8) คาเชา
9) คาภาคหลวง29

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูวิ จัยมี
ความเห็นวา สวนที่นาจะสอดคลองกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) กับมาตรา 40 (2) ก็คือ การแบงในกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 เร่ืองคาจางเงินเดือน บํานาญหรือเงิน
ชดเชย โบนัส และเงินสวนแบงจากยอดขาย ซึ่งก็มิไดแยกรายไดจากการจางแรงงานหรือเงินได
เน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานให ออกจากกันอยางชัดเจน

4.3.4 สหราชอาณาจักรแบงเงินไดพึงประเมินเปนดังน้ี คือ
1) รายไดจากการจางงาน
2) รายไดจากการเปนนายจางตนเอง (หรือการดําเนินธุรกิจสวนตัว) การเขารวมเปน

หุนสวน
3) บํานาญ
4) ดอกเบี้ยจากเงินออม
5) รายไดจากการลงทุน
6) ผลประโยชนจากรัฐ

29 IRS. (2011).  Tax Topic Index.  Retrieved February 27, 2011, from http://www.irs.gov/
taxtopics/index.html
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7) รายไดจากการใหเชาสินทรัพย
8) รายไดอ่ืนๆ30

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ผูวิจัยมี
ความเห็นวา สวนที่นาจะสอดคลองกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) กับมาตรา 40 (2) ก็คือ การแบงในกลุมที่ 1 รายไดจากการจางงาน ซึ่งประกอบไปดวย รายได
จากการเปนพนักงานประจํา พนักงานชวงเวลา (Part-Time) หรือพนักงานในชวงระยะ เวลาหน่ึงๆ
รายไดที่เปนผลประโยชนหรือผลกําไรที่นายจางแบงให กับกลุมที่ 3 บํานาญ ในสวนของบํานาญที่
บริษัทจายให บําเหน็จหรือบํานาญจากการเกษียณ ซึ่งก็มิไดแยกรายไดจากการจางแรงงานหรือเงิน
ไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหออกจากกันอยางชัดเจน

4.3.5 ประเทศญ่ีปุนแบงเงินไดพึงประเมินเปนดังน้ี คือ
1) กรณีที่พนักงานที่ทํางานประจําและมีรายไดตํ่ากวา 20 ลานเยนตอป ไมตองยื่นชําระ

ภาษีเน่ืองจากนายจางจะจัดการหักเงินภาษีจากเงินเดือน และนายจางตองชําระเงินภาษีกอนวันที่ 10
ของเดือนถัดไป นอกจากน้ี พนักงานชาวตางชาติตองชําระภาษีรอยละ 20 จากรายได

2) กรณีที่พนักงานที่ทํางานประจํา มีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพหรือธุรกิจสวน
ตน และรายไดเสริมเกิน 200,000 เยนตอป ตองยื่นชําระภาษีสําหรับรายไดสวนเกินดังกลาว

3) บุคคลที่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจสวนตน ตองยื่นชําระภาษีเงินไดจากการประกอบ
อาชีพดังกลาว กอนวันที่ 15 มีนาคม ของปถัดไป กรณีที่ผลการคํานวณภาษีของปกอนหนา แสดงวา
มีภาษีรอชําระ (ซึ่งไมสามารถหักภาษีจากแหลงรายได) อยางนอย 150,000 เยน ตองชําระเงิน
ดังกลาวลวงหนาสองงวด คือ วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยเงินลวงหนาแตละ
งวดเทากับหน่ึงในสามของภาษีคางชําระจากปกอนหนา

4) เงินปนผล คาภาคหลวง และดอกเบี้ยในประเทศญ่ีปุน31

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน ผูวิ จัยมี
ความเห็นวา สวนที่นาจะสอดคลองกับประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา
40 (1) กับมาตรา 40 (2) ก็คือ การแบงในกลุมที่ 1 คือ ในกรณีที่พนักงานที่ทํางานประจําและมี

30 HM Revenue & Customs. (2011).  Income Tax Rates and Allowances.  Retrieved April 25, 2011,
from http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm

31 www.worldwide-tax.com. (2011). Japan Tax Laws and Tax System. Retrieved December 24,
2011, from http://www.worldwide-tax.com/japan/japan_tax.asp
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รายไดตํ่ากวา 20 ลานเยนตอป ไมตองยื่นชําระภาษี เน่ืองจากนายจางจะจัดการหักเงินภาษีจาก
เงินเดือน และนายจางตองชําระเงินภาษีกอนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นอกจากน้ี พนักงานชาว
ตางชาติตองชําระภาษีรอยละ 20 จากรายได ผูวิจัยเห็นวาเปนกรณีที่นายจางเสียภาษีให ซึ่งก็มิไดแยก
รายไดจากการจางแรงงานหรือเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางาน
ใหออกจากกันอยางชัดเจน

จากที่วิเคราะหไปขางตน ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปร ประเทศจีน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญ่ีปุน ไมมีประเทศใดเลยที่มีการแบงประเภทของเงินไดพึง
ประเมินเปนเงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานหรือเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหน งงานที่ทํา หรือ
จากการรับทํางานใหออกจากกันอยางชัดเจน เหมือนกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)

ผูวิจัยมีความเห็นวา การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ไมมีความเหมาะสม สงผลใหคูสมรสสามารถหลบหลีกภาษีทําให
เสียภาษีไดนอยลง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา
ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน ประเทศที่มีความสําคัญในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับโลก และประเทศที่มีความสัมพันธอันดีกับประเทศไทยตามที่ผูวิจัยไดนําเสนอมา
ขางตนก็ไมมีประเทศใดเลยที่มีการจัดแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินออกเปนเงินได เน่ืองจาก
การจางแรงงานหรือเงินไดเน่ืองจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือจากการรับทํางานใหออกจาก
กันอยางชัดเจน เหมือนกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)
กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ดังน้ัน ควรมีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรในสวนที่
เกี่ยวกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ใหมีความ
เหมาะสมตอไป
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
จากที่ไดกลาวมาแลวแตตนวา ภาษีกับสังคมมีความเกี่ยวของกันอยางหลีกเลี่ยงไมได

โดยเฉพาะ “ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา” ซึ่งมีความเกี่ยวของกับประชาชนผูมีรายไดโดยตรง และรัฐ
มีความจําเปนที่จะตองเก็บภาษีใหไดมาก เพื่อนําไปใชจายสําหรับคาใชจายสวนกลางในดานตางๆ
เพื่อที่จะทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี ไดรับสวัสดิการพื้นฐานที่ดี เพื่อสงผลใหประเทศมีความ
เจริญกาวหนาตอไป การจัดเก็บภาษีจึงควรตองมีประสิทธิภาพเพื่อใหรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ในการจัดเก็บภาษีได

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินมีผลตอการหักภาษี ณ ที่จาย เร่ืองการหักคา
ใชจาย และการเสียภาษีของคูสมรส 1 ซึ่งการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามประมวล
รัษฎากรน้ันก็จะสงผลใหบุคคลธรรมดาแตละคนเสียภาษีในจํานวนที่แตกตางกัน ทั้งยังสงผลตอ
รายไดของรัฐที่มาจากภาษีดวย ดังน้ันการจะพิจารณาวาการแบงประเภทเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรมีความเหมาะสมหรือไมจึงมีความสําคัญ

จากที่ทําการวิเคราะหไปในบทที่ 4 การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เมื่อนําไปใชในเร่ืองของการแยกยื่นรายการและเสีย
ภาษีของคูสมรสสงผลตอการเสียภาษีของคูสมรส การหลบหลีกภาษีของสามีภริยา หนาที่และความ
รับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี การหักคาใชจาย และการแยกยื่นรายการและเสียภาษีระหวาง
มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2)

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2) ดังกลาวยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีแบบ
กาวหนา ทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีในปจจุบันในหลายประการ

นอกจากน้ีการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) ดังกลาวยังมีความแตกตางจากการแบงเงินไดพึงประเมินของประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาค และในระดับโลกอีกดวย

1 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ก หนาเดิม.
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ผูวิจัยเห็นวา เพื่อใหการแบงประเภทเงินไดพึงประเมินมีความเหมาะสม ไมขัดตอ
หลักการทางภาษีดังที่กลาวมาขางตน ควรนําเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)
กับ มาตรา 40 (2) มารวมใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน เพื่อชวยขจัดปญหาตางๆ ที่
กลาวมาขางตน นอกจากน้ี ผูวิจัยมีเหตุผลสนับสนุน 4 ประการเพื่อนําเงินไดพึงประเมินทั้ง 2
ประเภทดังกลาวมารวมกัน คือ

ประการที่ 1 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
40 (2) เปนเงินไดพึงประเมินที่ผูวิจัยเห็นวาจัดแบงไดเปน 2 กลุมเหมือนๆ กัน คือ

กลุมที่ 1 เงินไดจากนํ้าพักนํ้าแรง เปนเงินไดที่เกิดจากการทํางานใหกับนายจ างตลอด
ระยะเวลาการจางงาน ไดรับตามกําหนดระยะเวลาการจางงาน และ เงินไดที่เกิดจากการทํางาน
ใหกับนายจางโดยใหตามผลสําเร็จของงาน

กลุมที่ 2 เงินไดที่ไมไดเกิดจากนํ้าพักนํ้าแรงโดยตรงแตเปนเงินไดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ
ที่สืบเน่ืองมาจากนํ้าพักนํ้าแรง เชน เงินไดที่นายจางหรือผูจายเงินจายใหเพราะการเปนลูกจาง หรือ
เพราะการที่รับทํางานให

หมายเหตุ : รายละเอียดในการจัดกลุมของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับ
มาตรา 40 (2) ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 3

นอกจากน้ีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
ยังเปนเงินไดที่มีตนทุนของการไดมาไมมากเชนเดียวกันดวย

หมายเหตุ : รายละเอียดของที่มาของการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมิน
ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 2

ประการที่ 2 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(2) เปนเงินไดพึงประเมินที่ผูวิจัยเห็นวา มีการกําหนดในเร่ืองของการหักคาใชจายที่ใชหลักการ
เดียวกัน แสดงถึงความเกี่ยวของ สอดคลองกันของเงินไดทั้ง 2 ประเภท

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ บัญญัติไววา “เงินไดพึงประเมินตามความใน
มาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตรวมกันตองไม
เกิน 60,000 บาท” จากบทบัญญัติดังกลาวของประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหนําเงินไดพึงประเมิน
ทั้ง 2 ประเภทมาหักคาใชจายเปนการเหมารวมกันแลวไมเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด ผูวิจัยมี
ความเห็นวา เงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทดังกลาวมีความเกี่ยวของ สอดคลองกัน สามารถนํามา
รวมเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกันได

ประการที่ 3 การนําเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทดังกลาวมารวมกันก็ไมสงผลเสีย
ใดๆ ตอรายไดของรัฐ ยกตัวอยางเชน ในเร่ืองของการหักคาใชจายหากมีการนําเงินไดพึงประเมิน
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ตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) มารวมกัน ในสวนของการหักคาใชจาย
น้ันก็ยังสามารถหักคาใชจายไดในจํานวนเทาเดิม คือ

การหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ บัญญัติไววา “เงินไดพึงประเมิน
ตามความใน มาตรา 40 (1) และมาตรา 40 (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แต
รวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท”

จากบทบัญญัติดังกลาว การหักคาใชจายจะเปนดังน้ีคือ
ตัวอยางที่ 1 กรณีมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เพียงประเภทเดียว
มีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 200,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 140,000 บาท

(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 200,000 บาท เทากับ 80,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหักคา
ใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

ตัวอยางที่ 2 กรณีมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เพียงประเภทเดียว
มีเงินคานายหนา(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 100,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 40,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 60,000 บาท
ตัวอยางที่ 3 กรณีมีทั้งเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 (2)
มีเงินเดือน(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 200,000 บาท
มีเงินคานายหนา(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 100,000 บาท
รวมเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภท 300,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 240,000 บาท

(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 300,000 บาท เทากับ 120,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหักคา
ใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

ตัวอยางที่ 4 กรณีน้ีเปนกรณีที่สมมติขึ้น หากมีการนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(1) และเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) มารวมกัน

มีเงินเดือน(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (เดิม)) 200,000 บาท
มีเงินคานายหนา(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (เดิม)) 100,000 บาท
รวมเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภท
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(ในที่น้ีใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน(ใหม)) 300,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 240,000 บาท

(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 300,000 บาท เทากับ 120,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหักคา
ใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

การหักคาใชจายของสามีภริยา
ตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ บัญญัติเอาไววา “เงินไดพึงประเมิน

ตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แตรวมกันตอง
ไมเกิน 60,000 บาท

ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหน่ึง และความเปนสามีภริยาไดมีอยู
ตลอดปภาษี ใหตางฝายตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหน่ึง”

ตัวอยางที่ 5 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส โดยที่ฝายภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(1) และมาตรา 40 (2) ในกรณีน้ีภริยามีสิทธินําเงินไดพึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ไปแยก
คํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากสามีได สวนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
ภริยาตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของสามี การหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมินทั้ง 2
ประเภทดังกลาวตองเฉลี่ยหักตามสวน

ภริยามีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 300,000 บาท
ภริยามีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 200,000 บาท
รวมเงินเดือน และเงินคานายหนาของภริยา 500,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ัน เงินเดือน(เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) จํานวน 300,000 บาท
หักคาใชจายเฉลี่ยได = (60,000 ÷ 500,000) × 300,000 เทากับ 36,000 บาท
เงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) จํานวน 200,000 บาท
หักคาใชจายเฉลี่ยได = (60,000 ÷ 500,000) × 200,000 เทากับ 24,000 บาท
รวมแลวเงินไดของภริยาหักคาใชจายได 60,000 บาท
เงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจาย 440,000 บาท
สรุปก็คือ ภริยามีสิทธินําเงินเดือนซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) จํานวน

300,000 บาทไปแยกคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากนายหน่ึง (สามี)ได โดยหัก
คาใชจายเฉลี่ยได 36,000 บาท สวนเงินคานายหนาซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
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จํานวน 200,000 บาท ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของนายหน่ึง (สามี) โดยหักคาใช
จายเฉลี่ยได 24,000 บาท2รวมแลวเงินไดของภริยาหักคาใชจายได 60,000 บาท

ตัวอยางที่ 6 ภริยาอาจใชวิธีเลือกหักคาใชจายเปนการเหมาในเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท

ภริยามีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 300,000 บาท
ภริยามีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 200,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาทในเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)

ซึ่งหักได 60,000 บาท
ดังน้ันเงินไดพึงประเมินที่หักคาใชจายแลว 440,000 บาท

(หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 300,000 บาท เทากับ 120,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหัก
คาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

ตัวอยางที่ 7 กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส โดยที่ฝายภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40
(1) และมาตรา 40 (2) แตภริยาไมใชสิทธินําเงินไดพึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ไปแยก
คํานวณเพื่อเสียภาษีในนามของตนเองตางหากจากสามี แตใหรวมเสียภาษีไปกับเงินไดของสามีไป
เลย

ภริยามีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)) 300,000 บาท
ภริยามีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)) 200,000 บาท
รวมเงินเดือน และเงินคานายหนาของภริยา 500,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท

((หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 500,000 บาท เทากับ 200,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหัก
คาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

ตัวอยาง 8 กรณีน้ีเปนกรณีที่สมมติขึ้น การเสียภาษีของสามีภริยา หากมีการนําเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) มารวมกันใหเปนเงินไดประเภท
เดียวกัน และภริยาไมมีสิทธินําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)ไปแยกยื่นไดอีก

ภริยามีเงินเดือน (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เดิม) 300,000 บาท
ภริยามีเงินคานายหนา (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (เดิม) 200,000 บาท

2 มานิต นิธิประทีป และคณะ. เลมเดิม. หนา 246-247.
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รวมเงินเดือน และเงินคานายหนาของภริยา
(ในที่น้ีใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน (ใหม)) 500,000 บาท
หักคาใชจายรอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท ซึ่งหักได 60,000 บาท

((หมายเหตุ รอยละ 40 ของ 500,000 บาท เทากับ 200,000 บาท ซึ่งเกิน 60,000 บาท ดังน้ัน คงหัก
คาใชจายไดเพียง 60,000 บาท)

จากบทบัญญัติดังกลาวก็คือ หากมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เพียงประเภท
เดียวก็หักคาใชจายไดไมเกิน 60,000 บาท หากมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) เพียงประเภท
เดียวก็หักคาใชจายไดไมเกิน 60,000 บาท และหากมีเงินไดพึงประเมินทั้งสองประเภทก็ใหหัก
รวมกันแลวตองไมเกิน 60,000 บาท ดังน้ันหากมีการนําเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) กับเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) มารวมกันเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกัน ก็ยังคงใช
หลักการหักคาใชจายไดในอัตราเดิม คือ ใหหักรวมกันแลวตองไมเกิน 60,000 บาท (คือ เงินไดสอง
ประเภทรวมกันเปนเงินไดประเภทเดียวกันแลวหักคาใชจายไดไมเกิน 60,000 บาท) ทั้งในกรณีของ
บุคคลธรรมดา และในกรณีของคูสมรส

เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาหากเรานําเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทขางตนมารวมกัน
แลวมีการหักคาใชจาย การหักคาใชจายก็สามารถใชหลักการหักคาใชจายตามหลักการเดิม (หากไม
ตองการเปลี่ยนแปลงหลักการหักคาใชจาย แตในที่น้ีผูวิจัยไดเสนอแนะถึงเร่ืองการหักคาใชไวใน
บทที่ 5) โดยจะไดจํานวนเงินไดสุทธิที่จะไปคํานวณเพื่อเสียภาษีในจํานวนเดิม ไมกระทบตอ
หลักการในการกําหนดใหมีการหักคาใชจายที่ตองการใหประชาชนมีรายไดในการดํารงชีวิต

นอกจากน้ีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับมาจากนํ้าพักนํ้าแรงเหมือนกัน ในเร่ืองของการหักคาใชจายตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ ยังไดกําหนดใหเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทสามารถหักคาใช
จายเปนการเหมา ผูวิจัยมีความเห็นวา เงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทดังกลาวมีความสอดคลองกัน
สามารถนํามารวมเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกันได

ประการที่ 4 หากมีการนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวมารวมกันกอใหเกิดผลดีหลาย
ประการ คือ

1) ชวยสรางความเปนธรรมในสังคม การจัดเก็บภาษีถือเปนสวนหน่ึงที่ชวยสรางความ
เปนธรรมใหกับสังคม ผูที่มีรายไดมากซึ่งถือไดวาเปนผูมีความสามารถในการเสียภาษีมาก (ในกรณี
ของคูสมรส) ก็จะเสียภาษีตามความสามารถของตนโดยไมสามารถหลบหลีกภาษีได และเมื่อความ
เปนธรรมในสังคมเกิดขึ้นเพราะการจัดเก็บภาษี ก็จะสงผลใหประชาชนมีความสมัครใจในการเสีย
ภาษี ลดการหลบหลีกการเสียภาษีไดมากขึ้นอีกดวย
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2) ชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ความเหลื่อมล้ําในสังคมน้ัน เกิดจากปจจัยสําคัญ 2
ประการ คือ รายไดของบุคคลไมเทากัน และความมั่งคั่งของบุคคลไมเทากัน การที่มีบทบัญญัติตาม
กฎหมายที่ชวยลดการหลบหลีกในการเสียภาษีได ก็จะกอใหเกิดการกระจายความมั่งคั่งของบุคคล
ในสังคมได สามารถลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไดในที่สุด

3) ชวยใหรัฐมีรายไดจากภาษีมากขึ้น เมื่อการหลบหลีกภาษีไมสามารถทําได การ
จัดเก็บภาษีของรัฐก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหรัฐมีรายไดเพื่อนําไปใชในกิจการตางๆ เพื่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้นดวย

4) ชวยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บภาษี ลดปญหาในเร่ืองของความขัดแยงในการ
ตีความการบังคับใชกฎหมาย (เร่ืองของการหักคาใชจายในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามี) ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น

5.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหา การจัดแบงประเภทเงินไดพึงประเมินเพื่อการ

จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร โดยเปนความพยายามในการจัดเก็บภาษีเพื่อ
ตอตานการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไมไดจากบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร ตามแนวทางการ
ศึกษาตามวิทยานิพนธเลมน้ี

ประการที่ 1 ควรนําเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40
(2) มารวมกัน ไมใหมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีระหวางสามีภริยา

(ก) เพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของคูสมรส
(ข) เพื่อมิใหขัดตอวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี ภาษีแบบกาวหนา ทฤษฎีของการ

จัดเก็บภาษี และหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีในปจจุบัน
ประการที่ 2 ในเร่ืองของการหักคาใชจาย ในกรณีที่มีการรวมเงินไดพึงประเมินตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ใหเปนเงินไดพึงประเมินประเภทเดียวกันแลว
จากเดิมที่บทบัญญัติมาตรา 42 ทวิ กําหนดใหหักคาใชจายเปนการเหมา ซึ่งการหักคาใชจายเปนการ
เหมาโดยไมมีการกําหนดเพดานสูงสุดน้ัน ผูวิจัยเห็นวาเปนการละเมิดตอหลักความเปนธรรมใน
การจัดเก็บภาษีในแนวต้ังและขัดขวางตอความเปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหม 3 (ผูวิจัยได
นําเสนอไวโดยละเอียดในบทที่ 2)

3 จิรศักดิ์ รอดจันทร. เลมเดิม. หนา 157.
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ผูวิจัยเห็นวา ควรใหเปลี่ยนเปนการหักคาใชจายตามความจําเปนและพอสมควร ซึ่งเปน
การหักคาใชจายตามความเปนจริง ซึ่งมีหลักการวา คาใชจายที่จะนํามาหักไดน้ันตองเปนคาใชจาย
ตามปกติ มีความเกี่ยวของและจําเปนตอการประกอบกิจการ เปนคาใชจายตามจํานวนที่สมควรและ
เหมาะสมแกกิจการที่กอใหเกิดเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา
40 (2) ไมเปนรายจายที่กฎหมายหามมิใหหักเปนรายจาย เชน รายจายที่ผูมีเงินไดกําหนดขึ้นเองโดย
ไมมีการจายจริง และผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการหักคาใชจายพรอมที่จะใหพนักงานตรวจสอบได4

เพราะในปจจุบันคาครองชีพในการดํารงชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้น รายไดที่ประชาชนไดรับมา
จึงมีคาใชจายในการไดมาเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย การหักคาใชจายไดเปนการเหมาจํานวน 60,000
บาทน้ันอาจไมเหมาะสมในสภาพปจจุบัน จึงควรกําหนดใหมีการหักคาใชจายตามจํานวนที่ไดจาย
ไปจริงๆ และการใชหลักการหักคาใชจายตามความจําเปนและตามสมควรยังปองกันมิใหมีการหัก
คาใชจายเกินกวาความเปนจริง เพราะหลักการหักคาใชจายดังกลาวน้ัน ผูที่จะใชสิทธิในการหัก
คาใชจายไดจะตองมีหลักฐานคาใชจายที่จะพิสูจนใหกรมสรรพากรเห็นวามีคาใชจายตามจํานวนที่
ขอหักน้ัน ดังน้ันรายจายตางๆที่จะนํามาหักเปนคาใชจายไดจะตองเกี่ยวของโดยตรงกับการหา
รายไดจริงๆ พิสูจนกันไดจากหลักฐานที่นํามาแสดงเทาน้ัน

ประการที่ 3 เปนขอเสนอแนะที่สืบเน่ืองจากที่ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการหักคาใชจายตาม
ความจําเปนและตามสมควร เพื่อนําขอเสนอแนะดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งก็คือกรมสรรพากร  ควรออกคําชี้แจงในรูป
ของคําสั่งกรมสรรพากรใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีอยางชัดเจนและถูกตองในเร่ืองของการหักคาใชจาย
เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีเตรียมความพรอมในการจัดเก็บหลักฐานในการแสดงถึงคาใชจายที่ไดเสีย
ไปจริง เปนการปองกันมิใหผูเสียภาษีเสียสิทธิในการหักคาใชจายเพราะไมสามารถหาหลักฐาน
คาใชจายมาแสดงได

ประการที่ 4 อยางไรก็ตามในสวนของการหักคาใชจายน้ี การหักคาใชจายเปนการเหมา
ที่มีการกําหนดเพดานสูงสุดเอาไว นาจะสนับสนุนความเปนธรรมในการกระจายรายไดคร้ังใหม5

(ผูวิจัยไดนําเสนอไวโดยละเอียดในบทที่ 2) แตจากสภาพเศรษฐกิจปจจุบันการกําหนดใหมีการหัก
คาใชจายเปนการเหมาในอัตรารอยละ 40 รวมกันแลวไมเกิน 60,000 บาทน้ัน อาจยังไมมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากในสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน(เวลาที่ทําการวิจัยเปนชวงป พ.ศ. 2554-2555) ผูมี

4 กลุมนักวิชาการภาษีอากร. (2554). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2554. หนา 39.
5 จิรศักดิ์ รอดจันทร. เลมเดิม. หนา 157.
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เงินไดมีรายจาย (ตนทุน)ในการไดมาซึ่งเงินไดเพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึง เสนอแนะใหมีการหักคาใชจาย
เปนการเหมาโดยใหเพิ่มอัตราและเพดานสูงสุดในการหักคาใชจายใหสูงขึ้น โดยในการกําหนด
อัตราและเพดานสูงสุดดังกลาวควรนําไปพิจารณาประกอบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
GDP (Gross Domestic Product)6 เพื่อใหอัตราและเพดานสูงสุดที่ไดมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ เชน ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
และรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมให
หักจากเงินไดพึงประเมินโดยมีการเพิ่มอัตราและเพดานสูงสุดในการหักคาใชจายใหสูงขึ้น ซึ่งราง
พระราชบัญญัติดังกลาวไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแลว (ในป พ.ศ. 2549) แต
เน่ืองจากไดมีการเลือกต้ังใหม มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีชุดใหม จึงทําใหรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวยังมิไดมีการประกาศใชในปจจุบัน

หลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว กระทรวงการคลังจะใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา สามารถหักคาใชจายไดมากขึ้น จากเดิมที่กําหนดใหสามารถหักใชจายไดรอยละ 40 แต
รวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท เพิ่มเปนรอยละ 60 แตรวมกันตองไมเกิน 100,000 บาท เพื่อให
ประชาชนมีรายไดสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และใหผูเสียภาษีมีภาระนอยลง ซึ่งจะ
สงผลใหผูมีเงินได 230,000 บาท/ป หรือ 19,166 บาท/เดือน ไมตองเสียภาษี (จากเดิมมีเงินได
190,000 บาท/ป หรือ 15,833 บาท/เดือน ที่ไมตองเสียภาษี) ทั้งน้ีการเพิ่มวงเงินดังกลาวจะทําใหผูที่
ตองเสียภาษีมีรายไดเหลือเก็บออมมากขึ้น 7

ผูวิจัยไดเสนอแนะถึงการหักคาใชจายไว 2 แบบดวยกันทั้งการหักคาใชจายตามความ
จําเปนและพอสมควร กับการหักคาใชจายเปนการเหมาโดยใหเพิ่มอัตราและเพดานสูงสุดในการหัก
คาใชจายใหสูงขึ้น ซึ่งการหักคาใชจายทั้ง 2 แบบน้ีผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมสําหรับใชในการ
หักคาใชจาย ผูวิจัยเสนอแนะใหเปนทางเลือกของผูเสียภาษีวามีความสมัครใจใชการหักคาใชจาย
แบบไหน แตเมื่อผูเสียภาษีเลือกใชการหักคาใชจายแบบใดแลว หากหักคาใชจายไดนอยกวาจํานวน
ที่ขอหัก ก็หักคาใชจายไดเพียงเทาน้ัน จะกลับไปขอหักคาใชจายในอีกวิธีไมได

6 คือ มูลคาการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทายของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (1 ปปฏิทิน) ซ่ึงมีคา
เทากับมูลคาเพ่ิม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกประเภทในขอบเขตพ้ืนที่ของประเทศ
และเปนสวนหนึ่งในการคํานวณรายไดประชาชาติ (National income)

7 สํานักงานบัญชี A&V – บอรดบัญชีและภาษ.ี (2549, สิงหาคม). ลดหยอนภาษีหักคาใชจาย 60%.
สืบคนเม่ือ 18 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.avaccount.com/accountcontent/index.php?topic=4912.0
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ประการที่ 5 ในกรณีที่มีการรวมเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) เขาดวยกันแลว เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรจะ
คงเหลือเพียง 7 ประเภท ผูวิ จัยมีความเห็นวาในสวนของการเสียภาษีของคูสมรสยังคงใหใช
หลักการเดิมตามมาตรา 57 ตรี คือ ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีภริยาน้ัน ถาสามีและภริยาอยู
รวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และไมให
มีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีของคูสมรส ซึ่งจะสงผลใหการจัดเก็บภาษีสอดคลองกับการเสีย
ภาษีของคูสมรส(ซึ่งใชหนวยครอบครัวในการรวมเงินไดเพื่อมาเสียภาษี) เมื่อนํามาใชประกอบกับ
หลักความเปนธรรมของ Adam Smith และสอดคลองกับหลักการกระจายรายไดคร้ังใหม

การแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินมีความสําคัญตอรายไดของรัฐที่มาจากภาษี
ดังน้ัน ควรมีการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินใหมีความเหมาะสมตอการจัดเก็บภาษีของรัฐ
ใหมากที่สุด แตในขณะเดียวกันตองไมใหกระทบตอประโยชนสวนไดเสียของประชาชนผูเสียภาษี
ดวย ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการแบงประเภทของเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2) ตามที่วิทยานิพนธเลมน้ีนําเสนอ หวังวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนาประมวลรัษฎากรตอไป
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