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บทคัดย่อ 

 
เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้ช าระให้แก่สหกรณ์เป็นทุนที่มีความส าคัญในการด ารงอยู่

และการด าเนินกิจการของสหกรณ์อย่างมั่นคง  ซึ่งจะน าประโยชน์มาสู่สมาชิกของสหกรณ์ 
อย่างแท้จริง ในปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์  ที่สามารถ 
ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม เป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่จะส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รัฐบาลจึงควรน ามาตรการ
ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์  ผู้วิจัยจึง 
มุ่งศึกษากรณีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของตัวบรรเทาภาระภาษี  คือ เพื่อให้รัฐ
ใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท โดยการก าหนดการหักค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ต่างขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ 
และนโยบายในการบริหารของแต่ละประเทศว่ารัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม หรือให้
ความช่วยเหลือแก่ประชากรของรัฐในรูปแบบใด ดังนั้น หากมีการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหัก
เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีข้อดีต่อรัฐบาลในการใช้นโยบายทางด้าน
ภาษีมาสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยที่รัฐบาลไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุน
โดยตรงเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสหกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการ 
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ในอีกประการหนึ่งด้วย  รัฐบาลจึงควรเพิ่ม
กฎหมายให้สามารถน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้  
บุคลธรรมดา โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดี หลักความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีควบคู่กัน 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยการ
ให้น า เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ส าหรับปีภาษีนั้น 
โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นคร้ังแรก 
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ดังกล่าวนั้น จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ การได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 
และการผิดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ไว้อย่างละเอียดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เพื่อความชัดเจนและแน่นอนในการปฏิบัติต่อไป  DPU
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ABSTRACT 

 
The capital spent to organize the cooperative is from the stakeholders' shares. 

Therefore, the paid share to the cooperative is paramount to the corporative' stable maintenance 
and operation organization which truly brings the members prosperity. Today, some people 
cannot yet realize the true benefits of the cooperative system that can economically and 
sociallybenefit allowing people to help themselves and one another. To promote the corporative, 
government should give the cooperative members individual tax privilege to convince people to 
join the cooperative. The researcher aims to study the case where the money spent to purchase 
cooperative share can be personal income tax reliefs. 

The study indicates that one aim of tax relief is being governmental machinery to 
promote people or some certain activities by regulating income tax reliefs for both Thai and 
foreign people depending on the type of their income and administrative policy of each country 
that what kind of activity support and assistance the government wish to provide for people. 
Therefore, should the share money be personal tax reliefs, the government will be benefited in 
aspect of tax policy supporting activities without having to provide direct support money to assist 
the cooperative's activities. Moreover, the cooperative will also be benefited in aspect of 
increasing the capital flowing to spend on the cooperative's activities, helping one another among 
members, as well as supporting the members' saving. The government should pass a law to allow 
the cooperative share paid money to be personal tax reliefs with specific and clear measures to 
correspond with the principle of the righteous tax collection and effective tax collection. 
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Therefore, the researcher suggests that there should be an amendment adding 
Ministerial regulation on revenue exception from the actual cooperative share paid money from 
the cooperative registered under the regulations on cooperatives but not exceed than 150,000 Bath 
for that revenue year. The person granted the personal income tax exception must buy the 
cooperative share for at least 5 consecutive years from the date of first purchase. The money 
under such the exception is to be thoroughly specified regulations, conditions, and methods on tax 
benefit receiving and breach of conditions to receive the benefits in a declaration by Director of 
Revenue Department for the clarity and consistency for further operation.  DPU
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอุปการคุณของผู้ มีพระคุณหลายท่าน  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่ได้สละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่รับเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี และรองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า ที่รับเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิชัย จิตรพิศาล และคุณแม่วิจิตร จิตรพิศาล 
ที่ให้ความรักความเมตตาและก าลังใจ แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตลอดมาจนประสบความส าเร็จ และ
ผู้วิจัยขอขอบคุณน้องสาว น้องชาย เพื่อน ๆ รุ่นพี่ และเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นก าลังใจที่ดี และคอยอยู่
ช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา  

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ 
ผู้วิจัยขอนอบน้อมมอบความดีทั้งหมดให้บุพการี  ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอนอบน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

สหกรณ์เป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในการส่งเสริม
การรวมตัวกันของบุคคลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามหลักการสหกรณ์1 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  การจัดตั้งสหกรณ์และการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดย
วิธีการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีทุนของสหกรณ์มาจากเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกแต่ละคนรวมกันทั้งหมด ดังนั้นเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ได้ช าระให้แก่สหกรณ์แล้วจึงเป็นทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ที่มีความส าคัญในการด ารงอยู่และการด าเนินกิจการต่อไปอย่างมั่นคง  
อันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง2 

ปัจจุบันภาคสหกรณ์ไทยโดยรวมมีจ านวน 10,834 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์จ านวน 
6,704 แห่ง (ภาคเกษตรจ านวน 3,732 แห่ง นอกภาคเกษตรจ านวน 2,972 แห่ง) และกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 4,130 แห่ง มีจ านวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 12 ล้านเศษคน คิดเป็นร้อยละ 18.57 ของประชากร
ทั้งประเทศ มีทุนด าเนินงานรวมเท่ากับ 2.06 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจรวม 1.98 ล้านล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)3 

                                                           
1 จาก โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (รายงานฉบับสุดท้าย) 

(น. 1),โดย ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  2556, กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

2  ค าพิพากษา ศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขแดงที่ 51/2557. 
3  จาก ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2556 (น. 4),โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2557, กรุงเทพฯ: 

ตะวันออก. 
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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ภาคสหกรณ์จะมีสมาชิกจ านวนทั้งสิน 12 ล้านเศษคน แต่มีสมาชิก
สหกรณ์บางส่วนยังมีความเข้าใจระบบสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับหลักการ วิธีการและอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ ท าให้เข้ามาในระบบสหกรณ์โดยหวังผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม  ประชาชนกลุ่มนี ้
จึงยังไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของระบบสหกรณ์  ที่สามารถให้ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมส่วนรวม เป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการที่
จะส่งเสริมสหกรณ์โดยให้ประชาชนส่งค่าหุ้นเพื่อเป็นทุนในการด าเนินกิจการมากขึ้น ควรจะใช้
มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ส าหรับมาตรการทางภาษีที่ รัฐบาลใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาภาระภาษีที่ใช้อยู่  
ในปัจจุบันมีหลายลักษณะ ซึ่งมาตรการทางภาษีที่จะน ามาจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ผู้เขียนสนใจในประเด็นเร่ืองการน าเงินค่าซื้อหุ้นมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ซึ่งการหักค่าลดหย่อนเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ปรับปรุงฐานภาษีให้เป็นธรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ภาษีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล4 

ค่าลดหย่อนภาษี ถือเป็นรายจ่ายของรัฐบาลประเภทหนึ่ง (Tax Expenditure) ซึ่งให้ผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับกรณีที่รัฐบาลจ่ายงบอุดหนุนให้ประชาชนบางกลุ่ม  บางพวก เพื่อน าเงิน
ไปลงทุนท ากิจกรรมอะไรบางอย่างตามที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม5 

ปัจจุบันค่าลดหย่อนภาษีมีทั้งหมด 17 รายการ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้  
1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 2. ค่าลดหย่อนการออมเพื่อวัยเกษียณและประกัน 3. ค่าลดหย่อน 
ที่อยู่อาศัย 4. ค่าลดหย่อนเงินบริจาค 5. ค่าลดหย่อนซื้อกองทุนหุ้นระยะยาว 

เมื่อศึกษาจากแนวคิดการปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากร ค่าลดหย่อนภาษี
ควรอยู่ภายใต้หลักการดังนี้คือ 

1. เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบางกลุ่มที่มีเป้าหมายทางสังคม 
2. เป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐบาล 
3. เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้6 
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีที่จะจูงใจให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ

ส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์มีเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวอีกทางหนึ่ง

                                                           
4  จาก ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น.119), โดย บุญธรรม ราชรักษ์, 2552, กรุงเทพฯ:  

ทีทีเอ็นเพรส. 
5  จาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์, โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556, กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
6  แหล่งเดิม. 
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โดยใช้ระบบสหกรณ์นั้น จึงควรศึกษาการใช้วิธีทางภาษีเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลธรรมดาที่ก าลัง
ตัดสินใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์มีแรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น   
โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะกรณีการหักค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้น โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
ผลประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุนในกิจการประเภทอ่ืน โดยอาศัยหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
และหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมาวิเคราะห์  
  
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี วัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระทางภาษี 
โดยใช้ค่าลดหย่อนภาษี และศึกษาแนวคิด หลักการสหกรณ์ ประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ ์เทียบเคียงกับแนวคิดการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ  
 2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของการน าเงินค่าซื้อหุ้นของสหกรณ์มาเป็น
ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 4. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมบทกฎหมายของประเทศไทยควรมีการหัก 
ค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ มาเป็นมาตรการในการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 เงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ช าระให้แก่สหกรณ์แล้วเป็นทุนในการด าเนินการที่
ส าคัญของสหกรณ์ ดังนั้นหากจะส่งเสริมสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตามหลักการ 
วิธีการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงแล้ว และสมาชิกได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ 
อย่างแท้จริง สมควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเพื่อเป็นทุนในการด าเนินการสหกรณ์ 
และเป็นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ไปในขณะเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
เพิ่มเติมกฎกระทรวงโดยการให้น าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็นค่าลดหย่อนหักออกจากเงินได้
พึงประเมินในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันจะเป็นการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
และส่งเสริมการออมอย่างแท้จริง 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของการน าเงินค่าซื้อหุ้นของ
สมาชิกสหกรณ์มาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์จาก
หลักการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของต่างประเทศ  และวิเคราะห์เปรียบเทียบจาก
ผลประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกิจการประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้มีการ
เพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการใช้เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาเป็นค่าลดหย่อนภาษี  
เพื่อเป็นแรงจูงในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับต่าง ๆ 
ประมวลรัษฎากร ค าพิพากษา หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากร หนังสือตอบข้อหารือของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ค าอธิบายต าราทางวิชาการ วารสารทางกฎหมาย บทความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาผลดี ผลเสีย และข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบแนวคิดและหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี วัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระทางภาษี 
โดยใช้ค่าลดหย่อนภาษี และศึกษาแนวคิด หลักการสหกรณ์ ประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ ์เทียบเคียงกับแนวคิดการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ  
 2. เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 3. เพื่อทราบถึงผลดีผลเสียของการน าเงินค่าซื้อหุ้นของสหกรณ์มาเป็น ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 4. เพื่อทราบว่าประเทศไทยควรมีการเพิ่มเติมกฎกระทรวง เพื่อให้มีการหักค่าลดหย่อนจาก
เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาเป็นมาตรการในการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
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บทที ่2 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการสหกรณ์ 

 
วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือการเป็นแหล่งรายได้ 

ที่ส าคัญของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ นอกจากนี้แล้วภาษีอากรยังมี
ประโยชน์ในอีกหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระจายรายได้ของประชาชน การลดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจน รวมถึงการใช้ภาษีอากรเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วย ซึ่งการน าภาษี
อากรมาใช้เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นจ าเป็นจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีทั้งทางภาษี
อากร ทางการลง และทางการสหกรณ์ เพื่อที่จะใช้ในการน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดเก็บภาษีอากร และแนวคิด
ทฤษฎีการลงทุนและการออม รวมถึงแนวคิดและหลักการสหกรณ์ 
 
2.1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษีอากร 
 2.1.1  ความหมายของภาษีอากร 

การศึกษาเร่ืองภาษีอากร จ าต้องศึกษาที่มาแนวคิด วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี
อากร รวมถึงฐานภาษี เพื่อใช้ในการประเมินภาษีอากร โดยต้องค านึงถึงภาระภาษี และความคุ้มค่า
ในการจัดเก็บ รวมถึงความเป็นธรรมแก่ประชาชน และรัฐประกอบกัน ดังนี ้

ส าหรับนิยามค าว่า “ภาษีอากร” มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
“ภาษี คือการเก็บเงินจากประชาชนโดยเป็นการบังคับของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งประชาชน  

ผู้ถูกเก็บเงินนั้นจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ภาษี คือเงินที่เคลื่อนย้าย
จากประชาชนไปสู่รัฐ โดยประชาชนผู้เสียภาษีจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรงจากรัฐ ซึ่งภาษีจะถูก
จัดเก็บจากการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การหาและมีเงินได้ การใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภค  
การมีหรือถือครองทรัพย์ เป็นต้น”1 

อย่างไรก็ตามในความหมายที่นิยมศึกษาคือ ของนักเศรษฐศาสตร์ภาษีอากร ที่ได้ให้ 
ค านิยามค าว่า “ภาษีอากร” ไว้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ภาษีอากร ดังนี ้

                                                           
1  จาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 3), โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556,

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดย ส านักแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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เอ็ดวิน โรเบิร์ต แอนเดอสัน เซลิกแมน (E.R.A Seligman) ได้นิยามว่า “ภาษีอากร” คือ 
สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรเพื่อน ามาใช้จ่ายเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยมิได้มี   
สิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี ซึ่งจากค านิยามมีสาระส าคัญแยกได้ 3 ประการ คือ ประการแรก 
สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรโดยการบังคับ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ สิ่งของ ผลประโยชน์ หรือ
บริการ ประการที่สองภาษีที่จัดเก็บได้ต้องน าไปใช้จ่ายเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และประการที่สาม 
ผู้เสียภาษีอากรนั้นจะได้รับประโยชน์จากภาษีทางอ้อม เช่นการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สาธารณะ
ร่วมกัน 

ซีเอ็ม อัลแลน (CM. Allan) ได้นิยามความหมายของภาษีอากร ว่า ภาษีอากรเป็นเงินได้ 
หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ยกเว้นการกู้ยืมและรายจ่ายโดยตรง
ส าหรับ ค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นเพื่อสาธารณะ ซึ่งประชาชนได้จ่ายเต็มตามต้นทุนการผลิต
ของสินค้าและบริการนั้น2 

ส าหรับแนวคิดของนักการคลัง ที่นิยมศึกษาของฝร่ังเศส ได้ให้ความหมายของภาษี
อากรไว้ว่า ภาษีเป็นเงินตราที่รัฐบังคับเรียกเก็บจากพลเมืองเพื่อใช้ในกิจการที่เป็นภาระสาธารณะ3 

แกซตัน เจซ (M. GESTON JEZE)4 เห็นว่า “ภาษีเป็นเงินตราที่มีลักษณะถาวร และ 
ไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยน โดยรัฐใช้อ านาจบังคับเรียกเก็บจากปัจเจกชน” 

ศาสตราจารย์พอล-แมร่ี กอดแม็ธ ( Paul-Marie Gaudemet)5 เห็นว่า “ภาษีเป็นเงินตราที่
รัฐใช้อ านาจบังคับจัดเก็บตามสัดส่วนแห่งความสามารถของประชาชนเพื่อครอบคลุมภาระ
สาธารณะ” 

จากนิยามที่ได้ศึกษาข้างต้น จึงสรุปสาระส าคัญของภาษีอากร ได้ 4 ประการ ดังนี้6 
1. ภาษีอากรต้องมีลักษณะเป็นการบังคับ โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่แน่นอน ก าหนดประเภทของภาษี ตัวบุคคลที่ต้องเสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษี รวมถึงเวลาและสถานที่ในการเสียภาษี ด้วยเป็นต้น 

2. ภาษีอากรต้องมีสภาพบังคับโดยรัฐต้องตราเป็นกฎหมาย เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับ
ทุกคนโดยเสมอภาค และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้หากบุคคลใดไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

                                                           
2  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น.1). เล่มเดิม. 
3  จาก กฎหมายภาษีอากร (น. 1), โดย ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2556, กรุงเทพฯ: จตุลักษณ์ 79. 
4  From Cours de Finances publiques, Girard, by M. GESTON JEZE, 1931. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
5  From paris: Monchrestien, by Paul-Marie Gaudemet, 1981. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
6  จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น. 2),โดย โกเมนทร์ สืบวิเศษ, 2548, กรุงเทพฯ: 

ชวนพิมพ์. 
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ตามที่กฎหมายก าหนด ผู้นั้นต้องได้รับโทษ ไม่ว่าค่าปรับหรือเงินเพิ่ม หรืออาจต้องได้รับโทษ
ประการอ่ืน 

3. เงินภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บ ต้องน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะทั่วไป ต้องไม่เป็น
การเฉพาะเจาะจง ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ต้องเป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐน้ัน  

4.  ผู้เสียภาษีอากร จะไม่ได้รับผลประโยชน์เป็นการส่วนตัว แต่จะได้รับประโยชน์
ทางอ้อมจากรัฐ หรือที่รัฐได้จัดสวัสดิการให้เท่านั้น เช่น รัฐสร้างสาธารณูปโภคเพื่อประชาชน 
ใช้ร่วมกัน เป็นต้น 
 2.1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร  

วัตถุประสงค์หลัก  ในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเป็นรายได้ที่ส าคัญของรัฐ และ
วัตถุประสงค์รอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการรัฐได้ โดยรัฐสามารถก าหนด
ประเภทภาษีอากร ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร อัตราภาษีอากร ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ของรัฐ  

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร มี 6 ประการ ดังนี้ 
1)  เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ (Raising Revenue) 
ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุดที่รัฐบาลจะน ามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี7 ภาษีอากรที่จะสร้างรายได้ให้รัฐได้ดี ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร สามารถปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ เช่น ภาษีอากรในประเทศที่เจริญแล้วมีความแตกต่างจากภาษีอากร
ในประเทศที่ด้อยพัฒนา กล่าวคือ ในประเทศที่เจริญแล้วภาษีอากรทางตรง (Direct Tax) เป็นภาษีที่
ท ารายได้ส่วนใหญ่ให้กับประเทศ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น ส่วนประเทศที่ด้อยพัฒนา 
จะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ซึ่งเป็นภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่รู้ตัวว่าตนได้ 
เสียภาษีไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีการค้า เป็นต้น8  

2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน (Regulatory Taxation) 
ด้วยลักษณะของภาษีอากร มีสภาพบังคับอยู่ในตัว จึงท าให้ภาษีอากรมีส่วนในการ

ก าหนดการอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมหรือลดปริมาณการอุปโภค
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิด รัฐบาลจึงสามารถก าหนดอัตราภาษีที่สูง กับสินค้าประเภทนั้น 
ได้เช่น เคร่ืองส าอาง รถยนต์ สุรา ยาสูบ เป็นต้น9 

                                                           
7  แหล่งเดิม. 
8  จาก เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1 (น. 9), โดย ปรีดา นาคเนาวทิม, 2525, กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์ 
9  แหล่งเดิม. 
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3)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้ของประชาชน (Taxation for Income 
Distribution) 

รัฐสามารถก าหนดนโยบายทางภาษีอากรในอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) เพื่อให้ 
ผู้ที่มีรายได้สูงจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นไปตามฐานรายได้  ซึ่งการจัดเก็บภาษีตาม
ความสามารถนี้ เป็นวิธีการน าเงินจากผู้มีรายได้สูง ไปช่วยผู้มีรายได้น้อยกว่า แต่วิธีนี้อาจเกิดผลเสีย
ประการหนึ่งคือ เป็นการบั่นทอนก าลังใจของผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูง เนื่องจากผู้เสียภาษีจะคิดว่า 
เมื่อหารายได้เพิ่มขึ้นจะท าให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง10 

4)  เป็นการรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ  
เสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศอาจเกิดความผันผวนได้ซึ่งอาจจะเกิดจาก

เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ประชาชนมีรายได้น้อยลง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น เกิดภาวะเงินฝืดท าให้มี
ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศน้อยลง หรือการเกิดภาวะเงินเฟ้อท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียน 
ในประเทศมีมากเกินไป11 ซึ่งปัญหาเหล่านั้น รัฐสามารถน ากลไกด้านภาษีอากรเข้ามาแก้ปัญหา
เศรษฐกิจดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยการเพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้น เพื่อดึงเงินจากประชาชน และเป็นการ 
ลดอ านาจการซื้อของประชาชน เมื่อประเทศอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ
ภาวะเงินฝืด (Deflation) ที่รัฐต้องเพิ่มอ านาจซื้อให้แก่ประชาชน โดยการลดอัตราภาษีอากรลง  
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย12 

5)  เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐ 
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื่อขยายฐานรายได้ให้แก่รัฐ คือรัฐอาจใช้วิธี

ลดอัตราภาษี เพื่อแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการลงทุน หรือเพิ่มอัตราภาษี เพื่อลดหรือ
จ ากัดการลงทุนของธุรกิจบางประเภทที่รัฐเห็นว่าไม่เหมาะสมได้ รวมทั้งใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการส่งออกและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ๆ และรวมทั้งการใช้
มาตรการทางการภาษีส่งเสริมการออมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีทุนเพียงพอ13 

6)  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 

เช่น ในกรณีที่รัฐบาลต้องการให้น าเงินมาลงทุนในรูปการถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลของไทยแทนที่จะน าเงินไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย  รัฐบาลก็จะใช้วิธีการเก็บภาษี

                                                           
10  แหล่งเดิม.(น.10). 
11  วิชาภาษีอากร ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น. 12). เล่มเดิม. 
12  เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1 (น. 12). เล่มเดิม. 
13  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 4). เล่มเดิม. 
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ดอกเบี้ยเงินฝาก และให้สิทธิยกเว้นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ในปัจจุบันรัฐบาลนิยมใช้มาตรการทางภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนนโยบายอีกหลาย ๆ เร่ือง 
ตามความเหมาะสมของภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งลักษณะเป็นการถาวรหรือเฉพาะกาลหรือตามกระแส
การเมือง เป็นต้น14 
 2.1.3  ฐานภาษีและหน้าที่ของภาษี 

2.1.3.1  ความหมายของฐานภาษี 
บุญธรรม ราชรักษ์ ได้นิยามความหมายของ “ฐานภาษี (Tax Base) คือสิ่งที่ใช้เป็นฐาน

ในการประเมินภาษีอากร ซึ่งสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีนั้นจะต้องค านึงถึงความสามารถของผู้เสียภาษี  
และรวมถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ การท ารายได้
ให้รัฐบาล การเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
และการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”15  

จิรศักดิ์ รอดจันทร์ นักวิชาการทางภาษีอากรได้รวบรวมความหมายของฐานภาษี  
ไว้ในหนังสือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ ดังนี้ 

“ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่จะต้องรับผิดในการเสียภาษี  เช่นเงินได้ ความมั่งคั่ง หรือ
ค่าใช้จ่าย”16 

“ฐานภาษี หมายถึง แหล่งที่มาทั้งหมดของรายได้ในการจัดเก็บภาษี  เช่น ก าไรของ 
นิติบุคคลเป็นแหล่งที่มาในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ตัวปัจเจกชนและเงินได้ของปัจเจกชน
เป็นแหล่งที่มาในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สินค้าและบริการเป็นแหล่งที่มาในการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม”17 

“ฐานภาษี หมายถึง กลุ่มของเงินได้ เงินได้ก่อนหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ  
(เงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ) หรือเงินได้หลังจากหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนต่าง  ๆ แล้ว 
(ก าไรสุทธิ) ที่ภาษีทางตรงถูกจัดเก็บ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ (การขายสินค้าหรือการให้บริการ 
ทางธุรกิจ) ที่ภาษีทางอ้อมถูกจัดเก็บ”18 

“ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษี (ภาษีหามาได้จากฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษี)”19 

                                                           
14  วิชาภาษีอากร ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น.14). เล่มเดิม. 
15  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น.4). เล่มเดิม. 
16  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น.105). เล่มเดิม. 
17  แหล่งเดิม. 
18  แหล่งเดิม. 
19  แหล่งเดิม. 

DPU



10 

2.1.3.2  ลักษณะของฐานภาษี 
จากการศึกษาความหมายของฐานภาษี ผู้วิจัยได้ศึกษาและพบว่ามีการแบ่งฐานในการ

จัดเก็บภาษีออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้20 
1)  ฐานภาษีที่เกี่ยวกับรายได้ (Income Tax Bases) 
ในทางทฤษฎีถือว่ารายได้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลได้ดี

ที่สุด และเป็นฐานที่กว้างใหญ่มาก กล่าวคือฐานภาษีเกี่ยวกับรายได้นี้จะพิจารณาถึงสภาพบุคคล  
เป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบุคคลมีความสามารถในการเสียภาษีต่างกัน  ก็ควรที่จะต้องเสียภาษีต่างกัน  
โดยปัจจุบันมีภาษีที่เก็บจากฐานรายได้ 3 ประเภทคือ 

(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้
ของบุคคลธรรมดา โดยจัดเก็บตามระยะเวลา เช่นปีละคร้ัง โดยเรียกว่าปีภาษี 

(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากก าไรหรือ
รายได้จากการประกอบกิจการของนิติบุคคลต่าง  ๆ โดยจัดเก็บตามระยะเวลา เช่น ปีละคร้ัง  
โดยเรียกว่าปีภาษี 

(3) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (Petroleum Income Tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของ
ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม 

2)  ฐานภาษีที่เกี่ยวกับการบริโภค (Consumption tax) 
ภาษีที่เกี่ยวกับการบริโภคจัดเก็บจากฐานการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน หรือ

มูลค่าซื้อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ การจัดเก็บภาษีจากการบริโภค มี 2 ประเภทคือ การจัดเก็บ
ภาษีจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการทั่วไป และการจัดเก็บภาษีจากสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ 
รัฐต้องการควบคุมการบริโภค ซึ่งสินค้าประเภทน้ีจะจัดเก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูง ภาษีที่จัดเก็บ
จากฐานการบริโภค ได้แก่  

(1) ภาษีการค้า (Business Tax) หรือ ภาษีการขาย (Sales Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากสินค้า
หรือบริการที่ซื้อขายเพื่อการบริโภค 

(2) ภาษีสรรพสามิต (Selective Sales Tax หรือ Excise Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากการ 
ซื้อขายสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง ซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือ
เป็นสินค้าที่รัฐต้องการควบคุมหรือจ ากัดการบริโภค 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) เป็นภาษีที่ เก็บบนฐานของมูลค่าที่ เพิ่มขึ้น 
ของสินค้าและบริการในขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอน 

                                                           
20  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น.4). เล่มเดิม. 
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(4) ภาษีสินค้าขาเข้า หรืออากรขาเข้า (Import Tariff) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่
น าเข้าจากต่างประเทศ  

3)  ฐานภาษีที่เกี่ยวกับความมั่งคั่ง 
ความมั่งคั่งเป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

เพราะความมั่งคั่งก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สินจึงเป็นเคร่ืองมือในการกระจาย
รายได้ให้มีความเป็นธรรม หรือเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้ใหม่ (Redistribution of Income) 
ซึ่งภาษีที่เก็บจากฐานความมั่งคั่งมีหลายชนิด ได้แก่ ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  
ภาษีรถยนต์และภาษีมรดก 

4)  ภาษีที่เก็บจากฐานอ่ืน ๆ  
รัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีจากฐานที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อที่จะใช้ภาษีเป็นเคร่ืองมือในการ

บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างตามนโยบายของรัฐบาล ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นต้น 
 
2.2  หลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 
 ระบบภาษีอากรที่ดีนั้น มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้รัฐทราบว่าควรมีการจัดเก็บภาษี
ประเภทต่าง ๆ อย่างไร จึงจะท าให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากที่สุด 
โดยมีหลักการจัดเก็บภาษีอากรหลายประการ ดังนี ้
 2.2.1  หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของ อดัม สมิทธ (Adam Smith)  

นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ชาวอังกฤษ ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งการภาษีอากรได้กล่าวไว้ 
ในหนังสือ The Wealth of Nation เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่า หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์  4 ประการ หรือที่เรียกว่า Adam Smith’s Canons ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
ใน ค.ศ. 1776 Adam Smith (2000:888-889) ได้เสนอหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี  (four canons of 
taxation) ไว้ 4 ประการในหนังสือ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
ดังนี้21 

1)  หลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค (Equity) 
พลเมืองของรัฐ ควรจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้22 ดังนั้นการจัดเก็บภาษีจะเกิดความเป็นธรรมเมื่อคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษีต่างกัน 

                                                           
21  From The Wealth of Nations (pp. 888-889), by Adam Smith,  2 00 0 . (อ้ า งถึ ง ใน  ภาษี เ งินได้ 

บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 6). เล่มเดิม. 
22  แหล่งเดิม. 
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เรียกว่า ความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) คนที่มีฐานะเท่ากันเสียภาษีเท่ากัน เรียกว่า 
ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity)23 

2)  หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty) 
การจัดเก็บภาษีต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี (Tax Unit) อะไรคือ

ฐานภาษี อัตราภาษีที่จัดเก็บ และก าหนดเวลาการช าระภาษี24 
3)  หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience) 
ความสะดวกจะช่วยให้ผู้เสียภาษียินดีปฏิบัติตามกฎหมายภาษี  โดยความสะดวกของ

การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การใช้ฟอร์มที่ไม่ยุ่งยาก มีช่องทางการช าระภาษีท าได้หลายช่องทาง25 
4)  หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี (Economy) 
การจัดเก็บภาษีย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้เสียภาษี ฝ่ายรัฐบาลต้องมี

สถานที่ บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ภาษีจ านวนหนึ่ง  เรียกว่า  
ต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ (Administrative Cost) ส่วนฝ่ายผู้เสียภาษีก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น 
ค่าเอกสาร การจัดท าบัญชี ค่าเดินทาง เรียกว่า ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี  (Cost of 
Compliance)26 

2.2.2  หลักความเป็นธรรม (Equity) 
หลักความเป็นธรรมในการเสียภาษี  (The Equity Principle of Taxation)  ระบุว่ า  

บุคคลสมควรเสียภาษีตามความต้องการของรัฐ ตามระดับความสามารถในการเสียภาษี  หรือ 
ตามระดับฐานประเภทอ่ืน ๆ แล้วแต่จะเลือกสรร เพื่อความชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น27  

การเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรม ไม่ควรค านึงถึงแต่เพียงรายได้ของบุคคล  
แต่ควรพิจารณาถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนของบุคคลนั้นด้วย เพราะบางคนถึงแม้จะมีรายได้น้อย  
แต่อาจมีทรัพย์สินหรือเงินทุนมาก กรณีเช่นนี้ควรถือว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการเสียภาษี
ได้มากด้วย นอกจากนี้แล้วการใช้จ่าย ยังน ามาพิจารณาความสามารถในการเสียภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
กล่าวคือผู้ที่มีเงินส าหรับใช้จ่ายมากก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีได้มากด้วย
เช่นกัน 

                                                           
23  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 29). เล่มเดิม. 
24  แหล่งเดิม. 
25  แหล่งเดิม. 
26  แหล่งเดิม. 
27  จาก ทฤษฎีภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ของไทย (น. 8), โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, 2528, กรุงเทพฯ: 

ดวงกมล. 
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การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถจะช่วยกระจายภาระภาษีออกไปท าให้เกิด  
ความเป็นธรรมในสังคม และลดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดในสังคมได้อีกด้วย 

หลักความเป็นธรรมของภาษีอากรจ าแนกความคิดออกได้เป็น  2 หลักใหญ่ ๆ คือ  
หลักความเป็นธรรมแบบสัมบูรณ์ (The Principle of Absolute Equity) และหลักความเป็นธรรม 
แบบสัมพัทธ์ (The Principle of Relative Equity) 

2.2.2.1  หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ 
ตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์นั้น ผู้เสียภาษีอากรทุกคนต้องเสียภาษีอากรคนละ 

เท่า ๆ กัน ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ไม่อาจน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
เนื่องจากจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้มากขึ้น 28 ตัวอย่างของการจัดเก็บ 
ภาษีอากรตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ซึ่งในประเทศไทยเคยจัดเก็บในอดีต คือ ภาษีรัชชูปการ 
(Poll Tax)29 

การจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ มีข้อบกพร่อง หลายประการ ดังนี้30 
ประการแรก การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักการนี้  มิได้ค านึงถึงความสามารถในการ

ช าระภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละคนอย่างแท้จริง เนื่องจากความสามารถในการหารายได้ 
(Earning Capacity) ของผู้เสียภาษีแต่ละคนย่อมต่างกัน 

ประการที่สอง การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักนี้ อาจมีผลท าให้จ านวนภาษีที่ผู้มีหน้าที่ 
เสียภาษีต้องช าระ “หนี้ภาษี” (Tax Liability) มีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางคน 

ประการที่สาม การก าหนดให้ผู้เสียภาษีทุกคนต้องเสียภาษีอากรเท่า  ๆ กันย่อมท าให้
อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate: ETR)ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างจ านวนภาษีที่จ่ายต่อรายได้ที่มี
ภาระภาษีของผู้มีรายได้น้อยจะสูงกว่าภาระภาษีของผู้มีรายได้มาก 

ดังนั้นการจะน าหลักการนี้ไปใช้ได้จริง  ย่อมไม่สะท้อนฐานะของบุคคลในทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกัน  

2.2.2.2  หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principle of Relative Equity) 
พิจารณาได้ว่าหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ไม่อาจน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ จึงได้มีผู้น า

แนวคิดเร่ืองหลักการความเป็นธรรมสัมพัทธ์ขึ้นมา ซึ่งหลักการนี้ได้อธิบายว่าเพื่อความเป็นธรรม
ต้องมีหลักในการจัดเก็บภาษี อยู่ 2 ประการ 

                                                           
28  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 43). เล่มเดิม. 
29  จาก ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย ภัทรภร เปี่ยมทองค า, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์. 
30  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 43). เล่มเดิม. 
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1)  หลักประโยชน์ที่จะได้รับ (Benefit Principles) 
หลักการนี้อธิบายว่า เมื่อผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ไปจากรัฐเท่าใดก็ควรเสียภาษีให้แก่

รัฐเท่ากับผลประโยชน์ที่ตนได้รับ  
ปรีดา นาคเนาวทิม ยังได้อธิบายหลักผลประโยชน์ที่ได้รับไปในแง่ที่ว่า  ผู้เสียภาษี 

ตามหลักนี้จะต้องเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผลิตโดยรัฐไปอุปโภคบริโภค โดยการซื้อนั้นจะต้อง
เป็นไปโดยความสมัครใจด้วย ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินค่าสินค้าและ
บริการให้แก่รัฐในรูปแบบของภาษี ซึ่งแสดงว่าผู้ที่จะต้องเสียภาษีอากร ได้แก่ ผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการที่ผลิตโดยรัฐเท่านั้น31 

อย่างไรก็ตามหลักประโยชน์ที่ได้รับมีข้อเสีย คือ หากประชาชนทราบว่าตนเองจะต้องมี
ส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสาธารณะของรัฐบาลตามผลประโยชน์ที่ตน  
ได้เปิดเผยออกมา ก็จะไม่มีประชาชนคนใดเปิดเผยผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ตนได้รับ ดังนั้นการ
จัดเก็บภาษีตามหลักการนี้เพื่อจะผลิตสินค้าสาธารณะแท้(Pure Public Goods32) ในสังคมขนาดใหญ่
จึงมีความยุ่งยาก 33 นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหายุ่งยากในการปฏิบัติหลายประการ กล่าวคือ สินค้าหรือ
บริการสาธารณะหลายอย่างที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชนไม่อาจก าหนดมูลค่าของประโยชน์ที่แต่ละ
คนได้รับได้ เช่นการป้องกันประเทศ กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น จึงมีปัญหาว่าควรเก็บภาษีตาม
หลักผลประโยชน์หรือไม่ เพราะประโยชน์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ทางสังคม เช่นการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาที่รัฐจัดสรรให้เต็มตามค่าใช้จ่าย 34 

2)  หลักความสามารถในการช าระภาษี (Ability to Pay Principles) 
การจัดเก็บภาษีตามความสามารถในการช าระภาษี  เป็นการจัดเก็บภาษีที่เป็นอิสระ  

โดยให้ผู้เสียภาษีทุกคนจะถูกเก็บภาษีตามก าลังความสามารถในการเสียภาษี  ซึ่งหลักการนี้จะไม่
สัมพันธ์กับการจัดหาหรือก าหนดปริมาณสินค้าสาธารณะที่รัฐบาลผลิตขึ้นได้  
                                                           

31  เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1 (น. 32). เล่มเดิม. 
32  Public Goods คือ สินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดราคาหรือค่าบริการ หรือ 

คิดราคาหรือค่าบริการที่ต่ ามาก เป็นสินค้าและบริการที่ประชาชนบริโภคร่วมกัน เช่นถนนสาธารณะ การบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงไม่สามารถกีดกันบุคคลใดให้ออกไปจากการบริโภคสินค้าและบริการดังกล่าวได้  และเป็นสินค้า
และบริการที่ไม่อาจปล่อยให้มีการผลิตและการกระจายเป็นไปตามกลไกตลาดได้  แต่รัฐต้องเข้ามาแทรกแซง 
เพื่อการบริโภคร่วมกันของประชาชน (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, วิทยากรเชียงกูล). (อ้างถึงใน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 17). เล่มเดิม). 

33  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น.45). เล่มเดิม. 
34  จาก เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ Public Economic (น. 124), โดย ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล, 

2528, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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จากหลักความสามารถในการช าระภาษีนี้ ประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษี
เท่ากันจะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่าย
ภาษีที่แตกต่างกัน ดังนั้น คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ ายภาษีสูงกว่าคนที่ 
มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า35 

ดังนั้นปัจจัยในการก าหนดความสามารถในการเสียภาษี นอกจากเงินได้แล้ว ยังรวมถึง  
(1) ลักษณะของบุคคล เช่น อายุและความพิการ 
(2) สถานภาพหรือสถานการณ์ของบุคคล เช่น สถานภาพการสมรส และความรับผิดชอบ/ 

รายจ่ายต่อครอบครัว 
(3) รายจ่ายอันเป็นที่มาของรายได้ 36 
การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถนั้น  จะครอบคลุมบทบาทของภาษีในการ 

กระจายความเป็นธรรมได้ 2 ด้านด้วยกัน คือ ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) และ
ความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) 

ก. หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีใ นแนวนอน (Horizontal Equity of 
Taxation) คือ บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันควรถูกจัดเก็บภาษีเท่ากัน หรือคนที่มีรายได้เท่ากัน
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่เท่ากัน37 ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้รายได้เป็นดัชนีวัดความสามารถ
ในการเสียภาษี ภาษีที่รัฐบาลใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเป็นธรรม คือ ภาษีเงินได้ (Income 
Tax) ในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล คนที่มีรายได้เท่ากันควรเสียภาษีเท่ากัน38 

ข. หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of Taxation) คือ
การที่บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันควรแบกรับภาระภาษีที่แตกต่างกัน หรือคนที่มีรายได้
มากจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต่ า (หรือคนรวยจ่ายภาษีในจ านวน
ที่สูงกว่าคนจน)39 เช่น นาย ก เป็นผู้มีรายได้สูงกว่า นาย ข ฉะนั้น นาย ก ควรเสียภาษีสูงกว่า นาย ข40 

ในการน าเอาหลักความเป็นธรรมทั้งสองประการไปประยุกต์ใช้ จะต้องวัดความสามารถ
ในการเสียภาษีของบุคคลออกมาเป็นเชิงปริมาณและควรสะท้อนถึงสวัสดิการทั้งหมดที่บุคคลนั้น
ได้รับ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงควรวัดก าลังความสามารถในความหมายอย่างกว้าง 

                                                           
35  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 23). เล่มเดิม. 
36  แหล่งเดิม.  
37  แหล่งเดิม.  
38  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 50). เล่มเดิม. 
39  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 29). เล่มเดิม. 
40  ทฤษฎีภาษีอากร The Theory of Taxation (น. 50). เล่มเดิม. 
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(Comprehensive)  นั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติ เราไม่สามารถวัดความสามารถในการเสียภาษี 
ในความหมายอย่างกว้างได้ เพราะบางกรณีไม่สามารถวัดมูลค่าได้ เช่นจิตใจ การพักผ่อนของ 
ผู้เสียภาษีแต่ละคนได้ ดังนั้นการจัดเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรมในแนวนอน จึงอาจใช้ดัชนี 
วัดความสามารถในการเสียภาษี 3 ประการ คือ  

1)  การใช้ฐานรายได้ 
รายได้ ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทั้งสิ้นของบุคคล

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยสามารถวัดได้ 3 ประการ คือ 
ประการแรก รายได้ที่เป็นตัวเงิน เช่นค่าจ้าง เงินเดือน ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล 
ประการที่สอง เป็นรายได้ที่เกิดจากการประเมิน เช่น การประเมินค่าเช่า กรณีอาศัย 

บ้านของตนเอง 
ประการที่สาม เป็นการประเมินจากราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะได้รับจริงหรือไม่ 
การพิจารณารายได้จากทางด้านแหล่งที่มาของบัญชีครัวเรือนนี้  รายได้จะเท่ากับ 

การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินสุทธิบวกด้วยการบริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง อันเป็นการให้ค านิยาม “รายได้” 
ในความหมายอย่างกว้าง 

2)  รายจ่าย 
เป็นเคร่ืองมือในการวัดปริมาณการใช้สิ่งของหรือบริการและทรัพยากรของชาติโดย 

คนคนหนึ่งไปมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ใช้สิ่งของและบริการไปมากมีความเป็นอยู่ในทางเศรษฐกิจจาก
การใช้นั้นดีกว่าผู้ที่ใช้สิ่งของและบริการไปน้อย บางประเทศจึงมีการจัดเก็บภาษีในอัตราแบบ
ก้าวหน้าเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ 

3)  ทรัพย์สินที่บุคคลแต่ละคนมีอยู่ 
เป็นเคร่ืองวัดก าลังในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบุคคลคนหนึ่ง ไม่ว่าโดย

ให้เช่า ให้กู้ เพื่อใช้จ่าย ซึ่งบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินไม่อาจท าได้ เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีรถยนต์ เป็นต้น 

พิจารณาได้ว่า รายได้เป็นเคร่ืองมือในการวัดความสามารถได้ดีกว่าเคร่ืองมืออ่ืน เช่น 
ในกรณีความสามารถทรัพย์สิน สามารถถูกท าให้ฐานหดหายได้ กรณีความสามารถด้านรายจ่าย 
เพราะการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นในการบริโภคเพื่อการยังชีพและการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  
ไม่อาจเป็นเคร่ืองวัดความสามารถที่ดี  และในทางปฏิบัติการเก็บภาษีจากการใช้จ่ายก็เป็นเร่ือง 
ยุ่งยากมาก41 
                                                           

41  ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
(น. 27). เล่มเดิม. 
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2.2.3  หลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง (Efficiency or Neutrality) 
2.2.3.1  หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี มีหลักว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บ

ภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีควร
ต้องต่ าที่สุด42 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษี มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาล ดังนั้น 
เพื่อที่จะหารายได้จากการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลได้อย่างเพียงพอ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ
บริหารจัดเก็บภาษีควรต้องต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ภาษีที่หาได้43 อีกทั้ง
และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษี ก็ถือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นของผู้เสียภาษี
ดังนั้นหากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีที่สูง อาจก่อให้เกิดความไม่เต็มใจ
ในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี และน ามาซึ่งการลดลงอย่างมากของรายได้ภาษี44 

ในกรณีรายได้ที่ใช้จ่ายได้นั้น มีผลคือยิ่งรายได้ที่ใช้จ่ายได้เหลือน้อยเพียงใด ผู้เสียภาษี 
ก็จะออมหรือลงทุนน้อยลงเพียงนั้น ส่งผลถึงความสามารถของผู้เสียภาษีที่จะเพิ่มรายได้จากเงิน
ออมและเงินลงทุนจึงถูกยับยั้งจากการลดลงของรายได้ที่ใช้จ่ายได้  ซึ่งจะท าให้เกิดผลที่ตามมาคือ
รายได้ของรัฐที่จะได้มาจากการจัดเก็บภาษีจากผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนก็จะลดลง
ตามไปด้วย45  

ส่วนกรณีรายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีจะน้อยลง เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่เต็มใจที่จะ
จ่ายภาษีเพราะค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่สูง  จะน าไปสู่การหลบหลีกภาษีหรือ 
การหนีภาษี46 

จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ได้ให้ความหมาย ของการหนีภาษีไว้ว่า “การหนีภาษี (Tax Evasion) 
คือ การใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการลดภาระ ปลดเปลื้องภาระภาษี หรือไม่จ่ายภาษีที่ 
ถึงก าหนดช าระให้แก่รัฐบาล ซึ่งการกระท าดังกล่าวมีความผิดทางอาญา และเป็นการกระท าที่ 
มีเจตนาไม่สุจริตหรือทุจริต เป็นการกระท าที่หลอกลวงหรือฉ้อโกงรัฐบาล เช่นการไม่ยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี หรือการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต”47 

                                                           
42  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 34). เล่มเดิม. 
43  แหล่งเดิม. 
44  แหล่งเดิม. 
45  แหล่งเดิม. 
46  แหล่งเดิม. 
47  แหล่งเดิม. 

DPU



18 

การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) คือ การกระท าโดยอาศัยกฎหมาย หรือช่องโหว่
ของกฎหมาย เพื่อลดภาระในการช าระภาษีอากรให้น้อยลง โดยการกระท าดังกล่าวอาจไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

การหลบหลีกภาษีอากร สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
1)  “การหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้ (Acceptable Tax Avoidance) คือ การลดภาระ

ภาษีหรือปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่มีอยู่ในกฎหมายภาษีหรือ 
อาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อลดภาระภาษี”48  

2)  “การหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้ (Unacceptable Tax Avoidance) คือ การลด
ภาระภาษี หรือปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่มีอยู่ในกฎหมายภาษีหรือ
อาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาษีเพื่อลดภาระภาษี ซึ่งเป็นการลดภาระภาษีหรือปลดเปลื้อง
ภาระภาษีที่ เป็นการใช้ประโยชน์จากตัวบทกฎหมายแต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ออก
กฎหมายที่เปิดให้มีช่องโหว่เช่นว่านั้นในกฎหมายภาษี”49 

“ในกรณีการหลบหลีกภาษีที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี คือ การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้”50 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายใน
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีในระดับต่ าในกระบวนการจัดเก็บภาษี 
คือลักษณะของหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี51 

2.2.3.2  หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีที่ต่ าแล้ว  ภาษีต้อง

ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจแก่ผู้ เสียภาษี ให้น้อยที่สุด (Minimum Unintended Effect) หรือ
ก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี (The Disincentive Effect)52 

นักวิชาการทางภาษีมีความเชื่อว่า ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ตนชอบและตนถนัด เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะถูกจัดเก็บภาษี  และผลที่

                                                           
48  แหล่งเดิม. 
49  แหล่งเดิม. 
50  แหล่งเดิม. 
51  แหล่งเดิม. 
52  แหล่งเดิม. 
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ตามมาคือ ผู้เสียภาษีจะเลือกประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะไม่ถูกจัดเก็บภาษี  หรืออาจเลือก
กิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีที่ไม่สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีที่สูง53  

การที่ภาษีบิดเบือนมีผลต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมของผู้เสียภาษี  ซึ่งท าให้ 
ไม่เกิดการจูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการยับยั้งการสร้างรายได้ของผู้เสีย
ภาษี ท าให้เกิดปรากฎการณ์ “ยับยั้งการสร้างรายได้” น าไปสู่ปรากฏการณ์ “ลดรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษี” (Revenue-Reducing Phenomenon) เพราะรัฐบาลอาจได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีใน
จ านวนที่น้อยลง เน่ืองจากการลดลงของฐานภาษี หรือฐานภาษีแคบลง54 

ในทางเศรษฐศาสตร์ “การบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ถูกเรียกว่า “ภาระส่วนเกิน” (Excess Burden) หรือ “ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ” 
(Deadweight Loss) ซึ่งมีผลก่อให้เกิดการสูญเสียด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล  

ดังนั้น หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของภาษี จึงไม่ต้องการให้เกิดความสูญ
เปล่าทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการจูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับต่ าท าให้เกิด
การบิดเบือนภาษี และเพื่อให้กระบวนการจัดเก็บภาษีท างานสอดคล้องกับความต้องการของ 
หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด  
อันจะน ามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบกระเทือน
ต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล โดยรัฐต้องมีกระบวนการจัดเก็บภาษี ที่เป็นกลางในทาง
เศรษฐกิจ หรือภาษีต้องก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีบิดเบือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด 
หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของภาษีจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “หลักความเป็นกลาง 
ทางเศรษฐกิจของภาษี”55 

2.2.3.3  หลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
ระบบภาษีควรมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ หรือระบบภาษีไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือ

บิดเบือนต่อการตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี  หรือมีผลกระทบต่อ
การเลือกของประชาชนทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด56 ซึ่งหลักความเป็นกลางของระบบภาษีถูกฝ่าฝืน
บ่อย ๆ ส่งผลให้กฎหมายภาษีบิดเบือนพฤติกรรมของผู้เสียภาษี ซึ่งการที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือ
บิดเบือนของภาษีต่อการตัดสินใจในการท าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด  ควรที่จะใช้แทน
หลักความเป็นกลางอย่างแท้จริง 

                                                           
53  แหล่งเดิม. 
54  แหล่งเดิม. 
55  แหล่งเดิม. 
56  แหล่งเดิม.  
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2.2.4  หลักความแน่นอน (Certainty) 
ภาษีที่จัดเก็บต้องมีความชัดเจนและแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นฐานภาษี เทคนิคการประเมิน

การกระท าตามอ าเภอใจของฝ่ายผู้เสียภาษี  เช่นรัฐต้องบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ 
ทางภาษี (ฐานภาษี การค านวณและการจัดเก็บ) อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ ผู้เสียภาษีสามารถค านวณ
ภาษีที่ตนต้องช าระได้ รวมทั้งมีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอน การจัดเก็บภาษีที่ไม่เคารพ
หรือสอดคล้องกับหลักความแน่นอนย่อมน ามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดเก็บ
ภาษีของเจ้าภาษีนายอากรที่ขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เป็นต้น57 

2.2.5  หลักความประหยัด (Economy) 
ภาษีทุกประเภทที่รัฐจัดเก็บได้ ควรมีจ านวนใกล้เคียงกับจ านวนภาษีที่ ผู้เสียภาษีได้

ช าระให้แก่รัฐ ซึ่งหมายถึง รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี และผู้เสียภาษีก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับภาษีนั้นให้น้อยที่สุดด้วย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบภาษีให้มากที่สุด แม้อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจะมีจ านวนน้อย แต่ต้องมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.6  หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Ligitimacy) 
ภาษีที่ดีจะต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในสายตาประชาชนผู้เสียภาษี อีกทั้งเป้าหมาย

และการท างานของระบบภาษีจะต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 58 รวมถึงต้องเป็นภาษีที่สามารถ
บังคับจัดเก็บได้จริง มิใช่ว่าเป็นภาษีที่ดีในทางทฤษฎีแต่น ามาใช้บังคับจริงไม่ได้  เพราะยากแก่ 
การปฏิบัติ59  
  
2.3  หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของรัฐบาล และเป็นเคร่ืองมือส าคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้60 
 2.3.1  เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

โดยที่โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นโครงสร้างภาษีแบบอัตราก้าวหน้า  
เพื่อให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือที่มีศักยภาพซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองมือพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจ 
3 อย่าง ได้แก่61 

                                                           
57  กฎหมายภาษีอากร (น. 55). เล่มเดิม. 
58  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น. 8). เล่มเดิม. 
59  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักการและบทวิเคราะห์ (น. 8). เล่มเดิม. 
60  จาก ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 (น. 9). โดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557, กรุงเทพฯ: 

เรือนแก้วการพิมพ์. 
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1)  เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Exemption) เป็นเคร่ืองมือที่สามารถป้องกันมิให้ 
ผู้มีรายได้ในระดับต่ าต้องรับภาระภาษีและยังท าให้การจัดเก็บภาษีง่ายขึ้น ซึ่งหากเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีอยู่ในระดับที่ต่ าเกินไป การบริหารการจัดเก็บภาษีก็จะท าได้ยากเนื่องจากครอบคลุม
จ านวนผู้ที่ต้องเสียภาษีจ านวนมาก 

2)  การก าหนดอัตราชั้นแรก (The First Rate) การจัดเก็บภาษีจากอัตราขั้นแรกเป็นหลักนั้น 
ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่จ าเป็นต้องเสีย 

3)  การก าหนดอัตราที่สูงขึ้นในลักษณะอัตราก้าวหน้า  (Progressive Higher Rates)  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความเป็นธรรม โดยหากก าหนดอัตราที่สูงมาก ก็จะสามารถสร้างรายได้
จ านวนมากขึ้นด้วย แต่การท าให้ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอัตราก้าวหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างประชาชนที่มีระดับรายได้แตกต่างกันให้มีความทัดเทียมกันมากขึ้น  การพิจารณาความ 
เป็นธรรมนั้นจะต้องพิจารณาความเป็นธรรม 2 ด้าน คือ ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal 
Equity) และความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) โดยความเป็นธรรมในแนวนอนจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้มีรายได้เท่ากันมีภาระภาษีที่เท่ากัน ซึ่งต้องพิจารณาถึงสถานะของบุคคลที่แตกต่างกันด้วย เช่น 
คนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วย่อมมีภาระที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความเป็นธรรมในแนวนอนจึงต้อง
พิจารณาทั้งระดับรายได้และสถานะของบุคคลควบคู่กันไป กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึง
ยอมให้มีการหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลและค่าลดหย่อนตามสถานภาพของครอบครัวรวมอยู่ด้วย  
ส่วนความเป็นธรรมในแนวตั้งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้มีความสามารถในการเสียภาษีที่แตกต่างกัน  
เสียภาษีในจ านวนที่แตกต่างกัน โดยผู้มีรายได้มากควรจะมีภาระภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย 

ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงมี  2 ประการ คือ
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชาชน  
 2.3.2  ความส าคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

1)  เป็นการบรรเทาปัญหาการกระจายรายได้ เนื่องจากผู้เสียภาษีผลักภาระไปให้ผู้อ่ืน
ได้ยาก ประกอบกับมีการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ผู้ที่มีรายได้มากต้องเสียภาษีให้แก่รัฐจ านวนมาก 
ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยก็ต้องเสียภาษีให้รัฐน้อยตามสัดส่วนความสามารถของตน เพื่อสร้างความ 
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างคนในสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) 62 

                                                                                                                                                                      
61  จาก ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ (Economic of the public sector) (น. 230-231), โดย 

วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล, 2544, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
62  ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร:ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

(น.35). เล่มเดิม. 
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2)  เป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรง ซึ่ง 
เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐบาล การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากระดับรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น และเพื่อชดเชยรายได้ในรัฐต้องสูญเสียไปใน
อนาคตจากการเปิดเสรีทางการค้า63 

3)  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือ
ทางการคลังที่รัฐบาลใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่นในภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกต่ า การออกกฎหมายยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก จะท าให้ 
ผู้มีรายได้ต่ ามีภาระทางภาษีที่ลดลง ท าให้ประชาชนมีก าลังการใช้จ่ายที่มากขึ้น ท าให้ผู้ผลิตมีรายได้
เพิ่มขึ้น ความต้องการแรงงานก็เพิ่มขึ้น น าไปสู่การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต64 

นอกจากนี้  ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดายังมีคุณลักษณะในการรักษาเสถียรภาพ  
ทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ  (Built-in Stabilization) เนื่องจากมีโครงสร้างอัตราภาษีเป็นแบบ
ก้าวหน้า เมื่อระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะขยายตัว ประชาชนมีรายได้สูง จึงต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูง 
เป็นการชะลอหรือลดการขยายตัวของก าลังซื้อลง ในทางตรงข้าม เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย 
ประชาชนมีรายได้ลดลง ภาระภาษีก็จะลดลงตาม65 

2.3.3  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1)  บุคคลธรรมดา  
บุคคลธรรมดา ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปีภาษีนั้น และมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้น

ต่ าที่ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ ก็มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น 
ผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว  ประมวลรัษฎากรจึงไม่ได้จ ากัดอายุ 
ความสามารถ สัญชาติ ฯลฯ แต่อย่างใด66 

2)  ผู้ถึงแก่ความตาย 
ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

และได้รับเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ก็เป็นผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดาในระหว่างปีภาษีนั้นด้วย เมื่อบุคคลนั้นสิ้นสภาพบุคคล ผู้จัดการมรดก หรือทายาท 

                                                           
63  แหล่งเดิม. 
64  แหล่งเดิม. 
65  แหล่งเดิม. 
66  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 (น. 10). เล่มเดิม. 
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หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของผู้ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณีเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นรายการแทน
ผู้ถึงแก่ความตาย ตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 57 ทวิ)67 

3)  กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 
ในปีภาษีถัดจากปีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกนั้นยังไม่ได้แบ่งให้กับ

ทายาทคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม และกองมรดกได้ก่อให้เกิดเงินได้ 
พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้  กฎหมายก็ถือว่ากองมรดกดังกล่าวเป็น 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดาด้วย และเนื่องจากโดยสภาพแล้วกองมรดกไม่มีสภาพบุคคล 
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีประเภทผู้ถึงแก่ความตาย  ได้แก่  ผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือ 
ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี ตามประมวลรัษฎากร(มาตรา 57 ทวิ วรรคสอง)68 

4)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคล หมายถึง การที่บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

ตกลงกันร่วมกันไม่ว่าโดยการร่วมเป็น เงิน แรงงาน หรือทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ เพื่อกระท ากิจการ
ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลก าไรที่จะพึงได้แต่กิจกรรมที่ท านั้น (ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนจะอยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

คณะนิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต่างกับห้างหุ้นส่วนสามัญในด้านวัตถุประสงค์ คือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่จ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลก าไรที่จะพึงได้แต่กิจกรรมที่  
ท าด้วยกัน เช่น การจัดการแสดงเพื่อหารายได้น าไปบริจาคให้แก่ผู้ทุกข์ยาก คณะผู้จัดการแสดงอยู่
ในข่ายเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการในชื่อของห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ (ตามมาตรา 56 วรรคสอง)69 

2.3.4  ความหมายของเงินได้ 
การเรียกเก็บภาษีเงินได้ มีแนวคิดมาจากความคิดที่ว่า “เงินได้ เป็นดัชนีวัดความสามารถ

ในการเสียภาษี (Ability to Pay Taxes) ที่ดีที่สุด” ดังนั้นเงินได้ จึงเป็นดัชนีวัดความสามารถในการ
เสียภาษีที่ดีที่สุดนี้ เพราะเงินได้ของบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งที่ระบุว่า บุคคลนั้นมีหรือได้มาซึ่งทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจไว้ในครอบครองของตนในระดับมากน้อยเพียงใด การที่มีเงินได้มาก ย่อมสามารถซื้อ
ทรัพยากรต่าง ๆ มาครอบครองได้มาก70 

                                                           
67  แหล่งเดิม. 
68  แหล่งเดิม. 
69  แหล่งเดิม.  
70  ทฤษฎีภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ของไทย (น. 2). เล่มเดิม. 
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ค าว่า”เงินได้”มีการให้ความหมายไว้แตกต่างกัน 4 มุมมอง กล่าวคือ 
2.3.4.1  มุมมองด้านกฎหมายแพ่ง 
หมายถึง เงินได้ที่ได้มาจากแหล่งรายได้ในลักษณะเป็นคร้ังคราว ในรูปของเงินตราที่

ไหลเวียนจากแหล่งรายได้ที่มีลักษณะถาวรในแต่ละช่วงเวลา  ดังนั้น เงินได้ตามนัยดังกล่าว 
จึงประกอบด้วย 3 ลักษณะดังนี้  

ลักษณะเป็นเงินตรา ซึ่งรวมถึงความมั่งคั่งที่สามารถตีราคาเป็นเงินตราได้ 
ลักษณะเป็นความมั่งคั่งร่ ารวยที่มีที่มาจากแหล่งเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด

เงินได้ เช่นค่าเช่าที่ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งแรงงานของลูกจ้างที่ท าให้เกิดรายได้เงินได้ 
ในส่วนเงินเดือน เป็นต้น 

ลักษณะเป็นความมั่งคั่งที่ได้รับเป็นคร้ังคราว เงินได้เป็นความมั่งคั่งที่เกิดการไหลเวียน
ในรอบระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่จ าเป็นต้องผลิตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่เงินได้  
ต้องสามารถผลิตขึ้นใหม่ได้ ตราบใดที่แหล่งก าเนิดเงินได้ยังไม่ได้ถูกท าลายลง71 

2.3.4.2  มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี ้ 
เจอาร์ ฮีก (J.R. Hick) มีความเห็นว่า เงินได้เป็นความมั่งคั่งที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้

ภายในที่ก าหนด หรือเป็นเงินได้ที่สมทบเข้ากับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการออมทรัพย์  โดย 
ไม่ท าให้ความมั่งคั่งลดลง72 

เฮค ไซมอน (Haig-Simons) ได้ให้ความหมายว่า เงินได้ของแต่ละบุคคลเป็นจ านวนเงิน
หรือสิ่งอ่ืนใดที่สามารถวัดมูลค่าเป็นรูปตัวเงินที่สนองความต้องการของเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และเป็นส่วนเพิ่มหรือผลบวกของการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงของระดับทรัพย์สิน73 

แฮนรี  ซี  ไซม่อน (Henry C. Simons)  ให้ความหมายค าว่ า  “ เงินได้ ”  หมายถึง  
“ผลบวกของการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงของระดับทรัพย์สินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง74 

                                                           
71  กฎหมายภาษีอากร (น. 170). เล่มเดิม. 
72  แหล่งเดิม. 
73  แหล่งเดิม. 
74  From The Concept of Income – Economic and Legal Aspect. (p. 7), By Robert Merray Haig, 1959. 

(อ้างถึงใน ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสัญญาขายฝาก: ศึกษากรณีเปรียบเทียบกับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 61), โดยจรัสศรี ตั้งจิตต์พิมล, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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ลอเร่น ฟิลิป (Lawrence C. Phillips) ได้ให้ค านิยามว่า “เงินได้” หมายถึง จ านวนเงินที่
บุคคลใช้ในการบริโภคในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และหมายความรวมถึงความมั่งคั่ง (Wealth) ที่เกิดขึ้น
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตลอดจนการเพิ่มขึ้นซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินด้วย75 

จอร์ช ไซน์ (George Schanz) ได้ให้ค านิยามว่า “เงินได้”หมายถึง “ผลรวมของการ
บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิของปัจเจกชนในปีนั้น ๆ หรือรอบระยะเวลาบัญชีอ่ืน”76 

จึงสามารถสรุปได้ว่า”เงินได้” ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ มีหลักใหญ่ 3 ประการ 
ดังนี้77 

(1)  สิ่งที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในรูปเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ๆ ที่ได้รับ ก็ควรถือเป็นเงินได้ 

(2)  การบริโภคที่ได้รับจากบริการหรือทรัพย์สินของตนเอง เช่นอาศัยอยู่บ้านตนเอง 
โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้ รับมีความกินดีอยู่ดีมากกว่าผู้ซึ่งมีเงินได้รายการที่  
(1) เท่านั้น แต่ไม่มีเงินได้รายการที่ (2) 

(3)  มูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน (Capital Gain) ถ้าหากค่าของที่ดินและหุ้นที่ถืออยู่มีราคา
เพิ่มขึ้น ก็น่าจะแสดงว่าผู้มีที่ดินหรือหุ้นน้ันมีเงินได้หรือความสามารถเหนือบุคคลอ่ืน 

2.3.4.3  มุมมองด้านบัญช ี
วิธีการทางบัญชีได้ถูกน ามาใช้เพื่อสังเกตการณ์เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่อยู่ในหลาย

รูปแบบ ได้แก่ เงินสด หรือจากการด าเนินธุรกิจ โดยการขาย การให้บริการที่เป็นผลจากการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่ส าเร็จลงแล้ว ซึ่งนักบัญชี ได้อธิบายหลักการเกิดของรายได้ (Realization) 
ตามหลักการบัญชีว่า “รายได้ คือ จ านวนเงินที่อธิบายได้จากราคารวมของสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
กิจการโอนไปให้ลูกค้าภายในงวดระยะเวลาหนึ่ง78 

ตามความเห็นของนักบัญชีและสมาคมนักบัญชีในประเทศไทย 

                                                           
75  From Prentice Hall’s Federal Taxation 1991 ( Individuals) ,  By Lawrence C.Phillips and other, 

1990. (อ้างถึงใน ปัญหาการจัดเก็บภาษี เงินได้ของสัญญาขายฝาก :ศึกษากรณีเปรียบเทียบกับเงินได้ 
ประเภทดอกเบี้ย (น. 66). เล่มเดิม). 

76  From An Introduction of Taxation (p. 3), By Ray M.Sommerfeld, 1987.  (อ้างถึงใน ปัญหาการ
จัดเก็บภาษีเงินได้ของสัญญาขายฝาก:ศึกษากรณีเปรียบเทียบกับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย (น. 66). เล่มเดิม). 

77  เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร (น. 94). เล่มเดิม. 
78  กฎหมายภาษีอากร (น. 173). เล่มเดิม. 
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“รายได้ คือการได้รับหรือเพิ่มพูนสินทรัพย์ หรือการช าระหนี้ของธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องจากการส่งมอบเพื่อการผลิตสินค้า  การให้บริการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่ประกอบขึ้นเป็นหลัก หรือศูนย์กลางของการด าเนินงานที่ธุรกิจก าลังท า”79 

ดังนั้น รายได้ตามหลักการบัญชีแตกต่างจากรายได้ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์
อย่างเห็นได้ชัดในประเด็นที่สิ่งที่เป็นรายได้ตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ขาดความแน่นอน 
เพราะอาศัยการก าหนดมูลค่าโดยใช้การประมาณการ ตรงกันข้ามกับนักบัญชี เมื่อท าการบันทึก
รายการทางบัญชีในส่วนของรายได้ต้องบันทึกตัวเลขที่แน่นอนและยอมรับได้80 

2.3.4.4  มุมมองด้านกฎหมายภาษีอากร 
“เงินได้” ในทางภาษีอากร หมายถึง เงินได้ทั้งหมดที่เป็นฐานของภาษีอากร ซึ่งรัฐ 

มีอ านาจในการจัดเก็บ ดังนั้น เงินได้ใด ๆ ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้รัฐมีอ านาจจัดเก็บจึงไม่ถือเป็น
เงินได้ในทางภาษีอากร81 ความหมายของเงินได้ที่ใช้เป็นฐานภาษีส าหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้นั้น  
มีความหมายทั้งอย่างกว้างที่สุด และความหมายอย่างที่แคบที่สุด82 ดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินได้ คือการเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Accretion) เป็นการพิจารณาการ
เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินสุทธิบวกกับรายจ่ายในการบริโภคของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง (Increase Net 
Worth Plus Consumption) เงินได้จึงมีความหมายเป็นสองนัย คือ 

เงินได้ หมายถึง จ านวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากบุคคลอ่ืนในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่
หักค่าใช้จ่ายในการหาเงินได้จากทรัพย์สินนั้นออกแล้ว บวกด้วยมูลค่าของการบริโภคโดยไม่ต้องใช้
เงินซื้อ เช่น การได้อยู่บ้านตัวเอง บวกด้วยการที่ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าขึ้นโดยไม่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน 

เงินได้ คือ ทรัพย์สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นบวกด้วยการบริโภคหรืรายจ่ายอันมิใช่เพื่อหาเงินได้83  
(2)  เงินได้ ได้แก่ ผลได้อันเกิดจากทรัพย์สินเปลี่ยนมือ (Flow of Wealth) หมายความว่า 

เงินได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น มูลค่าของการบริโภค

                                                           
79  แหล่งเดิม. 
80  แหล่งเดิม. 
81  จาก การน าระบบภาษีเงินได้แบบแยกเงินได้เป็น 2 ประเภทมาประยุกต์ใช้กับระบบภาษีเงินได้ของ

ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย เอกรัฐ คงมี, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
82  จาก กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร (น. 56-58), โดย วิทย์ ตันตยกุล, 2528, กรุงเทพฯ: ส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
83  แหล่งเดิม. 
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โดยไม่ต้องซื้อก็ดี หรือการที่ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าโดยไม่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนก็ดี  ไม่ถือเป็น
เงินได้ตามความหมายนี้ ซึ่งผลอันเกิดจากทรัพย์สินเปลี่ยนมือนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท84 คือ  

ผลได้จากกิจการตามปกติหรือเงินได้ประจ า (Operating Gains or Recurrent Income) 
ได้แก่ เงินได้จากการขายสินค้าที่ผลิตหรือซื้อมาเพื่อขายตามปกติ และเงินได้ประจ าจากอาชีพต่าง ๆ  

ผลที่ได้อันมีลักษณะเป็นทุน (Capital Gains) ซึ่งได้แก่ผลได้จากการขายทรัพย์สิน 
ซึ่งได้มาโดยมิใช่เพื่อการค้า เช่น ผลก าไรจากการขายบ้านที่อยู่อาศัย 

(3)  เงินได้ ได้แก่ ผลได้ซึ่งได้จากกิจการตามปกติหรือเงินได้ประจ า (Operating Gains 
or Recurrent Income) ตามความหมายนี้ผลได้อันมีลักษณะเป็นทุนไม่ถือเป็นเงินได้เนื่องจากผลได้
ดังกล่าวไม่ได้ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลดีขึ้น85  

ซึ่งตามประมวลรัษฎากรของไทย ถือเอาความหมายของเงินได้ตามความหมายที่สอง
เป็นหลัก โดยมีข้อยกเว้นส าหรับเงินได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิได้มุ่งหาก าไรบางชนิด  
 2.3.5  เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ ตามกฎหมายภาษีอากร 

2.3.5.1  ความหมายของเงินได้พึงประเมิน 
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 ให้ความหมาย “เงินได้พึงประเมิน” ไว้ว่า 
“เงินได้พึงประเมิน” หมายความว่า เงินได้ให้หมายความตลอดถึงทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจค านวณได้เป็นเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินได้หรือผู้อ่ืนออกแทนให้
โดยแบ่งเงินได้ออกเป็นประเภท ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ  

สรุปได้ว่าเงินได้พึงประเมิน สามารถแบ่งออกได้ 5 ประการ ได้แก่ 
(1)  เงิน หมายถึง เงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศก็ตาม โดย

ถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นทางผู้มีเงินได้ต้องท าการแปลงค่าเงินให้เป็นเงินตราไทยก่อน  
เพราะในทางภาษีแล้วจะไม่รับรู้เงินได้ที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ  โดยวิธีการแปลงค่าเงิน 
จากต่างประเทศให้เป็นเงินไทยท าได้สองวิธี คือ 

 ก)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารพณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน 

 ข)  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน86 

                                                           
84  แหล่งเดิม. 
85  แหล่งเดิม. 
86  ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 41). เล่มเดิม. 
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(2)  ทรัพย์สินซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้ 
หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่เป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ แต่ต้องเป็นทรัพย์ที่มี

ราคาและอาจถือเอาได้ โดยทรัพย์สินซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้รับระหว่าง
ปีภาษี ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเพียงแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ซื้อที่ดินในปี 2550 ในราคา 5 ล้านบาท 
ต่อมาในปี 2554 ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านบาท เช่นนี้ในปีภาษี 2554 ไม่ถือว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็น
เงินได้พึงประเมินในส่วนของทรัพย์สินซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้ เพราะทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่มี
อยู่แล้ว87 

(3)  ประโยชน์ซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้ 
หมายถึง ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินแต่เป็นประโยชน์ซึ่ง

อาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ทางนายจ้างได้ให้กับลูกจ้าง
ของตน ซึ่งในทางกฎหมายภาษีแล้วถือว่าลูกจ้างได้รับเงินได้พึงประเมินจากสวัสดิการต่าง  ๆ 
ดังกล่าว ซึ่งต้องค านวณราคาแล้วน าไปรวมค านวณเป็นเงินได้ของลูกจ้าง เช่น ในกรณีที่นายจ้างได้
ท าประกันชีวิตให้กับลูกจ้างโดยออกค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง เบี้ยประกันชีวิตที่นายจ้างออก
แทนให้นี้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างต้องน าไปรวมกับเงินได้อ่ืนเพื่อเสียภาษี  ประโยชน์
ซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้นี้ยังรวมถึงการได้รับการปลดหนี้ด้วย88 

(4)  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง  ๆ  
ในกรณีที่มีผู้ช าระภาษีแทนให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม ภาษีที่ผู้อ่ืนช าระแทนให้นี้ ถือว่าเป็นเงินได้ 
พึงประเมินที่ต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย 

(5)  เครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร เป็นเร่ืองของการขจัดความซ้ าซ้อนของ
การจัดเก็บภาษีเงินปันผล เพราะเงินปันผลนั้นมาจากก าไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว 
คร้ังหนึ่ง ต่อมาเมื่อนิติบุคคลน าเงินที่เสียภาษีไปแล้วมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับนั้นถือว่าเป็นเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ต้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาอีก ซึ่งเป็นการเสียภาษีซ้ าซ้อนจากเงินได้จ านวนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการ 
ขจัดความซ้ าซ้อนดังกล่าว รัฐบาลจึงคืนภาษีบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน โดยเงินภาษี
ที่คืนให้นี้เรียกว่า “เครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร” โดยให้น าเครดิตนี้มารวมเป็นเงินได้ 

                                                           
87  แหล่งเดิม. 
88  แหล่งเดิม. 
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พึงประเมิน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อค านวณภาษีที่ต้องเสียแล้วก็ให้เอาเครดิตภาษี 
มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียอีกครั้ง89 

2.3.5.2  แหล่งเงินได้พึงประเมิน 
“แหล่งเงินได้” หมายถึง แหล่งที่มาของเงินได้ การที่รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีเงินได้จาก

บุคคลใด รัฐต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นโดยประการใดประการหนึ่งตามหลักการดังนี้90 
(1)  ความสัมพันธ์เร่ืองถิ่นที่อยู่ (Residence.Rule) หมายความว่า ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด

ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเงินได้จากประเทศใดหรือเป็นคน
สัญชาติใดก็ตาม 

(2)  ความสัมพันธ์เร่ืองหลักแหล่งเงินได้ หมายความว่า ผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศ
ใดก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติหรือมีที่อยู่ในประเทศหรือไม่ก็ตาม 

(3)  ความสัมพันธ์เร่ืองหลักสัญชาติ หมายความว่า ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศใดก็ต้อง
เสียภาษีให้กับประเทศนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม แบ่งเป็นเงินได้
จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการน ามาค านวณเงินได้ดังต่อไปนี้ 

ตามมาตรา 41 ประมวลรัษฎากรของไทย แหล่งที่มาของเงินได้แบ่งเป็นเงินได้จาก
แหล่งในประเทศและแหล่งนอกประเทศ ดังนี้91 

(1)  เงินไดท้ี่เกิดจากภายในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
 ก)  หน้าที่การงานที่ท าในประเทศไทย หรือ 
 ข)  กิจการที่ท าในประเทศไทย หรือ 
 ค) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ 
 ง)  ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 
ผู้มีเงินได้ที่เกิดจากแหล่งในประเทศนี้ ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตามมีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้เสมอ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้  
ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศและไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้น
จะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 

                                                           
89  แหล่งเดิม. 
90  จาก ค าอธิบายกฎหมายภาษีอากร เล่ม 1 (น. 44), โดย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2541, กรุงเทพฯ:  

ทีทีเทรนนิ่ง. 
91  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 41. 
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(2)  กรณีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผล 
มาจากการ 

 ก)  ท าหน้าที่การงานในต่างประเทศ หรือ 
 ข)  กิจการที่ท าในต่างประเทศ หรือ 
 ค)  มีทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ 
ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ 

ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้งสองประการ ดังต่อไปนี้ 
ก)  ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น และ 
ข)  ผู้มีเงินได้น าเงินได้น้ันเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย 
“ผู้อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่า บุคคลผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือ

หลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ใน  
ประเทศไทย 

“ปีภาษี” หมายความว่า ปีปฏิทิน คือ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ทุกป ี
2.3.6  ฐานภาษี (Tax Base) 

2.3.6.1  ความหมายของฐานภาษี 
ฐานภาษีในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร เช่น 

การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นในปีภาษีนั้น ๆ เป็นต้น92 
ฐานภาษีในความหมายอย่างแคบ หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษี (ภาษีอากรที่ต้องเสีย=

ฐานภาษี*อัตราภาษีอากร)93 
ฐานภาษี ถือเป็น 1 ใน 6 องค์ประกอบของกฎหมายภาษีและระบบภาษี เป็นแหล่งที่มา

ของรายได้จากการจัดเก็บภาษีหรือแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลเพื่อน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของรัฐให้เป็นไปตามนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะ94 

2.3.6.2  ฐานภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
“ฐานภาษี” หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษี95ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี 

คือ “เงินได้สุทธิ” ที่ได้มาจากเงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้  หักด้วย 
ค่าลดหย่อน96 

                                                           
92  ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น.43). เล่มเดิม. 
93  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 (น. 2). เล่มเดิม. 
94  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 105). เล่มเดิม. 
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“เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ทุกชนิดที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ที่มี
กฎหมายก าหนดยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เงินได้ดังกล่าวหมายรวมถึงทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดค านวณเป็นเงินได้97 

“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้ เกิดรายได้  หรือค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก 
(Deductible Expenses) ได้แก่ จ านวนเงินที่ผู้มีเงินได้ต้องใช้ไปเพื่อประโยชน์ในการหาเงินได้98 ซึ่งมี
การหักค่าใช้จ่าย 2 วิธี คือ การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา คือการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้ตายตัวเป็น
ร้อยละซึ่งก าหนดไว้แตกต่างกันตามประเภทของเงินได้ และการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและ
สมควร คือการหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ซึ่งต้องผู้มีเงินได้ต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่าย และ
ต้องท าบัญชีและมีใบเสร็จรับเงิน99 

“ค่าลดหย่อน” หมายถึง รายการต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้ให้สามารถหักออกจากเงิน
ได้ เพิ่มขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  โดยจ านวนค่าลดหย่อนที่กฎหมายก าหนดให้หักได้นี้ 
จะมีความสัมพันธ์กับสถานภาพหรือพฤติการณ์ของผู้เสียภาษีอากรเป็นส าคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น  
ค่าลดหย่อนตามสถานภาพของผู้มีเงินได้ และครอบครัว ค่าลดหย่อนเพื่อการออม ค่าลดหย่อนเพื่อ
การบริจาค ค่าลดหย่อนเพื่อที่อยู่อาศัย และค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ ที่รัฐก าหนด100 

2.3.7  ประเภทของเงินได้พึงประเมิน101 
กฎหมายก าหนดให้เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลผู้มีเงินได้พึงประเมิน ดังนั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เงินได้พึงประเมินเป็นฐานภาษี  “เงินได้พึงประเมิน” ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้ให้ค านิยามไว้ว่า คือ เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ ได้แก่ 

(1)  เงินได้พึงประเมินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร รวม 8 ประเภท 
(2)  ทรัพย์สิน 
(3)  ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 
(4)  เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ  

ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
                                                                                                                                                                      

95  กฎหมายเกี่ยวกับภาษี (น. 13). เล่มเดิม. 
96  แหล่งเดิม. 
97  แหล่งเดิม. 
98  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 147). เล่มเดิม. 
99  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษศาสตร์ภาครัฐ Economic of the public sector. เล่มเดิม. 
100  บล็อกภาษีข้างถนน. (ม.ป.ป.). ว่าด้วยเรื่องของการออม การวางแผนภาษี และมนุษย์เงินเดือน ตอนที่ 4. 

สืบค้น 2 ตุลาคม 2557, จาก http://tax.bugnoms.com/tax-saving-and-saving-plan-for-salaryman-4/ 
101  วิชาภาษีอากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น. 28). เล่มเดิม. 
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(5)  เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
ทุกกรณีจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้วเท่านั้น จึงจะถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ถ้ายังไม่ได้

รับหรือยังค้างช าระ จะไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 
ดังนั้น ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น เงินได้พึงประเมินจึงมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ 

คือ102 
(ก)  โดยสภาพภาษีเงินได้พึงประเมิน อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ เช่น 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รับ และอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน เช่น เป็นข้าราชการ  
พักอาศัยในบ้านพักราชการ มีรถของทางราชการและมีคนขับรถที่กินเงินเดือนของหน่วยงาน
ราชการให้ใช้ เป็นต้น 

(ข)  ถือเอายอดเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเป็นหลัก กล่าวคือ ถึงแม้ว่าได้เสียค่าใช้จ่ายไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้เหล่านั้น ก็จะน ามาหักออกเสียก่อนไม่ได้ 

หลักที่ว่า “เงินได้พึงประเมิน” จะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้วเท่านั้นจึงจะถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน เว้นแต่ ถึงแม้จะไม่ได้รับก็ถือว่าได้รับแล้ว กรณีตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  

“ผู้ใดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่  หรือตามค าสั่งของส านักงานใหญ่ สาขา 
ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรือลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทย 
และให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นเงินได้พึงประเมินในปีที่ส่งไปนั้น 

ความในวรรคก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สินค้านั้น 
(1)  เป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ 
(2)  เป็นของผ่านแดน 
(3)  เป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปให้ผู้ส่งเข้ามาภายใน 

หนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร” 
เหตุที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เป็นการจัดเก็บภาษีแบบแยก

เงินได้แต่ละประเภท ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็น  
8 ประเภท ได้แก่ 

1)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น 
 ก)  เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
 ข)  เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง 

                                                           
102  แหล่งเดิม. 
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 ค)  เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
 ง)  เงินที่นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และ 
 จ)  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น

มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น103 
“เงินเดือน” หมายถึง สินจ้างที่ค านวณจ่ายเป็นรายเดือน ปกติจะจ่ายในกรณีที่งานที่จ้าง

นั้นจะต้องท าเป็นประจ าและมีลักษณะค่อนข้างถาวร การจ่ายสินจ้างในรูปของเงินเดือนนี้จะต้อง
จ่ายให้ตามก าหนดระยะเวลา ไม่ว่างานที่ท านั้นจะเสร็จหรือไม่ก็ตาม 

“ค่าจ้าง” มีลักษณะคล้ายเงินเดือน แต่ว่างานที่ท าจะเป็นงานที่จ้างเป็นการชั่วคราว หรือ
ท าให้เสร็จไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น แม่บ้านที่เป็นลูกจ้างในบริษัทรับท าความสะอาดได้รับค่าจ้าง
เป็นรายวัน 

“เบี้ยเลี้ยง” เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้ เน่ืองจากลูกจ้างต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
“โบนัส” เป็นเงินรางวัลที่นายจ้างจ่ายให้เป็นพิเศษ นอกจากสินจ้างตามปกติ เงินโบนัส

มักจะจ่ายตอนสิ้นปี 
“เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ” เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้หลังจากที่การงานนั้นสิ้นสุดลง

เพื่อตอบแทนผลงานที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีตลอดเวลาที่ท างานให้กับนายจ้าง บ าเหน็จ
แตกต่างกับบ านาญตรงที่บ าเหน็จเป็นเงินที่จ่ายให้คราวเดียวกันเป็นเงินก้อน ส่วนบ านาญแบ่งจ่าย
เป็นงวด ๆ ตามเวลาที่ตกลงกัน หรือจนกว่าลูกจ้างจะถึงแก่กรรม ส่วนเบี้ยหวัดเป็นเงินที่จ่ายให้กับ
ข้าราชการทหาร104 

2)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ท า
หรือจากการรับท างานให้105 ไม่ว่าจะเป็น 

 ก)  ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด 
 ข)  เงินอุดหนุนในงานที่ท า เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
 ค)  เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่งที่ท า หรือจากการ รับท างานให้ 
 ง)  เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดย ไม่เสียค่าเช่า 
 จ)  เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายช าระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องช าระ และ 

                                                           
103  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(1). 
104  จาก ภาษีสรรพากร ค าอธิบายประมวลรัษฎากร (น. 1-026 – 1-067), โดย ไพจิตร โรจนวานิช,  

ชุมพร เสนไสย, และสาโรช ทองประค า, 2553, กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิช. 
105  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(2). 
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 ฉ)  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือต าแหน่ง
งานที่ท า หรือจากการรับท างานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือต าแหน่งงาน หรืองานที่รับท าให้นั้นจะเป็น
การประจ าหรือชั่วคราว 

เงินได้ประเภทนี้เป็นเงินได้จากการรับท างานให้ซึ่งคู่สัญญามิได้เป็นลูกจ้างและนายจ้าง
กันตามสัญญาจ้างแรงงาน อาจเป็นสัญญาจ้างท าของ หรือสัญญาตัวแทนนายหน้าก็ได้106 

ข้อแตกต่างระหว่างเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 และเงินได้พึงประเภทที่ 1 ดังนี ้
(1)  เงินได้พึงประเมินประเภทที่  2 ผู้มี เงินได้จะได้รับเงินต่อเมื่อท างานส าเร็จ  

แต่ส าหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่  1 ไม่ว่างานจะส าเร็จหรือไม่ก็ตาม ผู้มีเงินได้จะได้รับเงิน  
ทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่จ้างงาน โดยจ่ายเป็นคราว ๆ แน่นอน 

(2)  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 นั้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ ผู้จ่ายเงิน 
กล่าวคือ มีอิสระในการท างานไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้จ่ายเงิน 

3)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) เงินได้จากค่าสิทธิ (Royalty) ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ 
ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปี อันได้มาจากพินัยกรรม
นิติกรรมอย่างอื่น หรือค าพิพากษาของศาล107 

ค่ากู๊ดวิลล์ (Goodwill) หมายถึง ค่าความนิยม หรือมูลค่าของธุรกิจที่สูงเกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินที่ตีราคาได้ ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเสียงของธุรกิจนั้น หรือธุรกิจนั้นได้สิทธิพิเศษกว่าธุรกิจ
อ่ืน ๆ  

ค่าสิทธิ (Royalty) หมายถึง การจ่ายไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนการอนุญาต
ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มหรือเทปที่ใช้ส าหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์ สิทธิบัตรหรือเคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตรลับหรือกรรมวิธีลับ 
หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ 
ค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิตาม
สัญญาการค้าและบริการ (Franchise) 

เงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินปี  อันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือ 
ค าพิพากษาของศาลก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ด้วย108 

                                                           
106  จาก หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law) (น. 72), โดย ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, 

2550, กรุงเทพฯ: สถาบันทีทีเทรนนิ่งเซนเตอร์. 
107  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(3). 
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4)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4)109 ได้แก่ 
 ก)  ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้

ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้  ณ ที่จ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากการถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจ าหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกและจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต่ ากว่า
ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 

 ข)  เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย 
จัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชกรรมหรือุตสาหกรรม เงินปันผล หรือ
เงินส่วนแบ่งของก าไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้  ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว 

 ค)  เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคล เช่น เงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนนอกเหนือจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไร ถือเป็นเงินโบนัสอันเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (4) (ค) 

 ง)  เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่า
ก าไรและเงินที่กันไว้รวมกัน 

 จ)  เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากก าไรที่ได้มาหรือ  
เงินที่กันไว้รวมกัน 

 ฉ)  ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือ
รับช่วงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 

 ช)  ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร 
หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ 
เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

                                                                                                                                                                      
108  หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law) (น. 74). เล่มเดิม. 
109  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(4). 
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5)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)110 เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก 
 ก)  การให้เช่าทรัพย์สิน 
 ข)  การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 
 ค)  การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น  โดย 

ไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 
ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ าไป 

ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินเงินได้นั้นตามจ านวนเงินที่
ทรัพย์สินนั้น สมควรให้เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจ านวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมิน
ของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตาม
ส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันท าสัญญาจนถึง
วันผิดสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้น 

กรณีสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายเงินผ่อน เงินได้ที่จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5) 
จะต้องเป็นเงินได้จากการผิดสัญญา หากเป็นค่าเช่าซื้อหรือเงินผ่อนที่ช าระกันตามสัญญาแล้วจะ 
ไม่ถือเป็นเงินได้ประเภทน้ี แต่ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) 

นอกจากนี้  ถ้าเป็นเงินได้จากการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ผู้ขายจะต้องได้รับคืน
ทรัพย์สินที่ซื้อขายโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว  จึงจะถือเป็นเงินได้ตาม 
มาตรา 40(5) นี้111 

6)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6)112 เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ คือ  
วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือ
วิชาชีพอ่ืนซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว้  

วิชากฎหมาย เช่น เงินได้จากค่าทนายความที่ว่าความในศาล การรับท าสัญญาหรือ
พินัยกรรม หรือให้ค าปรึกษากฎหมาย113 หรือการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทต่าง ๆ หากนัก
กฎหมายผู้นั้นมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท แต่บริษัทผู้ว่าจ้างก าหนดให้เป็นเงินจ านวนหนึ่ง
ทุกเดือน หากมีปัญหาจึงเรียกมาขอค าปรึกษา เงินที่ได้รับจ านวนเท่า ๆ กันทุกเดือน จะเป็นเงินได้

                                                           
110  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(5). 
111  หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law) (น. 79-80). เล่มเดิม. 
112  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(6). 
113  จาก บันทึกค าบรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร, โดย อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2555, กรุงเทพฯ: ส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
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จากหน้าที่หรือต าแหน่งที่ท า หรือจากการรับท างานให้ ตามมาตรา 40(2) มิใช่เงินได้จากการประกอบ
วิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6) เพราะการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น ค่าตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นกับ
ปริมาณงาน หรือความยากง่ายของงานที่ท า มิใช่ได้เท่า ๆ กันทุกเดือน 

การประกอบโรคศิลป ได้แก่การประกอบวิชาชีพที่กระท าต่อร่างกายของมนุษย์ ในการ
ตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ 
ในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล กายภาพบ าบัด และเทคนิคการแพทย์  
ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทย แต่การประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องเป็น
ลักษณะของการจ้างท าของ มิใช่จ้างแรงงาน หากแพทย์เป็นลูกจ้างโรงพยาบาล ได้รับเงินเดือน 
จากโรงพยาบาล เงินที่ได้รับจะเป็นตามมาตรา 40(1) 

การประกอบอาชีพสัตวแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะ เพราะมิได้กระท า
ต่อร่างกายมนุษย์ เงินที่สัตวแพทย์ได้รับจากการรักษาสัตว์จึงเป็นเงินได้จากการรับท างานให้   
ตามมาตรา 40(2) 

สถาปัตยกรรม ได้แก่วิชาการช่าง เช่น การวางโครงการ วางผัง และการออกแบบท า
รายการก าหนดราคาก่อสร้าง รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับ
สถาปัตยกรรม แต่ไม่รวมถึงการรับเหมาก่อสร้าง รับพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 

วิศวกรรมกรรม ได้แก่ การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมา
ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในสาขาวิศวกรรม รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรม หรือ
เกี่ยวกับวิศวกรรม แต่ไม่รวมถึงการติดต้ัง ซ่อมแซม หรือการควบคุม 

ประณีตศิลปกรรม ได้แก่ การกระท าใด ๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปะ กรมสรรพากร ถือหลักว่า 
ถ้าวัสดุสิ่งของที่น ามาท านั้นมีราคาน้อย แต่เมื่อท าเสร็จแล้วผลงานของงานมีมูลค่าหรือคุณค่าสูง  
ถือเป็นงานประณีตศิลปกรรม 

การบัญชี  ได้แก่  ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และน าสรุปข้อมูล 
อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน และการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีหลายสาขา  
ไม่ว่าจะเป็นการท าบัญชี วางระบบบัญชี การบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบบัญชี 
เพื่อให้ความเห็นต่องบการเงิน 

ส่วนวิชาชีพอ่ืน ขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้วิชาชีพอ่ืนเป็นวิชาชีพอิสระ
ตามมาตรา 40(6) เพิ่มเติม 
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7)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7)114 เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน
ด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนที่ส าคัญนอกจากเคร่ืองมือ 

เงินได้ประเภทนี้เป็นเงินได้จากสัญญาจ้างท าของที่เหมาทั้งค่าของและค่าแรงด้วย  
แต่ถ้าเหมาเฉพาะค่าแรงแต่วัสดุอุปกรณ์ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกเงินค่าแรงที่ ได้จะเป็นเงินได้ตาม 
มาตรา 40(2) 

8)  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)115 เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร 
การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว 

เงินได้ประเภทนี้เป็นเงินได้ที่ครอบคลุมมากกว่าเงินได้ประเภทอ่ืน ๆ เพราะนอกจากจะ
หมายถึงเงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม และการขนส่งแล้ว 
ยังหมายถึงเงินได้ที่ไม่เข้าลักษณะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ถึง (7) กฎหมายถือเป็นเงินได้ตาม 
มาตรานีด้้วย116 
 2.3.8  อัตราภาษีและวิธีการค านวณภาษี 

2.3.8.1  อัตราภาษี (Tax Rate) 
อัตราภาษี หมายถึง ขอบเขตหรือจ านวนที่ซึ่งภาษีถูกจัดเก็บจากฐานภาษี หรือหมายถึง

สัดส่วนร้อยละที่ภาษีเงินได้หรือจากภาษีจากการใช้จ่ายจะถูกจัดเก็บ117 
อัตราภาษีแบ่งออกเป็น อัตราภาษีเฉลี่ย และอัตราภาษีส่วนเพิ่ม 
อัตราภาษีเฉลี่ย (Average Rate of Tax) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อัตราภาษีที่ เป็นผล” 

(Effective Tax Rate) หมายถึง จ านวนของภาษีที่ต้องเสียในฐานะที่เป็นสัดส่วนหรืออัตราร้อยละ
ของเงินได ้(หรือฐานภาษี) ที่พึงช าระภาษีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อัตราภาษีเฉลี่ยถูกน ามาใช้เร่ิมแรก
กับภาษีเงินได้ (Income Tax) เพื่อแสดงว่า อัตราภาษีเฉลี่ยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษี  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวถูกเรียกว่า “ผลทาง
รายได้” (The Income Effect of Taxation)118 

อัตราภาษีส่วนเพิ่ม (Marginal Rate of Tax) หมายถึง อัตราภาษีที่ใช้เก็บจากส่วนที่
เพิ่มขึ้นในเงินได้ของบุคคล หรือหมายถึง อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจากส่วนที่เพิ่มขึ้นของฐานภาษี 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีภาษีเงินได้ อัตราภาษีส่วนเพิ่มคือ อัตราภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 

                                                           
114  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(7). 
115  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 40(8). 
116  หลักกฎหมายภาษีอากร (The Principle of Tax Law) (น. 86). เล่มเดิม. 
117  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 73). เล่มเดิม. 
118  แหล่งเดิม. 
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อัตราภาษีส่วนเพิ่ม จึงอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไปเปลี่ยนแปลงรางวัลที่
เป็นตัวเงินได้สุทธิที่ผู้เสียภาษีจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการท างาน การออม การลงทุน และจากการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อัตราภาษีส่วนเพิ่มจึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษีที่จะไปท ากิจกรรมอ่ืนทดแทนกิจกรรมที่จะ
ได้ รับเงินได้ เพิ่มขึ้นและถูกจัดเก็บภาษี  ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวถูกเ รียกว่า  “ผลทดแทน”  
(The Substitution Effect of Taxation)119 

อัตราภาษีแบบอัตราเดียว (A Single Rate) หมายถึง กรณีที่ภาษีชนิดหนึ่งถูกจัดเก็บจาก
ฐานภาษีในจ านวนอัตราภาษีเพียงอัตราเดียว ตัวอย่างเช่น กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐบาลอาจใช้
อัตราภาษีเพียง 1 อัตรา (เช่น อัตราร้อยละ 30) ในการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีที่เป็นก าไรสุทธิ หรือ
รัฐบาลอาจใช้อัตราภาษีส่วนเพิ่มเพียง 1 อัตรา ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยน าเงินได้
ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง  ๆ จากฐานภาษีที่เป็นเงินได้พึงประเมิน 
(Gross Income) แล้ว120  

ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากฐานภาษีในจ านวนอัตราเดียวและท าให้อัตราภาษีเฉลี่ยเท่ากับอัตรา
ภาษีส่วนเพิ่ม หรือท าให้สัดส่วนของภาษีที่จัดเก็บมาจากเงินได้ (หรือฐานภาษี) ทุกจ านวนเท่ากัน 
ไม่ว่าเงินได้ (หรือฐานภาษี) จ านวนมากหรือจ านวนน้อย หรือท าให้สัดส่วนของภาษีที่จัดเก็บมาจาก
เงินได้ (หรือฐานภาษี) ทุกจ านวนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จ านวนของฐานภาษีจะเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เรียกว่า “ภาษีแบบคงที่” (Proportional Tax)121 

อัตราภาษีหลายอัตรา (Multiple Rates) หมายถึง กรณีที่ภาษีชนิดหนึ่งถูกจัดเก็บจากฐาน
ภาษีในจ านวนหลายอัตราในการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีเดียวกัน หรือใช้อัตราภาษีหลายอัตรา 
ในการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีที่แตกต่างกัน122  

ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากฐานภาษีในจ านวนหลายอัตราและท าให้อัตราภาษีเฉลี่ยหรือจ านวน
สัดส่วนของภาษีที่ต้องเสียเพิ่มสูงขึ้นเมื่อฐานภาษีสูงขึ้นนี้ เรียกว่า “ภาษีแบบก้าวหน้า” (Progressive 
Tax)123 

                                                           
119  แหล่งเดิม. 
120  แหล่งเดิม. 
121  แหล่งเดิม. 
122  แหล่งเดิม. 
123  แหล่งเดิม. 
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2.3.8.2  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ในการค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดไว้ใน

มาตรา 48(1) ว่า เงินได้พึงประเมิน (ฐานภาษี) เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามมาตรา 42 ทวิ 
ถึงมาตรา 47 แล้ว เหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิ หลังจากนั้นให้น าเงินได้สุทธิมาค านวณเพื่อเสียภาษี
ในอัตราที่ก าหนดไว้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.1 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา (ส าหรับปีภาษี 2558)124 
 

เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้สุทธิ 
แต่ละขั้น 

อัตราภาษี 
ร้อยละ 

ภาษีแต่ละขั้น 
เงินได้สุทธิ 

ภาษีสะสม 
สูงสุดของข้ัน 

1 - 150,000 150,000 ได้รับยกเว้น - - 
150,001 - 300,000 150,000 5 7,500 7,500 
300,001 - 500,000 200,000 10 20,000 27,500 
500,001 - 750,000 250,000 15 37,500 65,000 
750,001 - 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 
1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 
2,000,001 - 4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป - 35 - - 
 

ส าหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2551 ได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ 
ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 

จากบัญชีอัตราภาษีข้างต้น ในตารางอัตราภาษีตารางเดียวหรือบัญชีเดียว (One Tax-
Rate Schedule) ประกอบด้วยอัตราภาษีหลายอัตรา (Multiple Rates) อัตราภาษีขั้นต่ าจะใช้กับระดับ
เงินได้สุทธิที่ต่ าและอัตราภาษีขั้นที่สูงขึ้นจะใช้กับระดับเงินได้สุทธิที่สูงขึ้น อัตราภาษีเหล่านี้จะช่วย
ท าให้อัตราภาษีเฉลี่ยหรืออัตราร้อยละของเงินได้ที่จ่ายเป็นภาษีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเงินได้สูงขึ้น125 

                                                           
124  มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) 

พ.ศ. 2557 ให้ใช้อัตราภาษีดังกล่าวนี้ ส าหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2558. 
125  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 78). เล่มเดิม. 
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูกจัดเก็บจากเงินได้พึงประเมิน (ฐานภาษี) โดยใช้อัตราภาษี
ในจ านวนหลายอัตราและท าให้อัตราภาษีเฉลี่ยหรือจ านวนสัดส่วนของเงินได้ที่ต้องจ่ายเป็นค่าภาษี
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเงินได้พึงประเมิน (ฐานภาษี) สูงขึ้นนี้  ถูกเรียกว่า “ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า” 
(Progressive Income Tax) 

การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้แบบ ก้าวหน้าที่
ประกอบด้วยอัตราภาษีหลายอัตรา ภายใต้ตารางเดียวหรือบัญชีเดียว  

2.3.8.3  การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดวิธีการค านวณภาษีแต่ละประเภทไว้แตกต่างกัน เช่น  

การจัดเก็บภาษีจากเงินได้สุทธิ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว 
จัดเก็บภาษีจากก าไรสุทธิ  จัดเก็บภาษีจากรายรับหรือรายได้ก่อนหักรายจ่าย  หรือก าหนดให้ 
เสียอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละของมูลค่าตราสาร หรือสัญญา เป็นต้น 

(1)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี126 
วิธีที่ 1 การค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
ให้น าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. มารวมกัน แล้วหักออกด้วย

ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินได้สุทธิ ให้น าเงินได้สุทธิไปค านวณภาษี ตามบัญชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ต้องช าระคร่ึงปี และหักออกด้วยภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย  
ก็จะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีที่ต้องช าระ 

วิธีที่ 2 ค านวณภาษีจากเงินได้พึงประเมิน 
ให้น าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. ที่มียอดเงินตั้งแต่ 60,000 บาท

ขึ้นไป ให้น าเงินได้พึงประเมินทั้งหมดไปค านวณภาษีอัตราร้อยละ 0.50 ภาษีที่ค านวณได้จะเป็น
ภาษีต้องช าระคร่ึงปี และสามารถน าภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหักออกจากภาษีที่ต้องช าระได้ 

เปรียบเทียบยอดภาษีต้องช าระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2 ให้ช าระยอดภาษีที่ค านวณได้มากกว่า 
(2)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี127 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)-(8) 
วิธีที่ 1 ค านวณภาษีจากเงินได้สุทธิ 
ให้น าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. รวมกัน แล้วหักออกด้วย

ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินได้สุทธิ ให้น าเงินได้สุทธิไปค านวณภาษี ตามบัญชี

                                                           
126  กรมสรรพากร .  (2557) .  สรุปวิ ธีการค านวณภาษี .  สืบค้น  20  พฤศจิกายน  2557,  จาก 

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/pdf/cal.pdf 
127  แหล่งเดิม. 
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อัตราภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา จะได้ภาษีที่ต้องช าระประจ าปี สามารถน าภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
และภาษีที่ช าระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออกจากภาษีที่ต้องช าระประจ าปีภาษีได้ 

วิธีที่ 2 ค านวณภาษีจากเงินได้พึงประเมิน 
ให้น าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ตามมาตรา 40(2) – (8) 

รวมกัน หากมีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ให้น าเงินได้พึงประเมินทั้งหมดไปค านวณภาษี 
อัตราร้อยละ 0.50 ภาษีที่ค านวณได้เป็นภาษีที่ต้องช าระทั้งปีและสามารถน าภาษีที่  ถูกหัก ณ ที่จ่าย
และภาษีที่ช าระตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออกจากภาษีที่ต้องช าระได้ 

เปรียบเทียบยอดภาษีที่ต้องช าระวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2 ให้ช าระยอดภาษีที่ค านวณได้มากกว่า 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) 
ให้น าเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ ที่ได้รับตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค.  

ของปีที่ผ่านมา มารวมกัน แล้วหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินได้สุทธิ 
แล้วจึงน าเงินได้สุทธิไปค านวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จะได้ภาษีที่ต้อง 
ช าระทั้งปี และสามารถน าภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ มาหักออกจากภาษีที่ต้องช าระได้ 

2.3.9  การหักค่าใช้จ่าย 
ในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรก าหนดให้ผู้เสียภาษีหัก

ค่าใช้จ่ายออกจากเงินได้พึงประเมิน (Assessable Income) ที่เกิดจากแหล่งเงินได้บางประเภทก่อนที่
จะหักค่าลดหย่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้สุทธิ (Net/Taxable Income) ที่จะน าไปค านวณภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีเงินได้128 

ค่าใช้จ่าย คือ รายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายหรือถือว่าได้จ่ายไปตามความจ าเป็น และสมควร 
เพื่อหารายได้ของผู้มีเงินได้หรือกิจการของผู้มีเงินได้ 129 ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดวิธีการ 
หักค่าใช้จ่ายไว้ 2 วิธี คือ 

1)  การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่าย (Standard Deduction) 
เป็นการก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายในอัตราตายตัว โดยก าหนดเป็นร้อยละของยอดเงินได้

พึงประเมิน ไม่ว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะมีมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดให้  แต่เงินได้พึงประเมิน 
บางประเภท เช่น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) มีเพดานค่าใช้จ่ายจ ากัดไว้คือเงินได้ 
พึงประเมินทั้งสองประเภทหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท130 

                                                           
128  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 147). เล่มเดิม. 
129  ค าอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. เล่มเดิม. 
130  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 42 ทวิ. 
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2)  การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร (Necessary and Reasonable Expenses) 
เป็นการก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายไปจริง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

กับการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ค่าใช้จ่ายที่น ามาหักออกจากเงินได้ 
พึงประเมินจะต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร131 

การที่กฎหมายใช้ค าว่า “จ าเป็นและสมควร” ส าหรับรายจ่ายที่จะน ามาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ได้พึงแสดงให้เห็นเจตนาว่า รายจ่ายนั้น ๆ จะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหายรายได้ และเป็นกรณี
จ าเป็นที่จะต้องมีรายจ่ายนั้น ๆ ทั้งรายจ่ายนั้นจะต้องมีจ านวนที่สมควรด้วย132 

เงินได้พึงประเมินบางประเภทกฎหมายบังคับให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ าเป็นและ
สมควร บางประเภทกฎหมายบังคับให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้วิธีเดียว ซึ่งบางประเภท
กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย เช่น เงินได้ประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ  
เป็นต้น แต่บางประเภทให้เลือกหักค่าใช้จ่ายได้โดยจะเลือกวิธีเหมา หรือจ่ายจริงตามความจ าเป็น
และสมควรก็ได้ แล้วแต่จะเลือก ถ้าผู้มีเงินได้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ า
เป็นและสมควร จะต้องแสดงหลักฐานและพิสูจน์ค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานประเมินได้  ถ้าพิสูจน์
ค่าใช้จ่ายได้น้อยกว่าจ านวนที่ขอหัก ก็หักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่าที่พิสูจน์ได้เท่านั้น จะกลับไปขอหัก
ตามวิธีเหมาอีกไม่ได้133  

โดยการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร สามารถแยกย่อยได้เป็น 2 ประเภท 
คือ การหักค่าใช้จ่ายทั่วไป (General Deduction) และการหักค่าใช้จ่ายเฉพาะ (Specific Deduction)134 

1)  การหักค่าใช้จ่ายเป็นการทั่วไป (General Deduction) การหักค่าใช้จ่ายทั่วไป คือ 
การหักค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยไม่ค านึงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็น
ค่าใช้จ่ายอะไร ซึ่งเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ 

 ก)  ต้องเป็นรายจ่ายในการได้มาหรือก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน หรือเป็นรายจ่าย
ที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้มาหรือก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน 

รายจ่ายที่สามารถน าไปหักในการค านวณภาษีเงินได้จะต้องเป็นรายจ่ายในการได้มา
หรือก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติ ได้แก่รายจ่ายที่
เกิดขึ้นเป็นคร้ังคราว หากมีความสัมพันธ์กับเงินได้แล้วก็เป็นรายจ่ายที่สามารถน าไปหักในการ

                                                           
131  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 65 ตรี. 
132  ค าอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (น. 1-139). เล่มเดิม. 
133  แหล่งเดิม. 
134  จาก ทฤษฎีภาษีเงินได้ (ตอนที่ 2), โดย สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, 2554, วารสารสถาบันอบรม วิจัย และ

พัฒนากฎหมายภาษีอากร ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ. 2554, น. 20. 
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ค านวณภาษีได้ และไม่ต้องค านึงว่ารายจ่ายดังกล่าวจะมีจ านวนมากกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
หรือไม่  

รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับค่าจ้างไม่สามารถน าไปหักจากเงินได้จากการจ้างแรงงาน
ได้ รายจ่ายที่สามารถน าไปหักออกจากเงินได้จะต้องเป็นรายจ่ายในการได้มาหรือก่อให้เกิดเงินได้
พึงประเมิน ไม่ใช่รายจ่ายในการตระเตรียมให้ได้มาซึ่งการจ้างแรงงาน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายใน
การท าสัญญาจ้าง 

 ข)  รายจ่ายที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะได้มาหรือ
ก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินรายจ่ายที่สามารถหักจากเงินต้องเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นในการประกอบ
ธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้มาหรือก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน 

รายจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว  ก็สามารถน าไปหักได้  แม้ว่า 
ผู้เสียภาษีจะหยุดประกอบกิจการไปแล้ว 

 ค)  ต้องไม่เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายทีมีลักษณะเป็นการ
ส่วนตัว หรือรายจ่ายในการก่อให้เกิดเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) คือ รายจ่ายที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีในปีภาษีที่เกิดรายจ่ายและปีภาษีในอนาคต โดยรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการ
ลงทุนต้องห้ามมิให้หักในการค านวณภาษีเงินได้ เว้นแต่รายจ่ายที่กฎหมายอนุญาตไว้โดยเฉพาะ 
ให้หักค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 

รายจ่ายเพื่อหารายได้  (Revenue Expenditure) คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีในแต่ละปีภาษีไป  

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว (Private or Domestic Expenditure) คือ รายจ่ายที่
เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคล ซึ่งต้องไม่ใช่รายจ่ายเกี่ยวกับการหารายได้ จึงเป็น
รายจ่ายที่ต้องห้ามมิให้น าไปหักออกจากเงินได้ในการค านวณภาษี แต่รายจ่ายบางรายการมีปัญหาว่า
อาจเป็นทั้งรายจ่ายส่วนตัวหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้  เช่น ค่าอาหาร จะถือว่าเป็น
รายจ่ายที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ ดังนั้นรายจ่ายค่าอาหารจึง 
ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม เว้นแต่เป็นรายจ่ายค่าอาหารที่รวมอยู่กับรายจ่ายส าหรับเดินทางไปประกอบ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเงินได้ จะถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการหารายได้  ดังนั้นหากรายจ่ายในการ
เดินทางไม่ต้องห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย รายจ่ายค่าอาหารที่รวมอยู่ด้วยก็ไม่ต้องห้ามมิให้หักเป็น
รายจ่ายไปด้วย 

รายจ่ายที่ เกี่ยวกับบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ท างาน(Home Office Expenses) ผู้ เสียภาษี 
ไม่อาจน ารายจ่ายภายในบ้านไปหักออกจากเงินได้เพื่อค านวณภาษีได้  เว้นแต่ สามารถพิสูจน์ได้ว่า 
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ส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านได้จัดไว้เพื่อท างานหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยเฉพาะ  และ 
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการท างานนั้น เช่น ค่าไฟฟ้า น้ าประปา ค่าเสื่อมราคาในอุปกรณ์ที่ใช้ท างาน
หรือประกอบธุรกิจ เป็นต้น ส่วนรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าเช่าที่เกี่ยวกับบ้าน ไม่สามารถน าไปหักใน
การค านวณภาษีได้ เน่ืองจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกสัดส่วนระหว่างบ้านกับที่ท างานได้ 
และแม้ว่าผู้เสียภาษีจะไม่ได้ท างาน ที่บ้านรายจ่ายดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอยู่นั่นเอง 

รายจ่ายอันมีลักษณะส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น รายจ่ายในการเดินทาง (Travel Expenses)  
โดยหลักไม่สามารถหักได้ แต่หากเป็นรายจ่ายในการเดินทางไปท างานนอกเวลาท างานตามค าสั่ง
นายจ้างไม่ใช่รายจ่ายต้องห้าม 

รายจ่ายในการเลี้ยงดูบุตร (Child-Care Expenses) กรณีที่มารดาต้องออกไปท างาน 
นอกบ้านเป็นรายจ่ายลักษณะส่วนตัวไม่สามารถหักได้ 

รายจ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง  (Self-Education Expenses)  เป็นรายจ่ายที่ผู้ เสีย  
ภาษีสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินได้ กล่าวคือ การศึกษาด้วยตนเอง
ดังกล่าวช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีเงินได้มากขึ้น รายจ่าย
ดังกล่าวจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม และสามารถน ามาหักออกจากเงินได้เพื่อค านวณภาษีได้  
เช่น รายจ่ายในหลักสูตรการศึกษา รายจ่ายในการสัมมนา เป็นต้น  

เคร่ืองแต่งกาย (Clothing) เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว เว้นแต่ เคร่ืองแต่งกาย 
ที่เป็นเคร่ืองแบบ หรือเคร่ืองแต่งกายที่มีส่วนป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับ  
การหารายได้ 

2)  การหักค่าใช้จ่ายเฉพาะ (Specific Deduction) 
นอกจากผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว ผู้เสียภาษียังมีสิทธิที่จะหักค่าใช้จ่าย

เป็นการเฉพาะ หากผู้เสียภาษีมีรายจ่ายตามที่กฎหมายภาษีอากรบัญญัติและกรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
ของกฎหมายภาษีอากร เช่น รายจ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 

รายจ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน (Repairs) การซ่อมแซมต้องเป็นการท าทรัพย์สิน 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของทรัพย์นั้น  ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพย์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วน
ที่ช ารุดหรือเสียหาย มิใช่เปลี่ยนแปลงทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือปรับปรุงทรัพย์ให้ดีขึ้น  มิฉะนั้น 
จะกลายเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งต้องห้ามมิให้หักเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ต้อง
ทยอยหักโดยตัดจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้น 

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) รายจ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงรายจ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพย์ก่อนที่ทรัพย์นั้นจะใช้งานได้ (Initial Repairs) เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการ
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ลงทุน (Capital Expenses) ไม่สามารถน าไปหักเป็นรายจ่ายได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินนั้น
เป็นทรัพย์สินที่เสื่อมราคาได้ (Depreciating Assets) ผู้เสียภาษีมีสิทธิทยอยหักต้นทุนทรัพย์สินตาม
อายุการใช้งาน การทยอยหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเรียกว่า การหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่เสื่อมราคาได้ คือทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานจ ากัด (Effective Life) และ
ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าหรือเราคาตลอดเวลาที่ใช้งาน เช่นอาคาร เคร่ืองจักร เป็นต้น 

ผู้มีสิทธิหักค่าเสื่อมราคา คือ ผู้ที่ เป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Owners) 
หมายถึง ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น  ซึ่งโดยปกติ คือ เจ้าของตาม
กฎหมาย (Legal Owners) แต่ในบางกรณี เช่น การเช่าซื้อทรัพย์สิน เจ้าของทางเศรษฐกิจ คือผู้เช่าซื้อ
ซึ่งไม่ใช่เจ้าของตามกฎหมาย กรณีนี้  ผู้ เช่าซื้อมีสิทธิหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ  
ไม่ใช่ผู้ให้เช่าซื้อ 

2.3.10  มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ประมวลกฎหมายรัษฎากรของประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า เงินได้ที่พึง

ต้องช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้ก าหนดประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีไว้
ในความหมายอย่างกว้าง ซึ่งท าให้เกิดฐานภาษีเงินได้อย่างกว้าง แต่อย่างไรก็ตามฐานภาษีเงินได้
อย่างกว้างขวางนั้นจะถูกท าให้แคบลงโดยบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินได้ที่ไม่ถูกเก็บภาษี (Tax-Free Income) 
หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวบรรเทาภาษี” (Tax Reliefs) หรือ “ตัวบรรเทาภาระภาษี”135 

ตัวบรรเทาภาษี หมายถึง วิธีการที่กฎหมายอนุญาตในการลดภาระภาษีเงินได้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งตัวบรรเทาภาระภาษีจะหมายความรวมถึง การเครดิตภาษี (Tax Credits) การยกเว้นภาษี 
(Tax Exemptions) การหักต่าง ๆ (Tax Deductions) เช่น ค่าลดหย่อนภาษี (Tax Allowances) และ
การหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Deduction)136 

ซึ่งเหตุผลที่มีการก าหนดให้มีตัวบรรเทาภาษี ในระบบกฎหมายภาษีเงินได้ เนื่องจาก  
ตัวบรรเทาภาษีจะมีขึ้นเพื่อสนับสนุนหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อความเป็นธรรม 
ในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ และวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งของตัวบรรเทาภาระภาษี  คือ  
เพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือเพื่อสนับสนับสนุนการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะ137 

จากการการศึกษาเร่ืองแนวคิดในการใช้ตัวบรรเทาภาระภาษี สามารถแบ่งตัวบรรเทา
ภาระภาษี ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Structural Reliefs) และ 
ตัวบรรเทาภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-Structural Reliefs) 

                                                           
135  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 113). เล่มเดิม. 
136  แหล่งเดิม. 
137  แหล่งเดิม. 

DPU



47 

1)  ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Expenses of Earning Income) 
ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ (Expenses of Earning 

Income) และค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล (Personal Allowances) ซึ่งค่าลดหย่อนส่วนบุคคลดังกล่าว 
ได้แก่ ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับผู้มีเงินได้  ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้  และ 
ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับบุตรของผู้มีเงินได้138 

ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ เพื่อหักเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ เพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์อย่างกว้างของภาษี เช่นช่วยให้เกิดความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และ เพื่อท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรือการบริหารจัดเก็บภาษี
ง่ายขึ้น139 

2)  ตัวบรรเทาภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-Structural Reliefs) 
ตัวบรรเทาภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้าง น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกิจกรรม 

บางประเภท ซึ่งหมายความรวมถึง การยกเว้นภาษีเงินได้ (Tax Exemptions) และการหักค่าใช้จ่าย
บางอย่างออกจากเงินได้พึงประเมิน ซึ่งอาจเรียกได้อีกประการหนึ่งว่า  “การหักค่าลดหย่อน 
ตามรายการ” (Itemized Deduction)140 

การก าหนดภาระภาษีของผู้เสียภาษี  ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง ได้ก าหนด 
ตามสัดส่วนของความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล ซึ่งได้ก าหนดมาตรการทางภาษีไว้ 
ในหลายรูปแบบ และบางกรณีควรมีโอกาสได้ปลดเปลื้องภาระภาษีได้141  

ซึ่งตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนบางฉบับ ได้มีบทบัญญัติให้บุคคลและเงินได้
พึงประเมินบางประเภท บางกรณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้น
ดังกล่าวนี้มี เหตุผลที่ส าคัญบางประการประกอบอยู่  เช่น ยกเว้นโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง และการบริหารจัดเก็บ นอกจากการยกเว้นภาษีแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ผู้มีเงินได้ ประมวลรัษฎากรก็ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้หักค่าลดหย่อน (Personal Deductions 

                                                           
138  แหล่งเดิม. 
139  แหล่งเดิม. 
140  แหล่งเดิม. 
141  ปัณณ์ อนันอภิบุตร. (2557). การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า. สืบค้น 30 พฤศจิกายน 

2557, จาก http://v-reform.org/u-knowledges/taxreform/ 
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or Exemptions)142 และซึ่งเมื่อใดที่รัฐบาลเห็นว่าประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ  รายได้ 
ไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็อาจเสนอแก้กฎหมายให้เพิ่มค่าลดหย่อนมากขึ้น143 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้เสียภาษี
และระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีบางคนภายในสภาพแวดล้อมหนึ่ง  หรือยกเว้นผู้เสียภาษีบางคนไม่ให้ 
เสียภาษีเลย เมื่อความสามารถในการเสียภาษีของผู้เสียภาษีเหล่านั้นไม่สูงถึงขั้น “เหมาะสม”144 

นักการคลังหลายท่าน ได้แสดงความเห็นที่สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันว่า  
ภาษีเป็นส่วนแบ่งสาธารณะที่ประชาชนต้องรับผิดชอบตามสัดส่วน และอยู่ในรูปแบบของเงินตรา 
โดยรัฐเป็นผู้ใช้อ านาจบังคับจัดเก็บ ซึ่งจ านวนภาษีที่ประชาชนผู้เสียภาษีต้องรับภาระนั้นเป็นไปตาม
สัดส่วนของความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล145 

ความสามารถที่จะเสียภาษีที่เหมาะสมหรือแท้จริง จึงควรเป็นระดับเงินได้หลังจากได้
หักภาระต่าง ๆ ในการครองชีพแล้ว กล่าวคือ การก าหนดให้จ านวนภาษีซึ่งผู้เสียภาษีต้องรับภาระ 
เป็นไปตามสัดส่วนของความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล น าไปสู่การก าหนดมาตรการ
ทางภาษีในหลายรูปแบบ ได้แก่ การยกเว้นภาษี การหักค่าลดหย่อน และการเครดิตภาษี เป็นต้น146 

ผู้วิจัยขอน าเสนอมาตรการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 3 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 

  2.3.10.1  การหักค่าลดหย่อน (Personal Deductions or Exemptions) 
  แนวความคิดเกี่ยวกับค่าลดหย่อน147 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เก็บจากรายได้
ตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) กล่าวคือ ผู้มีรายได้มากก็มีความสามารถใน
การเสียภาษีมาก ผู้มีรายได้น้อยก็มีความสามารถในการเสียภาษีน้อย ดังนั้น ก่อนที่บุคคลจะน าเงิน
ได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีภาษีนั้นมาค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ จึงยอมให้น าเงินได้พึงประเมินประเภทนั้น ๆ มาหักค่าใช้จ่ายและ 

                                                           
142  จาก การน าระบบเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักค่าลดหย่อน (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต), โดย วาสนา สุขสมัย, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
143  แหล่งเดิม. 
144  แหล่งเดิม. 
145  แหล่งเดิม. 
146  แหล่งเดิม. 
147  จาก ปัญหาการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ (สารนิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต), โดยสุรชัย สุรัติเมธาพันธ์ุ, 

2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเทศก่อน เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
เท่าใดจึงน าไปค านวณภาษีต่อไป ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 
 

 
จึงเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนมีบทบาทต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นอย่างมาก 
ความหมายของค่าลดหย่อน 
วิทย์ ตันตยกุล ให้ความหมายของค่าลดหย่อนไว้ว่า “ค่าลดหย่อนได้แก่ จ านวนเงินที่

กฎหมายก าหนดให้หักออกจากเงินได้พึงประเมินเป็นพิเศษ โดยไม่เกี่ยวกับการหาเงินได้ แต่เป็น
การก าหนดเพื่อความเป็นธรรม ตามความสามารถ หรือเพื่อส่งเสริมเงินได้ชนิดใด ๆ เป็นพิเศษ”148 

ไพจิตร โรจนวานิช และคณะ ได้ให้ความหมายของค่าลดหย่อนไว้ว่า”ค่าลดหย่อน คือ 
จ านวนเงินที่กฎหมายก าหนดให้หักออกจากเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละบุคคล”149 

นอกจากนี้ วิทย์ ตันตยกุล ยังได้ให้ความหมายของค่าลดหย่อนในเชิงเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายไว้ว่า “ค่าลดหย่อนที่กฎหมายยอมให้หักได้อีกหลังจากที่ได้จ านวนเงินที่เป็นเงินได้หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วนี้ แตกต่างจากค่าใช้จ่ายในลักษณะประการส าคัญตรงที่ว่า ค่าลดหย่อนนี้ไม่เป็นต้นทุน
หรือเงินที่ต้องใช้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้ โดยปกติค่าลดหย่อนจึงไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
จ านวนเงินได้พึงประเมิน หากแต่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพหรือพฤติการณ์ของผู้เสียภาษี 
เป็นประการส าคัญ”150 

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ให้ความหมายค่าลดหย่อนในเชิงเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายไว้ว่า  
“ค่าลดหย่อนแตกต่างกับค่าใช้จ่าย ในข้อที่ว่า ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนหรือเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งเงินได้ แต่ค่าลดหย่อนหาเป็นเช่นนั้นไม่ หากแต่เป็นตัวบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ท าให้ 
ผู้เสียภาษีเสียภาษีน้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้”151 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ได้ให้ความหมายของค่าลดหย่อนในเชิงวัตถุประสงค์ ตามประเภท
ของค่าลดหย่อนว่า “ค่าลดหย่อนของไทยนอกจากจะให้ตามสถานะของบุคคลแล้ว ยังครอบคลุมถึง

                                                           
148  การน าระบบเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักค่าลดหย่อน (น. 25). เล่มเดิม. 
149  แหล่งเดิม. 
150  แหล่งเดิม. 
151  แหล่งเดิม. 

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน DPU
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ค่าลดหย่อนตามรายการบางประเภท... ส าหรับค่าลดหย่อนตามสถานภาพของบุคคลมีวัตถุประสงค์
ประการแรกเพื่อให้หักรายได้ส่วนที่จ าเป็นแก่การครองชีพออกไป เพื่อให้เหลือเฉพาะเงินได้ส่วนที่
แสดงออกถึงความสามารถในการเสียภาษีอย่างแท้จริงเท่านั้น...  วัตถุประสงค์ประการที่สอง 
ก็เพื่อให้มีการบรรเทาภาระภาษีตามขนาดของครอบครัว...  วัตถุประสงค์ประการที่สามก็เพื่อเป็น
การก าหนดจ านวนผู้เสียภาษีให้อยู่ในข่ายที่เหมาะสมกับอัตราก าลังเจ้าหน้าที่...”152 

นอกจากนี้แนวคิดของต่างประเทศ ได้แก่ Kelvin E. Murphy & Mark Higgins ได้อธิบาย
ความหมายของค่าลดหย่อนในส่วนที่เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัว (Personal Exemptions) ว่า “...เป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงจ านวนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพขั้นต่ าของบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษี แต่ส าหรับคนที่มีรายได้สูงแล้วค่าลดหย่อนประเภทนี้จะต้องถูกลดจ านวนลงตามหลัก
ความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay Concept)”153 

Kelvin E. Murphy & Mark Higgins ยังได้ให้ความหมายของค่าลดหย่อนในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Personal Deductions) ว่า “...เป็นรายจ่ายส่วนตัว (Personal Expenditures) ที่กฎหมาย
ยอมให้น ามาหักจากเงินได้ที่ต้องน ามาเสียภาษี (Reduce the Amount Available to Pay Taxes) โดยมี
จ านวนขั้นต่ าที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายเหมา (Standard Deduction) แต่หากมีค่าใช้จ่ายตามรายการ (Itemized 
Deductions) มากกว่า ก็มีสิทธิเลือกหักได้ตามนั้น”154  

ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าความหมายของค่าลดหย่อน หมายถึง จ านวนเงินที่กฎหมาย
อนุญาตให้หักออกจากเงินได้ที่ไม่เกี่ยวกับการหาเงินได้นั้น โดยเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีตาม
สถานภาพของผู้เสียภาษี และความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล 

 2.3.10.2  การยกเว้นภาษี (Tax Exemptions) 
ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดการยกเว้นภาษีไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 42 ว่าเงินได้ 

พึงประเมินตามที่ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้155 
การยกเว้นเงินได้ (Income Exclusions)156 
1)  การยกเว้นเงินได้ทั่วไป  
โดยหลักแล้วเงินได้ทุกประเภทต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษี  แต่อาจมีเงินได้บาง

ประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษี  กล่าวคือ เป็นเงินได้ที่ไม่เข้านิยามของ

                                                           
152  แหล่งเดิม. 
153  แหล่งเดิม. 
154  แหล่งเดิม. 
155  แหล่งเดิม. 
156  ปัญหาการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้. เล่มเดิม. 
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ค าว่า “เงินได้” หรืออาจเป็นเพราะมีกฎหมายบัญญัติให้ยกเว้นก็ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดให้
ยกเว้นไว้ หรืออาจยกเว้นเงินได้แตกต่างจากค่าใช้จ่าย ตรงที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เท่านั้น และค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่น าออกจากเงินได้พึงประเมิน (Assessable Income หรือ 
Gross Income) เพื่อหาจ านวนเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี (Taxable Income) 

วัตถุประสงค์ของการยกเว้นเงินได้ (Income Exclusions) มีหลายประการ เช่น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ (Incentives) ให้ผู้เสียภาษีมีพฤติกรรมตามที่ปรารถนา หรือเพื่อลดภาระภาษีซ้ าซ้อน (Double 
Taxation) หรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สังคมในทางอ้อม (Indirect Welfare) เป็นต้น  

ดังนั้น การยกเว้นเงินได้จึงสามารถแบ่งเป็นประเภทหลัก 4 ประเภทคือ 
(1) การยกเว้นเงินได้เนื่องจากการให้  (Donative Items) ผู้รับให้ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของ 

มรดก หรือได้รับเงินประกันชีวิต หรือทุนการศึกษา เป็นต้น ผู้รับให้จะได้รับยกเว้นเงินได้ 
(2) การยกเว้นเงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน (Employment Related Exclusions) เช่น 

ค่าประกันอุบัติเหต ุค่าประกันชีวิตกลุ่ม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ านาญเอกชน เป็นต้น 
(3) การยกเว้นเงินได้เนื่องจากการชดใช้ (Returns of Human Capital) เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

หรือเงินประกันอุบัติเหตุที่ได้รับจากนายจ้าง เป็นต้น 
(4) การยกเว้นเงินได้ เนื่องจากการลงทุน  (Investment-Related Exclusions)  เช่น

ดอกเบี้ยพันธบัตร เงินปันผล เป็นต้น 
2)  การยกเว้นเงินได้สุทธิ 
การยกเว้นเงินได้สุทธิเป็นการยกเว้นเงินได้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว  

หากต้องการยกเว้นเงินได้สุทธิเท่าใด เงินได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นนั้นก็ไม่ต้องน ามาค านวณกับอัตรา
ภาษี การยกเว้นเงินได้สุทธิจึงเป็นวิธีการบรรเทาภาระภาษีวิธีหนึ่งที่ประเทศต่าง  ๆ น ามาใช้ 
นอกเหนือจากค่าลดหย่อน 

การยกเว้นเงินได้สุทธิ สามารถแสดงเป็นสมการได้ ดังนี้ 
 

 
 

 2.3.10.3  การเครดิตภาษี (Tax Credits) 
การเครดิตภาษี หมายความว่า สิทธิหรือประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินที่ผู้เสียภาษีได้รับ

เนื่องจากได้เสียภาษีล่วงหน้าไว้แล้ว หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว หรือได้เสียภาษีไว้ในประเทศ 
ที่ท าสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือได้รับเครดิตภาษีมาเนื่องจาก
กฎหมายก าหนด (เช่น กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) และสิทธิในเครดิต

เงินได้สุทธิ = (เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) – จ านวนเงินยกเว้น 

DPU



52 

ภาษีดังกล่าว ผู้เสียภาษีมีสิทธิน าไปหักกลบกับจ านวนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่จะต้องช าระ  
ตามกฎหมาย และหากเครดิตภาษีมีมากกว่าจ านวนเงินภาษีที่จะต้องช าระแล้ว ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืน
เป็นเงินด้วย เว้นแต่จะถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายความตกลงระหว่างประเทศ 

โดยวิธีการเครดิตภาษี มีสมการดังนี้ 
 
  
 

ส าหรับเครดิตภาษีเหลือจากการหักภาษีแล้ว ผู้เสียภาษีจะสามารถขอคืนจากรัฐได้หรือ
หรือโอนไปให้บุคคลอ่ืนใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายการเครดิตภาษีของแต่ละประเทศ หากเป็น
เครดิตภาษีชนิดที่ขอคืนเป็นเงินได้  (Refundable Tax Credits) ผู้เสียภาษีที่มีเครดิตภาษีเหลืออยู่
หลังจากน าไปหักภาษีที่ต้องเสียแล้ว  มีสิทธิขอคืนเป็นเงินได้  แต่หากเป็นเครดิตภาษีชนิดที่ 
ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (Non- Refundable Tax Credits) ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิน าเครดิตภาษีส่วนเกิน
ไปขอคืนจากรัฐได้ ซึ่งการเครดิตภาษีที่กล่าวนี้ จะพบเห็นในต่างประเทศเท่านั้น ส าหรับในประเทศไทย 
จะพบเห็นในอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจาก
เงินได้ทั่วไป ข้อ 23 จะก าหนดให้ภาษีที่เสียในประเทศแหล่งเงินได้ สามารถน ามาใช้เป็นเครดิตหัก
ออกจากจ านวนเงินภาษีที่จะต้องเสียในประเทศที่ผู้เสียภาษีมีถิ่นที่อยู่  ทั้งนี้เป็นการขจัดปัญหาการ
เรียกเก็บภาษีซ้ าซ้อน หรือการให้เครดิตภาษีเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร ตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร ที่ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องเสีย หารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้น ได้ผลลัพธ์
เท่าใดให้คูณด้วยจ านวนเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก าไรที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเครดิตในการ
ค านวณภาษี ทั้งนี้ถือเป็นวิธีการที่มุ่งขจัดหรือลดภาระภาษีซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double 
Taxation)อย่างหนึ่ง 

แสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 
 
 
 
 

จากหลักการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้ง  3 รูปแบบข้างต้น ผู้วิจัยจะได้
น าเสนอมาตรการบรรเทาภาระภาษีในกฎหมายของประเทศไทยโดยละเอียด ต่อไปในบทที่ 3 
 

เงินได้สุทธิ X อัตราภาษี (อัตราก้าวหน้า) = ภาษีที่ต้องเสีย – เครดิตภาษี 

จ านวนภาษี = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล X เงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับ  
 100 – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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2.4  การออมและการลงทุน 
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางด้านภาษีและด้านอ่ืน ๆ ของการเป็น

สมาชิกสหกรณ์เปรียบเทียบกับการลงทุนในกิจการประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึง
หลักการแนวคิดและทฤษฎีของการลงทุนและการออมเพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 2.4.1  ความหมายของการลงทุน 

การลงทุน หมายถึง การใช้ทุนเพื่อก่อให้เกิดผลิตผลหรือบริการใหม่  ๆ เพื่อเพิ่มพูน
รายได้  โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนเอง  และหรือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นส่วนรวม157 

การลงทุน คือ การใช้เงินจ านวนหนึ่งเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือเพื่อกระท ากิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน อาจอยู่ในรูปของเงิน (Financial Return) ทั้งนี้การตัดสินใจ
ต้องกระท าอย่างมีเหตุผล มีการวิเคราะห์ และคาดหวังได้แน่นอน ว่าโอกาสที่จะมีก าไรมากกว่า
ขาดทุนจึงจะกระท า หรือความเสี่ยงค่อนข้างต่ า158 

“การลงทุน” (Investment) หมายถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบุคคล
หรือสถาบันซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี  
แต่อย่างต่ าไม่น้อยกว่า 3 ปี159  

ดังนั้น การลงทุน จึงสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 
1)  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) 
การลงทุนเพื่อการบริโภค ได้แก่การซื้อขายทรัพย์สิน หรือสินค้าประเภทคงทนถาวร 

(Durable goods) เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน หรือสินค้า โดยมิได้หวังผลตอบแทน เช่น  
บ้าน หรือรถยนต์ เป็นต้น 

2)  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment)  
การลงทุนในธุรกิจ คือการน าเงิน ไม่ว่าในรูปของเงินออม (Saving) เงินที่สะสมไว้ 

(Accumulated Fund) และ/หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหา
สินค้าประเภททุน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านนี้มุ่งหวังก าไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน  เช่น  
การลงทุนในที่ดิน โรงงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง  

                                                           
157  จาก ค าบรรยาย หลักและนโยบายการลงทุน (น. 13), โดย ประเสริฐ ประภาสะโนบล, 2524, 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
158  จาก หลักการลงทุน (น. 10), โดย กัลยานี พิริยะพันธ์ุ, 2531, กรุงเทพฯ: เอดิสันเพลส. 
159  จาก หลักการลงทุน (น.1), โดย เพชร ีขุมทรัพย,์ 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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3)  การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) 
การลงทุนในหลักทรัพย์ ในความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์  

เป็นการซื้อสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities) โดยการลงทุนในลักษณะนี้เป็นการ
ลงทุนทางอ้อม โดยผู้ลงทุนจะน าเงินออมไปซื้อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจจะลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น พันธบัตร 
(Bond) หุ้นกู้ หรือหุ้นทุน (Stock)  
 2.4.2  ปัจจัยชักจูงให้มีการออมและการลงทุน 

บุคคลทั่วไปจะมีการออมเพิ่มขึ้น และน าเงินส่วนที่ออมมาลงทุนให้มากที่สุดย่อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลัก 4 ประการดังนี้160 

1)  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพอยู่ในระดับปกติ ประชาชนจะ 
มีการออมเพิ่มมาก การลงทุนย่อมเพิ่มขึ้น แต่หากเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้น
ตลอดเวลา ประชาชนออมลดลง การลงทุนย่อมตกต่ าด้วย  

2)  เสถียรภาพทางการเมือง ถ้าการเมืองของประเทศมีความมั่นคง ประชาชนย่อมกล้าที่
จะลงทุน แต่หากเสถียรภาพทางการเมืองไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ประชาชนจะไม่มั่นใจ 
การออมในรูปของทรัพย์สินอ่ืน เช่นทองค า ที่ดิน เป็นต้นย่อมเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนจะลดลง
เน่ืองจากประชาชนไม่กล้าลงทุน 

3)  ความมั่นคงของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินที่ดีต้องสร้างความมั่นคงและ 
ความเชื่อถือให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีการออมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสถาบัน
การเงินต่างจะมีความมั่นคงน่าเชื่อถือได้นั่นจะต้องขึ้นอยู่กับมาตรการในการควบคุมดูแลของ
รัฐบาล 

4)  ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และการออม ในรูปดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ 
ผลก าไร ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการออมและการลงทุนให้สูงขึ้น กล่าวคือ  
ถ้าฝากเงินไว้กับธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยสูง ประชาชนก็จะออมมากขึ้น เพราะเงินออมโดยฝากไว้กับ
ธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยสูง ประชาชนก็จะออมมากขึ้น เพราะเงินออมที่ฝากไว้กับธนาคารนอกจาก
จะปลอดภัยแล้วยังได้ดอกเบี้ยสูงด้วย ดังนั้น ถ้าลงทุนแล้วได้ผลก าไร ผู้ลงทุนก็จะเพิ่มการลงทุน
มากขึ้น 

นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกที่มีผลกระทบต่อการออม และ
การลงทุน ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับภาษีอากรของรัฐบาล และพื้นความรู้หรือการศึกษาของประชาชน 
เป็นต้น161 
                                                           

160  หลักการลงทุน (น. 6). เล่มเดิม. 
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2.4.3  ประเภทของการลงทุนทางการเงิน  
การลงทุน สามารถแบ่งรูปแบบการลงทุนทางการเงินออกเป็น 5 รูปแบบดังนี้162 
1)  การฝากเงินไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
การลงทุนในรูปแบบการฝากเงิน  ผู้ลงทุนจะฝากเงินไว้ที่สถาบันการเงิน  เช่น  

ธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ก็ได้  เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น ซึ่งการฝากเงินดังกล่าวผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการฝากเงินได้ 
โดยสามารถฝากเงินในรูปแบบเงินฝากเผื่อเรียก  เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจ า  ก็ได้  
ซึ่งผู้ลงทุนจะหวังผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝาก163 

2)  การซื้อสลากออมสิน  
การซื้อสลากออมสิน สลากออมสินเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้เสี่ยงโชคไปด้วย ซึ่ง

สลากออมสินหากไม่ถูกรางวัลก็จะมีสิทธิได้รับเงินค่าสลากคืนเมื่อครบก าหนดเวลาไถ่ถอน  
พร้อมดอกเบี้ย  ซึ่งผู้ลงทุนจะหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัลและดอกเบี้ย  และ 
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8) และ(11) เงินรางวัลและดอกเบี้ยที่ได้รับจากสลากออมสินจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา164 

3)  การลงทุนในตราสารหนี้  
การลงทุนในตราสารหนี้  ผู้ลงทุนจะลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของรัฐบาล หรือ

พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหุ้นกู้165 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบนี้ในรูปของดอกเบี้ย หรือก าไรส่วนเกินทุน(Capital Gain) จากการขายตราสารหนี้ดังกล่าว 

4)  การลงทุนในตราสารทุน  
การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นทุน ซึ่งอาจเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ก็ได้ ซึ่ง 

ผู้ลงทุนจะหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล หรือก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการ
ขายตราสารทุน166 

                                                                                                                                                                      
161  แหล่งเดิม.  
162  การวางแผนภาษีอากร (น. 150), โดย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2544, กรุงเทพฯ: สถาบัน T.Training Center.  
163  แหล่งเดิม. 
164  แหล่งเดิม. 
165  หุ้นกู้ มีลักษณะคล้ายพันธบัตร แต่มีความแตกต่างกันคือ พันธบัตรจะออกโดยภาครัฐ ส่วนหุ้นกู้ 

จะออกโดยภาคเอกชน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ มิใช่เจ้าของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นทุน. 
166  แหล่งเดิม. 
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5)  การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) 
กองทุนรวมจัดต้ังขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนน้อย สามารถลงทุน

ในตราสารบางประเภทที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากได้ ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้ผู้ลงทุนจะ 
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการจัดตั้งขึ้น และมีการบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ซึ่งมีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นผู้ควบคุมดูแล  
ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะหวังผลตอบแทนในรูปของเงินส่วนแบ่งก าไรและก าไรส่วนเกินทุน 
(Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม167 

2.4.4  จุดมุ่งหมายในการลงทุน168 
ผู้ลงทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนตามความต้องการและสภาวะแวดล้อมของ  

ผู้ลงทุน ซึ่งพอจะแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี ้
1)  ความปลอดภัยของเงินทุน (Security of Principal) นอกจากจะหมายถึงการรักษา

เงินทุนเร่ิมแรกให้คงไว้แล้ว ยังรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอ านาจซื้อลดลงอันเป็นผล
จากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย ดังนั้นความหมายดังกล่าวนี้หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีเวลา
ก าหนดคืนเงินต้นจ านวนแน่นอน  ซึ่ งได้แก่  พันธบัตรรัฐบาล  หุ้นกู้  และหุ้นบุ ริมสิทธิ  
ที่มีก าหนดเวลาไถ่ถอนของบริษัทที่มั่นคง  

2)  เสถียรภาพของรายได้  (Stability of Income) ผู้ลงทุนมักจะลงในหลักทรัพย์ที่ 
ให้รายได้สม่ าเสมอ เช่น ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถวางแผนการใช้
เงินทุนเพื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่ได้ 

3)  ความงอกเงยของเงินลงทุน  (Capital Growth)  ตามกฎทั่วไปผู้ลงทุนมักตั้ ง
จุดมุ่งหมายไว้ว่า พยายามจัดการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนขึ้น  

4)  ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึงหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือ
ขายได้ง่ายและรวดเร็ว  

5)  ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที (Liquidity) ผู้ลงทุนต้องการลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด เพราะหากมีการลงทุนที่ดึงดูดความสนใจมาถึงเขาจะได้มีเงิน
พร้อมที่จะลงทุนได้ทันที  

6)  การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วัตถุประสงค์คือต้องการกระจายความเสี่ยง 
โดยกระท าได้ 4 วิธีคือ 

                                                           
167  แหล่งเดิม. 
168  หลักการลงทุน (น. 4). เล่มเดิม. 
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(1) ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงินลงทุน และมีรายได้จาก
การลงทุนแน่นอน กับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ 

(2) ลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างปนกันไป 
(3) ลงทุนในหลักทรัพย์ทางธุรกิจที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยง

เร่ืองน้ าท่วมหรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
(4) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่ต่างกันแบบ Vertical หรือ 

Horizontal ถ้าเป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้า
ส าเร็จรูป ถ้าเป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน 

(5) ความพอใจในด้านภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผู้ลงทุน
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารเงินลงทุนต้องให้ความสนใจ  ผู้ลงทุนจะสนในลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ได้รับก าไรและได้รับการยกเว้นภาษี 
 2.4.5  ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายผู้ลงทุน169 

1)  อายุของผู้ลงทุน (The Age of The Investor) ผู้ลงทุนที่มีอายุน้อย หรือระหว่าง 25-40 ปี 
กล้าเสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ แต่ผู้ลงทุนที่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี อาจสนใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า อาจเนื่องมาจากภาระทางครอบครัว และผู้ลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
ยิ่งพอใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้แน่นอน 

2)  การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว (Marital Status and Family 
Responsibilities) ผู้ลงทุนที่มีครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ท าให้เกิด
ความจ าเป็นที่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง ให้รายได้ที่แน่นอน ส่วนคนโสดไม่มีภาระผูกพัน 
ย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ 

3)  สุขภาพของผู้ลงทุน (The Health of The Investor) ปัญหาเร่ืองสุขภาพของผู้ลงทุน 
มีผลต่อการก าหนดนโยบายลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมต้องการรายได้ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Current Income) มากกว่าหวังผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

4)  อุปนิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน (Personal Habit) ผู้ลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่อาจไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เขาอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มี
การขยายตัวในอนาคตก็ได้ ในทางตรงข้าม ผู้ลงทุนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยย่อมต้องการได้รายได้ที่
แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่ายที่เกิดขึ้น 

                                                           
169  แหล่งเดิม. 
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5)  ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risks of Investment) ผู้ลงทุน 
บางท่านอาจต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง  ความเสี่ยงในที่นี้มีหลายลักษณะ เช่น  
ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงในอ านาจซื้อ เป็นต้น 
ผู้ลงทุนในลักษณะนี้ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว 

6)  ความจ าเป็นของผู้ลงทุน (Investor’s Needs) ความจ าเป็นของผู้ลงทุนอาจแตกต่างกัน 
บางท่านอาจมีความจ าเป็นทางด้านการเงิน บางท่านอาจมีความจ าเป็นในแง่ความรู้สึกและจิตใจ 
แน่นอนที่สุดสิ่งส าคัญที่เร่งให้เกิดการลงทุนคือก าไร  ซึ่งอาจเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในยามชรา  
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนให้ดีขึ้น  
 2.4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างการออมและการลงทุน (Savings and Investment Funds)170 

การออมกับการลงทุนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน เพราะเงินออมเป็นที่มาของเงินทุน 
ประเทศใดที่ประชาชนมีอัตราการออมสูงย่อมส่งผลให้มีเงินทุนมาก กลับกันหากประเทศใด 
มีการออมน้อย เงินทุนย่อมขาดแคลน อย่างสัมพันธ์กัน ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์  
จึงมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีนัยยะส าคัญ 

(1)  การออมกับการลงทุน ไม่ว่าเอกชน องค์การธุรกิจหรือรัฐ จ าเป็นต้องหารายได้ 
มาใช้ในกิจการ หรือสิ่งอันจ าเป็นในการด ารงอยู่ของตนด้วยกันทั้งสิ้น  และถ้าสามารถมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ก็จะมีส่วนเหลือเป็นเงินออม  

(2)  การชักจูงเงินออมให้ออกมาเป็นเงินทุน การออมเมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้จะมีอัตราสูงก็ตาม 
แต่ถ้าเป็นเพียงการเก็บเงินไว้เฉย ๆ การออมก็เป็น “เพียงการออม” (Mere Saving) ซึ่งนอกจากจะ 
ไม่เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเกิดผลร้ายแก่สภาวะเศรษฐกิจขึ้นได้มาก  
รัฐจึงต้องหาวิธีชักจูงให้เงินออมถูกน ามาลงทุนให้ได้  ทั้งนี้เพื่อให้เงินออมถูกน าไปลงทุนที่เกิดผล 
(Effective Supply of Investment Capital) ให้มากที่สุด 

การจูงใจให้ประชาชนน าเงินออมไปลงทุน กระท าได้ 2 วิธี คือ 
การลงทุนโดยตรง (Directly) ได้แก่การชักจูงให้ประชาชนน าเงินออมไปประกอบธุรกิจ 

เพื่อสร้างผลิตผลหรือบริการใหม่ ๆ ขึ้น หรือซื้อหลักทรัพย์ เช่นใบหุ้นหรือพันธบัตรต่าง ๆ  
การลงทุนโดยทางอ้อม (Indirectly) ได้แก่การชักจูงให้ประชาชนออมทรัพย์ผ่าน

สื่อกลาง (Media) ซึ่งได้แก่สถาบันการออม (Saving Institutions) เช่น ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
หรือองค์การหรือบริษัทการเงินการลงทุนต่าง ๆ  

หากประชาชนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในเร่ืองการลงทุน  เป็นอย่างดีและ 
ปฏิบัติตามแล้ว ประเทศก็ย่อมจะมีเงินทุนพัฒนาบ้านเมืองได้มากขึ้น 
                                                           

170  ค าอธิบายหลักและนโยบายการลงทุน (น. 40). เล่มเดิม. 
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(3)  ผลเสียของการออมที่ไม่น าไปลงทุน คือ  
เป็นการท าลายเศรษฐกิจของบ้านเมือง อันจะเป็นเหตุให้เศรษฐกิจตกต่ า  สินค้าและ

บริการขายไม่ออก ราคาสินค้าและบริการจะตกต่ าเกิดสภาวะเงินฟุบ (Deflation) ซึ่งจะท าให้บริษัท
ธุรกิจอุตสาหกรรมล้มละลายและโยงไปถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วย 

เป็นการท าลายรายได้ประชาชาติ (National Income) และท าให้รายได้ของประชาชน 
หดตัวด้วย และถ้าถึงจุดเศรษฐกิจตกต่ า  คนว่างงานจะมีมากขึ้นก็จะเป็นสาเหตุแห่งการวุ่นขึ้น 
ในประเทศได้และหากรัฐแก้ไขโดยไม่ระมัดระวัง โดยวิธีพิมพ์ธนบัตรเพิ่มแล้วน ามาใช้จ่ายมาก
เกินไป อันจะเป็นเหตุให้เงินออมทะลักออกมา เพราะความตื่นตกใจ ปริมาณเงินในตลาดจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นเหตุให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ขึ้นก็ได้ เห็นว่าเงินฝืด คนว่างงานมาก
อาจใช้นโยบายการเงินและการคลัง เข้ามาขยายกิจการของรัฐ  

ดังนั้น เร่ืองการออมและการลงทุน จึงมีความสัมพันธ์ควบคู่กันอย่างใกล้ชิด อาจส่งผลดี
และผลร้ายขึ้นได้อย่างมาก ประเทศที่เจริญแล้วจึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์  และ
ต้องสนับสนุนหรือแสวงหาวิธีการที่จะให้ประชาชนน าเงินออมออกมาลงทุ นในทางที่ดีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดไปพร้อมกันด้วย 
 
2.5  แนวคิด หลักการจัดตั้งสหกรณ์ และประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 2.5.1  แนวคิดและหลักการสหกรณ์ 

สหกรณ์ในประเทศไทย มีที่มาจากระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบ
เศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการผลิต ท าให้เกิดความต้องการเงินทุน
ในการผลิตและการครองชีพเพิ่มขึ้น แต่ชาวนาไม่มีเงินจ านวนมาก จึงไปกู้ยืมเงินจากบุคคลที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนอีกด้วย ชาวนา
จึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ท านาได้ข้าวเท่าใด ก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด นอกจากนี้ 
การท านายังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะท า
ให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นเร่ือย ๆ จนลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้าหนี้  และ
กลายเป็นผู้เช่านา หรือต้องเปลี่ยนอาชีพใช้แรงงานแทน ดังนั้นเพื่อวิธีช่วยเหลือชาวนา ในสมัย
รัชกาลที่ 5 จึงจัดหาเงินทุนมาให้กู้ และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ า โดยก าหนดวิธีการช่วยเหลือชาวนา
ในด้านเงินทุนไว้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่  1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนา แต่ขัดข้องในเร่ืองเงินทุนและ
หลักประกันเงินกู้ ความคิดนี้จึงระงับไป 
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วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ในปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง ได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช 
ประเทศอินเดียเข้ามาส ารวจหาลู่ทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจัดตั้ง  “ธนาคารให้กู้ยืม
แห่งชาติ” ด าเนินการให้กู้ยืมแก่ราษฎร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อ่ืนเป็นหลักประกันเพื่อป้องกัน 
มิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน ส่วนการควบคุมเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้  ท่านได้
แนะน าให้จัดตั้งเป็นสมาคมที่ เรียกว่า “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้” (Cooperative Society) โดย 
มีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งค านี้พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้
ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์”จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการ
สหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยังมิได้ด าเนินการอย่างไร จนกระทั่งในปี 2458 ได้มีการเปลี่ยนกรม
สถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ประกอบด้วย ส่วนราชการ 3 ส่วนคือ การพาณิชย์ 
การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์ ซึ่งการจัดตั้งส่วนราชการสหกรณ์นี้  ก็เพื่อจะให้มีเจ้าหน้าที่
ด าเนินการทดลองจัดต้ังสหกรณ์ขึ้นและพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็น
อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขณะนั้น ได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่จัดกัน
อยู่ในต่างประเทศหลายแบบ ในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) และทรงยืนยันไว้ใน 
รายงานสหกรณ์ฉบับแรกว่า “เมื่อได้พิจารณาละเอียดแล้วได้ตกลงเลือกสหกรณ์ชนิดที่เรียกว่าไรฟ์
ไฟเซน ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันก่อน และซึ่งมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจน ผู้ประกอบกสิกรรมย่อม ๆ 
เห็นว่าเป็นสหกรณ์ชนิดที่เหมาะสม ที่สุดส าหรับประเทศไทย” จากการที่พระองค์ท่านทรงเป็น 
ผู้บุกเบิกริเร่ิมงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึงถือว่าพระองค์
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยเราได้เร่ิมจัดสหกรณ์มาแต่ปี พ.ศ. 2459 ซึ่งยังเป็นสมัยที่มีการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในสมัยนั้นการจัดสหกรณ์ได้ด าเนินไปค่อนข้างช้าเพราะอยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนทดลองในระยะแรก คงมีสหกรณ์ประเภทหาทุนแต่รูปเดียว171 

ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ประมาณ 7,723 สหกรณ์ และ
สมาชิก 10,329,036 คน การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหา
ในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น172 

                                                           
171  จาก สหกรณ์ (น.5), โดย พิมพ์ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพนายพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพันธ์ 

(ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์), 2548, กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฌธนากร. 
172  กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2557). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์. สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://203.185.148.54/know_coop03.html  
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 2.5.2 ความหมายของสหกรณ์ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย  ได้อธิบาย

ความหมายของค าว่า “สหกรณ”์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
นายจอส์ จาคอป์ โฮลิโอค (George Jacob Halyoake) ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์

สหกรณ์อังกฤษ ให้ความหมายค าว่า “สหกรณ์” คือวิธีการของบุคคลซึ่งร่วมในธุรกิจด้วยความ
สมัครใจทุกคนต้องได้รับส่วนแบ่งจากประโยชน์ของการลงทุนเท่าเทียมกัน  และวิธีด าเนินงาน 
ต้องมีการบังคับกันเองด้วย 

นายเปอร์ซี เรดฟอร์น (Perey Redfem) นักสหกรณ์ชาวอังกฤษ ให้ความหมายค าว่า
สมาคมสหกรณ์ ก็คือชุมนุมซึ่งร่วมงานกันโดยใจสมัคร และโดยยึดวิธีการประชาธิปไตยเป็นหลัก
เพื่อเสนอสิ่งของการรับใช้ให้แก่สมาชิกหรือเพื่อให้สมาชิกผลิตสิ่งของไว้ขาย หรือเพื่อขายสิ่งของที่
สมาชิกผลิตขึ้น หรือเพื่อจะหาทุนให้สมาชิก หรือเพื่อรวมวัตถุประสงค์ทั้งปวงให้เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน และในขณะเดียวกันนั้นเพื่อเฉลี่ยผลได้ตามวิธีซึ่งสมาชิกได้ตกลงกันว่าเป็นวิธีที่
ยุติธรรมส าหรับต่างคนและคนทั้งหมด 

นายตาลมาคี (SS.Talmaki) นักสหกรณ์ชาวอินเดีย ให้ความหมายค าว่า “สหกรณ์”  
คือวิธีการจัดงานชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนร่วมกันโดยใจสมัครตามหลักแห่งความเสมอภาค  
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยวิธีสุจริต 

นายชาร์ลส์ จี๊ด (Charies Gide) นักสหกรณ์ชาวฝร่ังเศส ให้ความหมายค าว่า “สหกรณ์” 
คือสมาคมที่มุ่งจ ากัดเสียซึ่งก าไร 

นายฮิวเบอรต คัลเวอต ผู้ซึ่งเคยเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมณฑล
ปันจาปในประเทศอินเดีย ได้ให้บทนิยามว่า “สหกรณ์” เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคน 
เข้ารวมกันโดยใจสมัครของตนเองในฐานะที่มนุษย์เท่ากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด  
เพื่อบ ารุงตัวเองให้เกิดความจ าเริญในทางทรัพย์173 

ดร.แฮนซ์ เยบฮาร์ด (Dr.Hanns Gebhard) นักสหกรณ์ชาวฟินแลนด์ ให้ความหมายค าว่า 
“สหกรณ์” คือ ที่รวมคน ตั้งขึ้นตามหลักแห่งความเสมอภาค ไม่จ ากัดจ านวนสมาชิก  และ 
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมฐานะทางการเงินและการด าเนิน
อาชีพของสมาชิก ด้วยวิธีช่วยตนเองตามล าพังหรือช่วยตนเองด้วยความสนับสนุนของรัฐบาล โดยมี
ข้อแม้ว่าผลก าไรจากประโยชน์การกระท าร่วมกัน จะต้องแบ่งตามส่วนของงานที่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ 
กระท า มิใช่แบ่งตามส่วนแห่งเงินทุน 

                                                           
173  จาก หยุดวิกฤตซ้ าซากด้วยระบบสหกรณ์ (น. 8), โดย วิทยากร เชียงกูล, 2550, กรุงเทพฯ: ตะวันออก. 
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เซอร์ ฮอเรซ ปลังเกต (Sir Horace Pllnnket) นักสหกรณ์ชาวไอริส ให้ความหมายว่า 
“สหกรณ”์ คือ การช่วยเหลือตัวเองซึ่งบังเกิดผลโดยการรวบรวมกันจัดตั้งเป็นองค์การ174 

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (International Co-operative Alliance: ICA)175  
ได้ให้นิยามค าว่า “สหกรณ์” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดังนี้ “สหกรณ์”  
เป็นองค์การปกครองตนเองของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจที่พวกเขา
เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการอันจ าเป็นและ
ความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (A cooperative is an autonomouse association of 
persons united voluntarily to meet their common economic,social and cultural need and 
aspirations through a jointly owned and democraticalled controlled enterprise.)176 

ค าว่า “สหกรณ์” ปรากฏในกฎหมายคร้ังแรก ในพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงมีพระราชด าริไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “สหกรณ์” คือ สมาคมชนิดที่ราษฎรผู้ท าการเพาะปลูกแลหากินด้วยการท าของขาย 
รวบรวมกันตั้งขึ้นเพื่อยังความจ าเริญให้เกิดแก่หมู่ด้วยวิธีรวมก าลังกันท าการบ ารุงตนเองและ
ประหยัดการใช้จ่ายแต่ที่พอควร มิใช่ตั้งขึ้นเพื่อจะหาก าไรมาจ าแนกในหมู่สมาชิกนั้น 

นอกจากนี้  ค าว่า “สหกรณ์” ในภาษาไทยนั้น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งได้ชื่อว่า 
เป็นบิดาการสหกรณ์ในประเทศไทยและเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก  ได้บัญญัติขึ้นมา
จากค าภาษาสันสกฤต 2 ค า “สห” ซึ่งแปลว่า “ร่วมกัน” และ “กรณ์” ซึ่งแปลว่า “การกระท า”  
เมื่อรวมศัพท์ทั้งสองเข้าด้วยกัน จึงแปลว่า “การกระท าร่วมกัน” หรือ “การร่วมมือกันท างาน”  
ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษทั้งความหมายและในรูปของศัพท์คือ สห=Co และกรณ์=Operation177 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประทานค าแปลค าว่า สหกรณ์
ของนายฮิวเบอร์ต คัลเวอร์ต (Hubert Calvert) หมายถึง เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคน 
เข้ารวมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์  โดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบ ารุงตนเองให้เกิดความจ าเริญในทางทรัพย์ 

                                                           
174  แหล่งเดิม.  
175  ICA เป็นองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรของรัฐ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  

ค.ศ. 1895 โดยมีสหกรณ์ในระดับประเทศและสหกรณ์ระหว่างประเทศเป็นสมาชิก 251 แห่ง ใน 93 ประเทศ 
ทุกภูมิภาคทั่วโลก หากจะนับสมาชิกเป็นรายบุคคลจะมีสมาชิกรวมกันถึงกว่า 1,000 ล้านคน. 

176  กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2557). ค าแถลงเกี่ยวกับสหกรณ์. สืบค้น 27 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://www.ica.coop/coop/principles.html 

177  จาก การบริหารงานสหกรณ์ (น. 15), โดย พสุ สัตถาภรณ์, 2533, กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์. 
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พระประกาศสหกรณ์ กล่าวว่า การสหกรณ์เป็นวิธีการประกอบเศรษฐกิจแบบหนึ่ง 
ที่บุคคลผู้อ่อนแอในทางเศรษฐกิจรวมแรง รวมปัญหาและรวมทุนกัน จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ 
ตามหลักการช่วยตัวเอง การช่วยซึ่งกันและกัน และการประหยัด เพื่อให้เกิดความเจริญในทาง
เศรษฐกิจและสังคม178 

พสุ สัตถาภรณ์ ได้ให้นิยามของค าว่า “สหกรณ์” ได้ว่า สหกรณ์เป็นองค์การทาง
เศรษฐกิจและสังคมหรือเป็นการประกอบการอย่างหนึ่งที่เกิดจากการร่วมมือกันโดยสมัครใจ โดยที่
สมาชิกเป็นเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการ การด าเนินงานยึดหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ 
(อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม179 

ค าว่า “สหกรณ”์ แปลตามศัพท์ว่า การกระท าร่วมกัน180 
“สหกรณ์” คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจการด าเนิน

วิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อเสนอความต้องการ 
(อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”181 

ปัจจุบันราชบัณฑิตยสถาน ได้มีหนังสือที่  รถ0004/800 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550  
ให้แก้ไขนิยามค าว่า “สหกรณ”์ใหม่ ดังนี้182 

“สหกรณ์” น.องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้น
ร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า  หรือบริการตามความต้องการหรือ
ผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการ
บริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์โคนม,(กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว “สหกรณ์”ในความหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ได้ให้ค านิยามค าว่า “สหกรณ์” ไว้ว่า หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมด าเนินการ เพื่อประโยชน์ทาง
                                                           

178  จาก การสหกรณ์ (น. 16), โดย สุริยะ เจียมประชานรากร, 2542, กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
179  การบริหารงานสหกรณ์ (น. 17). เล่มเดิม. 
180  สหกรณ์ (น.7). เล่มเดิม. 
181  กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2557). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์. สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://203.185.148.54/know_coop04.html  
182  นิยามใหม่นี้  ร .ต.สอาด แก้วเกษ อดีตผู้อ านวยการกองฝึกอบรม  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้นายกราชบัณฑิตยสถานพิจารณาทบทวนนิยามค าว่า “สหกรณ์” ใหม่ 
เนื่องจากเห็นว่า สหกรณ์มิใช่องค์กรที่แสวงหาก าไร แต่นิยามในพจนานุกรมกลับพบว่ามีค าว่า  “ก าไร”  
อยู่ในนิยามด้วยทุกฉบับ. 
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เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์183 

จากนิยามความหมายของสหกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า “สหกรณ์” คือ
การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความต้องการอย่างเดียวกันโดยความสมัครใจ ซึ่งจะมีการลงหุ้นร่วมกัน 
เพื่อร่วมกันด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและถาวร บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยมีความมุ่งหวังให้สมาชิกและส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก าไร  
 2.5.3  อุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสหกรณ์ 

อุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยของ 
โรเบิร์ต โอเว่น ซึ่งเป็นผู้ริเร่ิมการก่อตั้งสหกรณ์เป็นคร้ังแรกในโลก และได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเป็น
หลักการ 6 ประการ โดยสมาคมผู้บุกเบิกที่เที่ยงธรรมแห่งรอซเดล (The Rochdale Society of 
Eqrutable Pianeers)และได้มีการปรับปรุงอีกคร้ังโดย  องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล 
(International Co-operative Alliance:ICA)ในปี พ.ศ. 2538 

2.5.3.1  อุดมการณ์ของสหกรณ์ (Cooperative ldeology) 
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม184 
2.5.3.2  หลักการของสหกรณ์(Cooperative Principles) 
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผล

เป็นรูปธรรม185 
ซึ่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance-ICA) 

ได้ประชุมกันเมื่อวันที่  23 กันยายน 2538 ณ นครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อก าหนด
หลักการของสหกรณ์ทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้กับสหกรณ์ทุกประเภทโดยถือเป็นหลักสากลจนถึง
ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้186 

                                                           
183  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 4. 
184  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557). อุดมการณ์ของสหกรณ์ . สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://203.185.148.54/know_coop08.htm  
185  กรมส่ง เสริมสหกรณ์.  (2557) .  หลักการสหกรณ์ .  สืบค้น  20  พฤศจิกายน  2557 ,  จาก 

http://203.185.148.54/know_coop07.html  
186  จาก การสหกรณ์ในประเทศไทย  (น. 7-11), โดย กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542, 

กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย. 
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หลักการที่  1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  (Voluntary and Open 
Membership) กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้
บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกัน
ทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 

หลักการที่  2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member 
Control) กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น ผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก 
สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงได้เท่าเทียมกัน สมาชิกหนึ่งคนออกเสียงได้หนึ่งเสียง (One Man One 
Vote) โดยไม่ค านึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 

หลักการที่  3  ก ารมีส่ วน ร่วมทาง เศรษฐกิ จของสมาชิก  (Member Economic 
Participation) กล่าวคือ สหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้  และควบคุมการใช้เงินทุนใน
สหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวม
ของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนส าหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่
จ ากัด (ถ้ามี) สมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือ
ทั้งหมด ดังต่อไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของทุนนี้ต้องไม่น ามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ 
ท ากับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 
กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิกในกรณีที่
สหกรณ์จ าต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอ่ืน ๆ รวมถึงองค์การของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุน
จากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่า  มวลสมาชิกจะยังคงไว้
ซึ่งอ านาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังคงด ารงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 

หลักการที่  5  การศึกษา  ฝึกอบรม  และสารสนเทศ  (Education,Trainning and 
Information) กล่าวคือ สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการ
เลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่าง
มีประสิทธิผลและสามารถให้ข่าวสารแก่ขบวนการสหกรณ์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและ
บรรดาผู้น าทางความคิดในเร่ืองคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) กล่าวคือ
สหกรณ์พึงด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความ
เห็นชอบ 
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หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) กล่าวคือ สหกรณ์พึงด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

2.5.3.3  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ว่าการจดทะเบียนสหกรณ์ ต้องมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ 187 นอกจากนี้นายประดิษฐ์ 
มัชฌิมา อดีตผู้อ านาจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ว่า นอกจากจะเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของสมาชิกและของชุมชนให้สูงขึ้นแล้ว 
สหกรณ์ยังมีวัตถุประสงค์โดยกว้าง ๆ ดังนี้188 

1. เพื่อร่วมมือกันและผนึกก าลังกันในการด าเนินธุรกิจและเพื่อสร้างอ านาจในการ
ต่อรอง 

2. เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก 
4. เพื่อการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ 
5. เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
6. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
7. เพื่อสร้างสวัสดิการและความอยู่ดีกินดีให้แก่สมาชิก ชุมชน และสังคม 
8. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารและการปกครองตนเอง และ 
9. เพื่อสร้างสันติสุข และสันติภาพอันถาวรให้แก่สังคมและแก่มวลมนุษยชาติ 

 2.5.4  ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
ปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวง189 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 33 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
จ านวน 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1)  สหกรณ์การเกษตร 
คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม รวมกันจัด ตั้งขึ้น และ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการ

                                                           
187  พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542, มาตรา 33. 
188  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557).  ประเภทของสหกรณ์ . สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2557,  จาก 

http://clt.or.th/coop_translate/Articles/Coop_policies  
189  กฎกระทรวง ก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน พ.ศ. 2548. 
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ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก 
และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 190 เช่น สหกรณ์โคนม,สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ า
,สหกรณ์ผู้ใช้น้ า,สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน,สหกรณ์สมัชชารายย่อย เป็นต้น 

2)  สหกรณ์ประมง 
คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้มีอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล าพัง  บุคคลเหล่านี้ 
จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน191 อันได้แก่ สหกรณ์ประมง
ที่มีเขตพื้นประกอบอาชีพอยู่ในเขตน้ าจืด และ สหกรณ์ประมงที่มีเขตพื้นที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขต
พื้นที่ชายฝั่งหรือในทะเล 

3)  สหกรณ์นิคม 
คือ สหกรณ์รูปแบบที่มีการด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร ผู้ที่มีอาชีพทาง

เกษตรกรรมเท่านั้น เพื่อเป็นการจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัย
ควบคู่ไปกับการด าเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ าเป็น การแปรรูปการเกษตร 
การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก192 อันได้แก่ สหกรณ์เช่าซื้อ
ที่ดิน,สหกรณ์เช่าที่ดิน และสหกรณ์นิคม 

4)  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
คือ ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์  และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็นหรือเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงิน
ได้ เมื่อเกิดความจ าเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะที่เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่ง193 อันได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคราชการ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน 

                                                           
190  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557). สหกรณ์ภาคการเกษตร . สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http:203/185.148.54/ewt/web_cpd/ 
191  กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ .  ( 2 557 ) .สหกรณ์ประมง .  สืบค้น  20  พฤศจิกายน  2 557 ,  จ าก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/l 
192  กรม ส่ง เ สริ มสหกรณ์ .  ( 2 5 57 ) .  สหกรณ์นิ คม .  สืบค้น  2 0  พฤศจิ ก า ยน  2 55 7 ,  จ าก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/l 
193  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557) .  สหกรณ์ออมทรัพย์ .  สืบค้น  20  พฤศจิกายน 2557,  จาก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/  
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5)  สหกรณ์ร้านค้า หรือสหกรณ์การซื้อของผู้บริโภค 
คือ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เคร่ืองอุปโภค

บริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท 
สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกัน 
ในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือนร้อนในการซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุง
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ194 

6)  สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนหรือหน่วยงาน

และจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน 
ได้รับความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป195 
โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน สหกรณ์เดินรถ สหกรณ์
เคหสถานและบริการชุมชน สหกรณ์สาธารณูปโภค สหกรณ์สตรี และสหกรณ์บริการอ่ืน ๆ  

7)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน คือสหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่ 

อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานที่เดียวกัน 
หรือมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการรู้จักช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและ
ออม เพื่อการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบื้องต้นและเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและ
ครอบครัว196 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น แยกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2548 

จ านวนสหกรณ์ในประเทศไทยตามทะเบียนสหกรณ์ปี  2556 มีจ านวนทั้งสิ้น  
8,038 สหกรณ์ แยกเป็นภาคเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) 4,535 สหกรณ์ และนอกภาคเกษตร 
(ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน) 3,503 สหกรณ์ สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 6,539 สหกรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 82.02 ของจ านวนสหกรณ์ทั้งหมด และมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 

                                                           
194  กรมส่ง เสริมสหกรณ์ .  ( 2557 ) .  สหกรณ์ร้ านค้ า .  สืบค้น  21  พฤศจิกายน  2557 ,  จ าก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/  
195  กรมส่ง เสริมสหกรณ์ .  ( 2557) .  สหกรณ์บริการ .  สืบค้น  21  พฤศจิกายน  2557 ,  จ าก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/  
196  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557). สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน. สืบค้น 21 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/  
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ผู้วิจัยขอน าเสนอจ านวนสหกรณ์ และจ านวนสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทยทั้งหมด 
โดยแยกออกตามประเภทของสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย 

 
ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 
สมาชิกสหกรณ์ 
จ านวน(คน) 

การเกษตร 3,481 6,449,261 
ประมง 73 14,868 
นิคม 85 187,447 
ร้านค้า 160 699,962 
บริการ 956 367,765 

ออมทรัพย์ 1,334 2,867,489 
เครดิตยูเนียน 504 822,090 

รวม 6,593 11,408,882 
 
ท่ีมา: สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจ าปี 2556  
 
 2.5.5  สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน 

จากการศึกษาสหกรณ์ในประเทศไทย มีทั้งหมด 7 ประเภท จะมีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน ดังต่อไปนี้ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และประเภทเครดิตยูเนี่ยน 

จากความหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคล
ซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์  และการให้
กู้ยืม ในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องได้รับ
การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2551197 

                                                           
197  จาก การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  (น. 9),  โดย จุฑาทิพย์  ภัทราวาท, 2540, กรุงเทพฯ :  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด. 
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สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนทุกสาขาอาชีพ  
ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่
ด าเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยวิธีการน าเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน และสมาชิกทุก ๆ คนจะต้องสะสมเงินตาม
ความสามารถของตนเองเป็นประจ าและสม่ าเสมอตามที่สหกรณ์ก าหนด ซึ่งเงินในกองทุนดังกล่าวนี้
จะให้สมาชิกที่มีความจ าเป็นหรือเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบ าบัดปัญหาและความเดือดร้อน
เหล่านั้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิก
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการท ากิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก198 

ดังนั้น สหกรณ์ประเภททางการเงิน จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักอาชีพ (Thrift and Credit Cooperatives) และอีกกลุ่มหนึ่งคือสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ที่เป็นสหกรณ์ที่มีบริการทางด้านการเงินที่รูปแบบคล้ายสหกรณ์ออมทรัพย์  แต่จัดตั้ง
ขึ้นตามหลักชุมชน โดยมีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีพื้นฐาน อยู่ใกล้เคียงกันโดยไม่จ ากัดอาชีพ 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาถึงบทบาทของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ดังนี้199 
1)  การระดมเงินออม สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีบทบาทส าคัญ

ต่อการระดมเงินออมของประชาชนที่เป็นสมาชิก ซึ่งหากสหกรณ์ประเภทนี้มีการขยายตัวมากขึ้น 
และสามารถรณรงค์ให้ประชาชนที่ยังไม่เป็นสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกได้มากขึ้น จะท าให้การระดม
เงินออมในประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจ า  มีความเด่นชัดมากขึ้น มีผลต่อนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านอ้ืน ๆ ต่อไป 

2)  การกระจายสินเชื่อและการบริการทางด้านการเงิน ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนหรือ 
มีความจ าเป็นในการใช้เงิน ซึ่งหากสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถระดมเงินออมได้ในจ านวนมาก
พอแล้ว สามารถน าเงินดังกล่าวมาให้บริการทางด้านสินเชื่อแก่สมาชิกผู้มีปัญหาทางด้านการเงินได้ 

3)  การส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็ก ซึ่งสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทเครดิตยูเนี่ยนหลายแห่ง มีเงินทุนในการด าเนินงานที่เพียงพอที่จะขยายในการบริการ
ด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์งอกเงย (Productive Credit) ให้แก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อ
สามารถน าไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัวของสมาชิกเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้เสริม
ของสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย 

                                                           
198  กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2557). สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน . สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ 2558,  

จาก http://webhost.cpd.go.th/rlo/creditunion.html. 
199  การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (น. 12). เล่มเดิม. 
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4)  การจัดหาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งจากสถิติการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกส่วน
ใหญ่น าเงินที่ได้กู้ยืมไปเพื่อปรับปรุงและจัดหาที่อยู่อาศัยสูงสุด เมื่อเทียบกับการให้กู้ยืมเงินใน
วัตถุประสงค์ด้านอ่ืน ๆ  

5)  การด าเนินงานในฐานะองค์กรเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน 
และเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชน สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน 
มีนโยบายหลักในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกมีการออมเงินเป็นประจ า ซึ่งเป็นการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกและครอบครัว
ของสมาชิกในอนาคต ซึ่งสมาชิกสามารถใช้เงินออมของตนไปเพื่อประโยชน์ในการลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งจะเป็นการยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย 

6)  การให้การศึกษา และการให้การฝึกอบรมแก่สมาชิก ในประเด็นนี้สหกรณ์ทุก
ประเภทมีนโยบายในการให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
และสมาชิก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านธุรกิจ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์มีศักยภาพและความสามารถที่ เหมาะสมในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาของประเทศในอนาคต 

7)  การสนับสนุนระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มสถานประกอบการ พนักงานบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนระบบแรงงานสัมพันธ์  และแก้ปัญหาเร่ือง
ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ด้วย 

8)  การพัฒนาจิตใจและค่านิยมที่ดีงามแก่ประชาชน โดยหลักการสหกรณ์ที่ได้ศึกษา
ข้างต้นแล้วสมาชิกของสหกรณ์ต้องยึดมั่นอยู่บนหลักอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์  ต้องด าเนิน
ธุรกิจสหกรณ์อยู่บนความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ ความสามัคคีและความ
มีน้ าใจต่อกัน เป็นต้น  

ดังนั้น สหกรณ์ประเภททางการเงิน จึงมีบทบาทส าคัญทางด้านส่งเสริมการลงทุนให้กับ
สมาชิกเพื่อ สนับสนุนทางด้านเงินทุนและการสะสมเงินออมเพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการลงทุนในประเภทอื่น ๆ ต่อไป 
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 2.5.6  ทุนของสหกรณ์ 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สหกรณ์ คือ ธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการร่วมมือกันของ

กลุ่มคน ด า เนินกิจการอย่างใดอย่ างหนึ่ ง  เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ดังนั้น  
การด าเนินงานของสหกรณ์ จึงยึดหลักการช่วยตนเองและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนและปัญหาของกลุ่มสมาชิก  ไม่ใช่การรวมตัวเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกในลักษณะองค์กรการกุศล หรือไม่ใช่เพื่อการแสวงหาก าไรจากบุคคลภายนอก 
มาแบ่งปันกัน 

จากการศึกษาผู้วิจัยของแบ่งแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้
2.5.6.1  ทุนเรือนหุ้น หรือหุ้นของสมาชิก ถือเป็นทุนของสหกรณ์ ที่ใช้ในการหมุนเวียน

ด าเนินงาน กฎหมายสหกรณ์ก าหนดไว้ดังน้ี200  
 1)  ตามมาตรา 33(3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญว่า 

สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่า
เท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมด 

 2)  ตามมาตรา 43(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญว่า 
ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการทุน ซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้นด้วย
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 

 3)  มาตรา 42 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญ
ว่า ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิด
เพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  

 4)  มาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญ
ว่า ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง 
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้  และ 
ให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุ้นนั้น  

                                                           
200  จาก ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน) (น. 56), โดย ปรีชา สุวรรณทัต, 2555, กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์. 
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จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหุ้นสหกรณ์ดังนี้ 
1)  กฎหมายสหกรณ์ไม่บังคับให้สหกรณ์ต้องก าหนดจ านวนทุนเรือนหุ้นไว้ก่อนที่จะมี

การจดทะเบียนสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์สามารถออกหุ้นจ าหน่ายให้สมาชิกใหม่ได้เสมอตามมูลค่า
หุ้นที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

2)  การถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์กฎหมายไม่ได้ก าหนดขั้นต่ าในการถือหุ้นไว้ แต่จะมี
การจ ากัดการถือหุ้นไม่ให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
เน่ืองจากไม่ต้องการให้สมาชิกคนใดคนหน่ึงครอบง าการด าเนินงานของสหกรณ์ 

3)  หุ้นของสมาชิกสหกรณ์จะไม่อยู่ในการบังคับคดี กล่าวคือ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ของสหกรณ์จะบังคับคดีเอาจากเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ในระหว่างที่ยั งเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
ซึ่งในประเด็นน้ีเคยมีค าพิพากษาฎีกา ที่ 5593/2534(ที่ประชุมใหญ่) วางบรรทัดฐานไว้ว่า “เงินค่าหุ้น
ของจ าเลย (สมาชิกสหกรณ์) เป็นของสหกรณ์ไปแล้ว จ าเลยมีเพียงสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น
เท่านั้น แต่สิทธิเรียกร้องยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจ าเลยจะพ้นจากการเป็นสมาชิก เจ้าพนักงานคดี 
จะบังคับคดีให้กระทบสิทธิของผู้ร้อง (สหกรณ์) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหาได้ไม่” 

4)  กฎหมายสหกรณ์ ก าหนดให้สหกรณ์มีบุริมสิทธิเหนือค่าหุ้นของสมาชิกที่เป็น
ลูกหนี้ กล่าวคือสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จากเงินค่าหุ้นก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน  ซึ่งหมายความว่า 
สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วมาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกนั้นค้างช าระต่อสหกรณ์ได้ 

5)  มูลค่าของหุ้นสหกรณ์ จะก าหนดลงในข้อบังคับ โดยปกติหุ้นของสหกรณ์จะมี
มูลค่าที่ค่อนข้างต่ า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีก าลังทรัพย์น้อยสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ได ้ 

6)  สมาชิกของสหกรณ์สามารถที่จะซื้อหุ้นเพิ่มได้ตลอดเวลา หรืออาจจะลดส่งค่าหุ้น
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

7)  ผลตอบแทนการถือหุ้นของสมาชิก  สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายให้เมื่อผลการ
ด าเนินงานมีก าไรสุทธิประจ าปีและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับสหกรณ์ 
แต่ละประเภท (มาตรา 60(1)) 

8)  การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น ให้สหกรณ์ก าหนดวิธีการไว้ในข้อบังคับ แต่หากกรณีที่
สหกรณ์มีผลขาดทุนเกินทุนส ารอง จะมีวิธีปฏิบัติในการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นตามค าสั่งนายทะเบียน
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สหกรณ์201 โดยกรณีนี้สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกน้อยกว่ามูลค่าหุ้นได้  เมื่อสหกรณ์ 
มียอดขาดทุนเกินทุนส ารองที่มีอยู่  เพราะต้องเป็นไปตามหลักการลงทุนซึ่งเจ้าของทุนต้อง
รับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุนด้วย  

2.5.6.2  ทุนส ารองของสหกรณ์202 
ทุนส ารอง เป็นส่วนหนึ่งของทุนสหกรณ์ ซึ่งโดยหลักการแล้ว ทุนส ารองจะต้องคงยอดไว้

และเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี สหกรณ์จะถอนจากบัญชีทุนส ารองไม่ได้ เว้นแต่เพื่อ
ชดเชยการขาดทุนหรือเมือมีกรณีแยกสหกรณ์เท่านั้น เพราะทุนส ารองถือว่าเป็นทุนที่มีความมั่นคง
ใช้เป็นเคร่ืองถ่วงดุลที่ส าคัญ เนื่องจากทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนสมาชิก  

ทุนส ารองมีที่มาดังต่อไปนี้ 
1)  มาตรา 60 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระบุว่า ในการจัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 
2)  มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระบุว่า การรับเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าการยกให้นี้มิได้ก าหนดเจตนา
ให้ใช้เพื่อการใด ก็ให้สหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

นอกจากนี้ มาตรา 61 ยังบัญญัติให้ ทุนส ารองตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง จะถอนจาก
บัญชีทุนส ารองได้เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้
จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา 100 

2.5.6.3  ทุนสะสม 
ทุนสะสม เป็นส่วนหนึ่งของทุนสหกรณ์ มีที่มาจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ

สหกรณ ์ซึ่งในมาตรา 60 ก าหนดไว้ว่า ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารอง และ
ค่าบ า รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรเป็นทุนสะสมได้   
เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของสหกรณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

                                                           
201  ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 278/2549 เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก าหนดเรื่อง การจ่ายคืน

ค่าหุ้นในกรณีขาดทุนเกินทุนส ารองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ ส่ัง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549. 
202  ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน) (น. 58). เล่มเดิม. 
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ซึ่งข้อบังคับของสหกรณ์โดยทั่วไป ก าหนดให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุน
สะสม ดังนี ้

1)  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
2)  ทุนสาธารณประโยชน์ 
3)  ทุนสวัสดิการสมาชิก 
4)  ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

 2.5.7  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ในประเทศไทย 
สหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ไขปัญหา  

ด้านเศรษฐกิจ มิได้มุ่งด าเนินกิจการเพื่อแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน ดังนั้นการจัดสรรก าไรสุทธิ 
จึงต้องเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก และจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมและความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก203 

ดังนั้น จึงมีการก าหนดแนวทางการจัดสรรก าไรหรือเงินส่วนเกินเพื่อวัตถุประสงค์  
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้

1)  เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งจะกันก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินส ารอง 
2)  เพื่อตอบแทนให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนปริมาณธุรกิจที่สมาชิกท าต่อสหกรณ์ 
3)  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ 
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ปรากฏในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอยีดและเงื่อนไขดังนี้ 
มาตรา 60 ในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 

(1)  จ่าย เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  แต่ต้องไม่ เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

(2)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี 

(3)  จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิ 
                                                           

203  แหล่งเดิม. 
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(4)  จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับ 

จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ผู้วิจัยขอจ าแนกการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ได้สองลักษณะ ดังนี ้

2.5.7.1  การจัดสรรก าไรสุทธิให้สมาชิก 
ในทางทฤษฏี สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์เป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็น

เงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น (Share Capital) ในรูปดอกเบี้ย ส่วนที่สองเป็นผลตอบแทนเป็นเงินตาม
ส่วนธุรกิจที่ได้ท าไว้กับสหกรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลก าไรที่สหกรณ์ได้รับนั้น จะจัดการ 
แบ่งให้แก่สมาชิกตามความภักดีของสมาชิกแต่ละคน (Loyalty) มากกว่าจะแบ่งตามจ านวนทุนเรือนหุ้น
ที่ถือครองไว้ในสหกรณ์204 

การจัดสรรก าไรสุทธิให้แก่สมาชิกกฎหมายได้ก าหนดไว้ว่า ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือ
จากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจ
จัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้205 

1)  จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นของสมาชิกที่ช าระแล้ว เป็นการตอบแทนสมาชิกที่
ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ก าหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินปันผลตามหุ้นไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท ซึ่งปัจจุบันมีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว
ของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อปี206 

2)  จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับ
สหกรณ์ในระหว่างปี เป็นการจัดสรรรายได้สุทธิ  (ก าไร) โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ 
ความเป็นธรรมต่อสมาชิก เนื่องจากสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ท าให้สหกรณ์เกิดก าไรหรือ 
เงินส่วนเกินขึ้น ดังนั้น เงินส่วนเกินดังกล่าวสหกรณ์จึงได้จ่ายคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วนปริมาณ
ธุรกิจที่สมาชิกท าไว้กับสหกรณ์207 

                                                           
204  จาก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (น. 6), โดย ประพันธ์ เศวตนันทน์, 2541 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
205  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 60 วรรคสอง (1)(2).  
206  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 

พ.ศ. 2543. 
207  ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน) (น. 65). เล่มเดิม. 
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2.5.7.2  การจัดสรรก าไรสุทธิให้บุคคลอ่ืน 
นอกจากสหกรณ์จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรให้จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ208 

2.5.8  กิจกรรมและผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทย 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ มีกิจกรรม แหล่งรายได้ รายจ่ายอย่างไรสามารถแบ่งได้

ดังนี ้ 
กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในที่นี้  จะพอจะจ าแนกกิจกรรมการด าเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์ได้ 6 ประเภท ดังนี ้
1)  กิจกรรมการรับฝากเงิน สหกรณ์ทุกประเภทจะมีกิจกรรมการรับฝากเงินจากสมาชิก 

หรือจากสหกรณ์อ่ืน โดยจ าแนกประเภทของเงินฝากเป็น 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์เงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ า 

2)  กิจกรรมการให้กู้เงิน กิจกรรมประเภทนี้มีสัดส่วนการหมุนเวียนของเงินมากที่สุด 
จากข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์209 ณ เดือนมกราคม 2557 พบว่า ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่
ในธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,862,649.70 ล้านบาท โดยสัดส่วนปริมาณเงินให้กู้
คิดเป็นจ านวนเงินถึง 1,161,052.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.33 ของปริมาณเงินหมุนเวียน
ทั้งหมด ส าหรับการให้กู้ของสหกรณ์นั้น  จะแบ่งการให้กู้ เป็น 3 ประเภท คือ ให้กู้ระยะสั้น  
ให้กู้ระยะปานกลาง และเงินกู้อื่น ๆ  

3)  กิจกรรมการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์จะจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับ
สมาชิก และบุคคลภายนอก สินค้าที่สหกรณ์น ามาจ าหน่าย ได้แก่ สินค้าเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง 
สินค้าทั่วไป เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และสินค้าอ่ืน ๆ  

4)  กิจกรรมรวบรวมผลผลิต ส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์ที่รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกจะ
เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยจะรวบรวมสินค้าเกษตร เช่น ปาล์ม ข้าวเปลือก มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ถั่ว ล าไย น้ านมดิบ สัตว์น้ า เช่น กุ้ง ปู และอ่ืน ๆ  

5)  กิจกรรมแปรรูปผลิตผล สหกรณ์จะจัดให้มีการแปรรูปผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวม
จากสมาชิกและบุคคลภายนอก เช่นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สัตว์น้ า และอ่ืน ๆ  

                                                           
208  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 60 วรรคสอง(3). 
209  จาก สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจ าปี 2556 (น.8),โดย กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์, กรุงเทพฯ: ตะวันออก. 
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6)  กิจกรรมการให้บริการ สหกรณ์จัดให้มีการบริการแก่สมาชิก และบุคคลภายนอก 
ได้แก่ ตลาดกลางรถบรรทุก สูบน้ า ไถไร่ไถนา ผสมเทียม รักษาสัตว์ และบริการอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตาม อาจมีสหกรณ์บางประเภท โดยลักษณะหรือประเภทและวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ไม่อาจจะมีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง 6 ประเภท ก็เป็นได้ 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ (หน่วย: ล้านบาท) 
 

 ประเภท 
 ธุรกิจ 

ประเภท 
สหกรณ์ 

รับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน จัดหาสินค้า 
มาจ าหน่าย 

รวบรวม 
ผลผลิต 

แปรรูป 
ผลิตผล 

ให้บริการ 
และส่งเสริม 

รวม 

การเกษตร 71,855.54 77,498.50 64,670.62 74,150.81 18,045.82 450.97 306,672.20 
ประมง 49.61 189.09 541.11 274.54 0.31 72.24 1,126.90 
นิคม 3,475.26 3,089.75 3,046.04 3,765.98 1,429.17 20.35 14,826.55 
ร้านค้า 48.55 191.15 6,383.97 1.42 23.51 42.19 6,690.79 
บริการ 6,782.98 4,814.07 2,669.31 2,665.43 88.84 1,119.27 18,139.91 

ออมทรัพย์ 410,787.08 1,054,826.36 35.43 - - 19.18 1,465,668.05 
เครดิตยูเนี่ยน 27,930.74 20,443.72 1,011.03 126.59 2.18 11.04 49,525.30 

รวม 520,929.76 1,161,052.59 78,357.51 80,984.77 19,589.83 1,735.25 1,862,649.70 

 
ท่ีมา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจ าปี 2556 
  
 2.5.9  การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของระบบสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การรับสมาชิกสหกรณ์ สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.5.9.1  สมาชิกปกติ หรือเรียกว่า สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์โดยไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนดคุณสมบัติไว้
ดังนี้210 

  

                                                           
210  ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน) (น.30). เล่มเดิม. 
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1)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ211 
 2)  คุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพตลอดจน

สิทธิหน้าที่ของสมาชิก เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์212 
ข้อบังคับของสหกรณ์จะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับ

สมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ แยกตามประเภทของสหกรณ์  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละสหกรณ์ เช่น สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรต้องมีอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น 

2.5.9.2  สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสหกรณ์ที่ถูกจ ากัดสิทธิและหน้าที่บางประการ โดย
กฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งตามกฎหมายสหกรณ์ มาตรา 41 ก าหนดลักษณะพิเศษของ
สมาชิกสมทบไว้ดังนี้ 

 1)  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได้ โดยในปัจจุบันได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้สหกรณ์ทุกประเภท
สามารถรับสมาชิกสมทบได้213 

 2)  คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและ
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ และ 

 3)  ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบ
เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ 

จากการศึกษาข้างต้นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างกัน ซึ่งการก าหนด
คุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเป็นปัญหาทางกฎหมายประการหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยการยอมให้หักค่าลดหย่อนเงินค่าหุ้นสหกรณ์ในการ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวในบทต่อไป 

2.5.10 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์นั้น  ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่สมาชิกลงทุนกับสหกรณ์,จากการกระท ากิจกรรมหลักของสหกรณ์ และ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็นพิเศษ 

                                                           
211  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 33 (2). 
212  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 43 (7). 
213  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542. 
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2.5.10.1  ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการลงทุนกับสหกรณ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 (1)  เงินปันผล 
โดยหลักทั่วไปในการด าเนินกิจการสหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นสหกรณ์ซึ่ง

ถือว่าเป็นการลงทุนกับสหกรณ์น่ันเอง เมื่อสหกรณ์มีผลก าไร (Profit) จากการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
ซึ่งสหกรณ์เรียกว่าส่วนเกิน (Margin) สหกรณ์ก็จะปันส่วนเกินนี้ให้แก่สมาชิก ในรูปเงินปันผลโดย
ใช้จ านวนหุ้นเป็นฐานในการค านวณ (Base on Shares) ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน กับปันผลของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนทั่วไป 

เงินปันผลจากหุ้นที่ช าระแล้ว คือเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ มีมติจ่ายให้แก่สมาชิกที่
ถือหุ้นที่ช าระแล้วในตอนสิ้นปีบัญชี  ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่ก าหนดไว้  ปัจจุบันคือ 
ร้อยละสิบต่อปี214ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจ านวนตามสัดส่วนของระยะเวลา 

เงินปันผลจากหุ้นที่ช าระแล้ว ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่หนึ่ง เงินปันผล
ดังกล่าวปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เงินปันผลเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น  
ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี215 

 (2)  ดอกเบี้ยเงินฝาก 
ดอกเบี้ยเงินฝากเกิดมาจากการที่สมาชิกของสหกรณ์ น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ และ

สหกรณ์ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย  ถือว่าเป็นการลงทุนกับสหกรณ์รูปแบบหนึ่ง 
เน่ืองจากสหกรณ์สามารถน าเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อ หรือน าไปให้สมาชิกอ่ืนกู้ต่อได้ 

โดยทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อย
เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์  ทั้งนี้  หากเป็นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  
จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจ านวนส าหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นบุคคลธรรมดา216 แต่หากเป็นเงิน
ฝากประจ าจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไข กล่าวคือ ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าที่เกิดจากการฝากเงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน นับแต่วันที่ฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน 
และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท217 และส าหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ คือสหกรณ์
ทั่วไปที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยเงินฝาก 

                                                           
214  กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 กันยายน 2543. 
215  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2541. 
216  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514. 
217  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539. 
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เพราะเหตุว่าสหกรณ์มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 

2.5.10.2  ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการกระท าต่อกิจกรรมหลักของสหกรณ์ 
 (1)  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  

(Patronage Refund: เงินเฉลี่ยคืน)  
สมาชิกเมื่อได้ท าธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น กู้เงินจากสหกรณ์ ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ เมื่อถึง

เวลาสิ้นปีบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามอัตราส่วนจ านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่ง
ให้แก่สหกรณ ์หรือที่ได้ซื้อสินค้ากับร้านค้าสหกรณ์ ในระหว่างปี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรโดยอัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเท่ากันทุกปี อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการที่ก าหนดหากผิดเงื่อนไข ก็จะหมดสิทธิได้รับเฉลี่ยคืน 
เช่น สมาชิกที่ผิดนัดการส่งงวดช าระหนี้ จะไม่ได้รับเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น เป็นต้น 

ทั้งนี้เงินเฉลี่ยคืนดังกล่าว ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกายกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณ
เป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้218 

 (2)  ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
สหกรณ์จัดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่า หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบัน

การเงินอ่ืน 
 (3)  การซื้อขายสินค้าจากสหกรณ์ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด หรือขายสินค้า 

ให้สหกรณ์ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการรวมตัวของบุคคลเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ก็เพื่อที่จะ

ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
2.5.10.3  ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็นพิเศษ  
สหกรณ์แต่ละประเภทจะมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกที่แตกต่างกันออกไปตาม

ความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก  ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมสวัสดิการหลักที่สมาชิกสหกรณ์ 
ทุกประเภทจะได้รับจากสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น 

(1) ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 
(2) ทุนช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 
(3) ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
(4) ทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ 
(5) ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 

                                                           
218  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2514. 
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(6) ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อการสงเคราะห์ศพบิดามารดา 
(7) ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล 

 
2.6  กฎหมายแม่บทและกฎหมายภาษีล าดับรอง 

ผู้วิจัยท าการศึกษาถึงระบบกฎหมายภาษี ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายแม่บท (Parent Act) 
และกฎหมายภาษีล าดับรอง (Secondary Legislation) โดยเฉพาะเหตุผลในการให้อ านาจองค์กร 
ฝ่ายบริหารออกกฎหมายภาษีล าดับรอง ข้อดีและข้อเสียของกฎหมายภาษีล าดับรองเพื่อน าไปท าการ
วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการแก้ไขเร่ืองการหักค่าลดหย่อนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อไป 
 2.6.1  เหตุผลในการออกกฎหมายภาษีล าดับรอง 

กฎหมายภาษีอากร เป็นกฎหมายแม่บทที่ลดความสามารถในการใช้จ่ายเงินของ
ประชาชน เพราะท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้เงินที่หามาได้ทั้งหมด  แต่จ าเป็นต้องเก็บเงิน
บางส่วนไว้เพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายภาษีอากรมีผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และกระทบต่อเสรีภาพในทางทรัพย์สินของประชาชน 
กฎหมายภาษีอากรจึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา เนื่องจาก สมาชิกของรัฐสภา 
ประกอบด้วย  วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  ซึ่ งวุฒิสมาชิกส่ วนหนึ่ งและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชน ดังนั้น 
พระราชบัญญัติภาษีอากรจึงควรออกโดยรัฐสภา หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยรัฐสภา219 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายแม่บทหรือพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาอาจขาดกฎเกณฑ์ที่
เป็นรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิคที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงอาจมีบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายบริหารในการออกค าสั่ง หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิค โดยรัฐสภาไม่จ าเป็นต้องออก
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งค าสั่งหรือระเบียบที่ออกโดยองค์กรฝ่ายบริหารนี้เรียกว่า  กฎหมาย
ล าดับรอง (Secondary Legislation) ซึ่งกฎหมายล าดับรองนี้อยู่ภายใต้หลักขอบวัตถุประสงค์  
(Ultra Vires) กล่าวคือ กฎหมายล าดับรองไม่สามารถมีเนื้อหาสาระเกินไปกว่าบทบัญญัติใน
กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้220 

                                                           
219  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 228). เล่มเดิม. 
220  แหล่งเดิม. 
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พระราชบัญญัติภาษีของไทย ได้ให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารออกกฎหมายภาษีล าดับ
รอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ประกาศอธิบดี และค าสั่งกรมฯ (กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต)221 
 2.6.2  ข้อดีและข้อเสียของกฎหมายภาษีล าดับรอง 

2.6.2.1  ข้อดีของกฎหมายล าดับรอง 
 1)  โดยหลักแล้วจะไม่ก าหนดระยะเวลาในการตรากฎหมาย เนื่องจาก 

เป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรฝ่ายบริหาร ที่มีอ านาจออกหรือแก้ไขปรับปรุงได้ตามเหตุการณ์  
จึงไม่ต้องค านึงถึงระยะเวลาในการเปิดปิดสมัยประชุมสภา 

 2)  กฎหมายล าดับรองช่วยให้การท างานของกฎหมายแม่บทรวดเร็วโดย  
ไม่ต้องรอการออกพระราชบัญญัติภาษีฉบับใหม่  ท าให้ระบบภาษีเปลี่ยนแปลงได้ทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 3)  เนื่องจากกฎหมายล าดับรองสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายแม่บท (ภายใต้
ขอบเขตที่ตัวบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทได้ให้อ านาจไว้) กฎหมายล าดับรองจึงช่วยแก้ไขความ
ผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่ค้นพบในกฎหมายแม่บท สิ่งนี้สามารถขัดขวางการหลบหลีกภาษีที่ 
ไม่สามารถยอมรับได้ (Unacceptable Tax Avoidance) โดยไม่ต้องรอคอยการออกพระราชบัญญัติ
ภาษีโดยรัฐสภา 

 4)  เนื่องจากกฎหมายล าดับรองสามารก าหนดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและที่เป็น
รายละเอียดปลีกย่อยส าหรับการท างานหรือบังคับใช้ของกฎหมายแม่บท (ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย
แม่บทได้ให้อ านาจไว้) กฎหมายภาษีล าดับรองจึงแก้ไขปัญหาของกฎหมายแม่บทที่ขาดกฎเกณฑ์
ทางเทคนิคและกฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดในการท างาน 

2.6.2.2  ข้อเสียของกฎหมายล าดับรอง222 
 1)  กฎหมายล าดับรองซึ่งมีจ านวนมากท าให้ระบบกฎหมายภาษีที่ซับซ้อน  

ไม่สอดคล้องกับหลักความง่ายของกฎหมายภาษี 
 2)  การให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารออกกฎหมายภาษีล าดับรองได้หลาย

รูปแบบ ท าให้มีกฎหมายภาษีล าดับรองหลายฉบับที่เกี่ยวกับภาษีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สร้างความสับสน
ให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งขัดต่อหลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมายภาษี 

 3)  การขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด กฎหมายล าดับรองไม่ถูกตรวจสอบ
และควบคุมโดนรัฐสภา ซึ่งในกรณีที่กฎหมายภาษีล าดับรองที่ได้ท าออกมาในลักษณะที่เป็น

                                                           
221  แหล่งเดิม. 
222  แหล่งเดิม. 
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กฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการท างานหรือบังคับใช้กฎหมายภาษีแม่บท ไม่จ าเป็นต้องอยู่
ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมโดยรัฐสภา แต่หากเป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกมาในเร่ือง
โครงสร้างที่ส าคัญของภาษี ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมของรัฐสภา แต่ประมวล
รัษฎากรให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรองในเร่ืองโครงสร้างที่ส าคัญของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น การลดอัตราหรือการยกเว้นภาษี การก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก
จากเงินได้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และ 
การก าหนดการยกเว้นเงินได้จากการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
 2.6.3  กฎหมายภาษีล าดับรองที่เกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อน 

จากที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายภาษีแม่บท อันได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีและประมวล
รัษฎากรอาจมีบทบัญญัติให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารออกกฎหมายภาษีล าดับรองในเร่ืองใด  ๆ 
ภายใต้ขอบเขตที่ตัวบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทได้ให้อ านาจไว้ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรก็มี
บทบัญญัติให้อ านาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายล าดับรอง คือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดี 

ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี  และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ประมวลรัษฎากรมีบทบัญญัติให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายล าดับรองในเร่ือง
ดังกล่าวได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1)  มีการให้ฝ่ายบริหารออกกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้  โดย 
อาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(7) ออกกฎกระทรวง 126(พ.ศ. 2509) ระบุประเภทเงิน
ได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี มีจ านวน 79 ประเภท 

2)  ตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อ านาจในการตราพระราชากฤษฎีกา ในการ
ลดหรือยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้  เช่น พระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 

ดังนั้น การออกกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษี 
จึงสามารถท าได้ เน่ืองจากประมวลรัษฎากรได้ให้อ านาจไว้ 
 
2.7  ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาในประเด็นการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยใช้มาตรการทางภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา: ศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เร่ือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 2.7.1  วิทยานิพนธ์เร่ืองปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสหกรณ์ตามประมวลรัษฎากร 
ฤทธิรณ วงศ์นวล (2554) ได้ท าการศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสหกรณ์ตาม

ประมวลรัษฎากร โดยใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยเอกสาร  (Documentary 
Research) จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับต่าง ๆ ประมวลรัษฎากร ค าพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ
ตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ต ารา หนังสือทั้งของไทยและของต่างประเทศ บทความ รวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

ผลการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล สามารถด าเนินธุรกิจกับสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก และประมวลรัษฎากรมิได้
ก าหนดให้นิติบุคคลประเภทสหกรณ์มีหน้าที่ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนนั้นสมาชิกของ
สหกรณย์ังได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินเฉลี่ยคืน เงินปันผล และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่
ได้รับจากสหกรณ์อีกด้วย ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันบางสหกรณ์ได้กระท าการที่ออกไปจากขอบเขต
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสหกรณ์ คือประกอบธุรกิจกับบุคคลภายนอกในลักษณะแข่งขันกับ
องค์กรธุรกิจทั่วไปซึ่งเป็นการมุ่งเน้นแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งไม่ต่างกับองค์กรเอกชนทั่วไป 
ดังนั้นการยกเว้นภาษีต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์จึงเป็นช่องว่างให้มีการใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการ
หลบเลี่ยงภาษี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่เป็นกลางต่อธุรกิจเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยก าหนดให้มีการแบ่งแยกรายได้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ และ
รายได้ที่ไม่ เกี่ยวกับสหกรณ์  เพื่อจัดเก็บภาษีทั้งในระดับของสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์  
แต่จะบรรเทาภาระภาษีให้บางส่วนโดยการลดอัตราภาษีลง เฉพาะในการท าธุรกรรมกับสมาชิก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจทั้งหมดในแต่ละปีของสหกรณ์ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับประเด็นการยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีในระดับสมาชิกของสหกรณ์  ในกรณีการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  
มาเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ 
 2.7.2  วิทยานิพนธ์เร่ืองปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณี
เงินได้บุคคลธรรมดา 

ภัทรภร เปี่ยมทองค า (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตาม
ประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลโดยวิธีวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทบัญญัติของ
กฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร เอกสารต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
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ผลการศึกษาพบว่า การหักค่าใช้จ่ายในการเหมาควรมีเพดานในการหัก รวมถึงควรมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก าหนดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาและมีการปรับปรุงอัตราการ
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และควรก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรว่าค่าใช้จ่ายใดหักได้ ค่าใช้จ่ายใดหักไม่ได้ เพื่อให้การ
หักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมินมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงความสามารถในการเสียภาษี  
มากขึ้น 

จากการศึกษาผลงานการวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บภาษี
อากรที่ดี และหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ มาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี 
 DPU



บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหักค่าลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

จากการศึกษาหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่
ดี ท าให้ทราบว่า การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดจากฐานภาษี “เงินได้สุทธิ” ที่ได้มาจาก
เงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ หักด้วยค่าลดหย่อน ซึ่งค่าลดหย่อนภาษี 
จะถูกก าหนดโดยบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินได้ที่ไม่ถูกเก็บภาษี หรืออาจเรียกว่า “ตัวบรรเทาภาระภาษี” 
ซึ่งมีขึ้นเพื่อสนับสนุนหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้คร้ังใหม่  และมีวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งคือ  เพื่อประโยชน์ของบุคคล  หรือ 
เพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้
ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อจะได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทที่ 4 ต่อไป 
 
3.1  กฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย 

ประเภทของมาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ  
ประเทศไทย1 

มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
การหักค่าลดหย่อน และการยกเว้นภาษี 
 3.1.1  การหักค่าลดหย่อน (Personal Deductions) 

เงินได้พึงประเมินที่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมวลรัษฎากรได้มีการก าหนดให้
สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีก 

ซึ่งค่าลดหย่อนมีความแตกต่างจากค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนหรือเงินที่จ่ายไป
เพื่อให้มาซึ่งเงินได้ ในขณะที่ค่าลดหย่อนเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  ท าให้ผู้เสียภาษี
เสียภาษีน้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้ ซึ่งเมื่อใดที่รัฐบาลเห็นว่าประชาชนต้องเผชิญกับ
                                                           

1  จาก การน าระบบเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักค่าลดหย่อน  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 48-58), โดย วาสนา สุขสมัย, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็จะเสนอแก้กฎหมายให้เพิ่ม 
ค่าลดหย่อนมากขึ้น เพราะเมื่อค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้น เงินได้สุทธิที่จะน าไปค านวณภาษีก็ลดน้อยลงด้วย 
หรืออาจไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้ 

ประเภทของค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากร แบ่งเป็น 
3.1.1.1  ค่าลดหย่อนส่วนบุคคลและค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษา ค่าลดหย่อนประเภทนี้

ก าหนดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องรับภาระให้การศึกษาแก่บุตร 
 1)  กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะหักค่าลดหย่อนส าหรับตนเอง

ได้แล้ว ยังหักค่าลดหย่อนส าหรับครอบครัวได้อีกด้วย  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร กล่าวคือ 

  (ก)  ผู้มีเงินได้เองสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาท ตามมาตรา 47 (1)(ก) 
  (ข)  คู่สมรสหักค่าลดหย่อนได้อีก 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1) (ข) 
  (ค)  หากผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสมีบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 
   (1)  เกิดก่อนหรือในปี พ.ศ. 2522 จะได้รับค่าลดหย่อนส าหรับบุตร

ดังกล่าวคนละ 15,000 บาท 
   (2)  เกิดหลัง  ปี  พ.ศ. 2522 จะได้ รับลดหย่อนคนละ 15,000 บาท  

แต่รวมกันไม่เกินสามคน 
ถ้าผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรเก่า (เกิดก่อนหรือในปี พ.ศ. 2522 ) และบุตรใหม่ (เกิดหลังปี  

พ.ศ. 2522) ให้น าบุตรเก่าทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงน าบุตรใหม่มาหัก เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ 
มีบุตรเก่าที่มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นจ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะน าบุตรใหม่มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรเก่า
มีจ านวนไม่ถึง 3 คน ให้น าบุตรใหม่มาหักได้  โดยเมื่อรวมกับบุตรเก่าแล้วต้องไม่เกิน 3 คน  
(ตามมาตรา 47(1)(ค) วรรคสอง) 

และให้หักได้เฉพาะบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
และยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือศาลสั่งให้เป็นคน 
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อน
ส าหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป โดยมีเงิน
ได้พึงประเมินน้ันไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42 

หากบุตรดังกล่าวยังเป็นบุตรที่ยังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์  
ก็ให้หักค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท ตามมาตรา 47(ฉ)  
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ค าว่า “บุตร” ตามมาตรา 47(1)(ค) ที่เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือกรณีเป็นผู้เยาว์ บุตรนั้นอาจเป็นคนปกติหรือคนพิการก็ได้  
แต่ถ้าบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วยังมิได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  บิดามารดาผู้มีเงินได้จะหัก
ลดหย่อนส าหรับบุตรดังกล่าวได้ต่อเมื่อบุตรนั้นศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถแล้วเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปก็ได้แก่บุตรที่พิการ 

กรณีที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และความเป็นสามีหรือภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี  
การหักค่าลดหย่อนส าหรับตัวเองและคู่สมรส หักรวมกันได้ 60,000 บาท แต่ถ้าความเป็นสามีภริยา
มิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ก็ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าลดหย่อนส าหรับตัวเองและส าหรับบุตรนั้นได้คนละคร่ึง 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47(2) แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักค่าลดหย่อนส าหรับคู่สมรสและบุตร
ของผู้มีเงินได้ ให้หักได้เฉพาะคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยถือระยะเวลา 180 วัน 
ตามมาตร 41 วรรคท้ายเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ ในปีใดถ้าผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน 
ตามมาตรา 41 วรรคท้ายเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ ในปีใดถ้าผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน  
ก็ถือว่าผู้นั้นมิได้อยู่ในประเทศไทย อยู่ถึง 180 วัน แม้จะไม่ได้อยู่ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไป  
ก็ถือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 

ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีหรือภริยานั้น ถ้าสามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี 
เงินได้ของภริยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี และสามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี แต่ถ้ามีค่าภาษีค้างช าระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันแล้ว ภริยาจะต้อง
ร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช าระนั้นด้วย (มาตรา 57 ตรี)  

ถ้าภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) หรือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น 
เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือข้าราชการ ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะ
ส่วนที่ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีก็ได้  ทั้งนี้  
ตามมาตร 57 เบญจ และในกรณีนี้ต่างฝ่ายต่างหักค่าลดหย่อนส าหรับตนเองได้  30,000 บาท  
ส่วนบุตรนั้นหักได้คนละคร่ึง คือ 8,500 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน (บตุรที่ก าลังศึกษา) 

การแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีนั้น มีผลดีกว่าการไม่แยกยื่น เพราะจะ
ท าให้ครอบครัวเสียภาษีน้อยลง เพราะอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยเป็นแบบ
อัตราก้าวหน้า เงินได้ยิ่งมาก ยิ่งต้องเสียภาษีในอัตราสูง ถ้าไม่แยกยื่นก็ต้องน าเงินได้ของภริยาไป
รวมกับเงินได้ของสามี ซึ่งจะท าให้เงินเพิ่มมากขึ้น ภาษีที่จะต้องเสียก็มากขึ้นตามไปด้วย แต่ภริยาจะ
มีสิทธิแยกยื่นรายการและช าระภาษีต่างหากจากสามีได้นั้นจ ากัดเฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมิน
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ตามมาตรา 40(1) คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานเท่านั้น และเงินได้ประเภทอ่ืนไม่สามารถแยก
ยื่นได้ 

 2)  กรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี 
ความตายของบุคคลมิได้เป็นสาเหตุให้รัฐไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากเงินได้ที่บุคคลนั้น

ได้รับก่อนหรือหลังตายไม่ เงินได้ของบุคคลนั้นไม่ว่าจะได้รับก่อนหรือหลังตายต้องเสียภาษี   
(เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น) ทั้งนี้โดยผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก 
แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีแทนในนามของผู้ตาย  ทั้งนี้  
มาตรา 47(4) ยอมให้หักค่าลดหย่อนได้เสมือนผู้ตายมีชีวิตอยู่ตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
กล่าวคือ หักได้เต็มจ านวนแม่จะมีชีวิตอยู่ไม่ครบปีภาษีนั้นก็ตาม 

 3)  กรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดก   
บุคคลที่ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นอาจมีดอกผลงอกเงยหรือประโยชน์

อ่ืนใดเพิ่มขึ้น เช่น เงินฝากธนาคารมีดอกเบี้ย ที่ดินหรือตึกแถวมีค่าเช่า หรือหุ้นที่ถือไว้ในบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนมีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร ดอกผลหรือประโยชน์งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นนี้ถือเป็นเงินได้
ที่ต้องเสียภาษี เงินได้ดังกล่าวนี้หากมีขึ้นในปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก็ต้องเสียภาษีในนามของ
ผู้ตาย แต่หากเกิดขึ้นในปีภาษีถัดจากปีที่ผู้นั้นตาย ก็ต้องเสียภาษีในนามกองมรดกของผู้ตาย  
โดยสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาท ตามมาตรา 47(5) แต่อย่างไรก็ตาม การหักค่าลดหย่อน 
ในกรณีนี้จะน าสมาชิกในครอบครัวของผู้ตาย ซึ่งได้แก่ภริยาและบุตรมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้  
เพราะกองมรดกมีเงินได้ มิใช่ผู้ตายมีเงินได้ 

 4)  กรณีผูม้ีเงินเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยมี

สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้ ซึ่งค่าลดหย่อนนั้น มาตรา 47(6) ถือเอาตัวผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
บุคคลในคณะบุคคลเป็นเกณฑ์  กล่าวคือ ยอมให้หักลดหย่อนส าหรับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ 
บุคคลในคณะบุคคลได้คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท และผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
บุคคลในคณะบุคคลที่จะหักลดหย่อนได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกินกว่า 30,000 บาท โดยให้ผู้อ านวยการหรือ
ผู้จัดการเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีในนามห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนไม่ต้องยื่นรายการเพื่ อเสียภาษีอีก แต่ถ้าห้าง
หุ้นส่วนหรือคณะบุคคลมีภาษีค้างช าระ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลจะต้องร่วมกันรับ
ผิดในเงินภาษีที่ค้างช าระ ตามมาตรา 56 วรรคสอง 

DPU



91 

3.1.1.2  ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 
เบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ที่จ่ายไประหว่างปีภาษี  หักค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนที่

จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ไม่มีเงินได้ หักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นต้องมีก าหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และ
การประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย การฝาก
เงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักค่าลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ด้วย 

นอกจากนี้ยังมีกรณี ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการออมใน
รูปที่ให้ประชาชนออมไว้ใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุการท างาน โดยเพิ่มเติมค่าลดหย่อนเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติอีก 200,000 บาท เฉพาะประกันชีวิตแบบบ านาญซึ่งวงเงินที่เพิ่มข้นนี้ 
ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวมเมื่อผนวกกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ
หักค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ2 

3.1.1.3  ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนสวัสดิการแบบสมัครใจ ซึ่งในระบบสากลถือว่าเป็น

สวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างให้แก่พนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ท างานให้นายจ้างยาวนานขึ้น และยังถือเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของรัฐบาล
เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ก าหนดให้ลูกจ้างและ
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้าง 
ลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ  
เข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ข้อบังคับนั้นจะต้องก าหนดไว้ในอัตรา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนตามจ านวนลูกจ้าง ในอัตราไม่ต่ ากว่าเงินสะสมของลูกจ้าง แต่อย่างไรก็ดี ลูกจ้างและนายจ้าง
อาจตกลงกันให้จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนดโดยรัฐมนตรี
อนุมัติก็ได้ 

เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบรรลุวัตถุประสงค์ รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการ
ทางภาษีให้แก่นายจ้างและลูกจ้างที่ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้วนั้น   
                                                           

2  จาก ภาษีอากรธุรกิจ, โดย สมคิด บางโม, 2557, กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
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โดยในส่วนของลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ได้รับสิทธิลดหย่อนโดยในการค านวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว ผู้มี เงินได้สามารถน าเงินที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ตรี (2) ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 10,000 บาท มาหักลดหย่อนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีได้ และหากสามีหรือภริยาของ
ลูกจ้างดังกล่าวจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี
ภาษีแล้ว ให้หักลดหย่อนได้ด้วยส าหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
นั้น ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน (มาตรา 47(1)(ช)) 

3.1.1.4  ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเช่าซื้อ หรือการสร้างที่อยู่อาศัย 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญา

กู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อ เช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคาร หรือเพื่อสร้างอาคารใช้อยู่
อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง  

ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (1) (ซ) ประกอบข้อ 2 (53) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 
(พ.ศ. 2550) ก าหนดให้ ผู้มีเงินได้น าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปให้แก่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง ส าหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจ านองอาคารที่ซื้อหรือสร้าง เป็นประกันการกู้ยืมนั้น มาหักลดหย่อนได้
ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงอาคารพร้อม
ที่ดินด้วย 

3.1.1.5  ค่าลดหย่อนเงินบริจาค 
เมื่อได้หักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) ถึง (6) แล้วเหลือเท่าใดให้หักลดหย่อนได้อีก

ส าหรับเงินบริจาค (ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือ (ข) เงิน
ที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล และ
สถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยให้หักได้เท่าจ านวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือ ตามมาตรา 47(7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
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ข้อสังเกต3 
1)  การบริจาคที่ดินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่มิใช่เงินจะน ามาตีราคาเพื่อหักค่าลดหย่อนไม่ได้ 
2)  คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้จะน าเงินที่ตนบริจาคมาหักค่าลดหย่อนไม่ได้ 
3)  กรณีบริจาคเงินร่วมกันโดยระบุชื่อทั้งผู้มีเงินได้และสามีหรือภริยา  แต่ไม่ได้แยก

จ านวนเงินไว้ ให้ถือว่าบริจาคคนละคร่ึง 
4)  กรณีบริจาคเงินร่วมกันโดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบรับบริจาค แต่ไม่ได้แยก

จ านวนไว้ ให้ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆ กัน 
5)  สามีภริยาที่แยกค านวณภาษี ให้หักค่าลดหย่อนส าหรับเงินบริจาคได้เฉพาะตน 
6)  รายชื่อองค์กรที่ประกาศฯมีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  
3.1.1.6  การลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดา 
กรณีผู้มีเงินได้ ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา มาตรา 47(1)(ญ) ได้ก าหนดให้ผู้มีเงินได้มี

สิทธิหักค่าลดหย่อนได้ส าหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้  รวมทั้งบิดามารดาของ
สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้  ได้คนละ 30,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีอายุ  60 ปีขึ้นไป  
มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ ก าหนด ซึ่งมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 136) เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้  ตามมาตรา 47 (1)(ญ)  
แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า การหัก
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้  รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของ 
ผู้มีเงินได้ ให้หักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ส าหรับบิดารมารดาที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปและ
อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่มิให้หักลดหย่อนส าหรับบิดามารดาดังกล่าวที่มีเงินได้
พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท ขึ้นไป โดยที่ผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยา
ของผู้มีเงินได้จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน  
ค่าอุปการะเลี้ยงดู กรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน ให้ผู้มีเงินได้คนใด
คนหนึ่งเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาดังกล่าว  เป็นผู้มีสิทธิ 
หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าวนั้นในแต่ละปีภาษี แต่หากเป็นกรณีสามีหรือภริยา
เป็นผู้มีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของสามีหรือภริยา
ของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท 
  
                                                           

3  แหล่งเดิม. 
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3.1.2  การยกเว้นภาษี (Tax Exemptions) 
กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ของประเทศไทย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะเนื้อหาการยกเว้น

ภาษีเงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนค่าลดหย่อน  
การยกเว้นภาษีเงินได้ที่น าไปหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน แตกต่างจากการยกเว้นภาษีเงิน

ได้ และการลดหย่อนภาษีเงินได้ดังนี้4 
การยกเว้นภาษีเงินได้ หมายถึง การที่ไม่ต้องน าเงินได้จ านวนที่ได้รับยกเว้นมารวมกับ

เงินได้พึงประเมินเลย 
การลดหย่อนภาษีเงินได้ หมายถึง การน าจ านวนเงินค่าลดหย่อนไปหักออกจากเงินได้

พึงประเมินภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 
การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน หมายถึง การน าจ านวนเงิน

ที่ยกเว้นไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน ภายหลัง หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามปกติแล้ว 
อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่เป็นการยกเว้นเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย(คือ การให้น าเงินได้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน) 

การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ให้น าไปหักเสมือนค่าลดหย่อน มีดังนี ้
3.1.2.1  การยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Retirement Mutual Fund: RMF) 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บุคคลที่มีเงินได้มี

ช่องทางที่จะท าการออมระยะยาวแบบผูกพันไว้ใช้เมื่อสูงอายุหรือชราภาพ โดยกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ(RMF)  จะต้องจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

การยกเว้นภาษีกรณีการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบ่งเป็น  
2 ลักษณะ 

1)  เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
การยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ให้ยกเว้นเท่าที่ได้จ่าย

เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

                                                           
4  ปัณณ์ อนันอภิบุตร. (2555). การปฎิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า. สืบค้น 30 พฤศจิกายน 

2557, จาก http://v-reform.org/u-knowledges/taxreform/ 

DPU

http://v-reform.org/u-


95 

ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปี
ภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 

กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น 
เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
กองทุนสงเคราะห์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น 
ค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 
259) สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี ้

(1) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ  
1 คร้ังและต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน การซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่
ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

(2) ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้มีเงินได้นั้นมีอายุไม่ต่ ากว่า 
55 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุ
ทุพพลภาพหรือตาย 

(3) ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เมือ่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

(4) ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้มีเงินได้
ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้  

กรณีผู้มีเงินได้ ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกินกว่าหนึ่งกองทุน 
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุน ที่จะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด 
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(5) กรณีผู้มีเงินได้ ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และได้ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 แล้ว และต่อมามิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้มีเงินได้นั้น 
หมดสิทธิที่จะน าจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนนั้นไปยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้
ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่  
อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีนั้น ๆ จนถึง
วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี
ดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

(6) การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40 
แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  
(หักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน) 

2)  เงนิได้จากไถ่ถอนหรือการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน 
เงื่อนไขในการยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้จากการไถ่ถอนหรือการขายหน่วยลงทุนคืนให้

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 
(1) กรณีไถ่ถอนเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (56) ก าหนดให้เงินหรือประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้รับจากกองทุนรวมดังกล่าว เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ 
หรือตาย เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดไว้  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 91) ดังนี้ 

1.  กรณีเหตุสูงอายุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน
คร้ังแรก ซึ่งในการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น  
ให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงิน 
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น 

2.  กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจและแสดง
ความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะ
น ามาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้อีกต่อไป 

3.  กรณีตาย ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 

DPU



97 

ซึ่งในการค านวณเงินได้ที่ได้รับยกเว้นข้างต้น จะต้องค านวณจากเงินได้พึงประเมินที่ได้
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
จากการซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 

(2) กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  ส าหรับเงินได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ
เน่ืองจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี ้

กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

1)  ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง 
และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า  1 ปีติดต่อกัน โดยการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าว ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน 
ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี หรือมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อป ี

2)  ผู้มีเงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ไม่น้อยกว่า  5 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก  โดยการนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ให้นับเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

3)  ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ในระหว่างการลงทุน และต้องได้รับคืนเงินลงทุนและผลประโยชน์จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
เมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

4)  ผู้มีเงินได้ต้องไม่กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ผู้มีเงินได้
ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ 

กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกินกว่าหนึ่งกองทุน 
เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแต่ละกองทุนที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขข้างต้น 

กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในปีใด เมื่อผู้มีเงินได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหักออกจากเงินได้  
พึงประเมินเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
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ที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป โดยได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น นับแต่ปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมการนับ
ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้นับระยะเวลาที่ได้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนปีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
รวมเข้าด้วย 

กรณีผู้มีเงินได้ ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะโอนไปยังกองทุน
ใดกองทุนหนึ่ง หรือหลายกองทุนรวม ผู้มีเงินได้จะต้องโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพอ่ืนภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับ
ค าสั่งโอนจากผู้มีเงินได้ 

การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย
ลงทุน ให้ยกเว้นส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวที่ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ 
และจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

กรณีการขายหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อมาในปีภาษี 2551 หากผู้มีเงินได้เร่ิมซื้อหน่วยลงทุน
หรือซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมา
ในปีภาษี 2551 ที่ค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปีภาษี 2551 

การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ที่แสดงจ านวนเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ผู้มีเงินได้มีสิทธิน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร 

3.1.2.2  การยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund: LTF) 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวม
หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนน าเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อน
ภาษีได ้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีที่มาจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่มีเป้าหมายเพิ่ม
จ านวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เพราะเชื่อว่าหากต้องการให้ตลาดหุ้นของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น
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จ าเป็นต้องมีสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่มีคุณภาพ (ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากองทุนรวม) 
มากกว่าปัจจุบัน จึงจะท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่ผันผวนตามแรงซื้อขายของนักลงทุน
ต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมากจนเกินไป และท าให้เกิดเสถียรภาพในระบบตลาดทุนไทย 
ในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 จึงก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF)5 

มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนเพื่อน ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย 
อันจะเป็นการท าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และเป็นการสนับสนุน 
ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาให้สามารถลงทุนระยะยาวโดยมีผลตอบแทนสูง โดยกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะต้องจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน  ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และจะต้องเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่น าเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

การยกเว้นภาษีกรณีการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1)  เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257) มีสาระส าคัญดังนี้ 

เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

1. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจ านวนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ 
ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น 

                                                           
5  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  (2557) .  กองทุนรวม .  สืบค้น 20  ตุลาคม 2557,  จาก 

http://www.set.or.th/ltf/education/whatisltf.html 
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2. ผู้มี เงินได้จะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
หุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย 

กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะน ามาซื้อ   
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อีกต่อไป 

การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น ให้ยกเว้น
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
500,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึง 
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวนี้  ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว 

กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้ตามหลักเกณฑ์แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้มีเงินได้หมด
สิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวเพราะทุพพลภาพหรือตาย ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วที่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  5 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น  ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว  พร้อมเงิน
เพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีที่มีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (Capital Gain) 
เพื่อเสียภาษี ในกรณีดังกล่าวให้ค านวณโดยวิธีเข้าก่อนออก (FIFO) 

การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีนี้  ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไปค านวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 
ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
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2)  เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุน 
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วย

ลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีที่ผู้มี เงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีปฏิทินแต่ไม่รวมถึง  
กรณีทุพพลภาพหรือตายและเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวค านวณมาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ข้อ 2(66)58 

3.1.2.3  การยกเว้นเงินได้ที่ได้จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ตาม ข้อ 1(35) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 พ.ศ. 2551 ออกตามความมาตรา 42 (17) 

แห่งประมวลรัษฎากร การหักค่าลดหย่อนกรณีจ่ายเงินสะสมและสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของลูกจ้างและนายจ้าง นอกจากจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนแล้ว เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงิน
สะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 
15 ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้ 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย 

3.1.2.4  การยกเว้นเงินได้กรณีรายจ่ายส าหรับสนับสนุนการศึกษา  
การยกเว้นภาษีกรณีนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้สนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
โดยบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในกรณีนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับเงินได้พึงประเมินเป็น 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดย
น าไปหักออกจากเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว (หักเสมือนเป็น
ค่าลดหย่อน) แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
อ่ืน ๆ แล้ว และต้องไม่น าไปหักเป็นค่าลดหย่อนส าหรับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวล
รัษฎากรอีก 

3.1.2.5  การยกเว้นเงินได้ที่บริจาคให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 

การยกเว้นภาษีในกรณีนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 เป็นกรณีการได้สิทธิยกเว้นภาษีส าหรับ
การบริจาคให้แก่ 
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1)  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ 

2)  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ 
จัดสวัสดิการสังคม 

3)  กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุมครองเด็ก หรือ 
4)  กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2542 
โดยบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน  จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เงินได้ส าหรับเงินได้ 

พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) ถึง(6) แห่งประมวลรัษฎากร 
(หักเสมือนค่าลดหย่อน) เท่าจ านวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 
หักค่าลดหย่อน 

3.1.2.6  การยกเว้นภาษีส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย 
ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติให้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้

จ่ายให้แก่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ้างส าหรับการกู้ยืม
เงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคาร อยู่อาศัยโดยจ านองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม
นั้น ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (อาคารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงอาคารพร้อม
ที่ดินด้วย) ต่อมามีกฎกระทรวงฉบับที่ 264 (พ.ศ. 2550) ข้อ 2 (53) ก าหนดให้การยกเว้นภาษีในกรณีนี้ 
มีการเพิ่มจ านวนเงินที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทประกันชีวิต 
สหกรณ์ หรือนายจ้าง ส าหรับการกู้ยืมเงิน เพิ่มให้อีก 90,000 บาท ซึ่งจะเป็นจ านวนเงินได้รับการ
ยกเว้นภาษีถึง 100,000 บาท  

3.1.2.7  การยกเว้นเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย  ส าหรับ
การประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162) อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 2 (76) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 263 (พ.ศ. 2549) ได้ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้
จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันสุขภาพ ให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร เพื่อเอาประกันภัยส าหรับบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้ง
บิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามจ านวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
โดยบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือบิดามารดาของคู่สมรส แต่ละคนจะต้องมีเงินได้พึงประเมินในปี
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ภาษีที่ขอยกเว้นไม่เกิน 30,000 บาท และผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดามารดาที่ตนใช้สิทธิยกเว้น ในกรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันท าประกันสุขภาพส าหรับ
บิดามารดาดังกล่าว ผู้มีเงินได้ทุกคนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้โดยเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงิน
ได้ร่วมกันจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ตามส่วนจ านวนผู้มีเงินได ้

3.1.2.8  การยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต 
ตามข้อ 5(61) ของกฎกระทรวงฉบับที่  266 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้บัญญัติไว้ว่า เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปี
ภาษี ส าหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งหมืนบาทแต่
ไม่เกินเก้าหมื่นบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และการประกัน
ชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้ รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร  
ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 
3.2  กฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ 
 3.2.1  การหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอมริกา 

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา คือเงินได้ ซึ่งศาสตราจารย์เฮก(Haig) 
และศาสตราจารย์ไซมอน (Simons) ได้ให้ค านิยามค าว่า “เงินได้ คือ มูลค่าของการเพิ่มขึ้นสุทธิของ
อ านาจการบริโภคของบุคคลหนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งจะเท่ากับปริมาณการบริโภคของ
บุคคลนั้นในระยะเวลานั้นบวกกับการเพิ่มขึ้นสุทธิของทรัพย์สิน”6 

3.2.1.1  ประเภทเงินได้ 
ประมวลรัษฎากรประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดประเภทเงินได้ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี 

ไว้เป็นตัวอย่าง อย่างน้อย 15 ประเภท7 ดังนี ้
                                                           

6  จาก แนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับหัวหน้าครัวเรือน: ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกา 
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย มิลินทร์ ตวงสินธนากุล, 2557, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

7  Section 61 of the US Internal Revenue Code.  
 “a) General definition 
 Except as otherwise provided in this subtitle, gross income means all income from whatever source 

derived, including (but not limited to) the following items: 
 (1)  Compensation for services, including fees, commissions, fringe benefits, and similar items; 
 (2)  Gross income derived from business; 
 (3)  Gains derived from dealings in property; 
 (4)  Interest; 
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(1) ค่าชดเชยจากการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
ในลักษณะเดียวกัน (Compensation for services, including fees, commissions, fringe benefits, and 
similar items) 

(2) เงินได้จากธุรกิจ (Gross income derived from business) 
(3) ผลได้จากการขายทรัพย์สิน (Gains derived from dealings in property) 
(4) ดอกเบี้ย (Interest) 
(5) ค่าเช่า (Rents) 
(6) ค่าสิทธิ (Royalties) 
(7) เงินปันผล (Dividends) 
(8) เงินได้จากค่าเลี้ยงดูกรณีหย่าร้างตามกฎหมายหรือตามสัญญา  (Alimony and 

separate maintenance payments) 
(9) เงินปี (Annuities) 
(10) เงินได้จากการประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Income from life 

insurance and endowment contracts) 
(11) เงินบ านาญ (Pensions) 
(12) เงินได้จากการปลดหนี้ (Income from discharge of indebtedness) 
(13) เงินส่วนแบ่งก าไรจากห้างหุ้นส่วน (Distributive share of partnership gross income) 
(14) เงินได้ของผู้ถึงแก่ความตาย (Income in respect of a decedent) 
(15) เงินได้อันเป็นดอกผลจากกองมรดกหรือทรัสต์  (Income from an interest in an 

estate or trust) 

                                                                                                                                                                      

 (5)  Rents; 
 (6)  Royalties; 
 (7)  Dividends; 
 (8)  Alimony and separate maintenance payments; 
 (9)  Annuities; 
 (10)  Income from life insurance and endowment contracts; 
 (11)  Pensions; 
 (12)  Income from discharge of indebtedness; 
 (13) Distributive share of partnership gross income; 
 (14)  Income in respect of a decedent; and 
 (15)  Income from an interest in an estate or trust. 
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3.2.1.2  การหักค่าลดหย่อน 
การหักค่าลดหย่อนตามที่กฎหมายก าหนด มี  2 กรณี โดยกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะให้สิทธิ์ผู้เสียภาษีในแต่ละปีภาษีสามารถเลือกได้ว่า  ค่าลดหย่อนกลุ่มใดดีกว่ากัน8  
โดยค่าลดหย่อน 2 กลุ่มใหญ่ มีดังนี้ 

1)  ค่าลดหย่อนมาตรฐาน (Standard Deduction) 
ค่าลดหย่อนกรณีนี้เป็นค่าลดหย่อนเนื่องมาจากตัวผู้เสียภาษี  เช่น หักค่าลดหย่อน

ส่วนตัวผู้ เสียภาษี  หรือคู่สมรสของผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีที่มีอายุตั้งแต่  65 ปีจะได้เพิ่มการหัก 
ค่าลดหย่อน หรือผู้เสียภาษีหรือคู่สมรสที่ตาบอดหรือพิการ สามารถหักค่าลดหย่อนได้เพิ่มเติม
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงอัตราค่าลดหย่อนมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2014 
 

ผู้เสียภาษี อัตราค่าลดหย่อน 
คนโสด $ 6,200 
หัวหน้าครัวเรือน $ 9,100 
คู่สมรสแยกยื่นรายการ $ 6,200 
คู่สมรสรวมยื่นรายการ $ 12,400 
ผู้เป็นหม้าย (Widow/widower) $12,400 
 
ท่ีมา: US Internal Revenue Service Site: http://www.irs.gov 
 

2)  ค่าลดหย่อนตามรายการ (Itemized Deduction) 
การหักค่าลดหย่อนตามรายการจะมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสียภาษีต้อง

พิจารณาก่อนน าไปใช้ในการลดหย่อน ซึ่งค่าลดหย่อนตามรายการ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าลดหย่อนที่มี
ความจ าเป็นในด้านปัจจัยการด ารงชีพ และมีความจ าเป็นทางด้านกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าดอกเบี้ยส าหรับที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
                                                           

8  Section 63 of the US Internal Revenue Code.  
 “(a) In general 
 Except as provided in subsection (b), for purposes of this subtitle, the term “taxable income” means 

gross income minus the deductions allowed by this chapter (other than the standard deduction)” 
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การหักค่าลดหย่อนในกรณีที่ผู้เสียภาษีมีค่าลดหย่อนตามรายการมากกว่าค่าลดหย่อน
มาตรฐาน ผู้เสียภาษีมีสิทธิเลือกหักค่าลดหย่อนตามรายการ ซึ่งหากผู้เสียภาษีเลือกหักค่าลดหย่อน
มาตรฐานไปแล้ว ซึ่งต่อมาต้องการเปลี่ยนเป็นหักค่าลดหย่อนตามรายการก็สามารถจะท าได้9 

ค่าลดหย่อนตามรายการประเภทต่าง ๆ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
มีดังนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และทันตกรรม (Medical and Dental Expenses)  
โดยทั่วไปสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือทันตกรรมได้มากกว่า  

ร้อยละ 10 ของเงินได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากผู้เสียภาษีหรือคู่สมรสที่เกิดก่อนวันที่  2 มกราคม 1950  
ก็สามารถหักค่าลดหย่อนได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 7.5ของเงินได้10 

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และทันตกรรมที่สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ 
เช่น ยาตามใบสั่งแพทย์ การตรวจสอบทางการแพทย์  เช่นการเอกซเรย์  การวินิจฉัยโรค เช่น  
การตรวจน้ าตาลในเลือด การตรวจการต้ังครรภ์ เป็นต้น11 

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และทันตกรรมที่ไม่สามารถน ามาหักเป็น  
ค่าลดหย่อนได้ เช่น โปรแกรมส าหรับการลดน้ าหนัก,การศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น12 

(2)  ค่าภาษีที่ผู้เสียภาษีได้จ่ายให้แก่มลรัฐ หรือจ่ายภาษีให้แก่ท้องถิ่น (Taxes You Paid) 
ค่าภาษีที่ผู้เสียภาษีได้ช าระให้แก่มลรัฐและที่ช าระให้แก่ท้องถิ่นในปีนี้หรือปีก่อน 

สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ การลดหย่อนในกรณีนี้เป็นการบรรเทาภาระภาษีซ้ าซ้อน 
เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีจากรายได้ก้อนเดียวกัน เพราะอ านาจในการเก็บภาษีจากหลายแหล่ง 
(Several Jurisdictions)13 ค่าภาษีที่สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ดังกล่าว ไม่ได้ค านึงว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิจหรือการลงทุนหรือไม่ก็ได้ 14 เช่น ภาษีมลรัฐ  ภาษีท้องถิ่น  

                                                           
9  From The RIA Tax Course: Individual Income Tax (p. 62) , By Richard D,1987, New York: The 

Research Instirute of America  
10  The Internal Revenue Service. 2014 Instructions for Schedule A (Form 1040). Retrieved January 

19, 2015, from http://www.irs.gov  
11  Ibid. 
12  Ibid. 
13  The RIA Tax Course: Individual Income Tax (p. 417). Op.cit 
14  From Federal Income Taxation. (p. 505), By William A. Klein, 1987, Boston: Little, Brown and 

Company. 
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ภาษีทรัพย์สิน และภาษีสิ่งแวดล้อม แต่ภาษีที่ไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ได้แก่ ภาษี
รัฐบาลกลาง,ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร15 

(3) ภาษีอสังหาริมทรัพย์  (Real Estate Taxes) 
เป็นการให้หักค่าลดหย่อนภาษีในกรณีที่  เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ เสียภาษีได้จ่ายไปใน

อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียภาษีเอง รวมถึงภาษีมลรัฐ ภาษีท้องถิ่นและภาษีที่ได้จ่ายไปในต่างประเทศด้วย 
แต่การลดหย่อนดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้จ่ายในทางธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น16 

(4) ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Property Taxes) 
กรณีดังกล่าวนี้ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย

ไปในมูลค่าของทรัพย์สินในแต่ละปีเท่านั้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อทะเบียนรายปีของรถยนต์ 
สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนภาษีได้เฉพาะแต่ฐานของมูลค่าของรถยนต์ดังกล่าว ส่วนค่าธรรมเนียม
อ่ืนไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้17 

(5) ค่าดอกเบี้ย (Interest) 
ดอกเบี้ยที่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนแยกรายการได้นั้น จะต้องไม่ใช่ดอกเบี้ยที่

เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Interest) เช่น การใช้บัตรเครดิตหรือเงินกู้ยืมเฉพาะบุคคล 
ดอกเบี้ยที่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้นั้น ต้องเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านองที่อยู่อาศัย 
(Home Mortgage Interest) และดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุน (Investment Interest) เทา่นั้น18 

1. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านองที่อยู่อาศัย (Home Mortgage Interest) 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านองที่อยู่อาศัย กฎหมายอนุญาตให้หักค่าลดหย่อนได้เฉพาะ

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านองที่อยู่อาศัยหลักและที่อยู่อาศัยแหล่งอ่ืนอีกแห่งเท่านั้น  และที่อยู่อาศัย
แห่งนั้นตอ้งไม่ให้ผู้ใดเช่าตลอดปีภาษี 19 

                                                           
15  The Internal Revenue Service (n.d.).  2014 Instructions for Schedule A (Form 1040) .  Retrieved 

January 19, 2015, from http://www.irs.gov 
16  Ibid. 
17  Ibid. 
18  From Concepts in Federal Taxation (p. 321), ByKelvin E. Murphy and Mark Higgins, 1999, Ohio: 

South-Western College Publishing. 
19  Ibid.  
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ที่อยู่อาศัยตามความหมายในข้อนี้  รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม ห้องชุด  
รถเคลื่อนที่ เรือ หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยจะต้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานเป็นห้องนอน ห้องน้ าและห้องครัว เป็นต้น20 

ดอกเบี้ยที่ เกิดจากการจ านองที่อยู่อาศัย  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Acquisition Debt 
(ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านองเพื่อซื้อ ก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้เสียภาษี) และ Home 
Equity Debt (ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเป็นหนี้จากการน าที่อยู่อาศัยไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว)21 

2. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุน (Investment Interest) 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการลงทุน สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ โดย 

มีข้อจ ากัดว่า ดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าเงินได้สุทธิที่เกิดจากการลงทุนในปีภาษีนั้น  และ 
ผู้เสียภาษีต้องไม่ได้รับการยกเว้นภาษีอย่างอื่นในค่าใช้จ่ายในการลงทุนอีกด้วย22 

(6) การบริจาคเพื่อการกุศล (Gift to Charity) 
บุคคลธรรมดามีสิทธิหักค่าลดหย่อน จากการบริจาคให้กับองค์กรทางศาสนา องค์กร

การกุศล สถานศึกษา องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิทยาศาสตร์หรือวรรณคดี23  
ตัวอย่างองค์กรการกุศลที่สามารถน าเงินบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้  เช่น ลูกเสือ  

เนตรนารี โรงพยาบาล องค์กรทหารผ่านศึก กลุ่มทางวัฒนธรรม เป็นต้น 24 
(7) ความเสียหายจากอุบัติภัย และความสูญเสียจากการโจรกรรม (Casualty and Theft 

Losses) 
ผู้เสียภาษีสามารถน าค่าใช้จ่ายทีเกิดจากความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติภัยมาหักเป็น 

ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพ  
ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอุบัติภัยดังกล่าวนั้นต้องเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 
หรือเกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาติ  เช่น ไฟไหม้,พายุ ,อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือเรือ เป็นต้น ซึ่ง 
ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติด้วย25 
                                                           

20  The Internal Revenue Service.  (n.d.). 2014 Instructions for Schedule A (Form 1040) .  Retrieved 
January 19, 2015, from http://www.irs.gov 

21  Concepts in Federal Taxation (p. 321). Op.cit. 
22  The Internal Revenue Service.  (n.d.). 2014 Instructions for Schedule A (Form 1040) .  Retrieved 

January 19, 2015, from http://www.irs.gov  
23  Ibid. 
24  Ibid. 
25  The Internal Revenue Service.  (n.d.). 2014 Instructions for Schedule A (Form 1040) .  Retrieved 

January 19, 2015, from http://www.irs.gov 
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กรณีความเสียหายที่เกิดจากการถูกลักทรัพย์  (Theft Losses) ที่ผู้เสียภาษีสามารถน ามา
หักเป็นค่าลดหย่อนได้นั้น ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดทางอาญาโดย
ผู้กระท ามีเจตนา โดยมีความเสียหายรวมทั้งทรัพย์สินหรือตัวเงิน ซึ่งความผิดดังกล่าวรวมถึง
ความผิดฐานแบล็คเมล,ฉ้อโกง,กรรโชก,ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ และการโจรกรรม ด้วย26 

(8) ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการประเภทอื่น ๆ (Miscellaneous Deductions) 
นอกจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน ๆ อีก เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุน (ยกเว้นดอกเบี้ยจากการลงทุน),ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ,การขาดทุนจากการพนัน  เป็นต้น 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้บางประเภทสามารถน าไปหักค่าลดหย่อนได้เต็มจ านวน และบางประเภทหักได้
เฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของเงินได้ที่ปรับปรุงแล้ว27 

ค่าใช้จ่ายประเภทที่หักได้เต็มจ านวน ได้แก่ การขาดทุนจากการพนัน,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การท างานของคนพิการ และค่าเสียหายจากการลงทุนตามสัญญารายปีกรณีสัญญาสิ้นสุดลง
เนื่องจากความตาย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย
ประเภทอ่ืน ๆ 28 

ค่าใช้จ่ายประเภทที่หักได้เพียงบางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอดิเรก ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างงานทางธุรกิจที่ไม่ได้รับคืน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ยกเว้นดอกเบี้ยจากการลงทุน) และ
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาทางภาษี  เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เหล่านี้  
สามารถน ามาหักได้เฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของเงินได้ที่ปรับปรุงแล้ว29 
 3.2.2  การหักค่าลดหย่อนในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น 

3.2.2.1  ลักษณะทั่วไปของภาษีเงินได้ของประเทศญ่ีปุ่น  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคลของประเทศญ่ีปุ่น อยู่ภายใต้กฎหมาย

ภาษีเงินได้และกฎหมายภาษีนิติบุคคล โดยการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะจัดเก็บบนฐานการค านวณรายได้
ประจ าปีปฏิทิน ซึ่งเริมนับจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี30 

                                                           
26  The Internal Revenue Service. (n.d.). Tax Guide 2014 for Individuals.  Retrieved January 19, 2015, 

from http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17.pdf 
27  Ibid. 
28  Concepts in Federal Taxation (p. 325). Op.cit. 
29  Ibid. 
30  Ministry of Finance Japan. (n.d.). Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2010. Retrieved 

January 21 2015, from http://www.mof.go.jp 
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ภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศญ่ีปุ่น  เงินได้ที่จะน ามาคิดค านวณในการ 
เสียภาษีจึงต้องมีการแยกประเภท ตามวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการค านวณภาษี 31 

3.2.2.2  ประเภทของเงินได้ที่ใช้ในการค านวณภาษีของประเทศญ่ีปุ่น32 
1) เงินได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) เช่น เงินได้จากพันธบัตร ตราสารหนี้ 

หรือดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในต่างประเทศ 
2) เงินได้จากเงินปันผล (Dividend Income) เช่น เงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับ

จากบริษัทหรือเงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากทรัสต์สาธารณะ เงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากทรัสต์เอกชน 
3) เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ (Real property Income) เช่น เงินได้จากค่าเช่า

ที่ดิน อาคาร เรือเดินสมุทร เคร่ืองบิน เป็นต้น 
4) เงินได้จากธุรกิจ(Business Income) เช่น เงินได้ที่ได้รับจากการอุตสาหกรรม 

การประมง การพาณิชย์ การเกษตร ธุรกิจอิสระ หรือเงินได้จากการบริการวิชาชีพ เช่น นักกีฬา 
ทนายความ แพทย์ เป็นต้น 

5) เงินได้จากการจ้างแรงงาน (Employment Income) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งได้รับจากการจ้างแรงงาน 

6) เงินได้จากการเกษียณอายุ (Retirement Income) เช่น เงินได้ที่ได้รับจากการ
เกษียณอายุ บ าเหน็จเหมาจ่าย เงินบ าเหน็จหรือบ านาญที่จ่ายในคร้ังเดียว 

7) เงินได้จากการท าป่าไม้ (Timber Income) เช่น เงินได้จากการขายผลผลิต
จากป่าไม้ 

8) ก าไรส่วนทุน (Capital Gains) เช่น เงินได้ที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ 
รวมถึงเคร่ืองจักร และ สมาชิกสนามกอล์ฟ เงินได้จากการขายที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าที่ดิน 
หลักทรัพย์ หรือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นผลได้จากทุน) 

9) เงินได้เป็นคร้ังคราว (Occasional Income) เช่น เงินได้จากการเล่นการพนัน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น 

10) เงินได้อื่น (Miscellaneous Income) เงินได้ที่ไม่เข้าลักษณะเงินได้ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง เช่น เงินได้จากก าไรจากการไถ่ถอนหรือซื้อคืนพันธบัตร ตราสารหนี้ หรือก าไร
จากการซื้อลดพันธบัตร 

                                                           
31  Ibid. 
32  From An Outline of Japanese Taxes 1986 (pp. 28-31), By Tax Bureau,1986, Tokyo: Ministry of 

Finance. 
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เงินได้ที่จะน ามาค านวณในการการเสียภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่นนั้น  
ต้องน าเงินได้ที่กฎหมายให้มารวมกันน าไปหักค่าใช้จ่ายโดยตรงและจ าเป็นก่อน  หลังจากนั้น 
จึงน าไปหักค่าลดหย่อน แล้วจึงน ามาค านวณภาษีตามตารางอัตราการค านวณภาษี  เมื่อได้ผลรวม
เท่าไรจึงค่อยน าเครดิตภาษีไปลบ เพื่อจะได้ยอดรวมจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐ 

3.2.2.3  ตัวอย่างการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น33 
ประเภทที่ 1 ค่าลดหย่อนจากความสูญเสียจากวินาศภัย (Deduction for Casualty Losses) 
กรณีที่ผู้เสียภาษีที่มีถิ่นที่อยู่ในญ่ีปุ่นได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย

ต่อทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวที่เกิดจากความเสียหายจากภัยพิบัติ  เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเกิดเหตุแผ่นดินไหว,พายุ,ไฟไหม้ รวมถึงการลักขโมยหรือการบุกรุกในพื้นที่ดังกล่าวและความ
สูญหายและเสียหายดังกล่าวนั้นบางส่วนไม่สามารถเรียกร้องจากเงินค่าประกันภัยได้   ผู้เสียภาษี
สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เท่าที่ได้จ่ายจริงตาม
ใบเสร็จรับเงิน 

ประเภทที่ 2 ค่าลดหย่อนส าหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (Deduction for Medical Expenses) 
กรณีที่ผู้เสียภาษีจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพประจ าปี ของตัวผู้เสียภาษีเอง  

คู่สมรสที่อยู่ด้วยกัน  ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ดังกล่าวได้แก่  ค่าตรวจหรือรักษาโรคโดยแพทย์
หรือทันตแพทย์ ค่ายา ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าพยาบาล แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพื่อ
ศัลยกรรมความงามหรือเพื่อการบ ารุงสุขภาพ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ดังกล่าวนี้  สามารถน ามา
หักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 เยน หรือ ร้อยละ5 ของเงินได้จากการจ้าง
แรงงาน เงินได้จากการเกษียณอายุ หรือเงินได้ที่ได้รับจากการท าป่าไม้รวมกัน แล้วแต่อย่างใด 
จะต่ ากว่า 

ประเภทที่  3 ค่าลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันสังคม (Deduction for Social Insurance 
Premiums) 

กรณีที่ผู้เสียภาษีจ่ายค่าเบี้ยประกันสังคม ส าหรับตนเอง หรือคู่สมรสที่อยู่อาศัยด้วย 
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สามารถน าไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 

ประเภทที่ 4 ค่าลดหย่อนส าหรับเงินค่าธรรมเนียมเพื่อการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
ร่วมกัน (Deduction for Small-Scale Enterprise Mutual Aid Premiums,etc.) 

                                                           
33  Ministry of Finance Japan. (n.d.). Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2010. Retrieved 

January 21 2015, from http://www.mof.go.jp 
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กรณีดังกล่าวนี้เป็นเงินที่ต้องส่งตามสัญญากับ Small Business Mutual Aid Corporation 
หรือโครงการ Physically Handicapped or Mentally Retarded Persons Mutual Aid Programs ที่ด าเนินงาน
โดยรัฐบาลญ่ีปุ่น 

ประเภทที่ 5 ค่าลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันชีวิต (Deduction for Life Insurance Premiums) 
กรณีที่ผู้เสียภาษีได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของตนเอง หรือครอบครัว หรือในกรณีการ

จ่ายเงินสะสมในกองทุนเพื่อการเกษียณส่วนบุคคล สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ 
ประเภทที่  6 ค่าลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันภัยจากแผ่นดินไหว  (Deduction for 

Earthquake Insurance Premiums) 
กรณีที่ผู้เสียภาษีได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกรณีความเสียหายที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหว  

ผู้เสียภาษีสามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 50,000 เยนต่อปี 
ประเภทที่ 7 ค่าลดหย่อนส าหรับเงินบริจาค (Deduction for Contributions or Donation) 
กรณีการจ่ายเงินสมทบหรือเงินบริจาค เพื่อการกุศล หรือเพื่อองค์กรพัฒนาสังคม 

สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ประเภทที่ 8 ค่าลดหย่อนส าหรับผู้พิการ (Exemption for the Handicapped) 
ในกรณีที่ผู้เสียภาษี เป็นผู้พิการ หรือคู่สมรสของผู้เสียภาษีเป็นผู้พิการ กฎหมายให้ผู้เสีย

ภาษีสามารถหักค่าลดหย่อนได้ ดังนี ้
1)  ผู้พิการกรณีทั่วไป หมายถึง ผู้พิการทางร่างกาย หรือทุพพลภาพ วิกลจริตทางจิต  

ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี เป็นต้น กรณีดังกล่าวนี้หักค่า
ลดหย่อนได้ 270,000 เยน 

2)  ผู้พิการในกรณีพิเศษ หมายถึง ผู้พิการในระดับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจ ที่อาจต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
กรณีนี้ให้หักค่าลดหย่อนได้ 400,000 เยน 

ประเภทที่ 9 ค่าลดหย่อนส าหรับผู้เป็นหม้าย และค่าลดหย่อนส าหรับนักเรียนที่ท างาน 
(Exemption for Widows, Widowers or Working Students) 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เป็นหม้าย มีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้ตามกฎหมาย ซึ่งค านิยาม
ตามกฎหมายในกรณีนี้หมายถึง ชายหรือหญิงซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน 5,000,000 เยน ต่อปี และหย่าร้าง
กับคู่สมรสโดยยังไม่ได้แต่งงานใหม่ หรือคู่สมรสเสียชีวิต หรือหายสาบสูญ และมีบุตรหรือผู้ที่ต้อง
อยู่ในอุปการะที่มีเงินได้ไม่เกิน 380,000 เยน ต่อปี จึงจะมีสิทธิลดหย่อนได้เป็นจ านวน 270,000 เยน 
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กรณีที่นักเรียนท างานระหว่างเรียนและมีเงินได้จากการจ้างแรงงานเกินกว่า 650,000 เยน 
ต่อปี หรือเงินได้อ่ืนนอกจากการจ้างแรงงานเกินกว่า 100,000 เยนต่อปี จะสามารถหักค่าลดหย่อน
ได้ 270,000 เยน  

ประเภทที่ 10 ค่าลดหย่อนส าหรับคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ (Exemption for 
Spouses) 

กรณีนี้ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่อาศัยอยู่ร่วมกันและไม่ได้ท างาน
หรือท างานแต่มีเงินได้ไม่เกิน 380,000 เยน ต่อปี  กรณีนี้ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าลดหย่อนได้ดังนี้ 

1)  กรณีคู่สมรสอายุไม่เกิน 70 ปี หักค่าลดหย่อนได้ 380,000 เยน 
2)  กรณีคู่สมรสอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป หักค่าลดหย่อนได้ 480,000 เยน 
ประเภทที่ 11 ค่าลดหย่อนกรณีพิเศษส าหรับคู่สมรส กรณีคู่สมรสมีเงินได้ (Special 

Exemption for Spouses) 
การหักค่าลดหย่อนพิเศษของคู่สมรสในกรณีนี้ หมายถึง การหักค่าลดหย่อนกรณีคู่สมรส

อีกฝ่ายท างานมีเงินได้ กฎหมายจะก าหนดช่วงเงินได้ไว้ตั้งแต่ 380,000 เยน จนถึง 760,000 เยน 
ประเภทที่ 12 ค่าลดหย่อนส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ (Exemption for Dependents) 
ค่าลดหย่อนในกรณีนี้หมายถึง ผู้เสียภาษีต้องดูแลเด็กหรือคนชราที่อาศัยอยู่ด้วยกัน และ

มีเงินได้ไม่เกิน 380,000 เยน ซึ่งสามารถหักค่าลดหย่อนได้ตามหลักเกณฑ์  
ประเภทที่ 13 การหักค่าลดหย่อนทั่วไป (Basic Exemption) 
ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าลดหย่อนทั่วไปได้  380,000 เยน 
3.2.2.4  การเครดิตภาษีเงินได้ของประเทศญ่ีปุ่น 
การเครดิตภาษีเงินได้ของญ่ีปุ่น เป็นการบรรเทาภาระภาษีที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น โดยเงินได้ที่

หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลแล้วอาจน ามาหักเป็นเครดิตภาษีได้อีก 
ประเภทของการเครดิตภาษีเงินได้ของประเทศญ่ีปุ่น34 
1)  ประเภท เงินปันผล  กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่มีส านักงานใหญ่ในประเทศ

ญ่ีปุ่น กฎหมายก าหนดให้หักเป็นเครดิตภาษีได้ ร้อยละ10 ของเงินได้   
2)  ประเภท เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถน ามาเป็น

เครดิตภาษีได ้โดยมีข้อก าหนดว่าผู้เสียภาษีต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000,000 เยน  
3)  ประเภท เงินอุดหนุนพรรคการเมือง เป็นกรณีเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรค

การเมือง หรือองค์กรทางการเมือง 
                                                           

34  แนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับหัวหน้าครัวเรือน : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกา  
(น. 79). เล่มเดิม. 
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4)  ประเภท เงินส าหรับปรับปรุงบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว กรณีนี้กฎหมาย
ก าหนดให้หักเป็นเครดิตภาษีได้สูงสุด 5,000 เยน 

5)  ประเภท เครดิตภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ  กรณีนี้หากเป็นการลงทุน 
ในต่างประเทศแล้วเสียภาษี กฎหมายก าหนดให้หักเป็นเครดิตภาษีได้สูงสุด 5,000 เยน 

6)  ประเภท เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย  กรณีนี้เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถน ามา
เป็นเครดิตภาษีได้ 

จากการศึกษากฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งของไทยและ
ของต่างประเทศ พบว่าการก าหนดตัวบรรเทาภาระทางภาษีของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ของแต่ละประเทศ และนโยบายในการบริหารของแต่ละประเทศ ว่ารัฐมี
ความต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรรัฐในรูปแบบใด 
ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการหักค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใช้กับการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี  
เงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยต่อไปในบทที่ 4 
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บทที ่4 
บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดหย่อนภาษีอากร  

กับการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ ์
 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์การหักลดหย่อนเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ในการค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี  และการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
เพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ในการนี้ผู้วิจัยได้แยกประเด็น 
ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง วิเคราะห์การน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ มาเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี  

ประเด็นที่สอง วิเคราะห์เปรียบเทียบประโยชน์ทางภาษีอากรและประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
ที่บุคคลธรรมดาจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ กับการลงทุนประเภทอ่ืน 

ประเด็นที่สาม วิเคราะห์ปัญหาข้อจ ากัดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการซื้อ
หุ้นสหกรณ์ 

ประเด็นที่สี่ วิเคราะห์การน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ มาเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีอากรของไทยและและต่างประเทศ 
 
4.1  วิเคราะห์การน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ มาเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี  

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เร่ืองหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี เป็นหลักการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ว่าการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่  หรือที่จะน ามาใช้บังคับต่อไปในอนาคตนั้น  
มีความเหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องประการใดหรือไม่  ซึ่งหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้น 
มีอยู่หลายประการ 

จากการศึกษาหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี สามารถน ามาสรุปเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
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 4.1.1  ศึกษาเปรียบเทียบจากหลักความเป็นธรรม และความเสมอภาค  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีควรจ่ายภาษีตามสัดส่วนความสามารถของแต่ละคน โดยคนที่มีฐานะ

ต่างกันควรเสียภาษีต่างกัน และคนที่มีฐานะเท่ากัน ควรเสียภาษีเท่ากัน  
กรณีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดานั้น เป็นการให้สิทธิผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสามารถน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ที่ได้ซื้อใน 
แต่ละปีมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะท าให้สมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวมีสิทธิ
พิเศษทางภาษีที่แตกต่างจากคนที่มีเงินได้เท่ากันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  ซึ่งหากพิจารณาตาม
หลักความเป็นธรรมและความเสมอภาคแล้ว ก็จะขัดกับหลักการดังกล่าว แต่การน าเงินค่าหุ้น
สหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จะมีประโยชน์ในอีกหลาย ๆ ด้าน  
ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ด้านคือ 

ด้านส่วนรวม เนื่ องจากสหกรณ์  คือ การที่คณะบุคคลร่วมกันด า เนินกิจการ  
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น
หากมีนโยบายจากภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์   
ก็จะเป็นการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น  เนื่องจากจากความหมายของ
สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มิได้มุ่งท าธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลก าไรมากที่สุด แต่สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองในการท าธุรกิจ และให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อประสบ
ปัญหาต่าง ๆ  

ด้านส่วนตัว การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานั้น มีประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์เนืองจากจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้จากเงิน
ค่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ในแต่ละปีภาษี และการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น บุคคลดังกล่าวก็จะได้รับ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้จัดเป็นสวัสดิการให้ รวมถึงการซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นช่องทางหนึ่งใน
การออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตได้อีกด้วย 

จากการศึกษาในบทที่ 2 เร่ืองหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี จะมี 2 ลักษณะ คือ
หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) และหลักความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal 
Equity) 

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการน าค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็น 
ค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้ดังกล่าวนี้ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแนวนอน 
(Horizontal Equity) คนที่มีฐานะเท่ากันควรเสียภาษีในอัตราที่เท่าเทียมกัน แต่หากก าหนดให้น า 
ค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษี  จะท าให้คนที่มี เงินได้เท่ากันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  
จะเสียภาษีในจ านวนที่มากกว่าคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
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จากการศึกษาพบว่า หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี กับนโยบายทางภาษี เป็นไป
ในลักษณะที่สวนทางกัน โดยมีค ากล่าวสนับสนุนจาก เดอะ มุสเกรฟส (The Musgraves) ว่า 
“นโยบายทางภาษีต้องเลือกระหว่างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี  ซึ่งต้องออกกฎหมายภาษี 
ที่ซับซ้อน ในขณะที่การลดต้นทุนในการปฏิบัติต้องการความง่าย”1 นอกจากนี้แล้ว จิรศักดิ์  
รอดจันทร์ นักวิชาการทางภาษีอากร เห็นพ้องในท านองเดียวกันว่า “หากผู้ก าหนดนโยบายภาษีให้
ความส าคัญกับหลักความเป็นธรรมมากเกินไป จะก่อให้เกิดการไม่จูงใจในการท ากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหลบหลีกหรือหนีภาษีอากรได้”2 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นโยบายทางภาษีอากร มักจะสวนทางกับหลักความ
เป็นธรรมในกาจัดเก็บภาษี ซึ่งผู้ก าหนดนโยบายทางภาษีอากร จ าเป็นต้องเลือกระหว่างหลักความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีหรือนโยบายทางภาษีอากรที่จะส่งผลดีแก่บุคคลบางกลุ่ม  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กรณีผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ท าให้ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ได้เปรียบบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ แต่เนื่องจากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายทางภาษีอากร ต้องการส่งเสริมการสหกรณ์  
จึงมีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในการเป็นสมาชิกสหกรณ์  

ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณี
สมาชิกสหกรณ์ซื้อหุ้นสหกรณ์ต่อไปในบทที่ 5  

4.1.2  ศึกษาเปรียบเทียบจากหลักความแน่นอนชัดเจน 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักความแน่นอนชัดเจน ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้หมายถึง

การบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีความโปร่งใส ซึ่งมีการก าหนดชัดเจนเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
ฐานภาษี อัตราภาษี และระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถวางแผนภาษีได้ 

ถ้ามีกรณีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่และขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความ
แน่นอนชัดเจน ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักเกณฑ์  ขั้นตอน และวิธีการ เพื่อน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ 
มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไปในบทที่ 5 
  
  

                                                           
1  จาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 60), โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556, 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดย ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2  แหล่งเดิม. 
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 4.1.3  ศึกษาเปรียบเทียบจากหลักความสะดวกในการเสียภาษี 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักความสะดวกในการเสียภาษี  ซึ่งความสะดวกในการ 

เสียภาษี จะมีผลท าให้ผู้เสียภาษียินดีที่จะเสียภาษีมากขึ้น ความสะดวกในการเสียภาษีนั้น เช่น  
การใช้แบบฟอร์มที่ไม่ยุ่งยาก การมีทางเลือกที่สะดวกให้ผู้เสียภาษีมีช่องทางในการช าระภาษีได้ง่ายขึ้น 
เป็นต้น  

ถ้ามีกรณีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อาจจะต้องมีหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อประกอบการหัก 
ค่าลดหย่อน ซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มภาระทั้งตัวผู้เสียภาษีเองที่จะต้องมีการเก็บหลักฐาน
ให้ครบถ้วย และเป็นการเพิ่มภาระเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความสะดวกในการเสียภาษี  ผู้วิจัยจะน าเสนอ
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อน  
ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไปในบทที่ 5 
 4.1.4  ศึกษาเปรียบเทียบจากหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  มีหลักว่า 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้เสียภาษีควรต้องต่ าที่สุด3 

กรณีการใช้เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์น ามาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดานั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก 
เป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาหลักฐานประกอบเพิ่มขึ้นในการน า
ค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อน และเร่ืองสหกรณ์เป็นเร่ืองเฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้และความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหากมีการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา จ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น  เพื่อเป็นการ
ป้องกันการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้และหนีภาษีของบุคคลบางประเภทที่จะใช้ช่องโหว่ในทาง
กฎหมายเพื่อที่จะไม่จ่ายภาษีอากร ซึ่งมีผลท าให้เกิดความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและแนววิธี
ปฏิบัติในการบริหารเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการออกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนดังกล่าวให้มีความ
แน่นอนชัดเจน ก็สามารถจะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถที่จะทราบหลักเกณฑ์การช าระภาษีและสามารถ
ค านวณจ านวนเงินที่แน่นอนที่จะต้องช าระภาษีได้  

ผู้วิจัยจะได้น าเสนอหลักเกณฑ์การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในบทที่ 5 ต่อไป 
                                                           

3  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 34). เล่มเดิม. 
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 4.1.5  ศึกษาเปรียบเทียบจากหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากภาษีอากรอาจเข้าไปมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี  

เนื่องจากผู้เสียภาษีอาจจะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนเองชอบหรือที่ตนเองถนัด  เพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บภาษี  ซึ่งอาจมีผลให้ผู้เสียภาษีเลือกท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษี เป็นต้น4  

การใช้เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีอากรเลือกท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาชอบหรือถนัด  เนื่องจาก 
ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นสหกรณ์  สามารถเลือกในการรวมกลุ่มจัดตั้งได้
หลากหลาย และการจัดตั้งสหกรณ์แต่ละประเภทจะมีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของสมาชิกอีกด้วย ดังนั้นการเป็นสมาชิกสหกรณ์จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลือก
ประกอบอาชีพที่ตนชอบหรือถนัด และยังได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้
เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  อาจส่งผลให้บุคคล 
ไม่เลือกท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชอบหรือถนัดก็ได้  เช่น นาย ก เลือกซื้อหุ้นสหกรณ์ แทนที่จะ
เลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะการซื้อหุ้นสหกรณ์มีความเสี่ยงน้อยกว่า
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ถึงแม้ว่านาย ก จะไม่ชอบระบบสหกรณ์ก็ตาม 
เป็นต้น 

อาจจะกล่าวได้ว่าภาษีอากรไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือในการหารายได้ของ รัฐที่จะ
น ามาใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ภาษีอากรยังเป็นเคร่ืองมือของรัฐที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศด้วย5 

จากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี  พบว่า หากมีการใช้เงินค่าซื้อ
หุ้นสหกรณ์น ามาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ซึ่งข้อเสียที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นไปเพื่อความสะดวกหรือความประหยัดในการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ผู้วิจัยจะได้กล่าวต่อไป 
ในบทที่ 5 
   
  

                                                           
4  แหล่งเดิม. 
5  จาก การวางแผนภาษีอากร Tax Planning (น. 149), โดย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2553, กรุงเทพฯ: 

สถาบันทีทีเทรนนิ่ง เซนเตอร์. 
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4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบประโยชน์ทางภาษีอากรและประโยชน์ด้านอื่น  ๆ ท่ีบุคคลธรรมดา 
จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ กับการลงทุนประเภทอื่น 

ในหัวข้อต่อไปนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเปรียบเทียบประโยชน์ทางภาษีอากรและประโยชน์
ทางด้านอ่ืน ๆ ที่บุคคลธรรมดาจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ และ
การลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ  
 4.2.1  วิเคราะห์ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ โดยผู้วิจัย
แยกประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับจากสหกรณ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประโยชน์ทางด้าน
การเงิน และประโยชน์ทางด้านสวัสดิการทั่วไป 

4.2.1.1  วิเคราะห์ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ในด้านทางการเงิน 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการเงินของสหกรณ์ ซึ่ง

มีบริการหลักอยู่ 3 ประเภท  
ประเภทที่ 1 การระดมหุ้น การระดมหุ้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนให้กับสหกรณ์แล้ว 

การระดมหุ้นยังมีประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ในด้านการออมเงินอีกทางหนึ่งด้วย  เนื่องจากโดย
ปกติแล้วสหกรณ์เกือบทุกสหกรณ์ จะมีการก าหนดมูลค่าหุ้นที่สมาชิกจะต้องส่งรายเดือนทุกเดือน
ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออมในส่วนนี้  รวมถึงเงินค่าหุ้นที่สมาชิกส่งราย
เดือนทุกเดือนตามกฎหมายแล้วสมาชิกไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวมาใช้ได้นอกจากต้องลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการออมเงินโดยบังคับอีกด้วย  

ประเภทที่ 2 เงินฝาก จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เงินฝากในระบบสหกรณ์ส่วนใหญ่ 
จะมีด้วยกัน 3 ประเภท ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ สามารถจะเลือกฝากเงินได้ตามความสมัครใจ ซึ่งถือว่า
เป็นการออมเงินภาคสมัครใจให้แก่สมาชิกอีกเช่นกัน เงินฝากทั้ง 3 ประเภทจะมีผลประโยชน์ 
ที่แตกต่างกัน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

1)  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประเภทออมทรัพย์มีลักษณะที่สมาชิกสามารถ
จะฝากหรือถอนได้ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

2)  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประเภทนี้จะมีความพิเศษกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์เนื่องจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
ที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา แต่เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะจ ากัดการเบิกถอนจ านวนคร้ัง 
ในแต่ละเดือน โดยหากมีการเบิกถอนเกินจ านวนที่ระบุไว้ สมาชิกสหกรณ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
และข้อดีอีกประการหนึ่งของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนอกเหนือจากการได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่  
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สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาแล้ว คือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย 

3)  เงินฝากประเภทประจ า  เงินฝากประจ าจะมีลักษณะเหมือนเงินฝากประจ า 
ในธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่จะมีข้อที่แตกต่างกันคือ เงินฝากประจ าในระบบสหกรณ์ สมาชิก
สหกรณ์ที่ได้ฝากเงินไว้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจ าในธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
แต่ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าในระบบสหกรณ์ยังคงต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 

ประเภทที่ 3 เงินกู้ การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์  และถือว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิก
สหกรณ์อีกด้วย โดยสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จะมีการให้บริการเงินกู้หลัก ๆ 3 ประเภท 

1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสมาชิก ซึ่งโดยส่วนใหญ่
สหกรณ์จะก าหนดวงเงินกู้ให้กับสมาชิกในแต่ละราย โดยหลักแล้วจะไม่เกินคร่ึงหนึ่งของรายได้ใน
แต่ละเดือน และจะมีการก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้คืนได้ด้วย ซึ่งเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าวนี้
จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์เป็นอันมาก เนื่องจากเมื่อสมาชิกมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉินที่จะต้องใช้
เงินอย่างเร่งด่วน เงินกู้ในส่วนนี้จะมีความสะดวกและรวดเร็วในการน าเงินมาใช้ได้  เนื่องจากเงินกู้
ฉุกเฉินนี้ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ยุ่งยากในการกู้ยืม รวมถึงไม่จ าเป็นต้องมีผู้ค้ าประกันอีกด้วย 
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินฉุกเฉินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ ากว่าการกู้ยืมเงินในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ และการกู้ยืมเงินนอกระบบอีกด้วย  

2)  เงินกู้สามัญ เป็นสวัสดิการเงินกู้ระยะปานกลาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์กู้ยืมเพื่อน าไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและมีประโยชน์ เนื่องจากจ านวนวงเงินกู้สามัญ
ของสหกรณ์ในแต่ละแห่งจะมีจ านวนเงินค่อนข้างสูง  ดังนั้นเงินกู้ประเภทนี้จ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดให้มีการค้ าประกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บุคคลค้ าประกันหรือใช้หลักทรัพย์อย่างอ่ืน 
ค้ าประกัน แต่เงินกู้ประเภทสามัญในระบบสหกรณ์ จะมีความได้เปรียบการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินจากระบบสหกรณ์จะมีอัตราต่ ากว่าการกู้ยืมเงิน  
ในระบบธนาคารพาณิชย์ และข้อดีอีกประการหนึ่งคือการอนุมัติในการกู้ยืมเงินในระบบสหกรณ์ 
จะได้รับอนุมัติการกู้ยืมเงินที่ง่ายกว่าการขอกู้ยืมเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากการพิจารณา
เงินกู้ในระบบสหกรณ์นั้นมีหลักพิจารณาหลักให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย  
เป็นหลัก และเนื่องจากการกู้ยืมเงินในระบบสหกรณ์นั้นผู้กู้ยืมคือสมาชิกของแต่ละสหกรณ์  ดังนั้น 
กลุ่มบุคคลที่กู้ยืมเงินก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่แวดวงเดียวกัน  ซึ่งหากมีปัญหาติดขัดประการใด 
ก็สามารถจะติดตามทวงถามได้ง่ายกว่าการกู้ยืมเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
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3)  เงินกู้พิเศษ เป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในกรณีเพื่อส่งเสริม
ฐานะและความมั่นคงของสมาชิกหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกต่อไป โดยเงินกู้
ประเภทฉุกเฉินดังกล่าวนี้จะมีการก าหนดวงเงินกู้ไว้สูงกว่าเงินกู้สามัญ ซึ่งวงเงินที่สหกรณ์ให้แก่
สมาชิกกู้ยืมพิเศษนั้น จะขึ้นอยู่กับทุนด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละแห่ง  ซึ่งหากเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ มีผลประกอบการจ านวนมาก อาจจะมีการก าหนดวงเงินกู้พิเศษให้กับสมาชิกสหกรณ์
ในวงเงินที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเงินกู้พิเศษดังกล่าวนี้  จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกจะให้ในอัตราสูง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิกต่อไป เช่นการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งการกู้ยืมเงินในระบบสหกรณ์นั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นการอนุมัติเงินกู้ในระบบสหกรณ์ค่อนข้างจะง่ ายกว่าการอนุมัติเงินกู้จาก 
ระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไป รวมถึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินที่ค่อนข้างต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากใน
ระบบธนาคารทั่วไป รวมถึงระยะเวลาในการผ่อนช าระในส่วนของสหกรณ์จะให้ระยะเวลาที่ยาว
กว่าระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอีกด้วย 

4.2.1.2  วิเคราะห์ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์หากซื้อหุ้นสหกรณ์ ในด้าน
สวัสดิการทั่วไป 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สหกรณ์มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่นอย่างเด่นชัด 
โดยเฉพาะในแง่การให้สวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์จะมีไปเพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

จากการศึกษาจะพบว่าสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ จะจัดขึ้นตามความเหมาะสมในแต่
ละสหกรณ์ โดยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกในแค่ละสหกรณ์เป็นหลัก และต้องค านึงถึง
ขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งหากสหกรณ์ใดสามารถจัดการบริหารให้ได้
ก าไรสุทธิได้มาก ก็จะสามารถน ามาจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

ดังนั้นการที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์  เพื่อให้
สหกรณ์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในส่วนรวมได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

4.2.1.3  วิเคราะห์ในส่วนจุดแข็งและจุดอ่อน ของระบบสหกรณ์ ในกรณีการดึงดูดใจ 
ให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ถ้ายังมิได้น าเร่ืองการใช้เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์น ามาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ระบบสหกรณ์จะมีจุดแข็งในการดึงดูดใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากระบบสหกรณ์ จะให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นรายเดือน ซึ่งการบังคับให้สมาชิกการ
ซื้อหุ้นในทุกเดือนดังกล่าว จะท าให้สหกรณ์มีเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการ
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บริหารในทุกเดือน โดยเงินทุนดังกล่าวนั้นเป็นเงินทุนที่เกิดจากสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละแห่งมีจ านวนที่ต่ าลง ท าให้สมาชิกสหกรณ์จะได้รับประโยชน์
จากการบริหารและผลตอบแทนได้จ านวนมากยิ่งขึ้น  

ในประการต่อมาจากการที่สหกรณ์มีเงินทุนในการบริหารงานที่มีจ านวนมากย่อมส่งผล
ให้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองของการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์อยู่ในระบบที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในแวดวง
เดียวกัน ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการปล่อยสินเชื่อการให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์
จึงสามารถท าได้ง่าย และสามารถจะติดตามและทวงถามเงินกู้ยืมจากสมาชิกสหกรณ์ได้ง่ายเช่นกัน 
ดังนั้นจึงส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของสหกรณ์อยู่ในระดับที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน  

ในประเด็นสุดท้ายด้านการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ ก็ถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในระบบสหกรณ์ เน่ืองจากการบริหารงานภายในสหกรณ์ นั้น สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการออก
เสียงเลือกกรรมการหรือประธานกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ คนละ 1 เสียงเท่ากัน โดยไม่จ ากัดว่า
จะมีทุนเรือนหุ้นจ านวนเท่าใด ส่งผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์มีความ
โปร่งใส่ เนื่องจากจะไม่มีการครอบง าจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของสหกรณ์  และเนื่องจากกฎหมาย
สหกรณ์ มีการก าหนดกรอบการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภทไว้ว่าสามารถจะลงทุน
หรือด าเนินธุรกิจประเภทใดได้บ้าง จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินกิจการน้อยลง 

อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าสหกรณ์จะมีเพียงแค่จุดแข็งดังกล่าวเท่านั้น ระบบสหกรณ์ใน
ปัจจุบันมีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจหรือด าเนินงานของสหกรณ์
จากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สหกรณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ซึ่ง 
ในแต่ละประเภทจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  ซึ่งในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่าจะเกิดปัญหากับสหกรณ์ทางด้านการเงิน ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันการดูแล และก ากับสหกรณ์ทุกประเภทอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่เพียงพอ 

ดังนั้น เพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ การหักค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้น
สหกรณ ์ก็จะช่วยเป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่งให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  

4.2.2  วิเคราะห์และเปรียบเทียบประโยชน์ด้านการลงทุนและด้านภาษี ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
จากการศึกษาเร่ืองการลงทุน สามารถแบ่งรูปแบบการลงทุนได้ออกเป็นหลายประเภท 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่  2 ซึ่งในหัวข้อดังต่อไปนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอ การวิเคราะห์เปรียบ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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4.2.2.1  เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุน ประเภทการฝากเงิน โดยเปรียบเทียบจากการ
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ และฝากเงินกับสหกรณ์ 

จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสหกรณ์จะมีการให้บริการทางด้านการเงินแก่สมาชิก
สหกรณ์ โดยการรับฝากเงินเป็นบริการส่วนหนึ่งของสหกรณ์  โดยในหัวข้อต่อไปนี้ผู้วิจัย 
ขอน าเสนอการเปรียบเทียบผลประโยชน์จากการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ในระบบสหกรณ์  
เปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ทั่วไปดังนี้ 

ประเด็นแรก เร่ืองประเภทของเงินฝาก ประเภทของเงินฝากในระบบสหกรณ์สามารถ
แยกออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ า 
ซึ่ง ทั้งสามประเภทจะมีข้อที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะมีประเภทเงินฝากหลากหลายประเภทดังกล่าวด้วย แต่ธนาคาร
พาณิชย์จะมีข้อแตกต่างเนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะไม่มีเงินฝากในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
แต่ธนาคารพาณิชย์จะมีเงินฝากประเภทฝากประจ า 24 เดือน ซึ่งในระบบสหกรณ์ไม่มี 

ประเด็นที่สอง เร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากในระบบสหกรณ์จะมีจ านวนสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ เนื่องจาก
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ในแต่ละแห่ง
และต้องอยู่ภายใต้ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2543 โดยประกาศดังกล่าว ก าหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ดังนั้น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ จะ
ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์แต่ละแห่งว่ามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกได้
ในจ านวนเท่าไร และต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายว่าไม่เกินอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งมีผลให้
สหกรณ์ในแต่ละแห่งสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ตามความต้องการของสมาชิกและ  
ตามผลประกอบการที่สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถท าได้ ซึ่งมีผลเป็นการชักจูงใจให้สมาชิกของสหกรณ์ 
มาฝากเงินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนภายในสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง 

ประเด็นที่สาม เร่ืองประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากที่ได้กล่าวข้างต้น
ว่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินในระบบสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับดอกเบี้ยการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์  แต่มี 
ข้อแตกต่างกันตรงที่ว่า ดอกเบี้ยการฝากเงินในระบบสหกรณ์ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาทั้งจ านวน แต่ดอกเบี้ยการฝากเงินประเภทออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์  จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท และในกรณีได้รับ
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ดอกเบี้ยเกิน 10,000 บาท ผู้ฝากเงินต้องแจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรต่อธนาคาร 6 ส่วนกรณี
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ดอกเบี้ยทั้งระบบสหกรณ์และระบบธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและประโยชน์ด้านภาษีอากร  
ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการรับฝากเงิน  

 
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย7(ต่อป)ี ประโยชน์ทางด้านภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

สหกรณ์8 ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ ์ ธนาคารพาณิชย์ 
1.ออมทรัพย ์ 1.75 0.50 ดอกเบี้ยได้รบัการ

ยกเว้นภาษี9 
ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 
20,000 บาทได้รับการ
ยกเว้นภาษี10  

2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 - ดอกเบี้ยได้รบัการ
ยกเว้นภาษี 

- 

3.ประจ า  
(3-12 เดือน) 

 
3.50 

3เดือน 1.25 
6 เดือน 1.55 
12 เดือน1.75 

ดอกเบี้ยต้องเสียภาษี 
โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน11 

ดอกเบี้ยต้องเสียภาษี  
โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 

                                                           
6  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 55) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประเภทออมทรัพย์. 

7  อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงจากดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด เปรียบเทียบกับ
ดอกเบี้ยเงินฝากของ ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ ์2558. 

8  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์นั้น เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสหกรณ์  
แต่อย่างไรก็ตามระเบียบของแต่ละสหกรณ์ ก็ต้องปฏิบัติตาม “ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2543” ซ่ึงก าหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทก าหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี. 

9  ประมวลรัษฎากร, มาตรา 42(8)(ข). 
10  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 177) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร  ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประเภทออมทรัพย์. 

11  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539. 
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จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในประเด็นอัตราดอกเบี้ยและประโยชน์ด้านภาษีอากร 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การฝากเงินในสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
กว่าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ และการฝากเงินในสหกรณ์ ยังได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
โดยดอกเบี้ยเงินฝากยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น 
การฝากเงินในสหกรณ์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ทางด้านการลงทุน
และทางด้านภาษีอากร 

4.2.2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบในกรณีบุคคลธรรมดา น าเงินมาลงทุนในกองทุนรวม  
หุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกรณีการน าเงินมาซื้อหุ้นสหกรณ์ 

กรณีดังกล่าวนี้ผู้วิจัยต้องการน าเสนอให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างในกรณีที่
บุคคลธรรมดาน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว( LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) เปรียบเทียบกับกรณีที่บุคคลธรรมดาน าเงินมาซื้อหุ้นสหกรณ์  เพื่อจะน าเสนอให้เห็น
ผลประโยชน์ที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับ และเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ในกรณีการน าเงินค่าซื้อหุ้น
สหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เหมาะสมต่อไป 

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่างของการลงทุนในกรณีดังกล่าวนี้ได้ 5 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการซื้อหน่วยลงทุน เนื่องจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
การลดหย่อนภาษีเป็นหลัก และเพื่อการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตเป็นประเด็นรอง เนื่องจากการซื้อ
หน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นนโยบายอย่าง
หนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีการออมที่มากขึ้น จึงให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายเฉพาะที่
ให้ใช้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งสองกองทุนมี
เงื่อนไขในการซื้อหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนที่เปิด
โอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนในปีที่ต้องการน าเงินมาลดหย่อนภาษีได้เลย โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีการซื้อหน่วยลงทุนที่ต่อเนื่องกันหลายปี  ซึ่งแตกต่างจากการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างมาก โดยการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องมีการซื้อหน่วยลงทุนต่อเนื่องทุกปีจนผู้ลงทุนมีอายุ 55 ปี 
และมีข้อห้ามหยุดซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน จึงได้มีสิทธิในการน าเงินที่ซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมาใช้ในการลดหย่อนภาษี  
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ประเด็นจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลงทุน จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีการออมที่เพิ่มขึ้น 
แต่จ านวนเงินขั้นต่ าในการออมในแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) จะไม่มีจ านวนเงินขั้นต่ าในการซื้อ ผู้ลงทุนจะลงทุนในจ านวนเงินมากน้อยเพียงใดก็ได้  
แต่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการลงทุนที่
จะสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในแต่ละปีผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได ้หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเงินจ านวนใดต่ ากว่า 

ประเด็นการขายหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการน าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาหักเป็นค่า
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน เนื่องจากการที่รัฐ
ออกกฎหมายยกเว้นการเสียภาษีในบุคคลในกลุ่มนี้เนื่องจากต้องการให้เกิดการออมเงินเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน ซึ่งทั้งสองกองทุนรวมดังกล่าว มีความ
เหมือนกันตรงที่ผู้ลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนนั้นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้น
อีกประเด็นคือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการน าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  
ไปใช้ในการลดหย่อนภาษี จะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนดังกล่าวมีอายุไม่ต่ ากว่า  
55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ประเด็นเร่ืองการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) และกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกินร้อยละ  
15 ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และเงินที่ซื้อประกันแบบบ านาญแล้ว 

ประเด็นเร่ืองเป้าหมายการลงทุน ทั้งสองกองทุนมีเป้าหมายหลักในการลงทุนที่
เหมือนกัน คือเพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี  แต่ทั้งสองกองทุนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
เพียงเล็กน้อย คือในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผู้ลงทุนส่วนใหญ่นอกจาก 
จะต้องการลดหย่อนภาษีแล้ว ยังต้องการที่จะออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณอีกทางหนึ่งด้วย 

ในประเด็นต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอเปรียบเทียบการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มา
เปรียบเทียบกับการน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ตามเงื่อนไขหลักทั้ง 5 ประการที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น 

ประเด็นการซื้อหน่วยลงทุน กรณีการซื้อหุ้นสหกรณ์นั้น ตามข้อบังคับของแต่ละ
สหกรณ์ จะมีจ านวนเงินขั้นต่ าในการซื้อหุ้นคร้ังแรก และในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์จะมีการ
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บังคับให้มีการซื้อหุ้นสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอในจ านวนเงินที่ระบุในทุก ๆ เดือน เป็นการบังคับให้
ออมในทางอ้อม เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต 

ประเด็นจ านวนเงินขั้นต่ าในการซื้อหุ้นสหกรณ์  ในแต่ละสหกรณ์จะมีการก าหนด
จ านวนเงินขั้นต่ าในการซื้อหุ้นคร้ังแรก และในข้อบังคับของสหกรณ์จะมีการระบุจ านวนเงินขั้นต่ า
ที่สมาชิกต้องเสียเป็นรายเดือน เช่น ในสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีการเรียกช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของรายได้สมาชิก 

ประเด็นการขายหุ้นสหกรณ์ เทียบเคียงกับประเด็นการขายหน่วยลงทุน กรณีหุ้นของ
สหกรณ์จะมีความแตกต่างกับการลงทุนในประเภทอ่ืน กล่าวคือ หุ้นของสหกรณ์ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายสหกรณ์แล้ว จะไม่มีการให้โอนหรือขายหรือถอนเงินค่าหุ้นสหกรณ์ เนื่องจากหุ้นของ
สหกรณ์ ถือเป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งเป็นหลักประกันเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์  ดังนั้น  
หุ้นของสหกรณ์จึงไม่สามารถโอนขายหรือถอนได้ในระหว่างที่สมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่12 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอโดยละเอียดในหัวข้อปัญหาทางกฎหมายต่อไป 

ประเด็นเป้าหมายการลงทุน จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าหุ้นของสหกรณ์ ถือว่าเป็นทุน
ของสหกรณ์ ดังนั้นเป้าหมายในการซื้อหุ้นสหกรณ์ เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
และยังเป็นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก และสมาชิกยังได้รับประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ 
ของสหกรณ์อีกด้วย 

ประเด็นการน ามาลดหย่อนภาษีได้ ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติเร่ืองการน าเงินค่าหุ้นไป
หักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางที่จะน าเงินค่าหุ้น
ไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่บุคคลหนึ่ง 
จะได้รับหากมีการสนับสนุนให้มีการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์หักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ ในหัวข้อถัดไป 

ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาข้างต้น จึงขอน าเสนอผลสรุปในรูปแบบตาราง
เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นเงื่อนไขแต่ละประการอย่างชัดเจน ดังนี ้

 
  

                                                           
12  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/11410 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหุ้น

ชนิดที่ถอนได้. 
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ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบกรณีที่บุคคลธรรมดาน าเงินมาซื้อหุ้นสหกรณ์เทียบกับน าเงินไปลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 

 
เงื่อนไขการลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(RMF) 
หุ้นสหกรณ ์

1. การซ้ือหน่วย
ลงทุน (เทียบเคียง
กับการซ้ือหุ้น
สหกรณ์) 

ไม่จ าเป็นต้องซื้อหน่วยลงทุน
ต่อเนื่องทุกปี หากผู้ลงทุน
ต้องการลดหย่อนภาษปีีใด ก็
สามารถซ้ือหน่วยลงทุนในปี
นั้นได ้

เมื่อซ้ือหน่วยลงทนุแล้วต้องซื้อ
หน่วยลงทนุต่อเนื่องทุกปีจนถงึ
อาย ุ55 ปีและห้ามหยุดซ้ือหน่วย
ลงทุนเกนิ 1ปีตดิต่อกัน 

มีขั้นต่ าในการซ้ือหุ้น
สหกรณ์ในครั้งแรก
เป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ โดยหากเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์จะ
บังคบัให้มีการซ้ือหุ้น
สหกรณ์ทุกเดือนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. จ านวนขัน้ต่ าที่
ลงทุน(เทียบเคียงขั้น
ต่ าการซ้ือหุ้น
สหกรณ์) 

ไม่มีจ านวนซ้ือขั้นต่ า แต่ละปีต้องซ้ือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รบัซึ่ง
ต้องเสียภาษีเงนิได้ หรือไม่น้อย
กว่า 5,000 บาท (แล้วแตจ่ านวน
ใดต่ ากว่า) 

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์
ก าหนดจ านวนเงินที่
สมาชิกจะต้องจ่ายค่าหุน้
ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
เช่น เรียกช าระเงินค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของรายได้ต่อเดือนของ
สมาชิก 

3. การขายหน่วย
ลงทุน (เทียบเคียง
การขายหุ้น
สหกรณ์) 

สามารถขายหน่วยลงทุนได้
ต่อเมื่อผู้ลงทุนถือหน่วยลงทนุ
นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ปฏิทนิ 

จะขายหน่วยลงทนุได้ต่อเมื่ออายุ
ไม่ต่ ากว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กรณีหุ้นของสหกรณ์
ตามเจตนารมณ์ของ
สหกรณ์ไม่ให้มีการโอน
หรือขายหรือถอนเงนิค่า
หุ้นสหกรณ์ เนื่องจาก
หุ้นถือเป็นทุนของ
สหกรณ์ ซ่ึงเป็น
หลักประกันเสถียรภาพ
ทางการเงินของสหกรณ์ 
ดังนั้นจึงไม่อาจโอนขาย
หรือถอนได้ ในระหว่าง
ที่สมาชิกยังคงเปน็
สมาชิกสหกรณ์อยู่ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

เงื่อนไขการลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) 

หุ้นสหกรณ ์

4. ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 

ไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้
พึงประเมนิที่ได้รบัซึ่งต้องเสีย
ภาษีเงินได้ และต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

ไม่เกินร้อยละ 15ของเงินได้พงึ
ประเมนิที่ได้รบัซึ่งต้องเสียภาษี
เงินได้ และเมื่อรวมกับเงนิสะสม
เข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) และเงนิที่ซ้ือ
ประกันแบบบ านาญแล้วไม่เกิน 
500,000 บาท 

ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง
น าเงินค่าหุ้นไปหักเป็น
ค่าลดหย่อนภาษ ี

5. เป้าหมายการ
ลงทุน 

ลดหย่อนภาษีและตอ้งการ
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ลดหย่อนภาษีและตอ้งการออม
เงินไว้ใช้ยามเกษียณ 

- เพื่อเปน็ทุนในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
- เพื่อส่งเสริมการเป็น
สมาชิกสหกรณ์และ
สนับสนุนระบบสหกรณ์ 
- เพื่อออมเงินไว้ใช้ยาม
จ าเปน็ 
- เพื่อสวัสดิการต่าง ๆ  

 
จากการวิเคราะห์เปรียบผลประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ เปรียบเทียบกับการ

ลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักทฤษฎีการลงทุนมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่าแรงจูงใจในการลงทุน
ของผู้ลงทุน นอกจากจะสนใจด้านผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนแล้ว  ผู้ลงทุนยังให้ความ
สนใจกับผลประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งหากการลงทุนใด ๆ ไม่มีภาระทางภาษีที่สูงเกินไป ก็จะท า
ให้การตัดสินในในการลงทุนมีมากกว่าการลงทุนที่มีภาระทางภาษีที่สูง  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้าน
อ่ืน ๆ ที่เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเร่ืองอายุ สุขภาพ ภาระความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ลงทุน รวมถึงความจ าเป็นของผู้ลงทุน จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแม้ว่าก าไร
จากการลงทุนจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุด แต่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังค านึงถึงการลงทุนที่เป็นการ
เก็บสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคตได้อีกด้วย และเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับบุคคลทั่วไปที่ยัง
มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และการซื้อหุ้นสหกรณ์ ก็สามารถถือได้
ว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบ
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ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือดอกเบี้ยจากเงินฝากแล้ว การซื้อหุ้นสหกรณ์ยังเป็นการ
สะสมเงินไว้ใช้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปที่ยังมิได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ โดยกการซื้อหุ้นสหกรณ์ ก็อาจถือได้ว่าเป็นการน าเงินมาลงทุนในรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจะ 
ก่อประโยชน์ส่วนตัวให้กับบุคคลนั้นเอง รวมถึงยังเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ และ
ระบบสหกรณ์โดยส่วนรวม ในการเพิ่มทุนเพื่อด าเนินกิจการสหกรณ์ ต่อไป 
 
4.3  วิเคราะห์ปัญหาข้อจ ากัดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ 

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้พบว่ามีปัญหาทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการน าเงิน 
ค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  อยู่ 2 ประการคือ 
ปัญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์และตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ส่วนอีกประเด็นคือ ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  ซึ่งผู้วิจัยจะได้
น าเสนอโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.3.1  ปัญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์และตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

จากบทที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและลักษณะส าคัญหุ้นของสหกรณ์แล้วนั้น  
ในประเด็นต่อไปนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะและความหมายของ 
หุ้นสหกรณ์ ที่มีความแตกต่างจากหุ้นตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
จากการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันหลายประการ ซึ่งผู้วิจัยจะแยกให้เห็นเป็น 8 ประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นมูลค่าหุ้น จากการศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 254213 จะเห็นได้ว่าหุ้น
ของสหกรณ์จะมีมูลค่าคงที่ โดยราคาค่าหุ้นสหกรณ์จะไม่มีการผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ  
ซึ่งแตกต่างจากหุ้นของบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์14 จะก าหนดมูลค่าของหุ้น
บริษัทไม่ต่ ากว่า 5 บาท และหุ้นของบริษัทจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจหรือ
ผลประกอบการขององค์กร 

                                                           
13  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 43 “ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ 

ดังต่อไปนี้ (5) ทุนซ่ึง แบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายหรือการโอนหุ้น 
ตลอดจนการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น.” 

14  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1117. 
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ประเด็นการจดทะเบียน การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ไม่ได้จ ากัดจ านวนเงินค่าหุ้น
เอาไว้ กฎหมายสหกรณ์บอกเพียงแต่ว่าสหกรณ์ต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น  มีมูลค่าเท่า ๆ กัน และ
สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น15 ในส่วนหุ้นของบริษัท จะมีการจ ากัดจ านวนหุ้น
ตามที่ได้มีการจดทะเบียนเอาไว้16 และหากมีการเพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นที่ได้มีการจดทะเบียนเอาไว้
แล้วต้องมีการจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง17 

ประเด็นการโอน ขาย หรือถอนหุ้น ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  
หุ้นของสหกรณ์ไม่สามารถโอนหรือขายให้แก่กันได้18 ซึ่งหากสมาชิกต้องการเงินค่าหุ้นสหกรณ์คืน 
สมาชิกต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่วนกรณีหุ้นของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์19 ตามกฎหมายสามารถที่จะโอน ซื้อขายหรือถอนหุ้นได้ตามความต้องการของผู้ลงทุน 

ประเด็นคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  กรณีของสหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์จะต้องมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของสหกรณ์ ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์จะมีระบุ
ไว้ในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์20 ส่วนกรณีการซื้อหุ้นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ไม่ได้จ ากัดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ซื้อหุ้นเอาไว้ 

ประเด็นการส่งใช้เงินค่าหุ้น ในส่วนของสหกรณ์นั้นสามารถแยกได้เป็น 2 กรณี คือ 
กรณีแรกจะมีการเรียกเก็บคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนมูลค่าหุ้นที่ก าหนด และกรณีที่สอง หากเป็น
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และประเภทเครดิตยูเนี่ยน จะมีการก าหนดในข้อบังคับให้สมาชิกต้อง
ซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นรายเดือนอย่างสม่ าเสมอ หากเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้นบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จะให้มีการใช้เงินค่าหุ้นจนเต็มมูลค่า  เว้นแต่ หุ้นที่ออกตามมาตรา 
1108(5) หรือมาตรา 122121 

ประเด็นเร่ืองการจ ากัดการถือหุ้น กรณีหุ้นสหกรณ์ จะมีการจ ากัดให้สมาชิกคนหนึ่งถือ
หุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด22 เนื่องจากระบบสหกรณ์ไม่ต้องการให้บุคคล
ใดครอบง าสหกรณ์และยังเป็นการป้องกันการถอนหุ้นซึ่งหากมีการให้บุคคลใดถือหุ้นได้  

                                                           
15  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 33. 
16  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1104. 
17  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1145. 
18  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 33(3) และมาตรา 42. 
19  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1129. 
20  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 43(7). 
21  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1119. 
22  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 33(3). 
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เกินคร่ึงหนึ่งหากมีการถอนหุ้นทั้งหมดจะกระทบต่อทุนของสหกรณ์ได้  ส่วนหุ้นของบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมิได้มีบทบัญญัติจ ากัดการถือหุ้นเอาไว้ 

ประเด็นเร่ืองการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีสหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์
หรือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์มีเสียงในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่หนึ่งเสียงเท่ากันหมด  
ทุกคน23 ไม่ว่าจะมีหุ้นจ านวนมากน้อยเท่าไร ซึ่งแตกต่างจากการออกเสียงในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกการลงคะแนนเสียงแบบชูมือ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคน 
มีคะแนนเสียง 1 คนต่อ 1 เสียงเท่ากันและกรณีที่สองคือการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีคะแนน
เสียงตามจ านวนหุ้นที่ถือ24 

ประเด็นสุดท้ายเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในกรณีการจ่ายเงินปันผลของ
สหกรณ์ จะจ่ายได้ตามจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ส าหรับสหกรณ์ในแต่ละประเภท25 ซึ่งในปัจจุบันมีกฎกระทรวงให้จ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสิบต่อปี26ส่วนกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะคิดตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้ว
ในหุ้นหน่ึง ๆ 27 

จากประเด็นในการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาออกมา 
ในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้ 
 
  

                                                           
23  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 59. 
24  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1182. 
25  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 60. 
26  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่  

26 กันยายน 2543. 
27  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1200. 
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ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบหุ้นของสหกรณ์ และหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 

ลักษณะ หุ้นสหกรณ ์ หุ้นของบรษิัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

1. มูลค่าหุ้น มูลค่าคงที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ มูลค่าหุ้นสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตาม
ผลประกอบการ 

2. การจดทะเบียน ไม่จ ากัดเงินค่าหุน้  - มีการจ ากัดจ านวนหุน้ตามทีจ่ดทะเบียนไว้ 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้ต้องมี
การจดทะเบียนทุกครัง้ 

3. การโอน/ขาย/ 
ถอนหุ้น 

ไม่สามารถโอน/ขาย/ถอนหุ้นได้ หาก
ยังมีสมาชิกภาพ 

สามารถที่จะโอน/ซ้ือขาย/ถอนหุน้ได้ ตาม
ความต้องการ 

4. คุณสมบัติผู้ถือหุน้ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบงัคบัของแต่
ละสหกรณ์ 

มิได้จ ากัดคุณสมบัตเิฉพาะของผูซ้ื้อหุ้นไว้ 

5. การส่งใช้ค่าหุ้น มี 2 กรณี 
- กรณีเรียกเก็บคราวเดียวเต็มมูลคา่หุ้น 
- กรณีมีการก าหนดในข้อบังคับให้
สมาชิกต้องซ้ือหุ้นของสหกรณ์เปน็ราย
เดือนอย่างสม่ าเสมอ 

ให้ใช้เงินค่าหุ้นจนเต็มค่า เว้นแต่ หุ้นที่ออก
ตามมาตรา 1108 (5) หรือมาตรา 1221 

6. การจ ากัดการถือหุ้น จ ากัดให้สมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งถือหุ้น
ได้ไม่เกินหนึง่ในห้าของหุ้นที่ช าระ
แล้วทั้งหมด 

มิได้ก าหนดให้จ ากัดการถือหุน้เอาไว้ 

7. การออกเสียงในที่
ประชุมของผู้ถือหุน้ 

หนึ่งเสียงเท่ากันทุกคน โดยไม่ค านึงถึง
จ านวนหุน้ที่ถือ 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
1. กรณีลงคะแนน แบบชูมือ ผู้ถือหุ้นทุกคน 
มีคะแนน 1 คนต่อ 1 คะแนนเท่ากัน 
2. กรณีการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุน้มีคะแนน
เสียงตามจ านวนหุ้นที่ถือ28 

8.การจ่ายเงินปันผล  จ่ายตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ไม่เกินร้อย
ละ10ต่อป ี

คิดตามสัดส่วนจ านวนซึ่งผู้ถือหุน้ได้ส่งเงิน
แล้วในหุ้นหนึ่ง ๆ 29 

 
  

                                                           
28  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1182. 
29  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1200. 
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ดังนั้น จากการการศึกษาความหมายทางกฎหมายของหุ้นสหกรณ์ และหุ้นของบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พบว่า หุ้นทั้งสองประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยความ
แตกต่างทั้ง 8 ประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติมาเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายให้แก่
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดการซื้อหุ้นไม่ให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นเกินหนึ่ง
ในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด เพื่อป้องกันการครอบง าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของ 
กลุ่มบุคคลใด การเทขายหุ้นที่อาจท าให้สหกรณ์ต้องได้รับความเสียหายได้ เป็นต้น  
 4.3.2  ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของระบบสหกรณ์ ดังนั้น การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์จึงจ าต้องมีลักษณะพิ เศษด้านคุณสมบัติ  สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ 30 ซึ่ ง 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สหกรณ์มีสามารถรับสมัครสมาชิกได้ 2 ประเภท 
คือสมาชิกสามัญทั่วไป และสมาชิกสมทบ 

1)  สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกปกติ คือ สมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
และข้อบังคับของสหกรณ์โดยไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งตามกฎหมายสหกรณ์ ก าหนดคุณสมบัติไว้ คือ  
ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ31 ส่วนกรณีคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับสมาชิก  
การขาดจากสมาชิกภาพตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์32 

ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพไว้ในข้อบังคับ โดยแยกตามประเภทและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละสหกรณ์เป็นส าคัญ 33 ดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกจึงอาจแตกต่างกันได้ 

ผู้วิจัยเคยกล่าวถึงประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พ.ศ.  2542  ซึ่ งก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่ จะ รับจดทะเบียนไว้  7  ประเภท  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เลือกประเภทของสหกรณ์ได้ตรงกับความต้องการ  และ
เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของประชาชนที่ต้องการจัดตั้งสหกรณ์ และมีประโยชน์ในส่วนภาครัฐที่จะ
วางแผนในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ34 

                                                           
30  จาก ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน) (น.30),โดย ปรีชา สุวรรณทัต, 2555, กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักช่ัน. 
31  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 33(2). 
32  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 43(7). 
33  ค าอธิบายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน) (น.30). เล่มเดิม. 
34  แหล่งเดิม. 
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ดังนั้นการแบ่งประเภทของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ดังกล่าวจึงเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง 
ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของบุคคลทั่วไป เนื่องจากสหกรณ์แต่ละประเภท ต้องมีการ
ก าหนดให้บุคคลที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงที่มีความต้องการร่วมกัน  
เข้ารวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามประเภทที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

2)  สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสหกรณ์ที่ถูกจ ากัดสิทธิและหน้าที่บางประการโดย
กฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
ลักษณะพิเศษของสมาชิกสมทบไว้ ดังนี ้

 (1) ให้นายทะเบียนประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิก
สมทบได้ ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทสามารถ
รับสมาชิกสมทบได้ โดยให้สหกรณ์ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ 
สิทธิหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการรับสมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับ35 

 (2) คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ในปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีความเห็นว่า “สมาชิกสมทบ เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของสหกรณ์ ดังนั้นการก าหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ยังต้องค านึงถึง
ลักษณะส าคัญอันเป็นองค์ประกอบของสหกรณ์ ตามมาตรา 33(2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะด้วย ส่วนคุณสมบัติอ่ืนของสมาชิกสมทบนั้น 
อาจก าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง ให้แตกต่างไปจากคุณสมบัติของสมาชิก ตามมาตรา 43(7) ได้ 
ส าหรับกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในสถานศึกษา  หากประสงค์จะ
ฝึกหัดเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ ก็สามารถด าเนินการในรูปแบบอ่ืนท านองเดียวกับสหกรณ์ได้”36 

ดังนั้น การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ จะก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กล่าวคือ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา และต้องเป็นบุคคลที่ต้องบรรลุนิติภาวะ 
ส่วนคุณสมบัติอ่ืนสหกรณ์อาจก าหนดให้แตกต่างจากคุณสมบัติของสมาชิกสามัญได้  แต่ต้อง
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์ 

                                                           
35  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบ 

ได้ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542. 
36  หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่  นร 0901/0833 ลงวันที่  10 สิงหาคม 2552 เรื่อง  

ขอทบทวนการหารือคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542. 
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จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะมีข้อจ ากัด  
ซึ่ง เป็นการจ ากัดนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภท  และเพื่อ 
เอ้ือประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐที่จะส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท ซึ่งการมีข้อจ ากัดดังกล่าวจะมีผลต่อ การซื้อหุ้นสหกรณ์ กล่าวคือจะเป็นอุปสรรคแก่บุคคล
ทั่วไปที่ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิกสามัญ หรือไม่มีคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ก็ไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสหกรณ์ เพื่อที่จะลงทุนในสหกรณ์ 
และน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวมีทั้งผลดีและผลเสียของการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อเป็นการ 
ลดข้อจ ากัดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยการซื้อหุ้น ในบทที่ 5 ต่อไป 
 
4.4  วิเคราะห์ การน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์  มาเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยและและต่างประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดในการใช้ตัวบรรเทาภาระภาษี  พบว่า ตัวบรรเทาภาระภาษี 
หมายถึงวิธีการทุกชนิดที่ท าให้เกิดการลดลงของภาระภาษีเงินได้  ซึ่งตัวบรรเทาภาระภาษีมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้คร้ังใหม่ รวมถึงเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจกรรมใดโดยเฉพาะ โดยตัวบรรเทาภาษี
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Structural Reliefs) และตัว
บรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-Structural Reliefs)37  

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย มีทั้งตัวบรรเทาภาระภาษีใน 
เชิงโครงสร้าง เช่น การหักค่าใช่จ่ายส่วนบุคคล การหักค่าใช้จ่ายคู่สมรส และบุตร เป็นต้น และ 
มีตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี เช่น การหักค่าลดหย่อนส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินส าหรับการกู้ยืมเพื่อซื้ออาคารที่อยู่อาศัย หรือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
เป็นต้น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น มีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
มีทั้งการบรรเทาภาระภาษี ทั้งในรูปแบบเชิงโครงสร้าง และในรูปแบบไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งตัว
บรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างในของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดประเภทของเงินได้ในแต่ละประเทศ และนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐในแต่ละ

                                                           
37  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์ (น. 113). เล่มเดิม. 
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ประเทศด้วย ว่าต้องการจะสนับสนุนหรือส่งเสริมในกิจการหรือจะช่วยเหลือประชากรของรัฐใน
รูปแบบใด 

กรณีค่าลดหย่อนของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีทั้งค่าลดหย่อนมาตรฐานและ 
ค่าลดหย่อนแยกตามรายการ ซึ่งให้สิทธิ์ผู้เสียภาษีเลือกว่าจะหักค่าลดหย่อนประเภทใดที่ท าให้  
ผู้เสียภาษี เสียภาษีน้อยที่สุด ซึ่งค่าลดหย่อนมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าลักษณะ 
ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง  เช่น ค่าลดหย่อนคนโสด ค่าลดหย่อนคู่สมรส และ 
ค่าลดหย่อนผู้ที่อยู่ในความดูแล เป็นต้น ซึ่งมีคล้ายคลึงกับมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณี
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าลดหย่อนได้ เช่น หักค่าลดหย่อนส่วนตัว
ได้อีก 30,000 บาท หักค่าลดหย่อนในกรณีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ได้อีก 30,000 บาทเป็นต้น 

ส่วนในกรณีตัวบรรเทาภาระภาษีที่มิใช่โครงสร้างนั้น จะเทียบได้กับ การหักค่า
ลดหย่อนแยกรายการของประเทศสหรัฐอมริกา ค่าลดหย่อนแยกรายการของประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถแยกได้หลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดแตกต่างกัน  
แต่โดยภาพรวมแล้วการหักค่าลดหย่อนแยกรายการของการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ล้วนแล้วเป็นค่าลดหย่อนที่ผู้ เสียภาษีจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อปัจจัยในการ
ด ารงชีวิต และตามที่กฎหมายก าหนดทั้งสิ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าดอกเบี้ยส าหรับที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
ซึ่งในส่วนนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการให้หักค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย 
แต่อาจมีส่วนที่แตกต่างเช่น กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้ค่าภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีจ่าย
ให้ท้องถิ่น สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ในประเทศไทยไม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองนี้ 

กรณีค่าลดหย่อนของประเทศญ่ีปุ่น จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การจัดเก็บภาษีเงิน
ได้ของประเทศญี่ปุ่นจะใช้วิธีการลดหย่อนตามรายการต่าง ๆ ที่ผู้เสียภาษีได้มีค่าใช้จ่ายเพื่อบุคคลอ่ืน 
เช่นกรณีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ กฎหมายให้ผู้เสียภาษีสามารถน าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้เสีย
ภาษีได้จ่ายไปเพื่อทั้งตัวเอง และคู่สมรส ที่อาศัยด้วยกัน สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ เป็นต้น  

กรณีค่าลดหย่อนที่มิใช้ตัวโครงสร้างที่ เห็นได้ชัดในการก าหนดประเภทของ  
ค่าลดหย่อนของประเทศญ่ีปุ่นที่แตกต่างจากของประเทศไทย คือ การก าหนดให้ค่าลดหย่อนใน
กรณีการซื้อเบี้ยประกันภัยแผ่นดินไหวสามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีได้  และ 
ยังสามารถน าเงินส าหรับปรับปรุงบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวมาเป็นเครดิตภาษีเงินได้  ได้อีกด้วย 
เนื่ องจากประเทศญ่ีปุ่นต้องประสบปัญหาภัยพิบั ติจากแผ่นดินไหวเป็นประจ า  ดั งนั้น  
ในส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ด้วย 

จากการศึกษา พบว่า การก าหนดตัวบรรเทาภาระภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของแต่ละประเทศ จะต้องดูถึงสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และปัจจัยส าคัญในการ
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ด ารงชีวิตของคนแต่ละประเทศ ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองประเทศดังกล่าว ยังไม่พบว่า
ประเทศใด ใช้เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

หากประเทศไทยน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กรณีดังกล่าวนี้จะเป็นไปตามแนวคิดเร่ืองตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของตัวบรรเทาภาระภาษี คือเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท ซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าเงินค่าซื้อหุ้น
สหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเป็นการช่วยลดภาระของรัฐ
ในการจ่ายเงินสดเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสหกรณ์ แต่เปลี่ยนเป็นก าหนดให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับ 
ค่าลดหย่อนจากการซื้อหุ้นสหกรณ์เพื่อลดภาระทางภาษีแทน จึงเสมือนว่าสมาชิกสหกรณ์ด้วย
กันเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลโดยใช้นโยบายทางด้านภาษีอากร 

นอกจากมาตรการทางด้านภาษีที่ได้กล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์แล้ว 
มาตรการทางด้านภาษีดังกล่าวอาจช่วยให้รัฐบาลไทยบรรลุเป้าหมายทางสังคมและเศรษฐกิจบาง
ประการ กล่าวคือ การรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์กับธุรกิจในรูปแบบบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งหากสหกรณ์มีจ านวนทุนที่มากขึ้น ก็จะเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างดี จะส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์โดยรวมด้วย ท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว
มากขึ้น ประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

อาจสรุปได้ว่า การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เป็นการบรรเทาภาระภาษี โดยเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างทางภาษี 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้รัฐใช้สนับสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท การหักค่าลดหย่อน
ในกรณีดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มความซับซ้อนของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางภาษี  ซึ่งมีผลให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น แต่จะขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
อากรที่ดี กล่าวคือ เมื่อกฎหมายภาษีมีความซับซ้อนจะท าให้ผู้เสียภาษีเข้าใจในหลักการและปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้ยาก ประกอบกับการบริหารการจัดเก็บภาษีจะเป็นไปได้ยากเช่นกัน ส่งผลให้ต้นทุน
ในการบริหารจัดเก็บภาษีและเกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่สูงขึ้น รวมทั้งกฎหมาย
ภาษีที่ซับซ้อนดังกล่าว จะน าไปสู่การหลบหลีกและหนีภาษี และการเรียกรับสินบน การใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีได้ด้วย 

จากปัญหาดังกล่าว อาจจะแก้ไขได้โดยการใช้หลักความชัดเจนและแน่นอน โดยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ให้ชัดเจน ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้เสียภาษีสามารก าหนดจ านวนภาษีที่ต้องช าระได้อย่าง
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แน่นอน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี ได้อีกทางหนึ่งด้วย กรณีดังกล่าวนี้ผู้วิจัย จะได้น าเสนอ
หลักเกณฑ์การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ในบทที่ 5  

ดังนั้น ประเทศไทยสมควรน าแนวคิดในเร่ืองการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็น  
ค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเหตุผลที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น DPU



บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาหลักการและแนวคิดการหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรของไทยและตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียและปัญหาต่าง ๆ ของการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้วิจัยขอสรุปผลของการศึกษาพร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  บทสรุป 

ผู้วิจัยขอสรุปหลักการแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการบรรเทาภาระภาษีโดยใช้ค่า
ลดหย่อนภาษีหลักการและแนวคิด หลักการสหกรณ์ ประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดย
เทียบเคียงกับการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ และการหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของไทย และตามกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนข้อดี ข้อเสียและ
ปัญหาของการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระภาษีโดยใช้ค่าลดหย่อนภาษี  และ
แนวคิด หลักการสหกรณ์ ประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยเทียบเคียงกับแนวคิดการลงทุน
ในประเภทอ่ืน ๆ  

5.1.1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เก็บจากรายได้ตามหลักความสามารถใน
การเสียภาษี (Ability to Pay) ซึ่งตามหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยคิด
ค านวณจากฐานเงินได้สุทธิ ซึ่งได้มาจาก เงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่าย หักด้วยค่าลดหย่อน 
และน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมาคิดค านวณตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

จากหลักการคิดค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะน าเงินได้ 
พึงประเมินมาคิดค านวณภาษี  กฎหมายได้มีการก าหนดให้มี  “ตัวบรรเทาภาระภาษี” โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี  และความเป็นธรรมในการ
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กระจายรายได้คร้ังใหม่ รวมถึงเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

ตัวบรรเทาภาระภาษี มีหลากหลายวิธี เช่น การเครดิตภาษี การยกเว้นภาษี การหักค่า 
ต่าง ๆ เช่น ค่าลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ตัวบรรเทาภาระภาษี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบรรเทาภาระภาษีเชิง
โครงสร้าง และตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างทางภาษี 

ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ก่อให้เกิดเงินได้ หรือเพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ของภาษี เช่นเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการจัดเก็บภาษี หรือเพื่อท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี หรือการบริหารจัดเก็บภาษีได้
ง่ายขึ้น ตัวอย่างของตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ และค่า
ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล เป็นต้น 

ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ เพื่อลดภาระภาษี
ของบุคคลหรือกิจกรรมทางธุรกิจในบางกลุ่ม  หรือเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจกรรมบาง
ประเภทที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี  
จึงได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้ และการหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้
หรือเรียกอีกอย่างว่า “การหักค่าลดหย่อนตามรายการ” 

5.1.1.2  สหกรณ์ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความต้องการอย่างเดียวกัน  
โดยความสมัครใจ ซึ่งจะมีการลงหุ้นร่วมกัน เพื่อร่วมกันด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและถาวร  
บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีความมุ่งหวังให้สมาชิกและส่วนรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก าไร 

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการที่สมาชิกลงทุนกับสหกรณ์ จากการท ากิจกรรมหลักของสหกรณ์ และผลประโยชน์
ที่สมาชิกได้รับเป็นพิเศษ 

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการลงทุนกับสหกรณ์ แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ เงิน
ปันผล ซึ่งสมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ต่อเมื่อสหกรณ์มีผลการด าเนินการที่มีก าไร โดยเงินปันผล
ดังกล่าวสมาชิกสหกรณ์จะได้รับตามจ านวนหุ้นและระยะเวลาการถือหุ้นในสหกรณ์ โดยจ่ายใน
อัตราตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ แต่ไม่เกินร้อยละสิบต่อปี และในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
ดอกเบี้ยเงินฝาก เกิดจากการที่สมาชิกได้น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์  และสหกรณ์ได้ให้
ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปดอกเบี้ย ซึ่งโดยทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากใน
อัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป  
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ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการท ากิจกรรมหลักของสหกรณ์  แบ่งออกได้เป็น  
3 รูปแบบ คือเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  ซึ่งการจัดสรร
อัตราเงินเฉลี่ยคืนจะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ รูปแบบที่สอง คือดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิก
สามารถกู้ได้ในอัตราที่ต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน และรูปแบบที่สาม คือ การซื้อขาย
สินค้าจากสหกรณ์ในราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด โดยการรวมตัวการในรูปแบบสหกรณ์ ท าให้เกิดอัตรา
การต่อรองต่อบุคคลภายนอกที่ดีกว่า จึงท าให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด และ
สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นพิเศษเนื่องจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในสหกรณ์
แต่ละแห่งจะมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก 
ซึ่งสวัสดิการหลัก ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  
ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาล ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
แก่สมาชิกและครอบครัว 

5.1.1.3  การลงทุน หมายถึง การใช้ทุนเพื่อกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนเอง และหรือเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม 

ผู้ลงทุนมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนตามความต้องการและสภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน 
และประเด็นที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ คือ ความพอใจในด้านภาษี ซึ่งหากการ
ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษี หรือสามารถบรรเทาภาระภาษีของผู้ลงทุนได้  จะเป็นแรงจูงใจให้ 
ผู้ลงทุนสนใจในการเข้าร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้น 
 5.1.2  การหักค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายต่างประเทศ 

5.1.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอมริกา มี 2 กรณี คือ ค่าลดหย่อน

มาตรฐาน และค่าลดหย่อนตามรายการ โดยจะให้สิทธิผู้เสียภาษีในแต่ละปี สามารถเลือกได้ว่า 
ค่าลดหย่อนกลุ่มใดดีกว่ากัน 

ค่าลดหย่อนมาตรฐาน เป็นค่าลดหย่อนเนื่องจากตัวผู้เสียภาษี  เช่น หักค่าลดหย่อน
ส่วนตัวผู้เสียภาษี หรือคู่สมรสผู้เสียภาษี เป็นต้น ส่วนกรณีค่าลดหย่อนตามรายการ ส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าลดหย่อนที่มีความจ าเป็นในปัจจัยด้านการด ารงชีพ และมีความจ าเป็นทางด้านกฎหมาย เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยค่าลดหย่อนตามรายการในแต่ละประเภทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก าหนด 
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5.1.2.2  ประเทศญ่ีปุ่น 
เงินได้ที่จะน ามาค านวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น 

กฎหมายก าหนดให้น าเงินได้ที่ได้รับแต่ละประเภทไปหักค่าใช้จ่ายโดยตรงและจ าเป็นก่อน หลังจาก
นั้นก็น าไปหักค่าลดหย่อน แล้วจึงน ามาค านวณภาษีตามตารางอัตราการค านวณภาษี  เมื่อได้ผลรวม
แล้วจึงน าเครดิตภาษีไปลบออกเพื่อจะได้ยอดรวมจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐ 

ตัวอย่างการหักค่าลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น  เช่น  
ค่าลดหย่อนจากความสูญเสียจากความสูญเสียจากวินาศภัย ค่าลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันภัยจาก
แผ่นดินไหว ค่าลดหย่อนส าหรับเงินค่าธรรมเนียมเพื่อการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กร่วมกัน เป็นต้น 
 5.1.3  ข้อดีและข้อเสียของการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระภาษีโดยใช้ 
ค่าลดหย่อนภาษี และแนวคิด หลักการสหกรณ์ รวมถึงประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดย
เทียบเคียงกับแนวคิดการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ ในบทที่ 2 และบทที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ใน
บทที่ 4 ถึงข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่เกิดจากการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้หักเป็นค่าลดหย่อนในการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

5.1.3.1  ข้อดีของการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

 (1)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีอากรเลือกท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาชอบหรือถนัด 
เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อพัฒนาอาชีพหรือกิจกรรมที่ตนเองถนัดให้มีการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 

 (2)  การใช้เงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา รัฐสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
ได้ เนื่องจาก การหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือว่าเป็นรายจ่ายอย่างหนึ่ง
ของรัฐ แทนที่รัฐจะจ่ายเป็นเงินสดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในรัฐ รัฐสามารถออก
กฎหมายการหักค่าลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ซื้อหุ้น
ในสหกรณ์ร่วมลงทุนในกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกันเอง 
โดยมีรัฐให้การสนับสนุนทางอ้อมโดยใช้วิธีทางภาษี 
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 (3)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จะมีประโยชน์แก่สหกรณ์ในการเพิ่มทุนในการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
และยังมีประโยชน์ในทางอ้อมแก่สมาชิกสหกรณ์ในการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย  
เน่ืองจากการซื้อหุ้นสหกรณ์ สมาชิกสามารถจะถอนเงินค่าหุ้นสหกรณ์ออกมาใช้ได้ต่อเมื่อขาดจาก
สมาชิกภาพ ดังนั้นหากสมาชิกยังคงมีสถานภาพเป็นสมาชกอยู่และมีการซื้อหุ้นสหกรณ์เพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ อย่างสม่ าเสมอ ก็ถือว่าเป็นการออมเงินภาคบังคับในอีกทางหนึ่ง 

 (4)  การเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถจะฝากเงินในระบบสหกรณ์  ซึ่งเป็นการ
ออมเงินภาคสมัครใจได้อีกทางหนึ่งด้วยและการฝากเงินระบบสหกรณ์ การคิดค านวณดอกเบี้ยเงิน
ฝากสมาชิกสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
รวมถึงยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย 

 (5)  การเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออมแล้ว จะมีการ
ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ์ และยังถือว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกอีกด้วย ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าการกู้ยืมเงินในระบบธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ และยังมีอัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมเงินที่ต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์หรือการกู้ยืมเงินนอกระบบทั่วไป 

 (6)  นอกจากประโยชน์ทางด้านการเงินที่สมาชิกจะได้รับจากการซื้อหุ้น
สหกรณ์แล้ว การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะได้รับประโยชน์ทางด้านสวัสดิการทั่วไป ที่สหกรณ์ได้
จัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและความต้องการของสมาชิก
ในแต่ละสหกรณ์ โดยหากสหกรณ์ใดสามารถบริหารจัดการได้ก าไรสุทธิมาก  ก็สามารถน ามา
จัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 (7)  นอกจากประโยชน์ด้านต่าง ๆ แล้ว การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยังเป็นการ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร โดยสมาชิกสหกรณ์จะมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์จะมีการก าหนดให้การเลือกคณะกรรมการบริหารงานภายในสหกรณ์   
ให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงคนละ 1 เสียงเท่ากันทุกคน โดยไม่มีการจ ากัดว่าจะมีทุน
เรือนหุ้นจ านวนเท่าใด ส่งผลให้การด าเนินงานของสหกรณ์ปราศจากการครอบง าจากผู้ถือหุ้นส่วน
ใหญ่ของสหกรณ์ 

DPU



146 

5.1.3.2  ข้อเสียและปัญหาที่ เกิดขึ้น  หากมีการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็น 
ค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 (1)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) โดยหลักแล้วคนที่
มีฐานะเท่ากันควรเสียภาษีในอัตราที่เท่าเทียมกัน หากมีการก าหนดให้น าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่า
ลดหย่อนภาษี จะท าให้คนที่มีเงินได้เท่ากันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเสียภาษีในจ านวนที่
มากกว่าคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 (2)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในส่วนของการบริหารจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่  จ าเป็นต้องเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดเก็บ 
เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาหลักฐานประกอบเพิ่มขึ้นในการน าค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อน รวมถึงหาก
มีการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ าเป็นต้อง
มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการหลบหลีกและหนีภาษี
ของบุคคลบางประเภทที่จะใช้ช่องโหว่ในทางกฎหมายเพื่อที่จะไม่จ่ายภาษีอากร ซึ่งมีผลท าให้เกิด
ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและแนววิธีปฏิบัติในการบริหารเพิ่มขึ้น 

 (3)  ปัญหาทางด้านกฎหมาย  เนื่องจากหุ้นของสหกรณ์มีลักษณะพิ เศษ 
ที่แตกต่างจากหุ้นในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหลายประการ  เช่น  
มูลค่าของหุ้นสหกรณ์จะไม่มีการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จะมีราคาที่คงที่ หรือการที่หุ้นของ
สหกรณ์ไม่สามารถโอน ขาย หรือถอนหุ้นได้ ซึ่งหากสมาชิกต้องการเงินค่าหุ้นสหกรณ์คืน  
สมาชิกต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น และประเด็นการจ ากัดการถือหุ้น เนื่องจาก
หุ้นของสหกรณ์จะมีการจ ากัดให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมด เป็นต้น 

 (4)  ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เนื่องจากการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ าเป็นต้องมีลักษณะพิเศษทางด้านคุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่  และ 
ความรับผิด โดยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ แบ่งออกเป็น  
2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญหรือสมาชิกปกติ และสมาชิกสมทบ นอกจากนี้แล้วการสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทมีการก าหนดให้บุคคลที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน  หรือ 
มีความต้องการที่จะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันสมัครเข้าเป็นสมาชิกในสหกรณ์ตามที่
กฎหมายก าหนดให้มีในแต่ละประเภท ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงอาจเป็นอุปสรรคแก่บุคคลทั่วไปที่
ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิกสามัญ หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่
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ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ก็จะไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสหกรณ์เพื่อที่จะลงทุนในสหกรณ์ 
และน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 

จากที่ได้กล่าวไปทั้งหมด จึงอาจสรุปได้ว่า  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็น 
ค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีข้อเสียหลายประการโดยเฉพาะเร่ืองปัญหาความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และข้อจ ากัดในการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ก็มีข้อดีตรงที่กรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลสามารถใช้นโยบายทางด้านภาษีมา
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวแก่สมาชิก และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก าหนดตัวบรรเทาภาระภาษี ในกรณีนี้เป็นตัวบรรเทาภาระภาษีที่
ไม่ใช่โครงสร้างภาษี กล่าวคือเป็นกรณีที่รัฐสามารถน าวิธีการทางภาษีมาด าเนินการส่งเสริมกิจการ
สหกรณ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินออกมาช่วยเหลือกิจการสหกรณ์โดยตรง แต่เป็นการก าหนดให้ผู้เสีย
ภาษีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถหักค่าลดหย่อนได้จากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ด้วยข้อสรุปดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสมในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็น 
ค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ในหัวข้อ
ถัดไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

เมื่อได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย ปัญหาที่เกิดจากการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มา
หักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตาม
รายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่า
ลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนี ้
 5.2.1 ข้อเสนอแนะขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการ 
ซื้อหุ้นสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ  

อันดับแรกผู้วิจัยขอน าเสนอขั้นตอนต้ังแต่เริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจาก
การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ คือการซื้อหุ้นสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมทุนกับสหกรณ์น่ันเอง  

จากการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ในบทที่ 4 นั้น 
เน่ืองจากสหกรณ์มีลักษณะพิเศษประการหนึ่ง คือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์สามารถเป็นสมาชิกได้ใน 2 ลักษณะ คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ  
ซึ่งสมาชิกทั้งสองประเภทจะมีการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ 
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสามัญของ
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สหกรณ์จะมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภท เช่นหากเป็นสหกรณ์
ประเภทการเกษตร ผู้จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้าน
เกษตรกรรม หรือหากสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ภายในหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งผู้เป็นสมาชิกก็จ าเป็นต้องท างานอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น  

ในประเด็นปัญหาข้อจ ากัดด้านการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้อจ ากัด
ดังกล่าวจะมีผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์ในด้านการจัดการบริหารสหกรณ์  และมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐในการจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์แต่ละประเภท  

ในส่วนอุปสรรคแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการซื้อหุ้นสหกรณ์
นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ 
เพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ในรูปแบบสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภทก็จะมี
ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภทแล้ว  ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถ
ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบที่ต้องการได้ และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมในสหกรณ์ก็สามารถจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของตนเองว่ามีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งได้
หรือไม่ และเหตุผลอีกประหนึ่งคือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย การที่
บุคคลใดจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดก็สามารถจะกระท าได้ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง หรือหากไม่มีสหกรณ์ใดที่ตรงตามความต้องการก็สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดขึ้นใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อ
หลักฐานประกอบในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนแรก สถานที่ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และเอกสารประกอบการสมัคร
สมาชิกผู้ต้องการซื้อหุ้นสหกรณ์ ต้องไปที่ส านักงานสหกรณ์ที่ตนต้องการจะสมัครเป็นสมาชิก  
ในวันและเวลาที่เปิดท าการ โดยจะมีเอกสารที่จะใช้ในการสมัครเป็นสมาชิกที่หลักคือ ใบค าขอเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้น
จากเงินเดือน (เป็นหนังสือรับรองที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด)  

ขั้นตอนการช าระเงิน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีการช าระเงินแรกเร่ิมเข้าเป็น
สมาชิก และกรณีการซื้อหุ้นเป็นรายเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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กรณีการจ่ายเงินแรกเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ในแต่ละแห่งจะมีข้อบังคับจ านวนเงิน
ขั้นต่ าในการซื้อหุ้นสหกรณ์แรกเข้า ซึ่งส่วนมากจ านวนเงินขั้นต่ าในการซื้อหุ้นเพื่อสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์ขั้นต่ าจะก าหนดวงเงินไม่สูงมากนัก 

กรณีสมาชิกต้องการซื้อหุ้นรายเดือนทุกเดือนอย่างต่อเน่ือง มีวิธีการหลัก 3 ข้อ ดังนี ้
1. กรณีสมาชิกต้องการให้มีการหัก เงินเดือน  เพื่อจ่ายค่าหุ้นให้กับสหกรณ์  

ทางสหกรณ์จะต้องให้สมาชิกน าหนังสือรับรองการยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือนจากที่ท างานของ
สมาชิกเพื่อเป็นหลักฐานในการหักเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน 

2. กรณีสมาชิกจ่ายด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ โดยอาจเป็นกรณีที่สมาชิกไม่ได้มี
เงินเดือนที่แน่นอนทุกเดือน สมาชิกอาจจะจ่ายเงินค่าหุ้นด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ 

3. โอนผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ทางสหกรณ์ได้ให้ไว้กับสมาชิก เพื่อความสะดวกหาก
สมาชิกไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่ส านักงานสหกรณ์ได้  สมาชิกสามารถโอนเงินค่าหุ้นช าระแก่
สหกรณ์ผ่านทางธนาคาร โดยสมาชิกอาจจะต้องส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินให้กับสหกรณ์  
เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จ 

ขั้นตอนหลักฐานที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับจากการซื้อหุ้นสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์อนุมัติ
ให้บุคคลดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในขั้นตอนการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะใช้
ระยะเวลาแตกต่างกันในแต่ละสหกรณ์ เนื่องจากต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมัคร 
และต้องได้การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่ออนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ
สหกรณ์ ซึ่งโดยปกติก็มีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กันอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ดังนั้น  
การรอการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้อนุมัติ
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก็จะติดต่อให้ผู้สมัครเข้ามาช าระค่าหุ้นขั้นต้น 
หรือค่าหุ้นตามความสมัครใจที่สมาชิกต้องการซื้อ  และในขั้นตอนนี้ทางสหกรณ์จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นใบเสร็จรับรองการซื้อหุ้น กรณีดังกล่าวนี ้ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เอกสารหลักฐานในการซื้อหุ้นและการรับรองการซื้อหุ้นในแต่ละ
คร้ังของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จ าเป็นต้องออกเอกสารหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการ
ออกเพียงใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทางสหกรณ์ควรต้องออกเป็นสมุดคู่ฝากซื้อหุ้น
สหกรณ์ ในลักษณะสมุดคู่ฝากของเงินฝากธนาคาร และต้องมีการออกหนังสือรับรองการซื้อหุ้น 
ที่แสดงจ านวนหุ้นและจ านวนเงินสะสมที่มีอยู่ให้ชัดเจน และควรจะมีการออกหนังสือแสดงให้เห็น
ถึงจ านวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกสหกรณ์ได้จ่ายไปในแต่ละปี  เพื่อใช้ในการรับรองการใช้ในการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะน าเสนอต่อไป เนื่องจากการลดหย่อนภาษีจ าเป็นต้องมี
หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และเพื่อเป็นไปตามหลักความสะดวกในจัดเก็บภาษีที่ดี ทางสหกรณ์จึงควร
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ออกหนังสือรับรองการซื้อหุ้นเป็นรายปีให้กับสมาชิกเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
ต่อไป 
 5.2.2  ข้อเสนอแนะในส่วนหลักเกณฑ์วิธีการที่เหมาะสมในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหัก
เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เน่ืองจากการน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในบทที่ 4 
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาใช้
เป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถก าหนดค านวณ
จ านวนภาษีที่ต้องช าระได้อย่างแน่นอน และหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและแน่นอนจะช่วยให้ผู้เสีย
ภาษีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตาม
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 

ดังนั้น วิจัยขอน าเสนอโดยน าแนวคิดมาจากหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนภาษี  
กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) เน่ืองจากการหักค่าลดหย่อนภาษีกรณีการซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) และการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกรณีที่ใกล้เคียงกับการ
น าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อน เพราะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการใด
กิจการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการใช้นโยบายทางด้านภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการบรรเทา
ภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างทางภาษี 

หลักเกณฑ์การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ผู้วิจัยขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1)  การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดานั้น สมาชิกสหกรณ์ผู้ซื้อหุ้นจะต้องซื้อหุ้นติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี และผู้ซื้อหุ้นที่ต้องการ
น าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นต้องมีการส่งเงินค่าหุ้นอย่าง
สม่ าเสมอทุกเดือนในจ านวนเงินขั้นต่ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ในแต่ละที่ 

เหตุผลที่ต้องการให้มีการซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันอย่างน้อย 5ปีถึงจะน าเงินค่าหุ้น
สหกรณ์ในปีภาษีนั้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ เนื่องจากการซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นการเพิ่มทุนให้กับ
สหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่  ดังนั้น หากต้องการให้สหกรณ์มีทุนที่ยั่งยืนและเพียงพอ สมาชิก
สหกรณ์จ าเป็นต้องลงทุนในสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอในระยะเวลาที่พอสมควร  
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2)  ในแต่ละปี สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการน าเงินค่าหุ้นมาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถน าเงินค่าหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่ายไป
จริงแต่ไม่เกิน 150,000บาท  

เหตุผลที่ต้องจ ากัดจ านวนเงินขั้นสูงสุดไว้ เนื่องจาก กฎหมายสหกรณ์ยังมีข้อจ ากัดใน
การน าเงินทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ไปลงทุนในกิจการประเภทอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้น 
หากสหกรณ์ใดมีเงินทุนเรือนหุ้นที่มากเกินไป จะส่งผลให้สหกรณ์นั้นมีเงินล้นระบบ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ 

การก าหนดจ านวนเงินขั้นสูงดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยได้อ้างอิงมาจากผลงานการวิจัยเร่ือง  
“การปฏิรูประบบภาษีเพื่อคนไทยเสมอหน้า”1 โดย ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร ซึ่งในผลงานการวิจัย
ดังกล่าวได้มีการเสนอแนวทางในการปรับปรุงค่าลดหย่อนว่า “ค่าลดหย่อนที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะ
ใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจหรือภาคสังคม  ควรอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม ควรเน้นการลดหย่อนผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี” ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
มีความเห็นว่าการก าหนดให้การน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ควรมีจ านวนที่จ ากัด เป็นการก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน เพื่อความชัดเจน 
ในการคิดค านวณภาษี และเป็นการป้องกันการหลบหลีกภาษีได้ในอีกทางหนึ่งด้วย  

3)  หลักฐานในการการน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา นั้น สหกรณ์ที่สามารถให้สมาชิกน าเงินค่าซื้อหุ้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นต้องเป็นสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
และต้องเป็นสหกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรและสหกรณ์ดังกล่าวต้องมีการออก
ใบรับรองการซื้อหุ้นสหกรณ์ในกับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกน ามาเป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหตุผลที่จ าเป็นต้องให้สหกรณ์มีการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร 
เนื่องจากเป็นการป้องกันการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อน าเงินไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์  และเพื่อ
ป้องกันการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเป็นการป้องกันปัญหาการหลบหลีกภาษี 

ปัจจุบันสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
โดยมีนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ควบคุมและดูแล ดังนั้น กรณีที่จะมีการก าหนดให้สหกรณ์ที่
สมาชิกสามารถน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้น   
ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรก็ไม่เป็นข้อที่ยุ่งยาก เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูล
พื้นฐานของสหกรณ์ในระบบอยู่แล้ว 
                                                           

1  ปัณณ์ อนันอภิบุตร. (2555). การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า. สืบค้น 30 พฤศจิกายน 
2557, จาก http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/10/Full-Paper_tax_pan.pdf. 
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4)  หลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการก าหนดระยะเวลาการให้
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไว้ล่วงหน้าเป็น ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีภาษีก่อน เนื่องจากการก าหนดให้
น าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น  ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้นการก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ไว้นั้น 
สามารถที่จะวัดได้ว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่กฎหมายได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้เสียภาษี  
สามารถช่วยในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ได้ผลดีหรือไม่เพียงใด หากการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวข้างต้นส่งผลที่ดีต่อกิจการสหกรณ์แล้ว ก็สามารถจะขยายระยะเวลาในการด าเนินการ
ได้ต่อไปในอนาคต 
 5.2.3  ข้อเสนอแนะประเด็นการออกกฎหมายภาษีล าดับรองเพื่อน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์ 
มาค านวณเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จากที่ ได้กล่าวมาแล้วในบทที่  2  ซึ่ งผู้ วิจัยได้ศึกษาถึงระบบกฎหมายภาษี  ซึ่ ง
ประกอบด้วย กฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดับรอง เนื่องจากกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติอาจขาดรายละเอียด และกฎเกณฑ์ทางเทคนิค ที่จะสามารถท าให้กฎหมาย
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกฎหมายแม่บทจึงให้อ านาจองค์กรฝ่ายบริหารในการออก
กฎหมายล าดับรองซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่กฎหมายแม่บทได้ให้ไว้ 

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายล าดับรองในพระราชบัญญัติภาษีของไทย  (ประมวล
รัษฎากร) มีอยู่จ านวนมาก เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ประกาศอธิบดี และค าสั่งกรมฯ เป็นต้น  

ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี  และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ประมวลรัษฎากร ผู้วิจัยพบว่า มีบทบัญญัติให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมาย
ล าดับรองในเร่ืองดังกล่าวได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1)  มีการให้ฝ่ายบริหารออกกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยอาศัย
อ านาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(7) ออกกฎกระทรวง 126(พ.ศ.2509) ระบุประเภทเงินได้ที่
ได้รับการยกเว้นภาษี มีจ านวน 79 ประเภท 

2)  ตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา ในการ
ลดหรือยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้  เช่น พระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576)พ.ศ. 2557 

3)  ตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง
รักษาการตามประมวลรัษฎากร มีอ านาจในการออกกฎกระทรวง ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการ
ตามประมวลรัษฎากรนี้ 
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4)  ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ระบุว่า “เงินได้ตามที่จะได้ก าหนดยกเว้น
โดยกฎกระทรวง” เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ 

การออกกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีจึงสามารถ
ท าได ้เน่ืองจากประมวลรัษฎากรได้ให้อ านาจไว้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดย 
มีข้อความดังต่อไปนี้ 

“เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ในจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 
ส าหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี  นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้น
สหกรณ์เป็นคร้ังแรก  

เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคสอง 
ให้ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งด้วย” 

เหตุผลที่จะออกกฎหมายล าดับรองเพื่อน าเงินค่าหุ้นสหกรณ์มาค านวณเป็นค่าลดหย่อน
ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ก็เพื่อจะส่งเสริมให้มีการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์
ในจ านวนที่มากขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริมระบบสหกรณ์ของประเทศไทย
ให้มีความยั่งยืน 

ผู้วิจัยได้สรุปหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผู้จ่ายเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์จะได้รับ 
มีดังนี ้

1.  ประเภทเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็น “เงินได้ 

พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร” ของผู้มีเงินได้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
2.  เงื่อนไขการซื้อเงินสหกรณ์ ที่ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
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1) ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ ขั้นต่ าตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับของแต่
ละสหกรณ์  

2) ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์  ไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และต้องซื้อหุ้น
สหกรณ์ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อคร้ังแรก 

3) ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์สามารถน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงใน  
แต่ละปี มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เต็มจ านวน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ
ปีภาษีอากร โดยสามารถน าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ได้ต้ังแต่ปีแรกที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ 

4) เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ ที่ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ได้รับจากการขายคืนเงินค่าหุ้นสหกรณ์  
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี ้

(1)  กรณีซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์
เป็นคร้ังแรก 

(2)  กรณีทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ 
ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ 

(3)  กรณีตายในระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
3.  กรณีผู้ซื้อหุ้นสหกรณ ์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 1) กรณีการขายหุ้นสหกรณ์คืนก่อนก าหนดระยะเวลา  5 ปี เป็นกรณีผู้ซื้อหุ้น

สหกรณ์ซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันน้อยกว่า  5 ปี  นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นคร้ังแรก  
ถือว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องด าเนินการดังนี้ 

  (1)  ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฏิทิน 
(นับย้อนหลังตั้งแต่ปีก่อนปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข) โดยต้องช าระคืนภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจาก
ปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข  

  (2)  กรณีที่ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ปฏิบัติผิดเงื่อนไข  และด าเนินการช าระคืน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฏิทินล่าช้า คือไม่ทันภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขนั้น ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องช าระเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27  
แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจ านวนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้น 

  (3)  กรณีผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ ไม่ด าเนินการช าระคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรภายในเดือนมีนาคมของปีที่ถัดจากปีปฏิบัติเงื่อนไขการลงทุน และต่อมาถูกเจ้าพนักงาน
ประเมินออกหมายเรียก ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องเสียเงินเพิ่ม ตามข้อ (2) และอาจต้องเสียเบี้ยปรับ  
ตามมาตรา 22 หรือ 26 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย แล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างประกอบ กรณีผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรว่าถูกต้องหรือไม่ และเข้าข่ายต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับหรือไม่ 

ตัวอย่างกรณ ี1 การปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข 
วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ ปีที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ 
16 พฤษภาคม 2558  1  5,000 
16 พฤษภาคม 2559  2  5,000 
16 พฤษภาคม 2560  3  5,000 
16 พฤษภาคม 2561  4  5,000 
16 พฤษภาคม 2562  5  5,000 
16 พฤษภาคม 2563  6  5,000 
16 พฤษภาคม 2564  7  5,000 
จากตัวอย่าง ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอากรได้ตั้งแต่  ปี 2558  

โดยสามารถหักค่าลดหย่อนได้จ านวนที่จ่ายไปจริง คือ 5,000 บาท โดยจากตัวอย่างข้างต้น ผู้ซื้อหุ้น
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ถึงแม้ว่า ปี ที่ 7 ผู้ซื้อหุ้นจะขายคืนเงินค่าหุ้น ก็สามารถท าได้ 

ตัวอย่างกรณี 2 เงื่อนไขการขายค่าซื้อหุ้นสหกรณ์คืน ก่อนก าหนด 
วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ ปีที่ซื้อหุ้นสหกรณ์ เงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ 
16 พฤษภาคม 2558  1  5,000 
16 พฤษภาคม 2559  2  5,000 
16 พฤษภาคม 2560  3  5,000 
16 พฤษภาคม 2561  4  5,000 
16 พฤษภาคม 2562  5 ขายค่าซื้อหุ้นสหกรณ์คืนทั้งหมด 
จากตัวอย่าง ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าลดหย่อน

ได้ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกในการซื้อหุ้นสหกรณ์ และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการหัก 
ค่าลดหย่อนได้ในปีต่อ ๆ ไป ได้เท่าจ านวนเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์ที่ได้จ่ายไปจริง จ านวน 5,000 บาท 
รวมแล้ว 4 ปี ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ น าเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์มาหักเป็นค่าลดหย่อนไป จ านวน 20,000 บาท  

แต่ในตัวอย่างข้างต้น ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ 
ซื้อหุ้นสหกรณ์ติดต่อกันน้อยกว่า  5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นสหกรณ์คร้ังแรก ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้น
สหกรณ์ต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (คือ ปีที่1-4) 
ภายในเดือนมีนาคมของปีที่ 6 หากไม่ด าเนินการคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายในก าหนด และ
ถูกเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียก ผู้ซื้อหุ้นสหกรณ์ต้องช าระเงินเพิ่ม และอาจต้องเสียค่าปรับอีกด้วย 
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บรรณานุกรม 
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