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บทคัดย่อ 
 
วิทยานิพนธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการการปรับเพิ่มรายการค่าลดหยอ่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหยอ่นค่าใช้จ่ายในทางการแพทย ์วา่จะส่งผลกระทบต่อหลกัความ
เป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงปัจจุบนัการแพทยแ์ละการสาธารณสุขถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพถือได้ว่าเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีจะส่งผลต่อการกระท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ส่งผลให้บุคคลท่านนั้ นสามารถสรรสร้างหรือคิดค้นพัฒนาส่ิงต่างๆ ได้อย่าง เต็ม
ความสามารถเท่าท่ีมี แต่ในทางกลบักนัหากบุคคลท่านนั้นแมจ้ะเป็นผูท่ี้มีความสามารถมากมาย แต่
หากร่างกายหรือสภาวะจิตใจเจบ็ป่วย บุคคลนั้นยอ่มไม่สามารถท่ีจะสร้างสรรคง์านหรือท าประโยชน์
ให้แก่สังคมได้หรือหากท าก็ท  าได้ไม่เต็มตามความสามารถของตนเอง เม่ือการเข้าถึงบริการทาง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการพฒันาประชาชน พฒันาเศรษฐกิจ 
รวมไปถึงการพฒันาของประเทศชาติ รัฐบาลจึงควรให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านของ
มาตรฐานความปลอดภยั ความทัว่ถึงของสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทาง
การแพทย ์

จากการศึกษามาตรการของรัฐบาลและบทบญัญติัของกฎหมายภาษี กรณีค่าใชจ่้ายในทาง
การแพทย ์พบว่าในปัจจุบนัรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเร่ืองค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในลกัษณะ
หลายระบบ โดยมีระบบหลกัอยู่ 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบ
ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และในส่วนของกฎหมายภาษียงัคงไม่มี
บทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการการปรับเพิ่มรายการค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กรณีการหัก
ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยโ์ดยตรง แต่ก็มีบทบญัญติัดา้นภาษีท่ีพอจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในทางการแพทยใ์นกรณีอ่ืน คือ กรณีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อ
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เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 และกรณีการหกัเป็นค่าลดหยอ่น ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 เท่านั้น 

หากมีการบญัญติัเพิ่มเติมกฎหมายภาษีกรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยม์าลดหย่อนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาเขา้มาใชบ้งัคบั แมว้่าการเพิ่มมาตรการดงักล่าวจะส่งผลทั้งผลดีและผลเสียต่อ
หลกัความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ แต่ผูว้ิจยัยงัคงเห็นว่าการเพิ่มบทบญัญติัอย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม คือ ให้สิทธิผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์าลดหยอ่นภาษีได้
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา และส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของรัฐในการจดัเก็บภาษีมากข้ึน และประโยชน์
สูงสุดก็จะเกิดแก่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 

Thesis Title Legal Measures to Increase Personal Allowances for Personal Income tax 
: Case Study for the Deduction of Medical Expenses 

Author   Pawinee  Anantanasan 
Thesis  Advisor  Associate Professor Dr.Jirasak  Rodjun 
Department  Law 
Academic  Years 2016 
 

ABSTRACT 
 
This thesis aims to study legal measures to increase personal allowances for personal 

income Tax (the case study for the deduction of medical expenses) to see whether they have impact 
upon justice principle and efficiency principle or not and how. Currently, medicine and public 
health are tremendously important for human beings’ subsistence, because the health is regarded as 
a basic factor resulting in doing a variety of activities of human beings, and physical and mental 
healthiness enable those persons to create or invent and develop various things in their existing 
capability. Conversely, if those persons, despite the fact that they have a large number of abilities, 
are physically and mentally sick, the said persons shall be unable to create their works or deliver 
their utilities to their society. However, if they can do so, they cannot take action in their full 
capacity. Upon having access to medical and public health services is very esssential for people 
development or economic development, inclusive of the country development, the government 
ought to render assistances to its people on safety standards, hospital thoroughness, and medical 
treatment fees.  

According to the study of the government’s measures and taxation law’s provisions in 
the case of medical treatment expenses, at present, the government provides assistances on medical 
treatment to its people in 3 principle systems, namely, official medical treatment welfare system, 
social security system, and national health security system. Nonetheless, on the part of taxation law, 
there have not yet been any provision in respect of direct measure on increase in personal income 
tax allowance item in the case of medical treatment expenses. Nevertheless, there are sufficient 
provisions on taxation in relation to medical treatment expense allowance in other cases, namely, in 
the case of exemption from not being included in calculation for personal income tax payment 
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under Section 42 of the Revenue Code, and in the case of allowance deduction under Section 47 of 
the Revenue Code only.  

If there is any amendment to the provisions on taxation law in the case of application of 
deducting the medical treatment expense allowance from personal income tax, even though adding 
such measure shall result in advantages and disadvantages for equity principle and efficiency 
principle, the Researcher is of opinion that adding correct and appropriate provisions, that is, 
granting the right to the taxpayers to deduct the medical treatment expense allowance as actually 
paid but not exceeding Baht 100,000 shall provide the equity of personal income taxation and shall 
enhance more efficiency of the state in tax collection and maximize benefit for Thai people and 
Thailand. DPU
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ฌ็อง ฌา้ค รุสโซ (Jean Jacques Reusseau)1 ไดก้ล่าววา่ “มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัเสรีภาพ 
แต่เขาไดถู้กพนัธนาการไวทุ้กหนทุกแห่ง (Man is born free but everywhere he is in chain)”2 เขาเช่ือ
วา่โดยแทจ้ริงแลว้นั้น มนุษยรั์กเสรีภาพเหนือส่ิงอ่ืนใด แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือมนุษยไ์ดเ้ขา้มาอยูร่่วมกนั
ในสังคม เพื่อป้องกนัสภาพท่ีขาดวนิยั ป้องกนัความทารุณโหดร้ายและการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและ
กนั จึงเกิดข้ึนเป็น “สัญญาประชาคม” โดยมีหลกัท่ีว่ามนุษยทุ์กคนจะยอมสละเสรีภาพของตนไป
ให้แก่รัฐบาล แต่การสละเสรีภาพน้ีไม่ใช่วา่เสรีภาพของแต่ละบุคคลจะสูญเสียไป หากแต่จะเกิดข้ึน
ใหม่ท่ีเรียกว่า “เจตนารมณ์ร่วม” โดยให้รัฐบาลเป็นผูแ้ทนในการใช้เสรีภาพส่วนน้ี เม่ือรัฐได้รับ
เสรีภาพจากประชาชน รัฐบาลจึงสามารถก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาบงัคบัใชแ้ก่ประชาชนได ้และในทาง
กลบักนัรัฐบาลก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดูแลใหป้ระชาชนมีความเป็นดีอยูดี่ดว้ย 

แต่ในปัจจุบนันอกจากท่ีรัฐบาลจะมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลประชาชนให้มีความกินดีอยูดี่แลว้ 
รัฐบาลย ังมีหน้าท่ีอ่ืนๆ อีกหลายประการซ่ึงได้พัฒนาปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคม ความ
เจริญกา้วหน้าทางวิทยาการ เช่น ดา้นการจดัการดูแลและส่งเสริมการศึกษา การอุตสาหกรรม การ
พาณิชย ์และการสาธารณสุข เป็นตน้ 

ในการด าเนินการขา้งตน้ รัฐบาลตอ้งมีค่าใช้จ่าย รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งหารายไดเ้พื่อให้
เพียงพอกบัรายจ่าย รายไดข้องรัฐบาลไดม้าจากหลายทาง เช่น การจดัเก็บภาษีอากร การขายสินคา้ 

                                                           
1 นกัปรัชญา นกัเขียน นกัทฤษฎีการเมือง และนกัประพนัธ์เพลงชาวฝร่ังเศส ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ “สัญญา

ประชาคม (Social Contract)” แนวความคิดของรุสโซถือไดว้า่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชา. แนวคิดของ ฌ็อง ฌา้ค รุสโซ (Jean Jacques Reusseau)กบับางเส้ียวแห่งวิกฤต
การเมืองไทย(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559, จาก : http://www. stou.ac.th 

2 สถาบนัพระปกเกลา้, “สญัญาประชาคม(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559,  
จาก http://kpi2.kpi.ac.th 
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การใหบ้ริการ การรับบริจาคหรือความช่วยเหลือ เป็นตน้ แต่ในบรรดารายไดเ้หล่าน้ี ภาษีอากรถือเป็น
แหล่งเงินไดท่ี้ส าคญัท่ีสุดของรัฐ3 

วตัถุประสงคข์องการจดัเก็บภาษีของรัฐบาลมีหลายประการพอสรุปไดก้็คือ เพื่อหารายได้
ไวใ้ช้ในกิจการดา้นต่างๆ เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคุมการบริโภค
ของประชาชน รักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน 
และเพื่อเป็นเคร่ืองมือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้ น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรบรรลุวตัถุประสงค์ข้างต้น รัฐบาลจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดนโยบายภาษีและออกกฎหมายภาษี รวมทั้งด าเนินการบริหารการจดัเก็บภาษีให้สอดคลอ้ง
หรือเป็นไปตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี (Good Principles of Taxation)4 

หากพิจารณาจากลกัษณะของการรับภาระภาษีอากรแลว้ เราจะสามารถแบ่งภาษีไดเ้ป็น    
2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง (Direct Tax) ไดแ้ก่ ภาษีท่ีภาระภาษีตกแก่บุคคลท่ีกฎหมายประสงคจ์ะให้
รับภาระ เช่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) ไดแ้ก่ 
ภาษีท่ีภาระภาษีไม่แน่ว่าตกแก่บุคคลท่ีกฎหมายประสงค์จะให้รับภาระหรือไม่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม5 
ภาษีศุลกากร6 ภาษีสรรพสามิต7 

ในทางทฤษฎีแลว้ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาถือเป็นภาษีทางตรง ซ่ึงมีการจดัเก็บภาษีตาม
ความสามารถของผูเ้สียภาษี (Ability to Pay) ภายใตห้ลกัความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay 
Principle) ซ่ึงคนท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัจะถูกเก็บภาษีในจ านวนและสัดส่วนท่ีเท่ากนั ส่วนคนท่ีมีรายได้

                                                           
3 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร. (2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557. น. 1. 
4 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์. (2555). ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หลกัการและบทวเิคราะห์. น. 6. 
5 ภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ ภาษีท่ีเก็บจากผูข้ายสินคา้ในประเทศ การให้บริการในประเทศ และการน าเขา้สินคา้ 

ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวชิาชีพเป็นปกติธุระ  
(คลินิกภาษี กระทรวงการคลงั. “ความรู้เร่ืองภาษี,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559,  
จาก http:// http://taxclinic.mof.go.th/knowledge/revenue-dept.php 

6 ภาษีศุลกากร คือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการน าสินคา้เขา้จากต่างประเทศ หรือส่งสินคา้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร (คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง. ความรู้ เ ร่ืองภาษี. สืบค้นเ ม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ,                    
จาก : http://taxclinic.mof.go go.th/knowledge/customs-dept.php 

7 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะท่ีเรียกเก็บจากสินคา้และบริการบางประเภท ซ่ึงมีเหตุผล 
สมควรท่ีจะตอ้งรับภาระภาษีสูงกวา่ปกติ ภาษีสรรพสามิต,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559,  
จาก http://www.thailaws.com/aboutthailaw /general_29.htm 
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แตกต่างกนัจะถูกเก็บภาษีในจ านวนและสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั การจดัเก็บภาษีตามหลกัความสามารถ
น้ีจะช่วยท าใหบ้รรลุเป้าหมายความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี8 

ก่อนท่ีบุคคลจะน าเงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีภาษีนั้นมาค านวณ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายในแต่ละประเทศจะยอมใหน้ าเงินไดพ้ึงประเมินมาหกัค่าใชจ่้าย ค่า
ลดหยอ่น และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละประเทศก่อน จากนั้นจึงน าเงินไดท่ี้เหลือซ่ึงเรียกว่าเงินได้
สุทธิไปเป็นฐานในการค านวณภาษีต่อไป 

การน ารายไดห้รือเงินไดพ้ึงประเมินไปหกัค่าใชจ่้าย มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการแสดงให้
เห็นถึงรายไดส่้วนท่ีปราศจากตน้ทุนในการหารายได ้โดยจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีกฎหมายก าหนดให้น าไป
หกันั้นจะมีความสัมพนัธ์กบัรายได ้กล่าวคือ เม่ือรายไดน้อ้ย ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน าไปหกัไดก้็จะนอ้ย 
หากรายไดม้าก ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน าไปหกัไดก้็จะมาก แต่ส าหรับเงินไดบ้างประเภท กฎหมายจะ
ก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายสูงสุดท่ีให้น าไปหักได ้และยงัก าหนดให้ค่าใช้จ่ายท่ีน าไปหักได้ในอตัรา    
ร้อยละท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทหรือท่ีมาของเงินได ้

ส่วนการน าเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายไปหกัค่าลดหยอ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการแสดง
ให้เห็นถึงรายไดท่ี้พน้ระดบัท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพขั้นต ่า นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีการออมทรัพยม์ากข้ึน ส่งเสริมให้มีการลงทุน เป็นตวัสร้างความมัน่คงให้แก่ครอบครัว 
เป็นตวัช่วยควบคุมประชากร เป็นตวัช่วยสนับสนุนการศึกษาหรือมีวตัถุประสงค์ทางจิตใจหรือ
ศีลธรรม9 จึงอาจกล่าวไดว้่าบุคคลท่ีมีรายไดม้ากค่าลดหย่อนท่ีสามารถน าไปหกัค่าลดหย่อนอาจจะ
มากหรือน้อยก็ได้แตกต่างกันไป โดยจะข้ึนกับสถานะของบุคคล เช่น โสด สมรส มีบุตร และ
นอกจากน้ีในเร่ืองของการก าหนดค่าลดหย่อนยงัข้ึนกบัมาตรการส่งเสริมของภาครัฐในด้านต่างๆ    
อีกดว้ย 

ส าหรับประเทศไทย รายการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จ าแนกไดด้งัน้ี 
1.  ค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ผูมี้เงินได ้คู่สมรส บุตร และบุพการี 
2.  เบ้ียประกนัชีวติ 
3.  เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
4.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 
5.  ค่าซ้ืออาคารและดอกเบ้ียกูย้มืเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั 
6.  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

                                                           
8 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 4. 
9 ฉตัรชยั  คุณโลหิต, “ผลกระทบของมาตรการเพ่ิมค่าลดหยอ่นภาษีของเบ้ียประกนัชีวติ,”  

(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2547), น. 5. 
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7.  เงินบริจาค 
เม่ือรัฐบาลมีรายได้จากการจดัเก็บภาษีจากประชาชนแล้ว รัฐบาลก็จะน าเงินรายได้ท่ี

ไดรั้บมานั้นมาดูแลประชาชนให้มีความกินดีอยูดี่และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ไม่วา่จะ
เป็นการจัดการดูแลและส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนจากอาชญากรรมหรือการก่อการร้ายต่างๆ แต่หน้าท่ีของรัฐบาลท่ีมีความส าคญัมากอีก
ประการหน่ึงก็คือ การดูแลและส่งเสริมประชาชนดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข เพราะคงไม่มี
ใครท่ีไม่เคยไดย้นิพุทธสุภาษิตท่ีกล่าววา่ “อโรคยา ปรมา ลาภา” ซ่ึงสามารถแปลไดว้า่ “ความไม่มีโรค
เป็นลาภอยา่งยิ่ง” ซ่ึงเป็นความจริงยิ่งกวา่ความจริงใดๆ เพราะสุขภาพถือไดว้า่เป็นปัจจยัพื้นฐานแห่ง
ชีวติและความส าเร็จ จึงเป็นความปรารถนาของมนุษยทุ์กคนท่ีจะไม่ตอ้งประสบกบัความเจบ็ป่วย  

องค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ค  านิยามของ “สุขภาพ” ว่าหมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทาง
กาย ทางจิต และทางสังคม 

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายของค าวา่ “สุขภาพ” คือ ภาวะ
ของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล10  

จากความหมายขา้งตน้ท าให้เราสามารถทราบได้ว่า สุขภาพ ไม่ได้เป็นเร่ืองเฉพาะของ   
แต่ละบุคคลเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของส่วนรวมท่ีสามารถก่อให้เกิดส่งผลดีผลเสียต่อสังคมได้อย่าง
กวา้งขวาง ประเทศท่ีมีประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีการ
พฒันาเจริญกา้วหนา้ แต่ในทางกลบักนัประเทศท่ีมีแต่ประชาชนเจ็บป่วยไม่แข็งแรง จิตใจเส่ือมโทรม 
ประเทศนั้นก็ไม่อาจท่ีจะพฒันากา้วหนา้ไดเ้ลย 

ในยามท่ีเราเจบ็ป่วยจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการทางการแพทยก์็จะเกิดภาระในส่วนของค่าใชจ่้าย
ตามมา หากมองในมุมของกลุ่มบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็อาจจะไม่พบปัญหามากนกั นอกจาก
กรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรงท่ีมีค่าบริการทางการแพทยสู์งและจ าเป็นตอ้งท าการรักษาอย่างต่อเน่ือง    
เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ เป็นตน้ แต่หากเราลองมองในมุมของกลุ่มบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี
ไม่ดี (กลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย) จะพบปัญหามากมายเก่ียวกบัเร่ืองค่าบริการทางการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็น
กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือแมก้ระทัง่กรณีเจ็บป่วยธรรมดา ทั้งท่ีเร่ืองความเจ็บป่วยเป็นเร่ืองท่ีสามารถ
เกิดได้กบัทุกคนแต่กรณีน้ีกลบัเกิดการจ ากดัการเขา้ถึงบริการทางการแพทยเ์พียงเพราะฐานะของ
บุคคลเท่านั้น  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เราเห็นถึงปัญหาทั้งความไม่เท่าเทียมกนัในการไดรั้บบริการ
ทางการแพทยแ์ละความเดือดร้อนของกลุ่มบุคคลท่ีมีรายไดน้้อย ซ่ึงถือไดว้่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของ

                                                           
10 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 3 
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ประเทศไทย เม่ือสุขภาพอนามยัเป็นเร่ืองส าคญัของประชาชน และเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน
พฒันาประเทศไทย รัฐบาลจึงควรเขา้มาให้ความช่วยเหลือในเร่ืองน้ี คือ ปรับเพิ่มค่าลดหยอ่นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา โดยการบญัญติักฎหมายเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยการยอมให้ผูเ้สียภาษี
สามารถหกัค่าออกจากเงินไดพ้ึงประเมิน ก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชนในประเทศได้
เป็นอยา่งมาก เพราะจะท าใหป้ระชาชนเสียภาษีนอ้ยลงและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดีและหลกัการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา    
ตามประมวลรัษฎากร และศึกษาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยต์ามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยต่์อหลกั
ความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อใหน้ าค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์า
หกัเป็นค่าลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 

ประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีบทบญัญติัใน
เร่ืองของค่าลดหย่อนในเร่ืองต่างๆ ก็เพื่อท่ีจะเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแก่ผูเ้สียภาษี และเป็นการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ดา้นต่างๆ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักฎหมายของประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติัในส่วนของการหกัค่า
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยใ์นการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือได้ว่าเป็นกรณีท่ี
ภาครัฐไม่ได้ใช้มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมให้บุคคลเขา้ถึงบริการทางการแพทยห์รือบริการ
ทางดา้นสาธารณสุข ดงันั้น รัฐสภาสมควรท่ีจะแกไ้ขประมวลรัษฎากรโดยก าหนดให้มีค่าลดหย่อน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในส่วนของค่าใช้จ่ายในทางการแพทยใ์นจ านวนท่ีเหมาะสม ก็จะช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี สุขภาพดีและมีรายไดเ้หลือเพียงพอกบัการด ารงชีวิตมากยิ่งข้ึนภายหลงั
การเสียภาษี 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาน้ีมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะมาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม

ประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนของการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์โดยในการศึกษา
จะศึกษาจากประมวลรัษฎากร ต ารากฎหมาย บทความและงานวิจยัทางวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการศึกษากฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะในเร่ืองของค่า
ลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์แลว้จึงน ามาวิเคราะห์กบัหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี โดยเฉพาะหลกั
ความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ 
 
1.5  วธีิด าเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีจะใช้วิธีการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลกั โดย
ท าการศึกษา คน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทบญัญติัของกฎหมาย ต ารากฎหมาย บทความและ
งานวิจยัทางวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากข้อเท็จจริง และ
การศึกษาเปรียบเทียบกับหลักบางประการของต่างประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองของค่าลดหย่อน
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี และหลกัการหกัค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ตามประมวลรัษฎากร 

2.  ท าให้ทราบมาตรการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยต์ามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 

3.  ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์ปัญหาการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต่์อหลัก
ความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ  

4.  ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อให้น า
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์าหกัเป็นค่าลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
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บทที ่2 
หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีี่ด ีภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 
การบรรเทาภาระภาษ ีและการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

 
งานวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเงินท่ีจ่ายเป็นค่าบริการในทางการแพทยม์าหักค่าลดหยอ่น

จากเงินได้พึงประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นในบทน้ีผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึงหลักการและ
แนวความคิดเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หลกัการจดัเก็บ
ภาษีท่ีดีท่ีจะน าไปสู่การจดัเก็บภาษีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนความส าคัญและ
หลกัเกณฑต่์างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
 
2.1  หลกัการจัดเกบ็ภาษีทีด่ี 

2.1.1  ความหมายของภาษี 
ค าวา่ “ภาษี” น้ีไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามไวม้ากมายแตกต่างกนัออกไปสุดแต่ว่าจะมองในแง่มุม

ใด เช่น 
เอ็ดวิน โรเบิร์ต แอนเดอร์สัน เซลิกแมน (E.R.A.Seligman)1 ไดใ้ห้ค  านิยามวา่ “A tax, in 

the modern sense, is the compulsory contribution from the person to the government to defray the 
expenses incurred in the common interest of all without reference to specials benefits conferred” 
เม่ือสรุปแลว้ไดค้วามว่า “ภาษี คือ เงินท่ีรัฐบงัคบัเก็บจากบุคคลเพื่อน าไปใชจ่้ายในการด าเนินกิจการ
ของรัฐ โดยท่ีผูบ้ริจาคมิไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทนเป็นการพิเศษเฉพาะตวั” 

จากค าจ ากดัความดงักล่าวมีผูซ่ึ้งไม่เห็นดว้ยโตแ้ยง้วา่ภาษีมีหลายประเภทและภาษีแต่ละ
ประเภทมิไดมี้ลกัษณะบงัคบัเหมือนกนัหมด ดงัจะเห็นไดว้่า ภาษีการขายหรือภาษีการคา้ท่ีเก็บจาก
สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดมิได้มีลกัษณะบงัคบัแต่ประการใด ทั้งน้ี เพราะผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค
สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการเสียภาษีชนิดน้ีได้ดว้ยการงดเวน้ไม่ซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษี แต่ซ้ือสินคา้
ชนิดอ่ืนท่ีทดแทนกนัไดไ้ปอุปโภคบริโภคแทน2 

                                                           
1 นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนั 
2 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร1, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526), น. 3. 
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  ชาร์ล เอ็ม อลัเลน (Charles M. Allan) ไดใ้ห้ค  านิยาม “ภาษีอากร” ในแนวการเคล่ือนยา้ย
ทรัพยากร (Income Flow) ระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐบาล ดงัน้ี 

ภาษีอากร คือ เงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ยกเวน้
การกูย้ืมและรายจ่ายโดยตรงส าหรับค่าสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนเพื่อสาธารณะซ่ึงประชาชนไดจ่้าย
เตม็ตามตน้ทุนการผลิตของสินคา้และบริการนั้น3 

ไซมอน เจมส์ (Simon James) และ คริสโตเฟอร์ นอบส์ (Christopher Nobes) ไดใ้ห้ค  า
นิยาม “ภาษีอากร” ไวด้งัน้ี 

ภาษีอากร คือ การเก็บเงินจากประชาชนในลกัษณะเป็นการบงัคบัโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
โดยท่ีประชาชนผูถู้กเก็บเงินไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทนโดยตรง4 

ศาสตราจารยเ์กริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม ไดก้ล่าวถึงค านิยามของ “ภาษีอากร” ไวด้งัน้ี 
ภาษีอากร คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎรและน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม

ส่วนรวม โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี5 
จากค านิยามต่างๆ ขา้งตน้ พอท่ีจะสรุปลกัษณะของ “ภาษีอากร” ไดว้า่ 
1)  ภาษีอากรตอ้งเป็นส่ิงท่ีบงัคบัจดัเก็บ โดยท่ีประชาชนผูถู้กเก็บไม่จ  าตอ้งยนิยอม 
2)  ส่วนใหญ่ส่ิงท่ีจดัเก็บจะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยผูท่ี้ถูกเก็บไม่ได้รับ

ประโยชน์โดยตรง 
3)  ตอ้งไม่ไดค้่าตอบแทนส าหรับสินคา้หรือบริการโดยภาครัฐ เวน้แต่กรณีท่ีจ่ายเกินกว่า

ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ เฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ตน้ทุนดงักล่าวคือ “ภาษีอากร” 
ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการให้ค  านิยามของค าว่า “ภาษีอากร” โดยอิงแนวคิดทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะว่า ภาษีอากรคืออะไร ย่อมตอ้งถือตามค า
นิยามในกฎหมายนั้นๆ แมว้า่จะไม่สอดคลอ้งกบัค านิยามทางดา้นเศรษฐศาสตร์ก็ตาม6 

2.1.2  วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษี 
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการจดัเก็บภาษี มี 6 ประการ ดงัน้ี 

                                                           
3 บุญธรรม  ราชรักษ,์ ทฤษฎีภาษีอากร, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552), น. 2. 
4 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หลกัการและบทวเิคราะห์, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555), น. 3. 
5 พรหม  สิริลกัษณ์มงคล, “ปัญหาในการปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาล 

นครเชียงใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558, 
จาก http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2550/mpa0950ps_ch2.pdf  

6 สรายทุธ์  วฒุยาภรณ์, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากร,” วารสารดุลพาห, เล่ม 3, ปีท่ี 52,  
น. 32-33 (2548, กนัยายน - ธนัวาคม). 
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1)  เพือ่เป็นรายไดข้องรัฐบาล 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ว่า แหล่งรายไดส้ าคญัท่ีสุดของรัฐบาลก็คือ ภาษีอากร ภาษี

อากรท่ีท ารายได้ดีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นพอสมควร คือ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจได ้ไม่วา่เศรษฐกิจจะอยูใ่นภาวะอยา่งไรก็สามารถท ารายไดใ้ห้แก่รัฐอยา่งสม ่าเสมอ7 รัฐบาล
จึงตอ้งก าหนดกฎเกณฑ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรให้ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อท่ีรัฐจะไดมี้รายได้
เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศในการด าเนินการต่างๆ 

2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเป็นธรรม 
ภาษีอากรสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการลดความเล่ือมล ้ าในสังคมได้ โดยการจดัเก็บ

ภาษีในอตัรากา้วหนา้ เพราะจะท าให้ผูท่ี้มีรายไดม้ากเสียภาษีมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และการจดัเก็บ
ภาษีจากสินคา้ท่ีมีลกัษณะฟุ่มเฟือยก็เป็นการช่วยลดความเล่ือมล ้าในสังคมไดเ้ช่นกนั 

3)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งดา้นราคาสินคา้ และการจา้งงานเป็นเป้าหมายทาง

เศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น การป้องกนัภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลก็เพิ่มภาษีต่างๆ ใหสู้งข้ึนเพื่อลดการใชจ่้าย ใน
ยามเศรษฐกิจตกต ่า คนว่างงานมาก รัฐบาลอาจลดภาษีต่างๆ ลง เพื่อกระตุน้ให้มีการบริโภคและ
ลงทุนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การจา้งงานมากข้ึน8 

4)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรการใชท้รัพยากร 
การบงัคบัจดัเก็บภาษีของรัฐบาล เป็นการท าให้เงินหรือทรัพยากรมีการเคล่ือนท่ีใน

ลกัษณะเคล่ือนท่ีจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐ เม่ือรัฐน าเงินท่ีจดัเก็บไดไ้ปท าการผลิตสินคา้หรือบริการ
สาธารณะ ก็จะท าใหก้ารใชท้รัพยากรของสังคมมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน9 

5)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจได้ในหลายรูปแบบ แล้วแต่นโยบายของรัฐบาลนั้นๆ เช่น ใช้มาตรการทางภาษีสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุน หรือสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน เป็นตน้ 

6)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายเฉพาะดา้นของรัฐบาล 
ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ในบางกรณีรัฐบาลจ าเป็นตอ้งใช้มาตรการทางภาษี

ประกอบการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีมุ่งหวงัไว ้
 

                                                           
7 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
8 สมคิด  บางโม, ภาษีอากรธุรกิจ, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551), น. 16. 
9 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เพ่ิงอ้าง, น. 4. 
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2.1.3  หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษี 
การท่ีรัฐจะจดัเก็บภาษีจากบุคคลใดไดน้ั้น จะมีหลกัเบ้ืองหลงัในเร่ืองน้ีอยู ่คือ บุคคลนั้นๆ 

จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัรัฐนั้นเป็นประการส าคญั โดยความสัมพนัธ์น้ีจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกนั
ออกไป แต่ความสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัแหล่งเงินไดห้รือ
หลกัแหล่งเงินได ้(Source Rule) ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัถ่ินท่ีอยูห่รือหลกัถ่ินท่ีอยู ่(Resident Rule) และ
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสัญชาติหรือหลกัสัญชาติ (Nationality Rule) 

หลกัแหล่งเงินได ้(Source Rule) หมายถึง หลกัท่ีวา่เม่ือบุคคลใดมีเงินไดจ้ากแหล่งใน
ประเทศใด บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีให้แก่ประเทศนั้น โดยไม่ค  านึงวา่บุคคลนั้นจะถือสัญชาติ
ของประเทศนั้นหรือไม่10 และไม่ค  านึงวา่บุคคลนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศนั้นหรือไม่ 

หลกัถ่ินท่ีอยู่ (Resident Rule) หมายถึง เม่ือบุคคลใดมีถ่ินท่ีอยูภ่ายในประเทศใด บุคคล
นั้นก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่ประเทศนั้นๆ โดยไม่ค  านึงวา่บุคคลนั้นจะถือสัญชาติของประเทศ
นั้นหรือไม่ และไม่ค  านึงว่าเงินท่ีบุคคลนั้นได้รับมาจากการท างานหรือท าธุรกิจในประเทศนั้น
หรือไม่11 

หลกัสัญชาติ (Nationality Rule) หมายถึง บุคคลมีสัญชาติของประเทศใดก็ตอ้งเสียภาษี
ใหก้บัประเทศนั้น โดยไม่ค  านึงวา่บุคคลนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศนั้นหรือไม่12 และและไม่ค  านึงวา่
เงินท่ีบุคคลนั้นไดรั้บมาจากการท างานหรือท าธุรกิจในประเทศนั้นหรือไม่ ประเทศท่ีใชห้ลกัสัญชาติ
น้ีในการจดัเก็บภาษี ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ เป็นตน้13 

หากพิจารณาตามประมวลรัษฎากรของไทย จะท าให้ทราบได้ว่าประเทศไทยใช้หลัก
แหล่งเงินไดแ้ละหลกัถ่ินท่ีอยูใ่นการจดัเก็บภาษี แต่ในส่วนของหลกัถ่ินท่ีอยู ่ตามกฎหมายไทยแลว้
หากเป็นการเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งน าเงินไดน้ั้นเขา้มาในประเทศไทยดว้ยจึงจะตอ้งเสีย
ภาษี 
 
 

                                                           
10 วาสนา  สุขสมยั, “การน าระบบเครดิตภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักลดหยอ่น,” 

(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), น. 8.  
11 เพ่ิงอ้าง. 
12 เพ่ิงอ้าง. 
13 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสถานท่ีเกิดแหล่งเงินได ้เพ่ือประโยชนใ์นการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา(1) (ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558,  
จากhttp://www.sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?aID=278  
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2.1.4  หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี 
การท่ีรัฐจะออกกฎหมายเพื่อจดัเก็บภาษีอากรนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐจะตอ้งพิจารณาว่า 

รัฐควรจะเก็บภาษีอากรนั้นแค่ไหนเพียงไร ภาษีอากรใดจะเหมาะสมกบัภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอย่างไร เร่ืองน้ียากแก่การท่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือวางสูตรว่าภาษีอากรอะไรดีท่ีสุด 
เพราะต้องข้ึนอยู่กับภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การท่ีจะมีระบบจัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์การจดัเก็บ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดการจดัเก็บภาษี 
อดมั สมิธ (Adam Smith)14 ไดเ้สนอหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี (Four Canons of Taxation) 4 ประการ ไว้
ในหนงัสือ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations15 ดงัน้ี 
  1)  หลกัความเสมอภาค 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีควรท่ีจะจ่ายเงินเพื่อสนบัสนุนรัฐบาลให้ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ทั้งน้ี
เป็นไปตามสัดส่วนความสามารถของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีแต่ละคน16 
  2)  หลกัความแน่นอน 

ภาษีอากรท่ีดีนั้น รัฐจะตอ้งมีนโยบายก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เวลา สถานท่ีเสียภาษี 
จ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียไวโ้ดยชัดเจนและมีความแน่นอนแก่ผูเ้สียภาษี รัฐไม่ควรเปล่ียนแปลง
นโยบายในการจดัเก็บภาษีบ่อยๆ เพราะท าให้เกิดความไม่แน่นอน คลุมเครือ ยอ่มท าให้ธุรกิจเอกชน
ไดรั้บความกระทบกระเทือน ไม่มัน่ใจในการลงทุน และอาจจะเป็นช่องทางท่ีน าไปสู่การทุจริตของ
เจา้หน้าท่ี เพราะเจา้หน้าท่ีบางรายอาจจะอาศยัความก ากวมของกฎหมายตีความช่วยเหลือผูเ้สียภาษี 
โดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์ส่วนตวัและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผูเ้สียภาษีอากรได ้
นอกจากน้ีตวับทท่ีใช้เป็นหลกัในการจดัเก็บภาษีอากรตอ้งมีความชดัเจน ไม่ก ากวม รู้ว่าผูใ้ดบา้งมี
หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี เสียเม่ือไร เสียจากฐานอะไร ในอตัราเท่าใด วิธีเสียภาษีเป็นอยา่งไร อีกทั้งมีความ
ชดัเจนในการตีความกฎหมาย17 ความแน่นอนของกฎหมายภาษีน้ีจะช่วยให้การจดัเก็บภาษีท าไดง่้าย
ข้ึน เพราะผูเ้สียภาษีจะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีท่ีตนจะตอ้งเสีย 
 3)  หลกัความสะดวก 

ภาษีอากรท่ีดีนั้น ควรจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐจดัเก็บและผูเ้สียภาษีสามารถเสียภาษีได้
โดยสะดวก ทั้งสถานท่ีรับช าระ วิธีการช าระท่ีง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีบรรยากาศเหมาะสมชวนให้
อยากเสียภาษี ภาษีอากรท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีลดความไม่สะดวกของผูเ้สียภาษีอากรให้มากท่ีสุด

                                                           
14 นกัเศรษฐศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด ์
15 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
16 เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
17 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, ค  าอธิบายกฎหมายภาษีอากร, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536), น. 3. 

DPU



12 

เท่าท่ีจะมากได ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั ตลอดจนแบบพิมพ์รายการต่างๆ ตอ้ง่ายแก่การท า
ความเขา้ใจในการกรอกรายการ ตวัอย่าง การเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจากชาวนาก็ควรก าหนดเวลาช าระ
ภาษี หลงัจากท่ีชาวนาไดท้  าการเก็บเก่ียวผลผลิตเรียบร้อยแลว้ ให้ผูเ้สียภาษีการคา้เล็กๆ นอ้ยๆ ไดเ้สีย
ภาษีการคา้เป็นการเหมาปีละ 1 คร้ัง แทนท่ีจะตอ้งไปยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีการคา้ทุกเดือน 
หรือให้ผูเ้สียภาษีท่ีมีเงินไดท่ี้ตอ้งเสียเป็นจ านวนมากไดผ้่อนช าระเป็นงวดๆ ไดเ้ป็นตน้18 หลกัความ
สะดวกน้ีมีจุดประสงคส์ าคญัท่ีวา่ เม่ือประชาชนมีภาระหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีอากรให้แก่รัฐ รัฐก็ควรท่ีจะ
เป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีในการไปติดต่อเพื่อช าระภาษี19 
 4)  หลกัความประหยดั 

การบริหารงานเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีควรท่ีจะให้เสียค่าใชจ่้ายให้น้อยท่ีสุดทั้งต่อฝ่ายผู ้
จดัเก็บและฝ่ายผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีควรจะต ่ากวา่จ านวนเงินภาษีท่ีจะ
เก็บได ้และในขณะเดียวกนัการจดัเก็บภาษีก็ควรให้ไดผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด กระทบต่อการท างาน
ของเอกชนนอ้ยท่ีสุดดว้ย20 

กรู๊ฟ (Groves) ไดใ้ห้ทศันะในเร่ืองน้ีว่า “ภาษีใดท่ีมีหลกัเกณฑ์วิธีการสับสนยุ่งยากหรือ
ซบัซ้อนท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงไม่คุม้กบัจ านวนเงินภาษีท่ีเก็บได ้หรือผูเ้สียภาษีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใน
การเสียภาษีมากก็ไม่ควรจดัเก็บภาษีประเภทนั้น เพราะอาจท าให้ผูเ้สียภาษีอยากหลบเล่ียงภาษีหรือ
หนีภาษีได”้21 
 ต่อมา ไซมอน เจมส์ (Simon James) และ คริสโตเฟอร์ นอบส์ (Christopher Nobes) ไดมี้
การน าหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดีของ อดมั สมิธ (Adam Smith) มาท าการเรียบเรียงและเพิ่มเติม22 ดงัน้ี 

1) หลกัความเป็นธรรม 
ประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นประเทศหรือรัฐเดียวกนัไม่ว่าจะแตกต่างกนัในเช้ือชาติ ศาสนา 

ชั้นวรรณะ ฐานะดีหรือฐานะยากจน หรือแตกต่างกนัทางต าแหน่งหนา้ท่ีการงานก็ตามควรจะตอ้งเสีย
ภาษีอากร เพื่อบ ารุงประเทศชาติตามก าลงัความสามารถของตนโดยทดัเทียมกนั คนท่ีมีความสามารถ
มากควรเสียภาษีอากรมาก คนท่ีมีความสามารถนอ้ยควรเสียภาษีอากรนอ้ยตามส่วน23 

                                                           
18 พร้ิม  มนักลาง ปรีดี  บุญยงั และโกเมนทร์  สืบวเิศษ, วชิาภาษีอากรวา่ดว้ยเงินไดบุ้คคลธรรมดา,  

(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535), น. 4. 
19 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 32. 
20 เพ่ิงอ้าง, น. 33. 
21 พร้ิม  มนักลาง ปรีดี  บุญยงั และโกเมนทร์  สืบวเิศษ, เพ่ิงอ้าง, น. 4. 
22 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 8. 
23 พร้ิม มนักลาง ปรีดี บุญยงั และโกเมนทร์ สืบวเิศษ, เพ่ิงอ้าง, น. 4. 
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ระบบภาษีอากรท่ีดีจะตอ้งเป็นระบบท่ีมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผูเ้สียภาษีดว้ยกนั
เองและระหวา่งรัฐผูจ้ดัเก็บภาษีกบัประชาชนผูเ้สียภาษีอากรทั้งหลาย หลกัความเป็นธรรมน้ีนบัเป็น
หวัใจของระบบภาษีอากรท่ีดี ถา้หากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแลว้ความยินยอม
เสียภาษีโดยสมคัรใจ (Voluntary Compliance) ก็คงจะเกิดข้ึนไดย้าก24 

แนวความคิดเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางภาษีอากรมีรากฐานในทางทฤษฎีมาจากหลกั
ความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of Absolute Equity) และหลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์ (Principle 
of  Relative Equity) 

หลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of Absolute Equity) ระบบภาษีท่ีดีท่ีถือวา่เป็น
ธรรมตามหลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์จะตอ้งเป็นระบบภาษีอากรท่ีผูเ้สียภาษีทุกคนจะตอ้งเสียภาษี
คนละเท่าๆ กนั โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดท่ีว่าภาระค่าใชจ่้ายของรัฐบาลนั้นควรจะกระจายไปยงั
ประชาชนหรือผูเ้สียภาษีทุกคนในจ านวนท่ีเท่ากนั หากรัฐบาลของประเทศใดจดัเก็บภาษีตามหลกัน้ี ก็
จะพบวา่จ านวนภาษีท่ีผูเ้สียภาษีแต่ละรายจะตอ้งเสียจะมีค่าเท่ากบัรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลหารดว้ย
จ านวนผูเ้สียภาษีอากร ความเป็นธรรมตามหลกัน้ีสามารถน าไปใชไ้ดเ้ม่ือผูเ้สียภาษีทุกคนในประเทศ
มีฐานะทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกนั แต่ในความเป็นจริงฐานะทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีแต่ละคนไม่ได้
เท่าเทียมกนั ดงันั้น การจดัเก็บภาษีตามหลีกน้ีจึงก่อให้เกิดขอ้บกพร่องหลายประการ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในประเด็นท่ีวา่การจดัเก็บภาษีตามหลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์ไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถในการ
เสียภาษีท่ีแตกต่างกนั การก าหนดให้ผูเ้สียภาษีทุกคนเสียภาษีเท่ากนัหมดเช่นน้ี ย่อมท าให้ภาระภาษี
ของผูมี้เงินไดต้  ่าสูงกวา่ภาระภาษีของผูมี้เงินไดสู้ง นอกจากน้ียงัอาจพบวา่ผูเ้สียภาษีบางรายท่ีมีรายได้
ต ่ามากอาจไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะเสียภาษีก็ได ้จากขอ้บกพร่องดงักล่าวหลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์จึง
ไม่อาจใชใ้นทางปฏิบติั เพราะจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนในสังคม จึงเส่ือมความนิยมไปและ
จึงก่อใหเ้กิดหลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์ข้ึน25 

หลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์ (Principle of  Relative Equity) ความเป็นธรรมทางภาษี
อากรตามหลกัน้ีไม่ไดพ้ิจารณาท่ีผูเ้สียภาษีอากรแต่ละรายวา่จะตอ้งเสียภาษีใหก้บัรัฐเท่ากนัหรือไม่ แต่
พิจารณาท่ีจ านวนภาษีท่ีได้เสียไปเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับจากรัฐหรือเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษีแต่ละราย26 มาตรการในการใชเ้ป็นเคร่ืองวดัความสามารถ

                                                           
24 ศุภรัตน์  ควฒัน์กลุ, ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร (เอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายภาษีอากร 1 หน่วย

ท่ี 1-7), (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544), น. 54. 
25 เพ่ิงอ้าง. 
26 เพ่ิงอ้าง. 
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ของบุคคล ประกอบกบัการพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนแต่ละคนไดรั้บเน่ืองจากการคุม้ครอง
ดูแลของรัฐบาล ซ่ึงมีหลกัการอยู ่2 ประการท่ีพอจะถือเป็นหลกัในการพิจารณาได้27 คือ 

หลกัผลประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี ตามหลกัผลประโยชน์น้ีมีรากฐานจากแนวคิดท่ีวา่ ผู ้
ท่ีไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการใดๆ ของรัฐ จะตอ้งเป็นผูเ้สียภาษีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต
สินคา้หรือบริการเหล่านั้นตามสัดส่วนหรือขนาดของประโยชน์ท่ีตนไดรั้บ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ใน
การจดัเก็บภาษีตามหลกัผลประโยชน์ รัฐบาลก าลงัวางตนเสมือนหน่ึงเป็นเอกชนท่ีด าเนินกิจการต่างๆ 
ดงันั้น ผูใ้ดไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการของรัฐมากก็ตอ้งเสียภาษีให้กบัรัฐมากเช่นเดียวกบั
ในกรณีท่ีผูน้ั้นได้รับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการของภาคเอกชน ภาษีอากรท่ีจดัเก็บตามหลัก
ผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ภาษีการใชถ้นนหรือทางบางสาย ค่าธรรมเนียมผา่นทาง หรือค่าใบอนุญาตท าการ
ต่างๆ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี แมก้ารจดัเก็บภาษีตามหลกัผลประโยชน์จะมีขอ้ดีท่ีวา่ จ  านวนภาษีท่ีจดัเก็บ
สอดคล้องกบัการใช้จ่ายในการผลิตสินคา้หรือบริการของรัฐก็ตาม แต่ก็มีขอ้ยุ่งยากในทางปฏิบติั
หลายประการท่ีส าคญั คือ สินคา้และบริการสาธารณะหลายอยา่งท่ีรัฐจดัสรรให้กบัประชาชนนั้นไม่
อาจก าหนดมูลค่าของประโยชน์ท่ีแต่ละคนไดรั้บ เช่น การป้องกนัประเทศ กระบวนการยุติธรรม เป็น
ตน้ นอกจากน้ี แมสิ้นคา้หรือบริการสาธารณะบางอย่างอาจวดัมูลค่าของประโยชน์ท่ีแต่ละคนไดรั้บ
ได้ แต่ก็มีปัญหาว่าควรจะเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์หรือไม่ เพราะ ประโยชน์ดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ทางสังคม เช่น การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาท่ีรัฐจดัสรรให้เต็มตามค่าใชจ่้ายของรัฐ อาจท าให้
คนยากจนไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาก็ได ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียในทา้ยท่ีสุดกบัสังคมนั้น28 

หลกัความสามารถในการเสียภาษี การจดัเก็บภาษีตามหลกัความสามารถในการเสียภาษี
จะวดัความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลไดจ้ากทรัพยสิ์น รายได ้หรือการใชจ้่ายของแต่ละบุคคล
เป็นเกณฑ์ก าหนดจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียภาษี ผูท่ี้มีความสามารถในการเสียภาษีมากก็ตอ้งเสียภาษี
ให้กบัรัฐมาก ผูท่ี้มีความสามารถในการเสียภาษีให้กบัรัฐน้อยก็ควรเสียภาษีให้กบัรัฐน้อยตามขนาด
ความสามารถในการเสียภาษีของตน29 

อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้ให้การสนับสนุนหลักความสามารถโดยกล่าวไวว้่า 
“พลเมืองของทุกรัฐควรบริการเพื่อบ ารุงรัฐบาลในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัความสามารถของแต่ละ

                                                           
27 พร้ิม  มนักลาง ปรีดี  บุญยงั และโกเมนทร์  สืบวเิศษ, เพ่ิงอ้าง, น. 4 - 5. 
28 ศุภรัตน์  ควฒัน์กลุ, เพ่ิงอ้าง, น. 48. 
29 เพ่ิงอ้าง. 
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คน หรือนยัหน่ึงตามสัดส่วนแห่งรายไดท่ี้เคา้แต่ละคนมีข้ึน ภายใตค้วามคุม้ครองของรัฐ การจดัเก็บ
ภาษีจะมีลกัษณะเป็นการเสมอภาคหรือไม่ ยอ่มแลว้แต่วา่ไดย้ดึหลกัน้ีหรือไม่”30 

การจดัเก็บภาษีตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีจะเก่ียวโยงกบัทฤษฎีการเสียสละ
เท่ากนั (Equal Sacrifice Theory) เป็นส าคญั ทั้งน้ี เพราะวา่การเสียภาษี คือ การเสียสละความพึงพอใจ
หรืออรรถประโยชน์ (Utility) ของเงินท่ีมีอยูใ่หก้บัรัฐนัน่เอง ทฤษฎีการเสียสละเท่ากนัแบ่งออกเป็น 3 
ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณ์เท่ากนั (Equal Absolute Sacrifice Theory) ตามทฤษฎีน้ีผูเ้สีย
ภาษีทุกคนควรเสียอรรถประโยชน์ในจ านวนท่ีเท่ากนั เน่ืองจากความพึงพอใจของเงินแต่ละหน่วยจะ
มีค่าลดลงเม่ือมีเงินมากข้ึน ดงันั้นการจดัเก็บภาษีท่ีจะท าให้ผูเ้สียภาษีแต่ละรายเสียอรรถประโยชน์ใน
จ านวนเท่าๆ กนั จึงตอ้งเก็บจากผูมี้รายไดสู้งเป็นจ านวนเงินมากกวา่ท่ีเก็บจากผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่31 2) 
ทฤษฎีการเสียสละตามสัดส่วนเท่ากนั (Equal Proportional Sacrifice Theory) ทฤษฎีน้ีผูเ้สียภาษีทุก
คนควรเสียอรรถประโยชน์ท่ีตนมีอยู่ในสัดส่วนเดียวกันทั้ งหมด ซ่ึงหมายความว่าผู ้ท่ี มี
อรรถประโยชน์อยูม่ากตอ้งเสียอรรถประโยชน์คิดเป็นจ านวนหน่วยมากกวา่ผูท่ี้มีอรรถประโยชน์อยู่
นอ้ย ดงันั้นการจดัเก็บภาษีตามทฤษฎีน้ีจึงตอ้งเก็บจากผูมี้รายไดสู้งเป็นจ านวนเงินมากกวา่ท่ีเก็บจากผู ้
ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า และจะตอ้งเก็บมากกว่ากรณีตามทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณ์เท่ากนัด้วย32 และ 3) 
ทฤษฎีการเสียสละส่วนเพิ่มเท่ากนั (Equal Marginal Sacrifice Theory) ตามทฤษฎีน้ีผูเ้สียภาษีทุกคน
ควรเสียอรรถประโยชน์ท่ีตนมีอยูจ่นกระทัง่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มหรืออรรถประโยชน์หน่วยทา้ย
ของผูเ้สียภาษีแต่ละรายเท่ากนั การเก็บภาษีตามทฤษฎีน้ีจะเป็นการเก็บภาษีท่ีมีอตัรากา้วหนา้มากท่ีสุด 
เม่ือเทียบกับสองทฤษฎีแรก นอกจากน้ีการจัดเก็บภาษีตามทฤษฎีน้ีจะท าให้ผู ้เ สียภาษีเสีย
อรรถประโยชน์รวมกนัทั้งส้ินนอ้ยท่ีสุด33 

การจดัเก็บภาษีตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีโดยอาศยัทฤษฎีการเสียสละตามท่ี
กล่าวข้างต้น จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมสองด้านด้วยกัน คือ ความเป็นธรรมในแนวนอน 
(Horizontal Equity) และความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) 

ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้สียภาษีมีฐานะเท่าเทียม
กนัในภาวะแวดลอ้มเหมือนกนั ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น คนท่ีมีความสามารถในการ
เสียภาษีอากรเท่าเทียมกันจะต้องเสียภาษีอากรเท่าเทียมกัน เช่น ถ้าใช้รายได้เป็นเคร่ืองมือวดั

                                                           
30 สุเกตุ  อภิชาตชุตร, หลกัความเป็นธรรมแห่งสังคม (สรรพกรสาส์น), (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2501),             

น. 30 - 41. 
31 ศุภรัตน์  ควฒัน์กลุ, เพ่ิงอ้าง, น. 49. 
32 เพ่ิงอ้าง. 
33 เพ่ิงอ้าง. 
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ความสามารถในการเสียภาษี ก็หมายความวา่ บุคคลท่ีอยูใ่นฐานะเดียวกนั เม่ือมีรายไดจ้  านวนท่ีเท่ากนั
ตอ้งเสียภาษีในจ านวนท่ีเท่ากนั จึงก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมตามแนวนอน34 

ความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้สียภาษีในฐานะระดบัไม่เท่า
เทียมกนัควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น คนท่ีมีความสามารถในการช าระภาษีต่างกนัควรจะ
เสียภาษีอากรต่างกนั โดยจ านวนภาษีอากรท่ีเสียต่างกนันั้นจะตอ้งเป็นความแตกต่างท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ความเป็นธรรมในแนวตั้งน้ีแมจ้ะมีขอ้ดีในการสร้างความเป็นธรรมมากท่ีสุดก็ตาม แต่อาจจะเกิด
ปัญหาในทางปฏิบติัได ้เพราะเป็นการยากท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์วา่คนท่ีมีก าลงัความสามารถในการ
ช าระภาษีต่างกนั ควรจะเสียภาษีอากรต่างกนัเท่าใดจึงจะเป็นธรรม35 

นอกจากน้ี รัฐตอ้งมีการจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
คร้ังใหม่ เพื่อให้ความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้ระหว่างประชาชนลดลง เพราะเม่ือประชาชนเข้าไป
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เงินไดจ้ากการท างาน เงินไดท่ี้เกิดจากน ้ าพกัน ้ าแรงหรือ
เงินได้ท่ีงอกเงยจากทรัพยสิ์นล้วนแล้วแต่เป็นเงินท่ีแต่ละคนได้มาอนัน าไปสู่ความเหล่ือมล ้ าหรือ
ความไม่เสมอภาคดา้นรายได ้ก่อให้เกิดปัญหาในดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีสาเหตุ คือ 1) ส่ิงท่ีติด
ตวัปัจเจกชนมาแต่ก าเนิด ไม่วา่จะเป็นฐานะทางทรัพยสิ์น ทางการเงิน ทางการงาน หรือความสามารถ
พิเศษเฉพาะตวั หรือพรสวรรค ์เป็นตน้ ย่อมท าให้มีโอกาสในการสร้างรายไดม้ากกว่าคนทัว่ๆ ไปท่ี
ไม่มีเลยจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความไม่เสมอภาคกนัข้ึน 2) การศึกษา บุคคลใดมีโอกาสศึกษา
ในระดบัท่ีสูงย่อมท่ีจะมีความรู้ หรือโอกาสในการหารายได้มากกว่า หรือมีทางเลือกมากกว่าผูมี้
ความรู้การการศึกษาท่ีต ่า 3) ความมุ่งมัน่ในการท างานและการออมเงิน บุคคลท่ีท างานหนกักวา่และ
สามารถเก็บเงิน มธัยสัถ์กวา่บุคคลซ่ึงท างานไดเ้งินมาก แต่กลบัฟุ่มเฟือย ยอ่มมีเงินเหลือเก็บมากกวา่ 
จึงสามารถน าเงินออมไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้มากข้ึนอีก และ 4 ) ลกัษณะ
เฉพาะตวัของแต่ละคน ไม่วา่จะมีความแตกต่างกนัทางเพศ ศาสนา เช้ือชาติ อาย ุวฒิุภาวะ เป็นตน้36 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เป็นสาเหตุของความเหล่ือมล ้ าหรือความไม่เสมอภาคระหว่าง
ประชาชนแต่ละคนควรจะน าแนวความคิดหรือนโยบายการกระจายรายไดค้ร้ังใหม่มาปฏิบติัให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อน ามาซ่ึงการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมหรือเสมอภาคมากข้ึน เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า
รายไดใ้นสังคม โดยเขา้ไปแทรกแซงระบบตลาด หรือโดยการจดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอีก

                                                           
34 เพ่ิงอ้าง, น. 50. 
35 เพ่ิงอ้าง. 
36 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 13. 
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คร้ัง ดว้ยวิธีท่ีรัฐดึงเงินออกจากกระเป๋าคนรวยไปสู่คนจน เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงการกระจายรายไดท่ี้เป็น
ธรรมหรือเสมอภาคในสังคมมากข้ึน37 

2)   หลกัความแน่นอนชดัเจนในการจดัเก็บภาษี 
ภาษีอากรท่ีดีนั้น รัฐจะตอ้งมีนโยบายก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เวลา สถานท่ีเสียภาษี 

จ านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสียไวโ้ดยชัดเจนและมีความแน่นอนแก่ผูเ้สียภาษี ตอ้งไม่มีการใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจหรือไม่มีความแน่นอนชดัเจนเก่ียวกบัความรับผิดในการเสียภาษี38 

3)   ความสะดวกในการเสียภาษี 
ภาษีอากรท่ีดีนั้น ควรจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐจดัเก็บและผูเ้สียภาษีสามารถเสียภาษีได้

โดยสะดวก ทั้งสถานท่ีรับช าระ วธีิการช าระท่ีง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
4)   ความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
หมายความของหลกัการน้ี คือ ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีจะตอ้งมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบ

กบัรายไดท่ี้จะไดรั้บมาจากการจดัเก็บภาษี39 
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีและการให้ความร่วมมือในการเสียภาษี มี

หลกัวา่ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีของเจา้หนา้ท่ีและค่าใชจ่้ายในการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายของผูเ้สียภาษีควรตอ้งต ่าท่ีสุด เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัเก็บภาษีท่ี
ผลกระทบต่อรายไดข้องรัฐบาลท่ีเกิดจากการจดัเก็บภาษี หากรัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมากในการ
บริหารจดัเก็บให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ รัฐก็จะไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายสาธารณะ ดงันั้น รัฐตอ้ง
สามารถจดัเก็บภาษีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้จดัเก็บภาษีไดม้าก โดยมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ
ภาษีนอ้ยท่ีสุด40 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของผูเ้สียภาษีถือเป็น
ภาระท่ีเพิ่มข้ึนแก่ผูเ้สียภาษีเพราะนอกจากผูเ้สียภาษีตอ้งเสียเงินเป็นค่าภาษีแลว้ ยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที
เก่ียวกบัการด าเนินการในการจ่ายภาษีให้แก่รัฐอีก หากค่าใชจ่้ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบติั
ตามกฎหมายภาษีสูงแลว้ อาจน าไปสู่การลดลงอยา่งมากของรายไดท่ี้ใชจ้่ายได ้(Disposable Income) 
และความไม่เตม็ใจในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษี41 

                                                           
37 เพ่ิงอ้าง, น. 12 - 14. 
38 เพ่ิงอ้าง, น. 8. 
39 เพ่ิงอ้าง. 
40 เพ่ิงอ้าง, น. 34. 
41 เพ่ิงอ้าง. 
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ส่วนในกรณีท่ีรายไดข้องรัฐจากการจดัเก็บภาษีจะนอ้ยลง เน่ืองจากผูเ้สียภาษีไม่เต็มใจท่ี
จะจ่ายภาษีเพราะมีค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีท่ีสูงและน าไปสู่ปัญหาการหลบหลีกหรือ
หนีภาษี หากค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการบริหารจดัเก็บภาษีของเจา้หน้าท่ีสูงและค่าใช้จ่ายในการให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของผูเ้สียภาษีสูงแลว้ จะท าให้รัฐสูญเสียรายไดจ้ากการ
จดัเก็บภาษีจ านวนมาก ดงันั้น การจดัเก็บภาษีตามหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีและ
การใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษี รัฐจะตอ้งถือหลกัจดัเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่า แต่เก็บภาษีไดม้ากและ
ทัว่ถึง42 

หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ นอกจากค่าใชจ่้ายในการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของผูเ้สียภาษีท่ีต ่าแลว้ ภาษีตอ้งก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีไม่ตั้งใจให้เกิดแก่ผู ้
เสียภาษีนอ้ยท่ีสุด (Minimum Unintended Effect) หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนการตดัสินใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัน ามาซ่ึงผลไม่จูงใจให้ผูเ้สียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยท่ีสุด (The 
Disincentive Effect)43 

เน่ืองจากภาษีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษี กล่าวคือ ผูเ้สียภาษี
อาจเลือกท่ีจะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตนชอบและตนเองถนดั หรือผูเ้สียภาษีอาจเลือกท่ี
จะท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่ถูกจดัเก็บภาษี หรืออาจจะเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกจดัเก็บ
ภาษีไม่สูงแทนกิจกรรมท่ีถูกจดัเก็บภาษีท่ีสูง อนัเป็นการกระทบกระเทือนต่อผลการตดัสินใจของผู ้
เสียภาษี44 การบิดเบือนของภาษีท่ีก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ี เรียกว่า “ภาระ
ส่วนเกิน (Excess Burden)” หรือ “ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ (Deadweight Loss)” ผลคือรัฐบาลอาจ
ไดรั้บรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีนอ้ยลง ดงันั้น ภาษีท่ีดีเม่ือรัฐท าการจดัเก็บภาษีแลว้จะตอ้งไม่มีผลท า
ใหป้ระชาชนไม่อยากท างาน หรือท างานนอ้ยลง หรือท าใหบ้รรดาธุรกิจต่างๆ หมดความตอ้งการท่ีจะ
ลงทุนเพราะเกรงวา่ผลก าไรท่ีไดรั้บภายหลงัท่ีหกัภาษีแลว้จะไม่คุม้กบัการเส่ียงในการลงทุน จะเห็น
ไดว้า่ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการบิดเบือนของภาษีท่ีก่อให้เกิดผลไม่จูงใจให้ท ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสามารถก่อความสูญเสียดา้นรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาล45 

หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ ภาษีท่ีดีนั้ นจะต้องมีลักษณะเป็นกลางในทาง
เศรษฐกิจให้มากท่ีสุด กล่าวคือ จะตอ้งกระทบกระเทือนการท างานของกลไกในทางเศรษฐกิจน้อย
ท่ีสุด เช่น ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีจากสินคา้โดยทัว่ไปไม่มีการยกเวน้ การเก็บภาษีในลกัษณะน้ีจะไม่มี

                                                           
42 เพ่ิงอ้าง. 
43 เพ่ิงอ้าง, น. 40. 
44 เพ่ิงอ้าง. 
45 เพ่ิงอ้าง. 
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ผลกระทบกระเทือนต่อการตดัสินใจบริโภคของผูเ้สียภาษี หรือกระทบกระเทือนนอ้ยท่ีสุด การเก็บ
ภาษีในลกัษณะน้ีจึงมีความเป็นกลาง แต่ในกรณีรัฐบาลเก็บภาษีจากสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง
เพียงประเภทเดียวโดยเฉพาะ การเก็บภาษีในลกัษณะน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนต่อผลการตดัสินใจ
บริโภคของผูบ้ริโภค การเก็บภาษีในลกัษณะน้ีจึงไม่มีความเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีสินคา้
และบริการท่ีเป็นโทษ เช่น บุหร่ี สุรา เป็นตน้ รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางของภาษีอากรเป็น
เคร่ืองมือจ ากดัการบริโภคหรือบงัคบัการเลือกบริโภคให้เหมาะสมได้46 
 2.1.5  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 
  กฎหมายภาษีอากรทุกฉบบั จะมีหวัขอ้ส าคญัๆ อนัเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบบันั้นๆ 
ซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 6 หวัขอ้ดว้ยกนั คือ 
  1)  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร 
   ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือบุคคลผูอ้ยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษี จะเป็นใครบ้างนั้นย่อม
แลว้แต่กฎหมายฉบบันั้นๆ จะก าหนด แต่โดยทัว่ไปมกัไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย47 
  2)  ฐานภาษีอากร 
   ฐานภาษีอากรในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมูลเหตุใหต้อ้งเสียภาษีอากร เช่น 
การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน หรือการใช้จ่าย เป็นต้น แต่ฐานภาษีอากรในความหมายอย่างแคบ 
หมายถึง ส่ิงท่ีรองรับอตัราภาษีอากร (ภาษีอากรท่ีตอ้งเสีย = ฐานภาษี × อตัราภาษีอากร)48 
  3)  อตัราภาษีอากร 
   อตัราภาษีอากรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ อตัราภาษีอากรแบบคงท่ี 
อตัราภาษีอากรแบบกา้วหน้า และอตัราภาษีอากรแบบถดถอย โดยการพิจารณาว่าอตัราภาษีอากรมี
การเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรในกรณีท่ีฐานภาษีอากรมีจ านวนเปล่ียนแปลงไป ถา้จ านวนของฐานภาษี
อากรเปล่ียนแปลงไปไม่วา่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง แต่อตัราภาษีอากรยงัคงเท่าเดิม เรียกอตัราภาษีอากร
ลกัษณะน้ีวา่ อตัราภาษีอากรแบบคงท่ี แต่ถา้กรณีท่ีฐานภาษีอากรมีจ านวนเพิ่มข้ึนและอตัราภาษีอากร
ก็เพิ่มข้ึนดว้ย เรียกอตัราภาษีอากรลกัษณะน้ีวา่ อตัราภาษีอากรแบบกา้วหนา้ และกรณีท่ีฐานภาษีอากร
มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนแต่อตัราภาษีอากรกลบัลดลง เรียกอตัราภาษีอากรในลกัษณะน้ีวา่ อตัราภาษีอากร
แบบถดถอย49 

                                                           
46 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, เพ่ิงอ้าง, น. 24 - 25. 
47 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557) น. 2. 
48 เพ่ิงอ้าง, น. 2. 
49 เพ่ิงอ้าง, น. 2 - 3. 
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  4)  การประเมินการเก็บภาษี 
   ในปัจจุบนัการประเมินการเก็บภาษีอากร ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเป็นผูท้  าการประเมินด้วย
ตนเอง โดยการประเมินหรือค านวณตามวิธีการและตามก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด แลว้ยื่น
แบบรายการช าระภาษีอากรตามจ านวนท่ีพึงช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร
ไม่ท าการประเมินภาษีหรือท าการประเมินภาษีแลว้ แต่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ก็จะมีการประเมิน
ภาษีในภายหลงัโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจประเมินให้ผูเ้สียภาษีเสียภาษีท่ี
ตอ้งรับผดิช าระเงินเพิ่ม หรือเพิ่มเบ้ียปรับก็ได ้ตามแต่ขอ้เทจ็จริง50 
   บางกรณีแมย้งัไม่ถึงก าหนดเวลาช าระภาษีอากร เจา้พนักงานประเมินก็อาจด าเนินการ
ประเมินล่วงหน้าให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรตอ้งช าระภาษีอากรก่อนถึงก าหนดเวลาได้ ในหลายๆ 
กรณีกฎหมายยงัก าหนดให้ผูจ่้ายเงินไดเ้ป็นผูด้  าเนินการหกัภาษีจากจ านวนเงินท่ีจ่ายแลว้น าส่งต่อเจา้
พนกังานภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัท่ีเรียกกนัวา่ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ภาษีท่ีถูกหกัไวก่้อนน้ีมกัถือเป็น
เครดิตของผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี ซ่ึงสามารถน าไปหักออกจากจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียเม่ือถึงก าหนดเวลา
หรืออาจไดรั้บคืน ถา้ถูกหกัไวเ้กินจ านวนท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจะตอ้งเสีย51 
  5)  การอุทธรณ์ภาษีอากร 
   ในกรณีเกิดปัญหาขอ้เท็จจริงหรือปัญหาขอ้กฎหมายขดัแยง้พิพาทกนัระหว่างผูเ้สียภาษี
อากรกบัผูจ้ดัเก็บภาษีอากร อาจจะเป็นกรณีพิพาทกนัเก่ียวกบัจ านวนเงินภาษีอากรท่ีตอ้งเสีย อ านาจ
การประเมินเรียกเก็บภาษีอากร และผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีอากรตอ้งการให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่ 
กฎหมายมกัก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรปฏิบติัตามขั้นตอนและวธีิหาขอ้ยุติให้ครบถว้นเสียก่อน 
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิในการน าคดีข้ึนสู่ศาลได้52  
  6)  เบ้ียปรับ เงินเพิ่มและโทษ 
   ผูท่ี้ไม่ช าระภาษีอากรจะตอ้งรับผดิในจ านวนภาษีอาหรท่ีไม่ช าระ พร้อมดว้ยเบ้ียปรับ หรือ
เงินเพิ่มเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอีกต่างหาก ถ้ามีการฝ่าฝืนไม่ช าระ กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงาน
ด าเนินการยึดทรัพย์ของผูค้ ้างช าระภาษีอากรไปขาดทอดตลาด เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการขาย
ทอดตลาดมาช าระภาษีอากรท่ีคา้งช าระไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องศาล นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่ช าระภาษีอากรยงัอาจ
ตอ้งรับโทษทางอาญาอีกดว้ย53 
 

                                                           
50 เพ่ิงอ้าง, น. 3. 
51 เพ่ิงอ้าง, น. 3. 
52 เพ่ิงอ้าง, น. 3. 
53 เพ่ิงอ้าง, น. 3 - 4. 
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2.2  หลกัการเกี่ยวกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมี

ลกัษณะพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นราย
ปี บางกรณีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินได ้กฎหมายจะก าหนดให้ผูจ่้ายท าหนา้ท่ี
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

2.2.1  โครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีท่ีเก็บจากหน่วยเสียภาษี คือ บุคคลธรรมดา ผูถึ้งแก่

ความตายในระหวา่งปีภาษี กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง และห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล โดยเก็บจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีหน่วยเสียภาษีดงักล่าวไดรั้บ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น 
เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ น าไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ซ่ึงอตัรา
ภาษีท่ีจดัเก็บน้ีใชอ้ตัราภาษีส่วนเพิ่มหลายอตัรากบัช่วงเงินไดห้ลายช่วงซ่ึงผลท่ีออกมาก็คือ เงินไดย้ิ่ง
มากเท่าไหร่อตัราภาษีเฉล่ียยิง่สูงข้ึนมากเท่านั้น54 

  การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามปกติจะเสียกนัปีละคร้ังภายในเดือนมีนาคมของทุก
ปี โดยน าเงินไดท่ี้ไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีผา่นมาน ามาค านวณภาษี อยา่งไรก็ตาม มีผูมี้เงินไดบ้างประเภท
ตอ้งเสียภาษีปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5)55(6)56(7)57 หรือ (8)58 ซ่ึงภาษี
คร้ังแรกจะตอ้งเสียภาษีในเดือนกนัยายนของทุกปี โดยน าเงินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายนมาค านวณภาษี ส่วนคร้ังท่ีสองเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมตามปกติ โดยน าเงินไดท่ี้ไดรั้บ
ตลอดทั้งปีภาษีท่ีผา่นมา มาค านวณเสียภาษีไม่วา่จะเป็นเงินไดท่ี้ไดเ้สียภาษีไปแลว้ในคร้ังแรกหรือไม่

                                                           
54 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, เพ่ิงอ้าง, น. บทน า. 
55 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้เน่ืองจากการให้เช่าทรัพย์สิน 

กรมสรรพากร, “ความรู้เร่ืองภาษี(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559,  
จาก http://www.rd. go.th/publish/553.0.html  

56 เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี 
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืนซ่ึงจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว ้(กรมสรรพากร. ความรู้เร่ืองภาษี
(ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559, จาก http://www.rd.go.th/publish/553.0.html  

57 เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระ ในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ, 
กรมสรรพากร, “ความรู้เร่ืองภาษี(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559, 
จาก http://www.rd.go.th/publish/553.0.html  

58 เงินไดจ้ากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพยห์รือ
การอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 แลว้ กรมสรรพากร, “ความรู้เร่ืองภาษี(ออนไลน์),”  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559, จาก http://www.rd.go.th/publish/553.0.html  
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ก็ตาม เป็นเงินภาษีเท่าใด ใหน้ าภาษีท่ีเสียไปแลว้ในคร้ังแรกมาหกัออก แลว้คงเสียภาษีแต่เพียงจ านวน
ท่ีย ังขาดอยู่  นอกจากน้ีมีผู ้มี เ งินได้บางคนอาจขอเสียภาษี เ งินได้เหมาเป็นงวดก็ได้ ได้แก่ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้รายยอ่ยท่ีไม่มีเงินไดอ้ยา่งอ่ืนอีก59 

  หากผูมี้เงินได้ไม่เสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือเสียภาษีแล้วแต่ไม่ถูกต้อง
ครบถว้น เจา้พนกังานประเมินยอ่มมีอ านาจตรวจสอบ ไต่สวน และประเมินเรียกเก็บภาษีพร้อมดว้ย
เบ้ียปรับและเงินเพิ่มจากผูมี้เงินได้ได้อีก นอกจากน้ีผูมี้เงินได้ยงัอาจตอ้งรับโทษทางอาญาอีกส่วน
หน่ึงดว้ย60 

  อยา่งไดก้็ตาม ถา้ผูมี้เงินไดเ้ห็นวา่การประเมินภาษีของเจา้พนกังานไม่ถูกตอ้ง ผูมี้เงินไดก้็
มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้การประเมิน เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวนิิจฉยัอยา่งไรแลว้ หากผูมี้เงินไดไ้ม่พอใจ ก็
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลหรือฟ้องศาลไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์61 

2.2.2  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหวา่งปีท่ีผา่นมา โดยมี

สถานะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
1)  บุคคลธรรมดา 

  สภาพบุคคลนั้นยอ่มเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ 
ดว้ยเร่ืองบุคคล มาตรา 15 คือ สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารก และส้ินสุดลง
เม่ือตาย หากบุคคลดงักล่าวมีรายไดถึ้งเกณฑ์ขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดท่ีจะตอ้งเสียภาษี บุคคลนั้น
ก็มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ อาย ุ
ความสามารถ หรือสัญชาติ เอาไว ้ถา้มีเงินไดท่ี้เป็นเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
บุคคลนั้นก็มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา62 
  ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถ เสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นผูอ้ยู่ในต่างประเทศมีเงินได้ และเงินได้นั้นเกิดข้ึนในปีภาษี กฎหมายก็ได้
ก าหนดผูมี้หนา้ท่ีในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีแทนไวเ้ป็นกรณีพิเศษ63 

                                                           
59 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, เพ่ิงอ้าง, น. บทน า. 
60 เพ่ิงอ้าง. 
61 เพ่ิงอ้าง. 
62 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 56. 
63 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 57. 
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  ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นสามีภริยากนั กฎหมายไดใ้ห้สิทธิผูเ้สียภาษี
เลือกยื่นรายการและเสียภาษี โดยจะยื่นรายการและเสียภาษีร่วมกนั หรือแยกต่างหากจากคู่สมรสก็
ได้64 โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 57ฉ ไดก้ าหนดให้สามีและภริยามีหนา้ท่ียื่นรายการและเสียภาษี
ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนเองไดรั้บ ส่วนกรณีเงินไดพ้ึงประเมินใดไม่สามารถแยกไดว้า่เป็นเงิน
ไดพ้ึงประเมินของสามีหรือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของภริยา กฎหมายให้สิทธิเลือกได ้เช่น ให้ถือว่า
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง หรือเฉพาะเงินไดต้ามมาตรา 40(8) จะแบ่งเงิน
ไดพ้ึงประเมินเป็นของสามีและภริยาตามส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้ถา้ตกลงกนัไม่ไดใ้ห้ถือเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินฝ่ายละก่ึงหน่ึง ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ย  

2)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
  หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลง
เขา้ทุนกนัไม่วา่จะเป็นเงิน แรงงาน หรือทรัพยสิ์น ฯลฯ เพื่อกระท ากิจการร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคท่ี์
จะแบ่งปันผลก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีท านั้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนตอ้งรับผิดร่วมกนัในหน้ี
ของหา้งหุน้ส่วนโดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ65 
  หา้งหุน้ส่วนสามญัอาจจดทะเบียนใหมี้สภาพเป็นนิติบุคคลก็ได ้ถา้เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั
จดทะเบียนจะไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะอยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
แทน66 
  คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงกระท าการ
ร่วมกนัอนัมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั67 คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลมีลกัษณะเหมือนกบัห้างหุ้นส่วน
สามญั ต่างกนัเพียงในดา้นวตัถุประสงค ์คือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลไม่จ  าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์
จะแบ่งปันผลก าไรท่ีจะพึงไดแ้ต่กิจการท่ีท าร่วมกนั เช่น การจดัการแสดงเพื่อหารายไดน้ าไปบริจาค
                                                           

64 ปัจจุบนัไดมี้การยกเลิก ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และ 57 เบญจ และเพ่ิมความในมาตรา 57 ฉ โดย
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญท่ี 17/2555 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ท่ีวินิจฉัยวา่ “การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากสามีและ
ภริยาตามมาตรา 57 ตรี และ 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการจ ากดัสิทธิสามีและภริยาในการยื่นรายการและ
เสียภาษี ไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง และยงัเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองสถานะของบุคคลภายหลงัการสมรส ซ่ึงขดัแยง้ต่อมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 บทบญัญติัตามมาตรา 57 ตรี และ 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากรจึงใชบ้งัคบัไม่ได”้  

65 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 11. 
66 เพ่ิงอ้าง.  
67 ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบบัท่ี 39) พ.ศ. 2557. 
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ใหแ้ก่ผูทุ้กขย์าก ดงันั้น คณะบุคคลเหล่านั้นตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในนามของคณะบุคคลท่ี
มิใช่นิติบุคคล68 
  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลมีหนา้ท่ีของเสียภาษีเงินได ้โดยการยื่น
แบบแสดงรายการในช่ือห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลนั้นเป็นหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของผูอ้  านวยการ หรือผูจ้ดัการ69 

3)  ผูถึ้งแก่ความตายระหวา่งปีภาษี 
  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นใชเ้งินไดเ้ป็นฐานในการจดัเก็บ ฉะนั้น ความตายของบุคคล
จึงไม่เป็นเหตุท าใหรั้ฐไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากเงินไดท่ี้บุคคลนั้นไดรั้บก่อนหรือหล ัถึงแก่ความตาย 
โดยในส่วนของการถึงแก่ความตายนั้นจะเป็นกรณีถึงแก่ความตายระหวา่งปีภาษี คือ ระหวา่งวนัท่ี 1 
เมษายน ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม หรือจะเป็นกรณีถึงแก่ความตายก่อนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก็ได ้
เม่ือการตายท าให้ส้ินสุดการมีสภาพบุคคล กฎหมายจึงได้ก าหนดให้ผูจ้ดัการมรดก ทายาท หรือผู ้
ครอบครองทรัพยม์รดกของผูถึ้งแก่ความตายเป็นบุคคลผูมี้หน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการแทนผูถึ้งแก่
ความตาย หากผูถึ้งแก่ความตายมีเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดใหต้อ้งเสียภาษี70 
  การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึงตอ้งเสียในช่ือของผูถึ้งแก่ความตายนั้น กฎหมาย
ก าหนดให้ผูย้ื่นรายการรวมเงินไดพ้ึงประเมินของผูต้าย และกองมรดกท่ีไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึง
แก่ความตายเป็นยอดเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งยื่นทั้งส้ิน กล่าวคือ มีหน้าท่ีเสียภาษีเฉพาะในปีท่ีถึงแก่
ความตายเพียงปีเดียวเท่านั้น แต่หากในปีภาษีต่อๆไป ถา้กองมรดกของผูต้ายยงัมิไดแ้บ่งและมีเงินได้
พึงประเมินถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งเสียภาษีก็ให้เสียภาษีในช่ือกองมรดกของผูต้าย แต่ถา้ไดแ้บ่งกองมรดกกนั
แล้ว และผูไ้ดรั้บส่วนแบ่งมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งเสียภาษี ผูมี้เงินได้ตอ้งยื่นแบบแสดง
รายการในช่ือตนเอง (บุคคลธรรมดา) ต่อไป71 

4)  กองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง 
  เม่ือบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้ นอาจมีดอกผลงอกเงยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดเพิ่มพนูข้ึนก็ได ้เป็นตน้วา่ เงินฝากธนาคารมีดอกเบ้ีย ท่ีดินตึกแถวมีค่าเช่า สัตวต์ก
ลูก หรือหุน้ท่ีถือไวใ้นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนมีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร ดอกผลหรือประโยชน์ท่ี
งอกเงยเพิ่มพนูข้ึนน้ี ถือเป็นเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี เงินไดด้งักล่าวถา้เกิดข้ึนในปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความ
ตาย ก็ตอ้งเสียภาษีในนามของผูถึ้งแก่ความตายนั้น แต่ถา้เกิดข้ึนในปีภาษีถดัจากปีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความ

                                                           
68 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 11. 
69 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 56 วรรคสอง. 
70 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 57 ทว.ิ 
71 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 10. 
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ตาย ก็ตอ้งเสียในนามของกองมรดกของผูต้าย และการเสียภาษีในนามกองมรดกของผูต้ายน้ีจะส้ินสุด
ลงในปีภาษีก่อนท่ีจะมีการแบ่งมรดกใหแ้ก่ทายาท เพราะกองมรดกท่ีจะอยูใ่นข่ายมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี
นั้น หมายถึง กองมรดกท่ียงัมิได้มีการแบ่ง สรุปแล้วการเสียภาษีในนามกองมรดกของผูต้ายย่อม
เร่ิมตน้ตั้งแต่ปีภาษีถดัจากปีท่ีผูต้ายถึงแก่ความตายและส้ินสุดลงในปีภาษีก่อนท่ีจะมีการแบ่งมรดก72 
เม่ือกองมรดกไม่มีสภาพบุคคล กฎหมายจึงไดก้ าหมดให้มีผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดง
รายการไวท้  านองเดียวกนักบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีประเภทผูถึ้งแก่ความตาย ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการมรดก ทายาท 
หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดกแลว้แต่กรณี73 

2.2.3  ฐานภาษี 
  กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร ไดใ้หค้  านิยาม “ฐานภาษี” ไวด้งัน้ี 
  ฐานภาษี ในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมูลเหตุใหต้อ้งเสียภาษีอากร เช่น การ

มีรายได ้การมีทรัพยสิ์น หรือการใชจ่้าย เป็นตน้ ในความหมายอยา่งแคบ หมายถึง ส่ิงท่ีรองรับอตัรา
ภาษีอากร (ภาษีอากรท่ีตอ้งเสีย = ฐานภาษี × อตัราภาษีอากร)74 

  แนนซี วอลล ์(Nancy Wall) ไดใ้หค้  านิยาม “ฐานภาษี” ไวด้งัน้ี 
  ฐานภาษี หมายถึง แหล่งท่ีมาทั้ งหมดของรายได้ในการจดัเก็บภาษี เช่น ก าไรของนิติ

บุคคลเป็นแหล่งท่ีมาในการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตวัปัจเจกชนและเงินรายไดข้องปัจเจกชนเป็น
แหล่งท่ีมาในการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สินค้าและบริการเป็นแหล่งท่ีมาในการจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม75 

  จอห์น แบล็ค (John Black) ไดใ้หค้  านิยาม “ฐานภาษี” ไวด้งัน้ี 
  ฐานภาษี หมายถึง กลุ่มของเงินได ้เงินไดก่้อนหกัรายจ่ายและค่าลดหยอ่นต่างๆ (เงินไดพ้ึง

ประเมินประเภทต่างๆ) หรือเงินไดห้ลงัจากหกัรายจ่ายและค่าลดหยอ่นต่างๆ แลว้ (ก าไรสุทธิ) ท่ีภาษี
ทางตรงถูกจดัเก็บ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ (การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการทางธุรกิจ) ท่ีภาษีทางออ้ม
ถูกจดัเก็บ76 

  จากค านิยามต่างๆ ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ฐานภาษี (Tax Base) คือส่ิงท่ีถูกใชเ้ป็นฐานใน
การประเมินภาษีอากรซ่ึงอาจจะเป็นรายได ้มูลค่าการใชจ่้าย มูลค่าทรัพยสิ์น หรืออ่ืนๆ โดยปกติส่ิงท่ี
จะใชเ้ป็นฐานภาษีนั้นจะตอ้งค านึงถึงความสามารถของผูเ้สียภาษี ตลอดจนความสามารถในการบรรลุ

                                                           
72 วาสนา  สุขสมยั, เพ่ิงอ้าง, น. 6 - 7. 
73 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 57 ทว ิวรรคสอง. 
74 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 2. 
75 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 106. 
76 เพ่ิงอ้าง, น. 106. 
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วตัถุประสงค์ของการจดัเก็บภาษีอากร ไดแ้ก่ การท ารายไดใ้ห้รัฐบาล การเป็นเคร่ืองมือในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ77 โดยทัว่ไปส่ิงท่ีใชเ้ป็นฐานในการจดัเก็บภาษีสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท คือ 

  ฐานภาษีท่ีเก่ียวกบัรายได ้(Income Tax Base) การจดัเก็บภาษีจากแหล่งรายไดน้ี้ นอกจาก
จะเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของรัฐบาลแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดใ้ห้มีความเป็นธรรม 
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ78 ปัจจุบนัภาษีท่ีเก็บจากฐานรายได ้คือ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม79  

  ฐานภาษีท่ีเก่ียวกบัการบริโภค (Consumption) จดัเก็บจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของ
ครัวเรือน หรือมูลค่าซ้ือขายสินคา้และบริการต่างๆ สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ การจดัเก็บภาษีจาก
การซ้ือสินคา้และบริการทัว่ไปจะจดัเก็บตามหลกัความเป็นกลาง ส่วนสินคา้ฟุ่มเฟือยหรือสินคา้ท่ี
ตอ้งการควบคุมการบริโภคจะจดัเก็บในอตัราภาษีท่ีสูง80 ภาษีท่ีเก็บจากฐานการบริโภค ได้แก่ ภาษี
การคา้ ภาษีการขาย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินคา้ขาเขา้ 

  ฐานภาษีท่ีเก่ียวกับความมัง่คัง่ (Wealth Tax Base) ความมัง่คัง่เป็นทรัพย์สมบติัท่ี
ประชาชนสะสมเอาไวใ้นรูปแบบต่างๆ อาจจะเป็นทรัพยท่ี์มีรูปร่าง เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือ
ทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่างก็ได ้เช่น หุน้ พนัธบตัร เป็นตน้ การจดัเก็บภาษีฐานน้ีเป็นเคร่ืองมือในการกระจาย
รายไดใ้ห้มีความเป็นธรรม81 ภาษีท่ีจดัเก็บ คือ ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีรถยนต ์
และภาษีมรดก 

  ฐานภาษีท่ีเก็บจากฐานอ่ืนๆ (Others Tax Base) ฐานภาษีสามประเภทแรกท่ีกล่าวขา้งตน้
เป็นฐานภาษีหลกั แต่รัฐบาลก็อาจเรียกเก็บภาษีจากฐานท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาก็ได ้
ทั้งน้ีก็เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของรัฐบาล82 

 

                                                           
77 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เพ่ิงอ้าง, น. 4.  
78 เพ่ิงอ้าง, น. 5. 
79 กฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัผูรั้บสมัปทานปิโตรเลียมมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดเ้ป็นรายรอบระยะ 

เวลาบญัชี ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการ  
(กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน, “ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม(ออนไลน์),”  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.dmf.go.th/index.php?act=petroleum&sec=tax  

80 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เพ่ิงอ้าง, น. 5. 
81 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
82 เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
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2.2.4  เงินไดพ้ึงประเมิน 
  แนวความคิดว่า “เงินได้” คืออะไรนั้นได้รับแก้ไขเพิ่มเติมเร่ือยมา และยงัไม่มีข้อยุติ 

ส าหรับในทางเศรษฐศาสตร์ค าวา่ เงินได ้ หมายถึงจ านวนเงินท่ีบุคคลไดใ้ชบ้ริโภคในช่วงระยะเวลา
หน่ึง และหมายความรวมถึงความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ตลอดจนการเพิ่มพูนซ่ึงมูลค่า
ของทรัพยสิ์นดว้ย83 

  เงินไดคื้อก าไรหรือผลทางเศรษฐกิจท่ีบุคคลไดรั้บในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงมกัเนน้ไว้
เสมอว่า ภาษีเงินได้เก็บจากเงินได้มิใช่เก็บจากทุน โดยเปรียบเงินได้เหมือนผลไมแ้ละทุนเปรียบ
เหมือนตน้ไม ้แต่ก็ยงัไม่มีใครแยกไดโ้ดยเด็ดขาดว่าอะไรเป็นทุน อะไรเป็นเงินได ้ในหลกัการจึงถือ
ว่าเงินไดทุ้กชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะไดม้าโดยทางใดหรือวิธีใด ไม่ว่าจะไดม้าโดยชอบหรือมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย ยอ่มเป็นเงินไดพ้ึงประเมินทั้งส้ิน84 

  จากแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์จะเห็นไดว้า่ ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถท าให้สวสัดิการของ
ประชาชนสูงข้ึนก็ยอ่มถือวา่เป็น เงินได ้ เงินไดถ้า้มองทางดา้นเศรษฐศาสตร์จะประกอบดว้ยรายการ
ใหญ่ 3 รายการ คือ 
  1)  ส่ิงท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในรูปเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์ใดๆ ท่ี
ไดรั้บก็ควรถือเป็นเงินได ้เพราะส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าใหผู้รั้บมีความอยูดี่กินดีเพิ่มข้ึน 
  2)  การบริโภคท่ีไดรั้บจากบริการหรือทรัพยสิ์นของตนเอง เป็นตน้วา่ เราตดัเส้ือผา้ไดเ้อง 
มีบา้นอยูเ่องโดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า 
  3)  ค่าเพิ่มของทรัพยสิ์น ถา้หากค่าของท่ีดินและหุ้นท่ีถืออยูมี่ราคาเพิ่มข้ึน ก็น่าจะแสดงวา่
ผูมี้ท่ีดินหรือหุน้นั้นมีความสามารถเหนือบุคคลอ่ืน 
  เงินไดต้ามขอ้ 1) เป็นท่ียอมรับทางดา้นกฎหมายภาษีอากร เพราะเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
ตรวจสอบไดง่้าย ส่วนเงินไดต้ามขอ้ 2) ในทางปฏิบติัจดัเก็บจะตรวจสอบไดย้ากและเกรงไปวา่จะเป็น
การลงโทษความขยนัขันแข็งของประชาชน ส าหรับข้อ 3) นิยมแยกไปจัดเก็บในรูปแบบของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของทรัพยสิ์น85 

  เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเรียกว่า “เงินได้พึง
ประเมิน” ดงัความในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

  เงินได้พึงประเมิน หมายความว่า เงินได้อนัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้น
หมวดน้ี(ประมวลรัษฎากร หมวด 3 วา่ดว้ยภาษีเงินได)้ เงินไดท่ี้กล่าวน้ีให้หมายความรวมตลอดถึง
                                                           

83 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ข., คู่มือการศึกษาวชิากฎหมายภาษีอากร, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550) น. 93. 
84 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 79. 
85  ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 80. 
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ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดค านวณเป็นเงินได้ เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงิน
หรือผูอ่ื้นออกแทนให้ส าหรับเงินไดป้ระเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิ
ดว้ย 

  จากบทบญัญติัขา้งตนั เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ 
1)  เงิน 
2)  ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจค านวณเป็นเงินได ้

  การได้รับทรัพย์สินถือว่าเป็นการได้รับเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็น
ทรัพยสิ์นประเภทอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย ์ส่วนจะถือวา่ไดรั้บเท่าใดนั้น ยอ่มแลว้แต่ราคา
ทรัพยสิ์นในขณะนั้นวา่มีราคาเป็นเท่าใด 

3)  ประโยชน์ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้
  การไดรั้บประโยชน์อย่างใดอยา่งหน่ึงซ่ึงอาจคิดค านวณเป็นเงินไดก้็ถือวา่เป็นเงินไดพ้ึง
ประเมิน เช่น การท่ีพนกังานบริษทัไดพ้กัอาศยัอยูใ่นบา้นพกัของบริษทั โดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า เป็นตน้ 

4)  ภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้ตามมาตรา 40 
5)  เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา 47 ทว ิ
ทั้งน้ี เงินได้พึงประเมินจะต้องเป็นส่ิงท่ีได้รับมาแล้ว มิใช่เป็นเพียงสิทธิเรียกร้องท่ีจะ

ไดรั้บในภายหนา้ เม่ือเงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาแลว้ จึงเท่ากบัว่า ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาใช ้“เกณฑเ์งินสด” ในการค านวณเพื่อเสียภาษี 

ปัจจุบนัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี นิยมก าหนดไวใ้ห้ครอบคลุมเงินไดทุ้ก
ประเภท และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติัจดัเก็บจะระบุเงินไดป้ระเภทใหญ่ๆ ไว ้ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 40 ไดแ้บ่งเงินไดพ้ึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซ่ึงผูว้จิยัจะขออธิบายรายละเอียดในบทต่อไป 
 2.2.5  การหกัค่าใชจ่้าย 

  เน่ืองจากเงินไดพ้ึงประเมินเป็นเงินไดท่ี้บุคคลไดรั้บมาซ่ึงส่วนใหญ่มิไดเ้ป็นการไดม้าโดย
เปล่าๆ แต่ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายลงทุนลงแรง ดงันั้นเพื่อความเป็นธรรม ในการค านวณภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายจึงก าหนดใหผู้มี้เงินไดน้ าเงินไดน้ั้นๆ มาหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามสมควรแก่
กรณี ทั้งน้ีก็เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถในการเสียภาษีของผูมี้เงินไดอ้ยา่งแทจ้ริง86 

  ตามปกติการหักค่าใช้จ่ายก็จะให้หักไดต้ามความจ าเป็นและสมควร ในกรณีการจ่ายท่ีมี
ลกัษณะเป็นการลงทุนก็อาจไม่ยอมให้หักทั้งหมดในคราวเดียว แต่อาจยอมให้หกัหรือตดัจ่ายไดเ้ป็น
งวดๆ เป็นค่าเส่ือมราคาหรือเส่ือมค่า ส่วนในประเทศดอ้ยพฒันาซ่ึงมีระบบบญัชีและเอกสารการใช้

                                                           
86 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 81. 
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จ่ายยงัไม่สมบูรณ์ กฎหมายภาษีมกัก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายมาตรฐานไวเ้ป็นการเหมาวา่ รายไดป้ระเภท
นั้นประเภทน้ียอมให้หักค่าใช้จ่ายไดเ้ท่าใด ทั้งน้ี อาจก าหนดค่าใช้จ่ายต ่าสุดและค่าใช้จ่ายสูงสุดไว ้
การใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา โดยก าหนดเป็นร้อยละ ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระเจา้หนา้ท่ีในอนัท่ีจะ
ไม่ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดและหลกัฐานการจ่าย ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษี ทาง
ฝ่ายผูเ้สียภาษีก็สะดวกไม่ตอ้งห่วงในการท่ีจะตอ้งรักษาหลกัฐานการใช้จ่ายหรือการท าบญัชีรายจ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีกิจการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กหรือเป็นกิจการภายในครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ่87 

2.2.6  การหกัค่าลดหยอ่น 
  นอกจากกฎหมายจะอนุญาตให้หกัค่าใช้จ่ายแลว้ การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดายงั
ยอมใหห้กัค่าลดหยอ่น ซ่ึงการหกัค่าลดหยอ่นเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีใชป้รับปรุงฐานภาษีให้เป็นธรรม
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นหรือภาระค่าใชจ่้ายในการเล้ียงครอบครัวของผูเ้สียภาษีและให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษีเป็นเคร่ืองมือดา้นต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
  กฎหมายยอมให้หักค่าลดหย่อนส าหรับส่วนตวัผูเ้สียภาษี สามี ภริยา และบุตร ตลอดจน
บุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู แต่ในบางประเทศกฎหมายอาจให้สิทธิหกัค่าลดหยอ่นขยายรวมไปถึงผู ้
มีเงินไดท่ี้สูงอายุ หรือผูท่ี้พิการอีกดว้ย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระหวา่งบุคคลผูเ้สียภาษีดว้ยกนั 
การใหห้กัค่าลดหยอ่นส่วนตวัจึงเป็นความพยายามท่ีจะมีระดบัค่าใชจ่้ายในการครองชีพท่ีสัมพนัธ์กบั
ขนาดของครอบครัวของผูเ้สียภาษี นอกจากน้ีในบางกรณีการให้หกัค่าลดหยอ่นอาจเป็นไปตามความ
ตอ้งการในเร่ืองรายไดห้รือเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบางประการก็ได้ เช่น ประเทศไทยใช้ค่า
ลดหยอ่นเพื่อสนบัสนุนการวางแผนครอบครัว ส าหรับบุตรท่ีเกิดหลงั พ.ศ. 2522 หกัค่าลดหยอ่นได้
ไม่เกิน 3 คน เป็นตน้88 
  นอกจากค่าลดหยอ่นส าหรับส่วนตวัและครอบครัวบุคคลผูเ้สียภาษีแลว้ อาจมีค่าลดหยอ่น
ตามรายการ ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดไวแ้ตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเป็นกรณีท่ีถา้ผูเ้สียภาษีมี
ค่าใชจ่้ายท่ีมีรายการก าหนดไว ้กฎหมายก็ยอมให้หกัออกจากเงินไดพ้ึงประเมินไดโ้ดยจะตอ้งเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทรัพยสิ์นสูญหาย เป็นตน้ กรณีของประเทศไทย 
ประมวลรัษฎากรให้หกัค่าลดหยอ่นส าหรับเงินบริจาค เงินค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าดอกเบ้ียในการ
ผอ่นบา้นอยูอ่าศยั89 

                                                           
87 เพ่ิงอ้าง, น. 81. 
88 เพ่ิงอ้าง, น. 82. 
89 เพ่ิงอ้าง, น. 82. 
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  รายการของค่าลดหย่อนมีหลายกรณี ซ่ึงผูว้ิจยัจะขออธิบายเพิ่มเติมในบทต่อไป โดยจะ
เน้นศึกษาในส่วนของการหักค่าลดหย่อนท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในทางด้านการแพทย ์เพื่อให้ตรงกบั   
ขอ้ 1.4 ขอบเขตของการศึกษา ของบทท่ี 1 

2.2.7  วธีิการค านวณและอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  1)  วธีิการค านวณภาษี 
   ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 48 ไดก้ าหนดวิธีการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 2 วธีิ ดงัน้ี 
   1.1)  น าเงินได้พึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีมาตั้ง แล้วท าการหักออกด้วยค่าใช้จ่าย

ตามท่ีกฎหมายก าหนด เหลือเท่าไรแลว้จึงหกัออกดว้ยค่าลดหยอ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด ผลท่ีเหลือ
เป็นเงินไดสุ้ทธิจ านวนเท่าไรก็น าไปค านวณภาษีตามอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเพื่อหาจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย90 

   1.2)  ก าหนดให้ผูมี้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) ถึง (8) ท่ีมีเงินไดจ้  านวน
ตั้งแต่ 60,000 บาทข้ึนไป ตอ้งค านวณเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน ผลท่ีได้
จะเป็นจ านวนภาษีท่ีตอ้งน ามาเสียภาษี91 

   ทั้งน้ี การค านวณภาษีตามขอ้ 1.1) และ 1.2) นั้น หากวธีิการค านวณมาตราใดค านวณ
ไดย้อดภาษีมากกวา่ ผูมี้เงินไดต้อ้งเสียภาษีตามยอดท่ีค านวณไดม้ากกวา่ 

  2)  อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใชอ้ตัราภาษีส่วนเพิ่มหลายอตัราท่ีก าหนดข้ึนเพื่อน าไปใช้

ในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาภายหลงัจากท่ีมีการน าเงินไดพ้ึงประเมินมาหกัดว้ยค่าใชจ่้าย 
และค่าลดหยอ่นรายการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ซ่ึงเหลือเป็นเงินไดสุ้ทธิ สามารถแสดงเป็น
สมการได ้ดงัน้ี 

 
เงินได้พงึประเมิน  –  ค่าใช้จ่าย  –  ค่าลดหย่อน        =        เงินได้สุทธิ 

  
   อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะมีการยกเวน้ให้ผูซ่ึ้งมีเงินไดส่้วนท่ีไม่เกิน 150,000 

บาทแรก92 และส่วนท่ีเกิน 150,000 บาทข้ึนไปจะตอ้งถูกน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีตามอตัราภาษีส่วน
เพิ่มท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราภาษีเงินได ้
                                                           

90 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  48(1). 
91 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  48(2). 
92 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 470) พ.ศ.2551. 

DPU



31 

 
ตารางที่  2.1 แสดงบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร93 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปี
ภาษี 2559 
 

เงินไดสุ้ทธิ ช่วงเงินไดสุ้ทธิ 
แต่ละขั้น 

อตัราภาษี 
ร้อยละ 

ภาษีแต่ละชั้น 
ของเงินไดสุ้ทธิ 

ภาษีสะสมสูงสุด
ของชั้น 

0 – 150,000 150,000 ยกเว้น - - 
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 ข้ึนไป  35   
 
  วธีิการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามารถแสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี 
 
เงินได้สุทธิ (เงินไดพ้ึงประเมิน – ค่าใชจ่้าย – ค่าลดหยอ่น)  ×  อตัราภาษี        =        ภาษีทีต้่องจ่าย 

 
2.3  หลกัการบรรเทาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ประมวลกฎหมายรัษฎากรของประเทศไทย ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ เงินไดท่ี้พึงตอ้ง
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไดก้ าหนดประเภทของเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีไวใ้น
ความหมายอย่างกวา้ง ซ่ึงท าให้เกิดฐานภาษีเงินไดอ้ย่างกวา้ง แต่อย่างไรก็ตามฐานภาษีเงินไดอ้ย่าง
กวา้งขวางนั้นจะถูกท าให้แคบลงโดยบทบญัญติัเก่ียวกบัเงินไดท่ี้ไม่ถูกเก็บภาษี (Tax-Free Income) 
หรืออาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ตวับรรเทาภาระภาษี”94 

                                                           
93 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 576)  

พ.ศ. 2557 
94 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น. 113. 
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องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)) ไดใ้ห้ค  านิยามของ “ตวับรรเทาภาษี” วา่หมายถึง วิธีการทุก
ชนิดท่ีท าใหเ้กิดการลดภาระภาษีเงินได้95 

แนนซี วอลล์ (Nancy Wall) ไดใ้ห้ค  านิยามของ “ตวับรรเทาภาษี” วา่หมายถึง การลดลง
ในภาระภาษีซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจ96 

ตวับรรเทาภาษี หมายถึง วิธีการท่ีกฎหมายอนุญาตในการลดภาระภาษีเงินได ้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ซ่ึงตวับรรเทาภาระภาษีจะหมายความรวมถึง การเครดิตภาษี (Tax Credits) การยกเวน้ภาษี 
(Tax Exemptions) การหกัต่างๆ (Tax Deductions) เช่น ค่าลดหยอ่นภาษี (Tax Allowances) และการ
หกัค่าใชจ่้ายต่างๆ (Deduction)97 

ซ่ึงเหตุผลท่ีมีการก าหนดให้มีตวับรรเทาภาษีในระบบกฎหมายภาษีเงินได ้เน่ืองจากตวั
บรรเทาภาษีจะมีข้ึนเพื่อสนบัสนุนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี และเพื่อความเป็นธรรมใน
การกระจายรายได้คร้ังใหม่ และวตัถุประสงค์หลกัอีกอย่างหน่ึงของตวับรรเทาภาษีภาษี คือ เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคล หรือเพื่อสนบัสนุนการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเป็นการเฉพาะ98 

จากการศึกษาเร่ืองแนวคิดในการใช้ตวับรรเทาภาระภาษี สามารถแบ่งตวับรรเทาภาระ
ภาษีออกเป็น 2 ประเภท คือ ตวับรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Structural Reliefs) และตวับรรเทาภาษี
ท่ีไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non- Structural Reliefs) 
 2.3.1  ตวับรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (Expenses of Earning Income) 
  ตวับรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดเงินได้ (Expenses of 
Earning Income) และค่าลดหยอ่นภาษีส่วนบุคคล (Personal Allowances) ซ่ึงค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ค่าลดหยอ่นภาษีส าหรับผูมี้เงินได ้ค่าลดหยอ่นภาษีส าหรับคู่สมรสของผูมี้เงินได ้และ
ค่าลดหยอ่นภาษีส าหรับบุตรของผูมี้เงินได้99 
  ตวับรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง ถูกใช้เพื่อวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อหักเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีก่อใหเ้กิดเงินได ้เพื่อสะทอ้นถึงวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้งของภาษี เช่น ช่วยให้เกิดความเป็น

                                                           
95 เพ่ิงอ้าง. 
96 เพ่ิงอ้าง. 
97 เพ่ิงอ้าง. 
98 เพ่ิงอ้าง. 
99 เพ่ิงอ้าง, น. 114. 
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ธรรมในการจดัเก็บภาษี และเพื่อท าให้การปฏิบติัตามกฎหมายภาษีหรือการบริหารจดัเก็บภาษีง่าย
ข้ึน100 
 2.3.2  ตวับรรเทาภาษีท่ีไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non- Structural Reliefs) 
  ตวับรรเทาภาษีท่ีไม่ใช่โครงสร้างภาษี น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกิจกรรมบาง
ประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึง การยกเวน้ภาษีเงินได้ (Tax Exemptions) และการหักค่าใช้จ่าย
บางอย่างออกจากเงินได้พึงประเมิน ซ่ึงอาจเรียกได้อีกประการหน่ึงว่า “การหักค่าลดหย่อนตาม
รายการ (Itemized Deduction)”101 
  แมว้่าตวับรรเทาภาษีจะเป็นตวักดักร่อนฐานภาษีท าให้ฐานภาษีแคบลง ส่งผลให้รายได้
ของรัฐในการจดัเก็บภาษีลดลง แต่รัฐบาลก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีตวับรรเทาภาษีไวใ้นระบบภาษีและใน
กฎหมายภาษี ทั้งน้ีก็เพราะตวับรรเทาภาษีช่วยลดภาระหรือบรรเทาภาษีให้แก่บุคคลหรือผูป้ระกอบ
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงการลดภาระหรือการบรรเทาภาษีดังกล่าวนั้ นอาจมี
วตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี เพื่อให้เกิดการบริหารจดัเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อการกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่อยา่งเป็น
ธรรมหรือเสมอภาคมากข้ึน ดงันั้น หากรัฐบาลตอ้งการให้มีตวับรรเทาภาษีไวใ้นระบบภาษีและใน
กฎหมายภาษีและตอ้งการลดผลกระทบในเชิงลบของตวับรรเทาภาษีท่ีมีต่อฐานภาษี รัฐบาลตอ้งจ ากดั
การใช้ตวับรรเทาภาษี คือ ตอ้งจ ากดัการใช้ตวับรรเทาภาษีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูมี้รายได้สูง 
หรือตวับรรเทาภาษีเพื่อประโยชน์ต่อกบลุ่มผูมี้รายได้สูงควรท่ีจะลดจ านวนลง และรัฐบาลต้อง
ส่งเสริมการใชต้วับรรเทาภาษีเพื่อลดภาระภาษีของกลุ่มผูมี้รายไดต้ ่า102 

 
2.4  มาตรการบรรเทาภาษีกบัหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการบรรเทาภาระภาษีต่างๆ ท่ีรัฐบาลก าหนดข้ึนเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางภาษีแก่
ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนั้น แต่ละมาตรการจะมีวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑท่ี์แตกต่างกนัออกไป 
แต่ทุกมาตรการบรรเทาภาษีลว้นส่งผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีทั้งส้ิน 
 2.4.1  การหกัค่าลดหยอ่นกบัหลกัความเป็นธรรม 
   การหกัค่าลดหยอ่น ถือไดว้า่เป็นการลดฐานภาษีท่ีจะน ามาค านวณจ านวนของภาษีอากรท่ี
จะตอ้งช าระใหแ้ก่รัฐ การหกัค่าลดหยอ่นก่อนน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีมีวตัถุประสงคก์็เพื่อท่ีจะแบ่ง
                                                           

100 เพ่ิงอ้าง. 
101 เพ่ิงอ้าง, น. 116. 
102 เพ่ิงอ้าง, น. 118 - 119. 
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เบาภาระภาษีใหมี้ความเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน การพิจารณาการหกัค่าลดหยอ่นในลกัษณะท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ จะสามารถสร้างความเป็นธรรมข้ึนมาได ้
  ในส่วนของหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหห้กัค่าลดหยอ่นนั้นก็ควรท่ีจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน
ชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงใชก้ฎหมาย
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย เพราะโดยลกัษณะของค่าลดหยอ่น
แลว้ ความไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนไดเ้สมอระหว่างบุคคลผูเ้สียภาษีท่ีมีค่าลดหยอ่นท่ีสามารถหกัไดแ้ละ
บุคคลผูเ้สียภาษีท่ีไม่มีค่าลดหยอ่นท่ีสามารถน ามาหกัได ้หรือสามารถน ามาหกัไดแ้ต่หกัไดใ้นจ านวน
ท่ีน้อยกว่า เม่ือเกิดความไม่เป็นธรรมข้ึน ฝ่ายท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็จะร้องขอความเป็นธรรม
หรือร้องขอให้ขจัดความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนอนัน าไปสู่ภาวะกดดันให้อนุญาตให้มีการหักค่า
ลดหยอ่นไดอี้กประการหน่ึง ซ่ึงจะน าไปสู่ความไม่เป็นธรรมในอีกลกัษณะหน่ึงทนัที 
 2.4.2  การหกัค่าลดหยอ่นกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ 
  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การเปล่ียนแปลงค่าลดหย่อนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่า
ลดหยอ่นหรือลดค่าลดหย่อนจะส่งผลกระทบต่อหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี และแน่นอนวา่ยอ่มกระทบ
ต่อหลกัความมีประสิทธิภาพดว้ย 
  หลกัการของหลกัความมีประสิทธิภาพน้ีก็คือ ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีจะตอ้งมีจ านวน
นอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้จะไดรั้บมาจากการจดัเก็บภาษี และการจดัเก็บภาษีจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือกระทบกระเทือนต่อรูปแบบของการบริโภค การออม ตลอดจนการท างานของ
กลไกตลาด ดงันั้นเพื่อให้การหกัค่าลดหยอ่นสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพลกัษณะของค่า
ลดหยอ่นท่ีดีจึงควรท่ีจะมีความแน่นอนชดัเจนทั้งในเร่ืองของจ านวนและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัค่า
ลดหยอ่นนั้นๆ เพื่อท่ีผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะสามารถด าเนินการในเร่ืองค่าลดหยอ่นเร่ือง
นั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และส้ินเปลืองเวลาจนเกินสมควร นอกจากน้ีค่าลดหยอ่นควรท่ี
จะใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลผูเ้สียภาษีทุกคน เพื่อไม่ใหเ้กิดการกระทบกระเทือนในการตดัสินใจต่างๆ 
ของบุคคลผูเ้สียภาษี ยกเวน้รัฐบาลจะมีความจ าเป็นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในเร่ืองนั้นๆ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เช่น หากรัฐบาลก าหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนจาก
ผลประโยชน์จากการออมทรัพยก์บัธนาคารของรัฐ ก็จะเกิดการกระทบกระเทือนต่อการตดัสินใจของ
บุคคลผูเ้สียภาษีในการเลือกธนาคารท่ีจะท าการออมทรัพย ์แต่หากรัฐบาลมีความจ าเป็นจริงๆ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือธนาคารของรัฐให้สามารถด ารงอยู ่รัฐบาลก็สามารถกระท าไดต้ามความเหมาะสม แต่
ตอ้งไม่มากเกินไปจนกระทบผลประโยชน์ของธนาคารอ่ืนๆ จนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้   
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2.5  หลกัการออกกฎหมายภาษีแม่บทและกฎหมายภาษีล าดับรอง 
กฎหมายภาษี (Tax Legislation) ประกอบด้วยกฎหมายแม่บท (Primary Legislation)       

ท่ีออกโดยรัฐสภา (ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัภาษีและประมวลกฎหมายภาษี) และกฎหมายภาษีล าดบั
รอง (Secondary Legislation) (เช่น ค าสั่งหรือระเบียบ) หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึง นอกเหนือจาก
กฎหมายแม่บท บ่อเกิดของกฎหมายภาษีอีกประเภทหน่ึงก็คือ กฎหมายภาษีล าดบัรอง กฎหมายภาษี
ล าดบัรองของประเทศไทยพบไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง เป็นตน้103 
 2.5.1  กฎหมายภาษีแม่บท104 

รัฐสภาของประเทศไทยเป็นองค์กรสูงสุดแห่งรัฐ ซ่ึงมีอ านาจในการออกกฎหมายภาษี
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัภาษีท่ีออกโดนรัฐสภาท่ีส าคญั คือ พระราชบญัญติั
ใหใ้ชบ้ทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศกัราช 2481  

สมาชิกของรัฐสภา คือ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงวุฒิสมาชิกส่วนหน่ึง
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ดงันั้น
พระราชบญัญติัภาษีอากรท่ีออกโดยรัฐสภาหรือท่ีถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ขจึงอยูภ่ายใตก้ารถกเถียงและ
อภิปรายทางการเมืองผา่นทางผูแ้ทนของประชาชน และอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบทางกระบวนการนิติ
บญัญติัของรัฐสภา อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในเร่ืองระบบภาษีอากรท่ีดี 

การจัดเก็บภาษีอากรเป็นค าสั่งของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ประชาชนไม่สามารถใชเ้งินท่ีหามาไดท้ั้งหมดเพราะเขาจ าเป็นตอ้งเก็บเงินบางส่วนไวเ้พื่อ
การช าระภาษีอากร กล่าวอีกอยา่งหน่ึง ภาษีอากรลดความสามารถในการใชจ่้ายเงินของประชาชน ผล
ท่ีตามมาก็คือ ภาษีอากรมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
กระทบต่อเสรีภาพในการใช้ชีวิตของประชาชน ดงันั้น ความยินยอมของประชาชนทั้งประเทศผ่าน
ทางกระบวนการบญัญติักฎหมายของรัฐสภาซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนของประชาชนควรได้รับเป็น
อนัดบัแรกก่อนท่ีภาษีอากรจะถูกจดัเก็บจากประชาชน 
        2.5.2  กฎหมายภาษีล าดบัรอง105 

ในทางทฤษฎี พระราชบญัญติัท่ีออกโดยรัฐสภา (Act of Parliament) อาจขาดกฎเกณฑ์ท่ี
เป็นรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิคท่ีจ าเป็นเพื่อให้พระราชบญัญติัมีผลใช้บงัคบัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ีอาจมีบทบญัญติัในพระราชบญัญติัให้อ านาจแก่องคก์รฝ่ายบริหาร 
(Administrative Bodies) ในการออกค าสั่ง (Orders) หรือระเบียบ (Regulations) ท่ีเก่ียวข้องกับ
                                                           

103 เพ่ิงอ้าง, น. 227. 
104 เพ่ิงอ้าง, น. 228. 
105 เพ่ิงอ้าง, น. 236 - 237. 
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กฎเกณฑ์ท่ีเป็นรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อให้พระราชบญัญติัมีผลบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรัฐสภาไม่จ  าเป็นตอ้งออกพระราชบญัญติัฉบบัใหม่ และในกรณีท่ีจ าเป็น ค าสั่งหรือ
ระเบียบดงักล่าวสามารถท่ีจะถูกแกไ้ขในภายหลงัโดยไม่ตอ้งรบกวนการใชเ้วลาท่ีมีคุณค่าของรัฐสภา 

ระเบียบหรือค าสั่งท่ีออกโดยองค์กรฝ่ายบริหารถูกเรียกว่า “กฎหมายล าดับรอง” 
(Delegated, Secondary or Subordinate Legislation) ในขณะท่ีพระราชบญัญติัท่ีให้อ านาจแก่องคก์ร
ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายล าดบัรองถูกเรียกว่า “กฎหมายแม่บท” (Parent Act or Primary 
Legislation) กฎหมายล าดบัรองอยูภ่ายใตห้ลกั Ultra Vires กล่าวคือ กฎหมายล าดบัรองไม่สามารถมี
เน้ือหาสาระเกินไปกวา่ท่ีตวัแม่บทบญัญติัในกฎหมายแม่บทท่ีไดใ้ห้อ านาจไว ้หากกฎหมายล าดบัรอง
มีเน้ือหาสาระเกินไปกวา่ท่ีกฎหมายแม่บทใหอ้ านาจไว ้กฎหมายล าดบัรองจะไม่มีผลใชบ้งัคบั 

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่อาจท าได้ เวน้แต่โดยอาศัยบทบญัญัติแห่ง
กฎหมาย การจดัเก็บภาษีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของเขา ดงันั้น องคก์รฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายล าดบัรองเก่ียวเน่ืองกบัการจดัเก็บภาษีได้
ก็ต่อเม่ือมีบทบญัญติัในกฎหมายแม่บทให้อ านาจไวห้รือกฎหมายแม่บทมอบอ านาจให้แก่องคก์รฝ่าย
บริหาร นอกจากน้ี กฎหมายล าดบัรองตอ้งมีลกัษณะใชบ้งัคบัทัว่ไป และตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะใช้
บงัคบักบักรณีหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 
2.6  หลกัเกณฑ์ทางการคลงัของรัฐบาลในการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
 2.6.1  ววิฒันาการและความจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 

การแพทยแ์ละการสาธารณสุขถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย์
เป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพถือไดว้่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะส่งผลต่อการกระท ากิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย ์สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้บุคคลท่านนั้นสามารถสรรสร้างหรือ
คิดคน้พฒันาส่ิงต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มความสามารถเท่าท่ีมี แต่ในทางกลบักนัหากบุคคลท่านนั้นแมจ้ะ
เป็นผูท่ี้มีความสามารถมากมาย แต่หากร่างกายหรือสภาวะจิตใจเจ็บป่วย บุคคลนั้นยอ่มไม่สามารถท่ี
จะสร้างสรรค์งานหรือท าประโยชน์ให้แก่สังคมไดห้รือหากท าก็ท  าไดไ้ม่เต็มตามความสามารถของ
ตนเอง 
  มนุษย์ทุกคนต่างตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ และยกให้เร่ืองของสุขภาพมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ดงัจะเป็นไดจ้ากความรู้หรือค าสอนต่างๆ ท่ีเราสามารถพบ
เจอไดใ้นปัจจุบนัมากมาย เช่น ในระดบัชั้นประถมศึกษาเราจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญั
อย่างมากในการด ารงชีวิต ซ่ึงมนุษยเ์ราไม่สามารถท่ีจะขาดได้ หากขาดอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ซ่ึงเราเรียกกนัว่า “ปัจจยั 4” อนัประกอบไปดว้ย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่มห่ม และยา
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รักษาโรค จะเป็นไดว้่าทุกๆ องค์ประกอบของปัจจยั 4 ลว้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งส้ิน 
เพราะหากมนุษยข์าดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป ยอ่มส่งผลต่อสุขภาพความแข็งแรงของร่างกาย นอกจากปัจจยั 
4 แลว้ เราทุกคนคงเคยไดย้ินพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา่ “อโรคยา ปรมาลาภา” ซ่ึงแปลวา่ ความไม่มีโรค
เป็นลาภอนัประเสริฐ ซ่ึงก็แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงเช่นเดียวกนั 
  เม่ือมนุษยเ์ร่ิมตระหนกัและให้ความส าคญักบัสุขภาพ จึงมีวิวฒันาการทางดา้นการแพทย์
และการสาธารณสุขเร่ือยมา ดว้ยสัญชาติญาณการเอาตวัรอดมนุษยจึ์งรู้จกัการรักษาตวัเองมาตั้งแต่ยุค
ดึกด าบรรพ ์แต่เดิมมนุษยเ์ช่ือวา่โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มนุษยจ์ะ
พน้จากความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยการเซ่นไหว ้การบูชายนัต์ เป็นต้น บุคคลส าคญัท่ีเร่ิมงานทางด้าน
สาธารณสุขก็คือ พระพุทธเจา้ และ หมอชีวกโกมารภจัจ ์ผูเ้ป็นหมอสมุนไพร ในยุคน้ีเร่ิมมีการสร้าง
สถานพยาบาลท่ีเรียกวา่ “อโรคยาศาลา” 
  ยุควางรากฐานและฟ้ืนฟูการสาธารณสุขสู่ยุคปัจจุบัน เป็นระยะเวลาช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ใน
ยคุน้ีไดมี้การปฏิสังขรณ์วดัต่างๆ ซ่ึงในสมยันั้นวดัเป็นสถานท่ีเรียนวชิาความรู้ต่างๆ ไดมี้การรวบรวม
และจารึกต ารายา และฤๅษีดดัตน ราษฎรสามารถศึกษาและน าไปใชใ้นการรักษาตนเองได ้วิทยาการ
ความรู้จากชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการแพทยแ์ละการสาธารณสุข โดยด าเนินการ
ให้การรักษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วยควบคู่ไปกับการป้องกันโรคติดต่อท่ีร้ายแรง นายแพทย์แดน บีซ 
บรัดเลย ์(Dr.Dan Beach Bradley) 106  หรือท่ีเรารู้จกักนัในนาม “หมอบลดัเลย”์ เป็นผูริ้เร่ิมการป้องกนั 
โรคติดต่อคร้ังแรกในประเทศไทย107 
  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัเป็นยคุท่ีบา้นเมืองเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยเร่ิมมีการติดต่อกบัประเทศแถบตะวนัตกมากข้ึน 
มีทูตมาเจริญสันถวไมตรี คณะมิชชัน่นารีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์มากข้ึน การแพทยข์องประเทศ
ไทยในสมยัน้ีแยกออกไดช้ดัเจนเป็น 2 แผน คือ การแพทยแ์ผนเดิมหรือแผนโบราณ และการแพทย์
แผนปัจจุบนั ไดมี้การน าการแพทยแ์ผนตะวนัตกมาใชม้ากข้ึนแต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เพราะการ

                                                           
106 นักเผยแพร่คริสต์ศาสนาชาวอเมริกนั เขา้มาประเทศไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้

เจา้อยูห่วั (ประวติัหมอบลดัเลย(์ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 
จาก https://sites.google.com/site/ratanakosin11/bukhkhl-sakhay/hmxb-rad-ley  

107 ววิฒันาการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามยัชุมชน แนวคิดหลกัการและมาตรการทาง  สาธารณสุข 
ทฤษฎีสถานการณ์และแนวโนม้การสาธารณสุข(ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558,  
จาก http://www.teacher.ssru.ac.th /natgrita_wo/pluginfile.php/220/block_html/content/เน้ือหาสอนววิฒันา 
การสาธารณสุขบทท่ี 1-3.pdf  
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รักษาพยาบาลแผนไทยเป็นจารีตประเพณีและวฒันธรรมท่ีสืบเน่ืองกนัมา เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต
คนไทย จึงยากท่ีประชาชนจะเปล่ียนค่านิยมได้108 
  ยุคต่อมาเ รียกได้ว่า เ ป็นยุคการก า เ นิดการสาธารณสุข ยุค น้ีอยู่ระหว่าง รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ปัจจุบนั) ในยุคน้ีมีการออกกฎเสนาบดีแบ่งการประกอบโรคศิลป์เป็นแผนปัจจุบนัและแผนโบราณ
อย่างชดัเจน เร่ิมมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพร และไดมี้การตั้งกระทรวงสาธารณสุขข้ึน สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเห็นถึงความจ าเป็นของการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุข พระองค์จึงเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาการแพทย ์ณ สหรัฐอเมริกา เม่ือ
ส าเร็จการศึกษาพระองค์ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย ์การสาธารณสุข การพยาบาล และ
การศึกษาของประเทศเป็นคุณูปการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการแพทย ์จากการท่ีพระองคท์รงมีพระ
มหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทยไ์ทย ท าใหก้ารแพทยข์องประเทศไทยเจริญกา้วหนา้ บรรดาศิษยแ์ละผู ้
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพากนัถวายพระสมญัญาวา่ “องคบิ์ดาแห่งการสาธารณสุขไทย”109 
 2.6.2  หลกัเกณฑท์างการคลงัของรัฐบาลในการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
  เม่ือการเขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการ
พฒันาประชาชน พฒันาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพฒันาของประเทศชาติ รัฐบาลในทุกยุคทุกสมยัจึง
ให้ความส าคญักบัเร่ืองการแพทยแ์ละการสาธารณสุขไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่เร่ืองใดๆ ดงัจะเห็นไดจ้าก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือบนัทึกท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของรัฐบาลในการท่ีจะพฒันาประเทศ โดยภายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะก าหนดวตัถุประสงค์ แบบแผน วิธีด าเนินการ และก าหนดหน่วยปฏิบติัการอย่างเป็น
ระบบแบบแผน110 ซ่ึงหากพิจารณาดูให้ดีแล้วจะพบว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก
ฉบบัก็จะมีเร่ืองของสุขภาพอนามยัความปลอดภยัของประชาชนเก่ียวขอ้งอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติทั้งส้ิน และแน่นอนว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 
2555-2559 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัน้ีก็มีการก าหนด
เร่ืองของการแพทยแ์ละการสาธารณสุขไวเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

                                                           
108 เพ่ิงอ้าง. 
109 กระทรวงสาธารณสุข, “ววิฒันาการทางการแพทย(์ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558, 

จาก http://mophaccess. moph.go.th/index.php/2013-07-15-03-58-59  
110 เจนจิรา  สุนนัท,์ “แผนการพฒันาเศรษฐกิจ (ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558, 

จาก https://www.eduzones.com /knowledge-2-10-28149.html  

DPU



39 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 มีการก าหนดเร่ือง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขไวใ้นยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่ง
ย ัง่ยืน โดยมีการก าหนดแผนพฒันาท่ีจะช่วยส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
โดยการสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี้ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พฒันาความรู้และ
ทกัษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบาย
สาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กบัการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการแพทยท์างเลือก การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศ การพฒันาบุคลากรดา้น
สาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการ
คลงัเพื่อสุขภาพี่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื111 
  นอกจากจะเห็นถึงการท่ีรัฐบาลให้ความส าคญักบัการแพทยแ์ละการสาธารณสุขผา่นทาง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแลว้ หากลองพิจารณาในมุมมองของงบประมาณแผน่ดิน เรา
ก็จะทราบถึงแผนการใชจ้่ายเงินและรายจ่ายของรัฐบาลท่ียงัคงให้ความส าคญักบัเร่ืองการแพทยแ์ละ
การสาธารณสุขเช่นเดียวกนั 
  งบประมาณแผน่ดิน คือ แผนการใชจ้่ายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงวตัถุประสงค ์แหล่งท่ีมา
ของรายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหน่ึง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม ไปส้ินสุดท่ีวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป112 และให้ใช้ปีพ.ศ. ท่ีถดัไปนั้นเป็นช่ือส าหรับ
ปีงบประมาณนั้น งบประมาณแผ่นดินมีความส าคญัต่อการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างมาก 
เพราะรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่ืองมือสนองวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ หรือท า
ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ค่าใชจ่้ายและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงจะส่งผลให้
ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการและความก้าวหน้าของการด าเนินงานของรัฐบาลและให้ความ
สนบัสนุนต่อรัฐบาล ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย113 
  หากพิจารณางบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 
30 กนัยายน พ.ศ. 2558) ท าให้เราทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของงบประมาณในปีท่ีผา่นมาวา่รัฐบาล
ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศในด้านไหนหรือเร่ืองอะไรมากน้อยเพียงใด และท าให้เรา
ทราบถึงการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนเก่ียวกบัการแพทยแ์ละการสาธารณสุขดว้ย 

                                                           
111 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ขอ้ 5.2 
112 งบประมาณแผน่ดิน(ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558, 

จาก https://sites.google.com/site/nanarin325/kar-ngein-kar-khlang-kar-thnakhar/ngb-praman  
113 ไพศาล  ชยัมงคล, งบประมาณแผน่ดิน : ทฤษฎีและปฏิบติั, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2517), น. 24 - 25. 
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  งบประมาณแผ่นดินสามารถพิจารณาไดห้ลายรูปแบบ เช่น พิจารณาจากยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประมาณรายจ่าย พิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลกัษณะงานและลกัษณะเศรษฐกิจ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณ หรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย
จ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน เป็นตน้  
  ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดจ้ดัท าข้ึน
ภายใตก้รอบของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์
ส าคญัและแผนแม่บทระดบัชาติ รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ ควบคู่ไปกบัการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน
การเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตของ
ประชาชน โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม114 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการจ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประมาณ ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ยทุธศาสตร์ และค่าด าเนินการของรัฐ มีงบประมาณโดยรวมทั้งส้ิน
เป็นเงิน 2,575,000.0 ลา้นบาท รัฐบาลจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 954,151.7 ล้านบาท115 ซ่ึงเป็นถือได้ว่า
ยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณมากท่ีสุด เทียบไดเ้ท่ากบัร้อยละ 37.0 ของงบประมาณทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 งบประมาณโดยสังเขป ฉบบัปรับปรุงตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558, น. 6. 
115 เพ่ิงอ้าง, น. 6 - 24. 
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แผนภูมิที ่ 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยทุธศาสตร์การจดั 
สรรงบประมาณ 
 

 
 
  การจดัสรรงบประมาณส าหรับยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพชีวิต วตัถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัก่อน
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย พฒันาดา้นสาธารณสุขให้ประชาชนไดรั้บ
บริการสุขภาพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง พฒันาระบบประกนัสุขภาพให้
ไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนัทุกระบบ ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส และยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดทุกช่วงวยัให้ดีข้ึน สามารถเขา้ถึงบริการทางสังคมอย่างทัว่ถึงและ
เท่าเทียม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตดัการและคุม้ครองแรงงาน โดยส่งเสริมการมีงานท าและ
ยกระดบัทกัษะฝีมือและศกัยภาพแรงงานไทยทั้งระบบ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษยโ์ดย
เร่งรัดการด าเนินงานใหมี้ผลอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพ
ติด อนุรักษ ์ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมเพื่อปลูกฝังเด็ก เยาวชนและประชาชนให้
มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามตามแบบอย่าง
วฒันธรรมไทย ส่งเสริมและพฒันาการกีฬาและนนัทนาการให้เด็ก เยาวชน คนพิการและประชาชน
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ได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตใจท่ีดี ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพนักกีฬาให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพกีฬาในระดบัสากล116 
  ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต แบ่งออกเป็น 
11 แผนงาน โดยแต่ละแผนงานก็จะมีแนวทางและวตัถุประสงค์ในการด าเนินการท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
  ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตมีแผนงาน ท่ี
เก่ียวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรงจะมี 2 แผนงาน คือ แผนงานพฒันาด้าน
สาธารณสุขและแผนงานพฒันาระบบประกันสุขภาพ โดยแผนงานพฒันาด้านสาธารณสุขได้รับ
งบประมาณทั้งส้ินรวม 53,141 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บบริการทางทางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยา่งเสอมภาค โดยผลิตและพฒันาคุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับการให้บริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเสริมสร้างการป้องกันโรค แก้ไขปัญหาสุขภาพและพฒันา
สาธารณสุขพื้นฐาน ควบคุม ก ากบัและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล พฒันา
มาตรฐานคุณภาพบริการดา้นจิตเวชให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุม้ครอง พฒันาและถ่ายทอดองค์
ความรู้และภูมิปัญญาดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือกและสมุนไพร แผนงานพฒันาระบบ
ประกนัสุขภาพไดรั้บงบประมาณทั้งส้ินรวม 267,233.5 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทุกระบบ ทั้งระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกนัสังคม ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังาน
ของรัฐ และระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพให้สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตั้งแต่ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิและศูนยเ์ช่ียวชาญระดับสูง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสุขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มวยั 
ส่งเสริมการป้องกนัโรคเพื่อลดปัจจยัเส่ียงจากโรคเร้ือรังและโรคมะเร็งและให้ความส าคญักบัการ
บริการสุขภาพผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง117  
 
 

                                                           
116 เพ่ิงอ้าง, น. 15. 
117 เพ่ิงอ้าง, น. 16. 
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แผนภูมิที่  2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวติ จ าแนกตามแผนงาน 
 

 
 
  จากแผนภูมิท่ี 2.2 จะเห็นไดว้า่งบประมาณรายจ่ายแผนงานพฒันาดา้นสาธารณสุขคิดเป็น
ร้อยละ 6 ของงบประมาณรายจ่ายของยุทธศาสตร์และแผนงานพฒันาระบบประกนัสุขภาพคิดเป็น
ร้อยละ 28 ของงบประมาณรายจ่ายของยุทธศาสตร์ ซ่ึงถือไดว้า่ไดรั้บงบประมาณเป็นจ านวนท่ีมาก
หากเปรียบเทียบกบัแผนงานอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของ
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
  นอกจากพิจารณายุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว หากเราลอง
พิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลกัษณะงานและลกัษณะเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการแสดงรายจ่าย
ตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐบาล  จ  าแนกการด าเนินงานของรัฐบาลตาม
วตัถุประสงค์อย่างกวา้งขวางออกเป็นดา้นต่างๆ 10 ดา้น ประกอบดว้ย การบริหารทัว่ไปของรัฐ การ
ป้องกนัประเทศ การรักษาความสงบภายใน การเศรษฐกิจ การส่ิงแวดลอ้ม การเคหะและชุมชน การ
สาธารณสุข การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์118 ซ่ึงถือไดว้า่
ในแต่ละด้านมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติเป็นอย่างมาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2,575,000.0 ลา้นบาท รัฐบาลไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีจะน าไปใช้จ่าย
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การสาธารณสุข จ านวน 261,113.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.2 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจดับริการสาธารณสุข ทั้ งการวางแผน การบริหาร การด าเนินงานโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลต่างๆ การวิจยัเพื่อการพฒันาดา้นการสาธารณสุขและการให้ความรู้และบริการดา้น
สุขภาพอนามยั119  
 
แผนภูมิที่  2.3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามลกัษณะงานและ
ลกัษณะเศรษฐกิจ 
 

 
 
  งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559) ซ่ึงก็คือปีงบประมาณท่ีเพิ่งผ่านพน้ไปน้ี ก็ท  าให้เราทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของ
งบประมาณในปีท่ีผ่านมาว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศในด้านไหนหรือเร่ือง
อะไรมากนอ้ยเพียงใด และท าใหเ้ราทราบถึงการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนเก่ียวกบั
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขและดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่งบประมาณแผน่ดินสามารถพิจารณา
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น พิจารณาจากยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย พิจารณางบประมาณ
รายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ พิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตาม
โครงสร้างงบประมาณ หรือพิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน เป็นตน้ 
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  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการจ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประมาณ ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ยทุธศาสตร์ และค่าด าเนินการของรัฐ มีงบประมาณโดยรวมทั้งส้ิน
เป็นเงิน 2,720,000.0 ลา้นบาท รัฐบาลจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 989,295.0 ล้านบาท120 ซ่ึงเป็นถือได้ว่า
ยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณมากท่ีสุด เทียบไดเ้ท่ากบัร้อยละ 36.4 ของงบประมาณทั้งหมด  
 
แผนภูมิที ่ 2.4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามยทุธศาสตร์การจดั 
สรรงบประมาณ 
 

 
 
  การจดัสรรงบประมาณส าหรับยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพชีวิต วตัถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัก่อน
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย พฒันาดา้นสาธารณสุขให้ประชาชนไดรั้บ
บริการสุขภาพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง พฒันาระบบประกนัสุขภาพทุก
ระบบใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกนั เสริมสร้างสวสัดิการสังคมและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวยัให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนและสามารถเขา้ถึงบริการทางสังคมอย่างมี
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คุณภาพ ทัว่ถึงและเท่าเทียม รวมทั้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทุกระดบั เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการและคุม้ครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษย ์โดยเร่งออกใบอนุญาตและจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการแรงานต่างดา้ว
อย่างเป็นระบบ ควบคู่กบัการเร่งรัดป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยเ์พื่อให้ประเทศไทยไดรั้บ
การยอมรับจากนานาประเทศ อนุรักษ์และพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพื่อปลูกฝังเด็ก 
เยาวชนและประชาชนให้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมพึงประสงค์และจิตส านึกท่ีดี
งามตามแบบอย่างวฒันธรรมไทย ส่งเสริมและพฒันาการกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชน คน
พิการและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตใจท่ีดี ตลอดจนเพิ่ม
ศกัยภาพนกักีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดบัสากล121 
  ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต แบ่งออกเป็น 
10 แผนงาน โดยแต่ละแผนงานก็จะมีแนวทางและวตัถุประสงค์ในการด าเนินการท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
  ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตมีแผนงานท่ี
เก่ียวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรงจะมี 2 แผนงาน คือ แผนงานพฒันาด้าน
สาธารณสุขและแผนงานพฒันาระบบประกันสุขภาพ โดยแผนงานพฒันาด้านสาธารณสุขได้รับ
งบประมาณทั้งส้ินรวม 55,616 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการใหป้ระชาชนแต่ละช่วงวยัมีสุขภาพดีในทุกมิติ 
ไดรั้บบริการทางทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งมีคุณภาพและครบวงจร ทั้งดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยพฒันาสถานพยาบาลระดบัปฐม
ภูมิให้มีคุณภาพ เพื่อลดความแออดัของสถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิ พฒันาระบบบริการสุขภาพทุก
ระดบัแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ส่งเสริมการปฏิบติังานเชิงรุกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรคและการพฒันาสาธารณสุขพื้นฐาน สนบัสนุนการผลิต
และพฒันาก าลงัคนทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ควบคู่กบัการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งให้การคุม้ครอง พฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร แผนงานพฒันาระบบประกัน
สุขภาพได้รับงบประมาณทั้งส้ินรวม 277,330 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพจากระบบประกนัสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม สามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยพฒันาระบบประกนัสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม ทั้งระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคมและระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและ
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พนักงานของรัฐ เพื่อพฒันายกระดบัคุณภาพมาตรฐานบริการ ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มสิทธิประโยชน์ในดา้นการป้องกนัการติดเช้ือ เอช.ไอ.วี. ดูแลผูป่้วย
จิตเวชเร้ือรังในชุมชนและบริการสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งยกระดบัสถาน
บริการสุขภาพใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนพฒันาบริการการแพทยฉุ์กเฉินให้มีคุณภาพ
อยา่งทัว่ถึง122  
 
แผนภูมิที่  2.5 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวติ จ าแนกตามแผนงาน 
 

 
 
  จากแผนภูมิท่ี 2.5 จะเห็นไดว้า่งบประมาณรายจ่ายแผนงานพฒันาดา้นสาธารณสุขคิดเป็น
ร้อยละ 6 ของงบประมาณรายจ่ายของยุทธศาสตร์และแผนงานพฒันาระบบประกนัสุขภาพคิดเป็น
ร้อยละ 28 ของงบประมาณรายจ่ายของยุทธศาสตร์ ซ่ึงถือไดว้า่ไดรั้บงบประมาณเป็นจ านวนท่ีมาก
หากเปรียบเทียบกบัแผนงานอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของ
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
  นอกจากพิจารณายุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว หากเราลอง
พิจารณางบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลกัษณะงานและลกัษณะเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการแสดงรายจ่าย
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ตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐบาล  จ าแนกการด าเนินงานของรัฐบาลตาม
วตัถุประสงค์อย่างกวา้งขวางออกเป็นดา้นต่างๆ 10 ดา้น ประกอบดว้ย การบริหารทัว่ไปของรัฐ การ
ป้องกนัประเทศ  การรักษาความสงบภายใน การเศรษฐกิจ การส่ิงแวดลอ้ม การเคหะและชุมชน การ
สาธารณสุข การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์123 ซ่ึงถือไดว้า่
ในแต่ละด้านมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติเป็นอย่างมาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2,720,000.0 ลา้นบาท รัฐบาลไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีจะน าไปใช้จ่าย
การสาธารณสุข จ านวน 274,231 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.1 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจดับริการสาธารณสุข ทั้ งการวางแผน การบริหาร การด าเนินงานโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลต่างๆ การวิจยัเพื่อการพฒันาดา้นการสาธารณสุขและการให้ความรู้และบริการดา้น
สุขภาพอนามยั124  
 
แผนภูมิที ่ 2.6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามลกัษณะงานและ
ลกัษณะเศรษฐกิจ 
 

 
  
 
         
 

                                                           
123 เพ่ิงอ้าง, น. 53. 
124 เพ่ิงอ้าง, น. 53 - 55. 
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        2.6.3  แนวความคิดเก่ียวกบัการหกัค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์
  เม่ือโรคภยัไขเ้จบ็เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ลว้ การรักษาความ
เจบ็ป่วยจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท าเม่ือเกิดอาการเจบ็ป่วย ในปัจจุบนัเม่ือเราไดรั้บบาดเจ็บหรือรู้สึก
ว่าร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญตรวจดูร่างกายวา่มีความผดิปกติหรือบาดเจ็บบริเวณไหนหรือไม่ อยา่งไร เม่ือแพทย์
ไดท้  าการรักษาเรียบร้อยแลว้ แน่นอนวา่จะตอ้งมีเร่ืองของค่าใชจ่้ายตามมา ไม่วา่จะเป็นค่าบริการของ
แพทย ์ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ ค่ายาต่างๆ เป็นตน้ ส าหรับบุคคลท่ีมีรายไดม้ากอาจจะไม่ประสบปัญหา
ในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเขา้รับการรักษาพยาบาล และในบางกรณีการมีรายไดม้ากอาจท าให้ไดรั้บ
บริการทางการแพทยท่ี์ดีกวา่หรือมีทางเลือกในการรักษาท่ีมากกวา่ดว้ยซ ้ า แต่ส าหรับกลุ่มบุคคลผูท่ี้มี
รายไดน้อ้ย ค่ารักษาพยาบาลยอ่มมีผลต่อการด ารงชีวิตและมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจในการเขา้รับ
การรักษาพยาบาล เช่น เม่ือมีอาการบาดเจบ็แต่ไม่มีเงินมากพอท่ีจะมาพบแพทย ์ผูป่้วยจึงเลือกท่ีจะซ้ือ
ยาชุด125รับประทานเอง หรือเขา้รับการรักษาพยาบาลกบัหมอเถ่ือนซ่ึงค่ารักษาพยาบาลมีราคาถูกกวา่ 
การท่ีผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะหรือไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญโดยตรง นอกจากจะท าให้ผูป่้วยมีอาการแยล่งแลว้ยงัเป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากยิ่งข้ึน
อีกดว้ย 
  เม่ือค่าใชจ่้ายในการเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีผูใ้ดอยากให้เกิดข้ึนและ
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อประชาชน เพราะหากประชาชนร่างกายอ่อนแอ มีโรคภยัไขเ้จ็บ ประเทศย่อมไม่
อาจพฒันากา้วหนา้ไปได ้เน่ืองดว้ยขาดแคลนแรงงานท่ีส าคญั รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงมีนโยบาย
ในการช่วยเหลือในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนภายในประเทศของตน โดยในแต่ละ
ประเทศก็มีนโยบายท่ีแต่ต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ตามแต่สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญกา้วหนา้ 
เช่น ประเทศแคนาดา สหพนัธรัฐมาเลเซีย มีการก าหนดให้ประชาชนสามารถน าค่ารักษาพยาบาลท่ี
ตนเองหรือบุคคลภายในครอบครัวตอ้งเสียน ามาเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได ้ซ่ึงในประเทศไทยของเรายงัคงไม่มีหลกัการในขอ้น้ี ซ่ึงผูว้ิจยัจะขออธิบายรายละเอียดใน
บทต่อไป 

                                                           
125 ยาชุด หมายถึง ยาหลายๆอยา่งท่ีจดัรวมไวใ้นซองเดียวกนัเพ่ือรับประทานพร้อมกนัตั้งแต่ 2 เม็ดข้ึนไป 

ลกัษณะของยาชุดท่ีพบมกัจะเป็นยาตั้งแต่ 2 ชนิดท่ีรวมอยูใ่นซองเดียวกนั เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ตามอาการโดย
ไม่ไดมี้การระบุช่ือยา หรือขนาดยาขา้งซอง รศ.ดร.จินตนา สตัยาศยั, “ยาชุดและอนัตรายจากยาชุด  
(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559,  
จาก http://pharmacology.md.kku.ac.th/site_data/mykku_pharmacal/34/News/ebook/medicine.html  
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  ส าหรับประเทศไทย หากพิจารณาจากสถิติการเสียชีวิตทัว่ประเทศจะพบว่าสาเหตุการ
เสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ จะเกิดข้ึนเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง เช่น 
สาเหตุการเสียชีวิต พ.ศ. 2549-2556 โรคหวัใจเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึง สาเหตุรองลงมาคือ อุบติัเหตุ 
มะเร็ง ความดนัโลหิต126 สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนชาวไทยเสียชีวิตจ านวนมากเน่ืองจากความเจ็บป่วย
ก็เพราะไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ ความห่างไกลจากสถานพยาบาล และสาเหตุ
ส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การขาดทุนทรัพยเ์พื่อใชใ้นการเขา้รับการรักษาพยาบาล เพราะประเทศ
ไทยยงัมีประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยอยูเ่ป็นจ านวนมาก รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนทัว่ประเทศ
อยูท่ี่ 25,194 บาท127 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนทัว่ประเทศอยูท่ี่ 19,016 บาท128 จะ
เห็นไดว้า่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมีจ านวนใกลเ้คียงกนัมาก ดงันั้นการท่ีประชาชนจะตดัสินใจเร่ืองใดๆ ก็
ตามจะตอ้งพิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของตนเองประกอบดว้ยเสมอๆ  
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ถึงความส าคญัของการแพทยแ์ละการสาธารณสุข และรัฐบาล
ก็ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและทราบสถานภาพทางการเงินของประชาชนภายในประเทศเป็นอยา่งดี 
รัฐบาลจึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือเร่ืองค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในลกัษณะหลายระบบ โดยมีระบบ
หลกัอยู่ 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
  ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ เป็นระบบให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของขา้ราชการ เน่ืองจากอตัราค่าตอบแทนเงินเดือนของขา้ราชการนอ้ย อีกทั้ง เป็นการตอบ
แทนความดีความชอบจากการปฏิบติัราชการ ส่งเสริมขวญัก าลงัใจและเป็นการจูงใจให้ขา้ราชการ
ตั้งใจท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ129 

                                                           
126 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดย ส านักงานสถิติพยากรณ์ 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. จ านวนการตาย จ าแนกตามสาเหตุ และเพศ ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ.2549-2556. 
127 การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร รวบรวมโดย ส านกังานสถิติพยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจงัหวดั พ.ศ.2539-2556. 

128 ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวบรวมโดย ส านกังานสถิติ
พยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจงัหวดั พ.ศ.2545-2556. 

129 อจัฉริยา  รสฉ ่า, “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของขา้ราชการ  
ลูกจา้ง และประชาชนทัว่ไป : ศึกษากรณีการรวมระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557), น. 56. 
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  กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดูแลระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
โดนกระทรวงการคลงัจะออกหลกัเกณฑ์ วิธีการและอตัราการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายให้กรมบญัชีกลางซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัท า
หน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบในการหลกัเกณฑ์ วิธีการและอตัราการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการทั้งระบบโดยตรง130 
  ส านกังบประมาณเป็นหน่วยงานท่ีจดัสรรงบประมาณรายจ่ายกลางให้กรมบญัชีกลางตาม
วงเงินท่ีระบุในพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม131 
  ในอดีตท่ีผา่นมามีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาและมีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชกฤษฎีกา
เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลหลายฉบบั จนกระทัง่ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตเก่ียวกบัสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลขา้ราชการ โดยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการนั้น ส่วนราชการต่างๆ จะขอเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบญัชีกลางได้ตาม
จ านวนท่ีจ่ายจริงส าหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานของรัฐ 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 บญัญติับุคคลผูมี้
สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลขา้ราชการ132 ดงัน้ี 
  ก.  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซ่ึงได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด
เงินเดือนและค่าจา้งประจ าของกระทรวง ทบวง กรม 
  ข.  ลูกจา้งประจ าซ่ึงได้รับค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจา้ง
ประจ าของกระทรวง ทบวง กรม 
  ค.  ลูกจา้งชาวต่างชาติ ซ่ึงมีหนังสือจา้งท่ีได้รับค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ
สัญญาจา้งนั้นมิไดร้ะบุเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลไว ้
  ง.  ผูไ้ด้รับบ านาญปกติหรือผูไ้ดรั้บบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและทหาร
กองหนุนเบ้ียหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยเงินเบ้ียหวดั 

                                                           
130 เพ่ิงอ้าง, น. 60. 
131 พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าดว้ยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ.2548, ขอ้ 29 (6). 
132 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553, มาตรา 4. 
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  จ.  บุคคลในครอบครัวของผู ้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ได้แก่ คู่สมรสท่ีได้มีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแลว้ แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้สิทธิ (กรณีท่ีผูมี้สิทธิมีบุตรมากกว่าสามคน ผูมี้
สิทธิได้รับเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลได้เพียงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามเท่านั้น133) บิดา 
มารดาของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
  สิทธิประโยชน์ท่ีผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมี้สิทธิจะได้รับภายใต้ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ไดแ้ก่ การไดรั้บบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อการ
รักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และให้
หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคเพื่อประโยชน์ดา้น
สาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม ทั้งน้ี ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด134   
  ระบบประกนัสังคม 
  ระบบประกนัสังคม คือ ระบบท่ีให้การประกนัต่อบุคคลในสังคมท่ีมีปัญหาหรือได้รับ
ความเดือดร้อนทางการเงิน เน่ืองจากการประสบเคราะห์ภยั หรือมีเหตุการณ์อนัท าให้เกิดปัญหาใน
การด ารงชีพซ่ึงต้องการได้รับความช่วยเหลือ การประกันสังคมจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
ประชาชนในสังคม เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการรวบรวมเงินทุนเขา้เป็นกองทุนร่วมกนั และ
เฉล่ียความเส่ียง หรือร่วมกนัเส่ียงต่อเคราะห์ภยัหรือปัญหาความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรืออาจ
กล่าวไดว้า่เป็นระบบสวสัดิการท่ีรัฐจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้หลกัประกนัแก่ประชาชนวา่ประชาชนจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือด้านการเงินในระดับหน่ึงเม่ือเขาต้องประสบกับภาวะความ
เดือดร้อนจากการสูญเสียรายไดเ้น่ืองจากการตอ้งวา่งงาน จากการมีรายจ่ายเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษอนัส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวติหรือความเป็นอยู ่ซ่ึงประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสร้างหลกัประกนั
ดงักล่าวก็ไดแ้ก่ ผูท่ี้ส่งเงินสมทบร่วมเป็นกองทุน ซ่ึงได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขอนัก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บความคุม้ครองหรือไดรั้บประโยชน์ทดแทนการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนนั้น135 

                                                           
133 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553, มาตรา 6. 
134 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553, มาตรา 4. 
135 สถาพร  จุฑารัตนพงศ,์ ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกนัสงัคม : ศึกษา 

กรณีตาย,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555) น. 30. 
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  สรุป ระบบประกนัสังคม คือ สวสัดิการในการรักษาพยาบาลท่ีรัฐจดัให้มีข้ึน เพื่อเป็น
หลกัประกนัและเป็นการช่วยเหลือให้แก่ลูกจา้ง หรือเรียกว่า ผูป้ระกนัตน โดยท่ีผูป้ระกนัตนจะตอ้ง
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม ร่วมกบัเงินสมทบจากนายจา้งและรัฐบาล136 
  พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ไดก้ าหนดใหมี้การจดัตั้งส านกังานประกนัสังคม 
เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบัติการและรับผิดชอบด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยมีเลขาธิการส านกังานประกนัสังคมเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยทัว่ไป137 และก าหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนประกนัสังคมข้ึน เพื่อเป็นทุน
ใช้จ่ายให้แก่ผูป้ระกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ โดย
ส านักงานประกันสังคมจะท าสัญญาและซ้ือบริการจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน มีการก าหนด
มาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลท่ีสามารถจะเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาไวแ้ละมีวิธีจ่ายเงินแบบเหมาจ่าย
เป็นรายหวั138 
  ผูมี้สิทธิไดรั้บการบริการสาธารณสุขภายใตร้ะบบประกนัสังคม มีดงัต่อไปน้ี 
  ก.  คุณสมบติัของผูป้ระกนัตน คือ ลูกจา้งตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 
ปีบริบูรณ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แลว้แต่ยงัคงท างานในสถานประกอบการเดิมอยูต่่อไป
อย่างต่อเน่ือง ในบุคคลดังกล่าวเป็นผูป้ระกันตนต่อไปแม้ว่าจะมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดย
ผูป้ระกนัตนอาจส้ินสุดการเป็นผูป้ระกนัตนเม่ือถึงแก่ความตายหรือส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง แต่หาก
ก่อนส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบตามเง่ือนเวลาท่ีก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนแลว้ ให้ผูป้ระกนัตนนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วย หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตาย ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ี
ส้ินสภาพการจา้งหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่
วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง139 
  ข.  ผูซ่ึ้งเคยเป็นผูป้ระกนัตน โดยจ่ายเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สิบสองเดือนและความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 
38(2) คือ กรณีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง โดยจะตอ้งยืน่แบบแสดงความจ านงสมคัรภายในหกเดือนนบั
แต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง ซ่ึงผูป้ระกันตนจะต้องน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนเดือนละคร้ัง
ภายในวนัท่ีสิบห้าของเดือนถดัไป โดยผูป้ระกนัตนตามมาตราน้ีอาจส้ินสุดการเป็นผูป้ระกนัตนเม่ือ

                                                           
136 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 64. 
137 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533, มาตรา 19-20. 
138 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533, มาตรา 21. 
139 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 65. 
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ถึงแก่ความตายหรือไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน ซ่ึงจะส้ินสุดตั้งแต่เดือนแรกท่ีไม่ส่งเงิน
สมทบหรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบเกา้เดือน โดยจะส้ินสุดในเดือน
ท่ีส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือน แต่ในกรณีเฉพาะผูป้ระกนัตนท่ีส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนจากกรณี
ลาออกหรือกรณีไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกนั หรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบ
มาแลว้ไม่ครบเกา้เดือนให้ด าเนินการส่งเงินสมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนแลว้ ให้ผูป้ระกนัตนนั้นมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วย หรือกรณีคลอดบุตร หรือกรณีทุพพลภาพ หรือกรณีตาย ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส้ิน
สภาพการเป็นผูป้ระกนัตน140 
  ค.  ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 กรณีเป็นบุคคล
อ่ืนซ่ึงมิใช่ลูกจา้ง สามารถสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนได ้แต่จะตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากวา่ 15 ปีบริบูรณ์และ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพ ไม่เป็นโรคตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม
ก าหนด ได้แก่ โรควณัโรคในระยะอนัตราย โรคพิษสุราเร้ือรัง และโรคใดใดซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
รักษาและอยูใ่นสภาพการใชเ้คร่ืองช่วยชีวติ 
  ความเป็นผูป้ระกนัตนน้ีอาจส้ินสุดลงเม่ือผูป้ระกนัตนตาย หรือไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 หรือมาตรา 39 หรือแสดงความจ านงต่อส านกังาน
ประกนัสังคมวา่ไม่ประสงคเ์ป็นผูป้ระกนัตนต่อไป141 
  สิทธิประโยชน์ท่ีผู ้ประกันตนจะได้รับภายใต้ระบบประกันสังคม พระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 54 ก าหนดประโยชน์ทดแทนท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บไว ้7 กรณี 
ดงัน้ี 
  ก.  กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในดา้นการให้บริการทาง
การแพทย์ โดยสามารถเข้ารับการบริการทางด้านการแพทย์ในสถานพยาบาลท่ีส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด คือ กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผูป้ระกันตนต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ 
สถานพยาบาลท่ีเลือกตามบตัรรับรองสิทธิท่ีส านักงานประกันสังคมออกให้หรือสถานพยาบาล

                                                           
140 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533, มาตรา 41 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2537, มาตรา 13. 
141 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  
พ.ศ.2554, มาตรา 16. 
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เครือข่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ142 กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะอุบติัเหตุหรือ
ฉุกเฉินหรือกรณีท่ีส านกังานประกนัสังคมยงัไม่ไดอ้อกบตัรรับรองสิทธิให้ ผูป้ระกนัตนสามารถเขา้
รับบริการทางการแพทย ์ณ สถานพยาบาลใดก็ได ้ส านกังานประกนัสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการ
แพทยต์ามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีส านักงานประกนัสังคมประกาศก าหนด143 แต่ก็มีบางกรณีท่ีการ
ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยดว้ยเหตุหรือกลุ่มโรคและบริการท่ีผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บบริการ
ทางการแพทย ์เช่น โรคหรือการประสบอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการใช้สารเสพติด การกระท าใดๆ 
เพื่อความสวยงาม การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม โรคท่ีตอ้งใชเ้วลารักษาตวัในโรงพยาบาล
ประเภทคนไขใ้นเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนัในหน่ึงปี เป็นตน้144 
  ข.  กรณีคลอดบุตร ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ส าหรับ
ตนเองหรือภริยา หรือส าหรับผูห้ญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย ถา้ไม่มี
ภริยาท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานประกันสังคมจะใช้ระบบเหมาจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทยต่์อการคลอดหน่ึงคร้ัง ผูป้ระกนัตนแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บส าหรับการคลอดบุตรไม่เกิน 
2 คร้ัง145 
  ค.  กรณีทุพพลภาพ146 ผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการ
ท างานจนเป็นเหตุให้สูญเสียอวยัวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะอย่างถาวรในกรณีใดกรณี

                                                           
142 ประกาศคณะกรรมการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราส าหรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองมาจากการท างาน, ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2546. 
143 ประกาศคณะกรรมการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกันสังคม เร่ือง หลกัเกณฑ์และจ านวนเงิน

ทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน, ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2548. 
144 ประกาศคณะกรรมการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราส าหรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน, ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2546 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัลงวนัท่ี 12 เมษายน 2547 ฉบบัลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 และฉบบัลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 
2553. 

145 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2537 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542, 
มาตรา 66. 

146 ประกาศส านกังานประกนัสงัคม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑใ์นกรณีทุพพลภาพ ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2536 
ก าหนดกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ผูป้ระกนัตนทุพพลภาพ 

1.  มือทั้งสองขา้งขาด 
2.  แขนทั้งสองขา้งขาด 
3.  มือขา้งหน่ึงกบัแขนขา้งหน่ึงขาด 
4.  มือขา้งหน่ึงกบัขาขา้งหน่ึงขาด 
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หน่ึง ให้ถือว่าผูป้ระกนัตนทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ทั้งน้ี การเป็นผูทุ้พพลภาพ
หรือไม่นั้น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของส านกังานประกนัสังคมเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยั 
  ง.  กรณีสงเคราะห์บุตร ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร147 
ส าหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ยกเวน้บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน
ซ่ึงผูป้ระกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์ ผูป้ระกนัตนสามารถใชสิ้ทธิขอรับประโยชน์ทดแทนไดจ้  านวนคราวละไม่เกิน 2 คน โดยนบั
ล าดบับุตรเรียงตามล าดบัการเกิดก่อนหลงั โดยเงินสงเคราะห์บุตรจะใชร้ะบบเหมาจ่าย148 
  จ.  กรณีวา่งงาน กรณีท่ีผูป้ระกนัตนส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง และผูป้ระกนัตนไดส่้งเงิน
สมทบครบตามเง่ือนไขเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ผูป้ระกนัตนจะมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือน
นบัแต่วนัท่ีส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง149 
  ฉ.  กรณีชราภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ไดแ้ก่ เงินเล้ียงชีพรายเดือน เรียกวา่ เงิน
บ านาญชราภาพและเงินบ าเหน็จท่ีจ่ายใหค้ร้ังเดียว เรียกวา่ เงินบ าเหน็จชราภาพ150 
  ช.  กรณีตาย สิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย คือ ค่า
ท าศพและค่าเงินสงเคราะห์151 

                                                                                                                                                                         
5.  แขนขา้งหน่ึงกบัเทา้ขา้งหน่ึงขาด 
6.  แขนขา้งหน่ึงกบัขาขา้งหน่ึงขาด 
7.  สูญเสียลูกตาทั้งสองขา้งหรือสูญเสียลูกตาขา้งหน่ึงกบัสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ 90

ข้ึนไปหรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ 3/60 หรือมากกวา่ของตาอีกขา้งหน่ึง หรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การมองเห็นร้อยละ 90 ข้ึนไปหรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต่ 3/60 หรือมากกวา่ของตาทั้งสองขา้ง 

8.  โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลงั เป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองขา้ง มือขา้งหน่ึงกบัแขนขา้ง
หน่ึง มือข้างหน่ึงกับขาขา้งหน่ึงหรือแขนขา้งหน่ึงกับขาหรือเท้าอีกขา้งหน่ึงหรือขาทั้ งสองขา้งกับการขบัถ่าย
ปัสสาวะ อุจจาระ สูญเสียสมรรถภาพโดยส้ินเชิง 

9.  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถของอวยัวะของร่างกายจนไม่
สามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัไดแ้ละตอ้งมีผูอ่ื้นมาช่วยเหลือดูแล 

147 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533, มาตรา 75. 
148 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์

บุตร 2549. 
149 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 75. 
150 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542, มาตรา 8. 
151 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 75. 
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  ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
  ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัลงประชามติ) พุทธศกัราช 2559 ได้
บญัญติัใหรั้ฐตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง152 และ
ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติัให้ประชาชนชาวไทยทีสิทธิ
ไดรั้บบริการสาธารณสุขภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยก าหนดให้บุคคลทุกคนท่ียงั
ไม่มีสิทธิทางดา้นบริการสาธารณสุขในระบบอ่ืนๆ ให้ไดรั้บความคุม้ครองภายใตร้ะบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ153  
  ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดตั้ ง ข้ึนโดยให้การด าเนินการเป็นไปตาม
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดให้มีการจดัตั้ง
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข154 และก าหนดให้มีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้ึน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
คณะกรรมการและมีเลขานุการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ155 เพื่อการปฏิบติัภารกิจดา้นนโยบายเก่ียวกบัการสร้างหลกัประกนัสุขภาพและพฒันา
ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า156 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท าหน้าท่ีจดับริการ
สาธารณสุขให้แก่บุคคลท่ีไม่มีสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการว่า “สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ” หรือท่ีเคยรู้จกักนัในช่ือ “สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบตัรทอง”157 
  พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 4 ไดก้ าหนดให้มีการจดัตั้ง
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนและส่งเสริม
การจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ

                                                           
152 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัลงประชามติ) พทุธศกัราช 2559, มาตรา 55. 
153 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545, มาตรา 5. 
154 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545, มาตรา 24. 
155 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545, มาตรา 13. 
156 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545, มาตรา 18. 
157 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, “คู่มือผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ(ออนไลน์),”  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2558, จาก http://stream.nhso.go.th/portals/0/library/library09.pdf  
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สาธารณสุขได้อย่างทัว่ถึงและอย่างมีประสิทธิภาพ158 ซ่ึงกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติจะ
ประกอบดว้ยแหล่งท่ีมาของเงินทุนในดา้นต่างๆ เช่น เงินท่ีไดรั้บจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงิน
ท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เงินท่ีได้รับจากการด าเนินการ
ใหบ้ริการสาธารณสุขตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเงินสมทบอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติั เป็นตน้159 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดรั้บจดัสรรงบ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับประชากรผูมี้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ  านวน 
48.606 ลา้นคน เป็นวงเงินทั้งส้ินจ านวน 153,151.661 ลา้นบาท160 
  หลกัเกณฑข์องผูมี้สิทธิในการเขา้รับบริการสาธารณสุขภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ คือ บุคคลท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้ยื่นค าขอลงทะเบียน
ต่อส านกังานหรือหน่วยงานท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติถว้นหนา้ก าหนด161 เพื่อก าหนด
เป็นหน่วยบริการประจ าในการให้การดูแลทางดา้นสุขภาพซ่ึงจะถือเป็นหน่วยบริการระดบัตน้หรือ
หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการร่วมให้บริการ โดยยงัท าหน้าท่ีเป็นหน่วยบริการคู่สัญญา 
ส าหรับบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยงานท่ีรับข้ึนทะเบียนประชาชนอนัเป็นสถานพยาบาลด่านแรก ซ่ึงท า
หนา้ท่ีในการใหบ้ริการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค
และการฟ้ืนฟู ตลอดจนประสานงานการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงเป็นหน่วยบริการท่ีรับ
การส่งต่อตามสภาพความเจบ็ป่วยและความจ าเป็นดา้นสุขภาพ162 
  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ163 
  ก.  เป็นบุคคลสัญชาติไทย 
  ข.  มีหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมี
ขอ้มูลอยูใ่นฐานขอ้มูลประชากรของส านกับริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 
  บุคคลท่ีไม่มีสิทธิภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพ164 ไดแ้ก่ 

                                                           
158 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, มาตรา 38. 
159 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, มาตรา 39. 
160 ผลการด าเนินงานการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 

31 มีนาคม 2558), น. 1. 
161 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, มาตรา 6. 
162 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 76 - 77. 
163 ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, “คู่มือผูใ้ชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2558, จาก http://stream.nhso.go.th/portals/0/library/library09.pdf 
164 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, คู่มือหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556,  
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  ก.  ผูมี้สิทธิตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม 
  ข.  ผูมี้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
  ค.  พนกังานหรือลูกจา้งขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
  ง.  พนกังานหรือลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจ 
  จ.  คู่สมรส บุตร หรือบิดมารดา หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลโดย
อาศยัสิทธิของบุคคลขอ้ ข. ค. และ ง. 
  ฉ.  ครูโรงเรียนเอกชน 
  ช.  ขา้ราชการการเมือง ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงรัฐได้จัดหาสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาลใหอ้ยูแ่ลว้ 
  ซ.  ผู ้ซ่ึงปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยใชจ่้ายจากเงินงบประมาณของรัฐ 
  ในกรณีท่ีคนไทยอาศยัอยูใ่นต่างประเทศติดต่อกนัมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป หรือผูท่ี้ลงทะเบียน
เลือกตั้งในต่างประเทศ จะสามารถใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าได้ต่อเม่ือเดินทางกลบัมา
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยแลว้ เน่ืองจากรัฐบาลไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหวัส าหรับบุคคล
กลุ่มดงักล่าวในขณะท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศ165 
  ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ก าหนดให้ผูมี้สิทธิ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ
สาธารณสุข166 ดงัน้ี 
  ก.  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคและการควบคุมโรค 
  ข.  การตรวจ การวนิิจฉยั การรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยจ์นส้ินสุดการ
รักษา ทั้งน้ี รวมถึงการแพทยท์างเลือกท่ีผา่นการรับรองของคณะกรรมการ 
  ค.  การตรวจและรับฝากครรภ ์ครอบคลุมการตรวจและการบริบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ของหญิงมีครรภ ์
  ง.  ค่าท าคลอด ครอบคลุมการคลอดบุตร รวมกนัไม่เกิน 2 คร้ัง กรณีท่ีบุตรมีชีวติอยู ่
  จ.  ค่าอาหารและค่าหอ้งสามญั 
                                                                                                                                                                         
(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555), น. 44. 

165 เพ่ิงอ้าง, น. 45. 
166 อจัฉริยา  รสฉ ่า, เพ่ิงอ้าง, น. 79 - 81. 
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  ฉ.  การบริบาลทารกแรกเกิด 
  ช.  การถอนฟัน การอุดฟัน การขดูหินปูน การท าฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรง
ประสาทฟันน ้านม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหวง่เพดานโหว ่
  ซ.  ค่ายา ค่าเวชภณัฑ์ ค่าอวยัวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตามขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทย ์โดยครอบคลุมยาตามกรอบบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  ฌ.  การจดัส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ โดยครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และการส่งต่อเพื่อการรักษาระหวา่งสถานพยาบาล ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
  ญ.  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ครอบคุลมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
จนส้ินสุดการรักษา 
  ฎ.  ค่าบ าบัดและการบริการทางการแพทย์หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน นอกเหนือจาก ก.-ฎ. ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
  แต่ก็มีสิทธิประโยชน์ในบางกรณีท่ีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ          
พ.ศ. 2545 ไม่ใหค้วามคุม้ครองในเร่ืองค่าใชจ่้ายเพื่อการบริการสาธารณสุข เช่น การบ าบดัและฟ้ืนฟูผู ้
ติดยาและเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การรักษาท่ี
อยูใ่นระหวา่งการคน้ควา้ทดลอง เป็นตน้ 
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บทที ่3 
มาตรการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา การหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง

การแพทย์ตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
 
 เน้ือหางานวิจยัในบทท่ี 3 น้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอให้เห็นถึงมาตรการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา การหักค่าลดหย่อนทางภาษี และมาตรการทางภาษีของประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในทางการแพทยว์า่ปัจจุบนักฎหมายภาษีของประเทศไทยมีการบญัญติัถึงกรณีน้ี
มากนอ้ยเพียงใด เพียงพอและเหมาะสมต่อความตอ้งการของประชาชน ณ ปัจจุบนัหรือไม่ อีกทั้งยงั
ได้นําเสนอกฎหมายเก่ียวกับมาตรการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ในกฎหมาย
ต่างประเทศ คือ ประเทศแคนาดา และสหพนัธรัฐมาเลเซีย เพื่อท่ีจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบกบัหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพในบทท่ี 4 ต่อไป 
 
3.1  มาตรการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายไทย 

3.1.1  หลกักฎหมายเก่ียวกบัการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  จากท่ีได้กล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ในบทท่ี 2 ว่ารัฐบาลจะทาํการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นมีเงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงเงินไดอ้นัเขา้
ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ 

1)  เงิน 
2)  ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจคาํนวณเป็นเงินได ้ทั้งน้ีการไดรั้บทรัพยสิ์นถือวา่เป็นการไดรั้บเงินได้

พึงประเมินไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นทรัพยสิ์นประเภทอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย ์ส่วนจะ
ถือวา่ไดรั้บเท่าใดนั้น ยอ่มแลว้แต่ราคาทรัพยสิ์นในขณะนั้นวา่มีราคาเป็นเท่าใด 

3)  ประโยชน์ท่ีอาจคาํนวณเป็นเงินได้ การไดรั้บประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงอาจคิด
คาํนวณเป็นเงินไดก้็ถือว่าเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน เช่น การท่ีพนกังานบริษทัไดพ้กัอาศยัอยู่ในบา้นพกั
ของบริษทั โดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า เป็นตน้ 

4)  ภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ ตามท่ีได้มีการบญัญติัไวใ้นประมวล
รัษฎากร มาตรา 40 
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  5)  เครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตามท่ีไดมี้การบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 
47 ทว ิ

  เงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาแลว้ มิใช่เป็นเพียงสิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บใน
ภายหนา้ เม่ือเงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาแลว้ จึงเท่ากบัวา่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใช้
เกณฑเ์งินสดในการคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

  เน่ืองจากเงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือเงินไดพ้ึงประเมินเป็น
เงินได้ท่ีบุคคลได้รับมาซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมิได้เป็นการได้มาโดยเปล่าๆ แต่ผูมี้เงินได้จะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายลงทุนลงแรง ดงันั้นเพื่อความเป็นธรรม ในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายจึง
กาํหนดให้ผูมี้เงินได้นาํเงินได้นั้นๆ มาหักค่าใช้จ่ายได้ตามสมควรแก่กรณี ทั้ งน้ีก็เพื่อให้ทราบถึง
ความสามารถในการเสียภาษีของผูมี้เงินไดอ้ยา่งแทจ้ริง1 โดยการหกัค่าใชจ่้ายกฎหมายก็จะอนุญาตให้
หักค่าใช้จ่ายในจาํนวนท่ีแต่ต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของเงินได้พึงประเมินว่าเป็นเงินได้พึง
ประเมินประเภทใด เพราะเงินได้พึงประเมินต่างประเภทกันก็ย่อมท่ีจะมีค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน
ออกไป   

  ประมวลรัษฎากรไดแ้บ่งประเภทของเงินไดพ้ึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซ่ึงเป็นการ
แบ่งตามลกัษณะแหล่งท่ีมาของเงินไดน้ั้น โดยเงินไดพ้ึงประเมินทั้ง 8 ประเภทระบุไวใ้นมาตรา 40 
(1)-(8) มีดงัต่อไปน้ี 

  1)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) 
  คือ เงินได้ท่ีได้รับเน่ืองมาจากการจา้งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง 

โบนัส เบ้ียหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีคาํนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ี
นายจา้งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหน้าท่ีตอ้งชาํระ และเงิน 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองมาจากการจา้งแรงงาน2 

  2)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2) 
  คือ เงินไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให้ ไม่ว่าจะเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่า
บา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีผูจ่้ายเงินไดใ้ห้อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ่้ายได้
จ่ายชาํระหน้ีใดๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้

                                                           
1 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร1, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526) น. 81. 
2 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40 (1). 
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เน่ืองจากหน้าท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าท่ี หรือตาํแหน่งงาน 
หรืองานท่ีรับทาํใหน้ั้นจะเป็นการประจาํหรือชัว่คราว3 

  เงินไดป้ระเภทน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเงินไดต้ามมาตรา 40(1) แต่ต่างกนัท่ี เงินไดต้ามมาตรา 
40(1) นั้น ตอ้งเป็นเงินไดท่ี้เกิดจากการจา้งแรงงาน โดยผูจ่้ายเงินและผูรั้บเงินมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะนายจา้งกบัลูกจา้ง ส่วนเงินไดต้ามมาตรา 40(2) ผูมี้เงินไดไ้ม่ใช่ลูกจา้งแรงงาน 

  ทั้งน้ีความหมายของการรับทาํงานให้นั้น หมายความรวมถึง การจา้งตามมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีผูว้า่จา้งตกลงจะให้สินจา้งเพื่อมุ่งหวงัต่อผลสําเร็จแห่งการท่ีทาํ
นั้นดว้ย4 

  3)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) 
  คือ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงิน

รายปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล5 
  เน่ืองจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กําหนดคาํจาํกัดความของ “ค่าแห่งกู๊ดวิลล์” ไว ้จึง

จาํเป็นตอ้งอาศยัการตีความจากความหมายของคาํวา่ “กู๊ดวลิล”์ เพื่อทาํความเขา้ใจ  
  กู๊ดวิลล์ คือ ความไดเ้ปรียบหรือผลประโยชน์ท่ีไดม้าโดยการก่อตั้งซ่ึงมีค่าเกินกว่าส่วน

ของทุน เงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ อนัเป็นผลมาจากการอุดหนุนและสนบัสนุน
ซ่ึงได้รับอย่างสมํ่าเสมอจากลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากสถานท่ีตั้ งหรือการยอมรับนับถือหรือช่ือเสียง
ทางดา้นทกัษะ ความสามารถ ฯลฯ กู๊ดวิลล์จึงเป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนจากความไดเ้ปรียบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการคา้อยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ซ่ึงเคยติดต่อธุรกิจเป็นปกติธุระกบัผูป้ระกอบการรายหน่ึง ยอ่ม
พอใจท่ีจะติดต่อธุรกิจนั้นต่อไป แม้ว่าธุรกิจนั้นจะถูกเปล่ียนเจ้าของไปแล้ว กู๊ดวิลล์เป็นสิทธิใน
ทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง และเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าทางธุรกิจ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์
หมายความถึง ราคาท่ีผูซ้ื้อกิจการจะตอ้งจ่ายเพื่อซ้ือกิจการส่วนท่ีสูงกวา่ราคาทรัพยสุ์ทธิ และรวมถึง
ค่าไม่แข่งขนัท่ีผูซ้ื้อกิจการจะตอ้งจ่าย เพื่อตอบแทนตามตกลงท่ีผูข้ายกิจการจะไม่ประกอบกิจการ
แข่งขนักบัผูซ้ื้อกิจการภายในอาณาเขตและเวลาท่ีกาํหนด6     

  ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะทาํการใดๆ เก่ียวกบังานสร้างสรรค์
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ งานแพร่เสียง หรืองานอ่ืนใด
ในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

                                                           
3 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40 (2). 
4 เพ่ิงอ้าง. 
5 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(3). 
6 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558, จาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/0498/08บทท่ี3.pdf 
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  เงินไดท่ี้มีลกัษณะเป็นเงินรายปีท่ีไดจ้ากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของ
ศาล เช่น ผูต้ายไดท้าํพินยักรรมให้ผูจ้ดัการมรดกจ่ายเงินให้บุตรเป็นรายเดือนจนกวา่บุตรนั้นจะบรรลุ
นิติภาวะ ถือเป็นเงินรายปีท่ีไดม้าจากพินัยกรรม หรือการนาํเอาทรัพยส์มบติัมาจดัตั้งเป็นมูลนิธิหา
ผลประโยชน์เพื่อแบ่งใหบุ้ตรหลานไวใ้ชจ่้ายเพื่อการศึกษา 

  ค่าสิทธิอย่างอ่ืน คือ ค่าสิทธิในทํานองเดียวกันตามบทบัญญัติในมาตราน้ี หมายถึง 
ค่าตอบแทนการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  4)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(4) 
  คือ เงินไดท่ี้เป็น 
       4.1)  ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย
วา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว หรือ
ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากว่ายืม หรือจากสิทธิ
เรียกร้องในหน้ีทุกชนิด ไม่วา่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม7 

       4.2)  เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกาํไร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทั หรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จดัตั้งข้ึน
สําหรับให้กูย้ืมเงินเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผล หรือเงิน
ส่วนแบ่งของกาํไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตเลียม
เฉพาะส่วนท่ีเหลือจากหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายดงักล่าว 

       ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผูมี้เงินไดแ้ละความเป็นสามี
ภริยาของบิดาและมารดาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้ถือวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดา แต่
ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้ถือวา่เงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็น
เงินไดข้องบิดาหรือมารดาผูใ้ช้อาํนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อาํนาจปกครอง
ร่วมกนั และใชบ้งัคบักรณีบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผูมี้เงินไดด้ว้ย8 

       4.3)  เงินโบนัสท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล9 

                                                           
7 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ก). 
8 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ข). 
9 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ค). 
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       4.4)  เงินลดทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกวา่กาํไร
และเงินท่ีกนัไวร้วมกนั10 

        4.5)  เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกาํไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ี
กนัไวร้วมกนั11 

       4.6)  ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั หรือรับ
ช่วงกนั หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เงินทุน12 

       4.7)  ผลประโยชน์ท่ีได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร 
หรือตัว๋เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู ้
ออก ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน13 

  5)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(5) 
  คือ เงินไดห้รือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองมาจาก 
   5.1)  การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น14 
   5.2)  การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น15 
   5.3)  การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อนซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่

ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้16 
  6)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(6) 
  คือ เงินไดท่ี้ไดรั้บเน่ืองมาจากการประกอบวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ

โรคศิลปะ วศิวกรรม สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงจะไดมี้พระราช
กฤษฎีกากาํหนดชนิดไว้17 ปัจจุบนัยงัไม่มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระอ่ืนใด
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตราน้ี 

  7)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(7) 

                                                           
10 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ง). 
11 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(จ). 
12 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ฉ). 
13 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(4)(ช). 
14 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(5)(ก). 
15 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(5)(ข). 
16 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(5)(ค). 
17 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(6). 
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    คือ เงินได้ท่ีได้รับเน่ืองมาจากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา
สัมภาระในส่วนสาํคญันอกจากเคร่ืองมือ18 

 
  8)  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) 
  คือ เงินได้ท่ีไดรั้บเน่ืองมาจากการธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การ

ขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นมาตรา 40(1)-(7)19 
  เงินไดป้ระเภทน้ีเป็นเงินไดค้รอบคุลมกวา้งขวาง เงินไดใ้ดหากไม่สามารถจดัเป็นเงินได้

พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แลว้ ตอ้งจดัเป็นเงินไดพ้ึงประเมินประเภทน้ี และเงินไดใ้ดหากผูมี้
เงินไดพ้ิสูจน์ไม่ไดว้า่เป็นเงินไดพ้ึงประเมินประเภทใดแลว้ตอ้งถือวา่เป็นเงินไดพ้ึงประเมินประเภทน้ี 

  นอกจากน้ียงัมีเงินไดพ้ึงประเมินบางประเภทท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ เงินไดพ้ึงประเมินท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
เป็นตน้วา่ 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(1) ได้แก่ ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าพาหนะ ซ่ึงลูกจ้างหรือผูรั้บ
หนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงาน หรือผูรั้บทาํงานให้ ไดจ่้ายไปโดยสุจริตตามความจาํเป็นเฉพาะ ในการท่ีตอ้ง
ปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของตนเองและไดจ่้ายไปทั้งหมดในการนั้น 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(3) ไดแ้ก่ เงินค่าเดินทางซ่ึงนายจา้งจ่ายให้ลูกจา้ง เฉพาะส่วน
ท่ีลูกจา้งไดจ่้ายทั้งหมดโดยจาํเป็นเพื่อการเดินทางจากต่างถ่ินในการเขา้รับงานเป็นคร้ังแรก หรือใน
การกลบัถ่ินเดิมเม่ือการจา้งไดส้ิ้นสุดลงแลว้ แต่ขอ้ยกเวน้น้ีมิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางท่ีลูกจา้งไดรั้บ
ในการกลบัถ่ินเดิม และในการเขา้รับงานของนายจา้งเดิมภายในสามร้อยหกสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีการ
จา้งคร้ังก่อนไดส้ิ้นสุดลง 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ได้แก่ การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือ
สังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยมิไดมุ้่งในทางการคา้หรือหากาํไร แต่ไม่รวมถึงเรือกาํป่ัน เรือท่ีมีระวาง
ตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตท่ี์มีระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป หรือแพ 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(11) ได้แก่ รางวลัเพื่อการศึกษาหรือคน้ควา้ในวิทยาการ 
รางวลัสลากกินแบ่งหรือสลากออมสินของรัฐบาล รางวลัท่ีทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือ
แข่งขนั ซ่ึงผูรั้บมิไดมี้อาชีพในการประกวดหรือแข่งขนั หรือสินบนรางวลัท่ีทางราชการจ่ายให้เพื่อ
ประโยชน์ในการปราบปรามการกระทาํความผดิ 

                                                           
18 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(7). 
19 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  40(8). 
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  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(28) ได้แก่ เงินได้ท่ีได้รับจากการอุปการะโดยหน้าท่ี
ธรรมจรรยาหรือจากการใหโ้ดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ี 
จากบุคคลซ่ึงมิใช่บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินสิบลา้นบาทตลอดปี
ภาษีนั้น 

  การหกัค่าใชจ่้าย 
  เน่ืองจากเงินไดพ้ึงประเมินเป็นเงินไดท่ี้บุคคลไดรั้บมาซ่ึงส่วนใหญ่มิไดเ้ป็นการไดม้าโดย

เปล่าๆ แต่ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายลงทุนลงแรง ดงันั้นเพื่อความเป็นธรรม ในการคาํนวณภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายจึงกาํหนดใหผู้มี้เงินไดน้าํเงินไดน้ั้นๆ มาหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามสมควรแก่
กรณี ทั้งน้ีก็เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถในการเสียภาษีของผูมี้เงินไดอ้ยา่งแทจ้ริง20 

  ตามปกติการหักค่าใช้จ่ายก็จะให้หักไดต้ามความจาํเป็นและสมควร ในกรณีการจ่ายท่ีมี
ลกัษณะเป็นการลงทุนก็อาจไม่ยอมให้หักทั้งหมดในคราวเดียว แต่อาจยอมให้หกัหรือตดัจ่ายไดเ้ป็น
งวดๆ เป็นค่าเส่ือมราคาหรือเส่ือมค่า ส่วนในประเทศดอ้ยพฒันาซ่ึงมีระบบบญัชีและเอกสารการใช้
จ่ายยงัไม่สมบูรณ์ กฎหมายภาษีมกักาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายมาตรฐานไวเ้ป็นการเหมาวา่ รายไดป้ระเภท
นั้นประเภทน้ียอมให้หักค่าใช้จ่ายไดเ้ท่าใด ทั้งน้ี อาจกาํหนดค่าใช้จ่ายตํ่าสุดและค่าใช้จ่ายสูงสุดไว ้
การใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา โดยกาํหนดเป็นร้อยละ ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระเจา้หนา้ท่ีในอนัท่ีจะ
ไม่ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดและหลกัฐานการจ่าย ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษี ทาง
ฝ่ายผูเ้สียภาษีก็สะดวกไม่ตอ้งห่วงในการท่ีจะตอ้งรักษาหลกัฐานการใช้จ่ายหรือการทาํบญัชีรายจ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีกิจการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กหรือเป็นกิจการภายในครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ่21 

  จากลกัษณะของการหกัค่าใชจ่้าย จะทาํให้สามารถแบ่งประเภทของการหกัค่าใชจ่้ายออก
ไดเ้ป็น 2 วธีิ คือ 

  1)  การหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา 
  วิธีน้ีเป็นการหักค่าใช้จ่ายแบบกาํหนดค่าใช้จ่ายในอตัราตายตวั โดยกาํหนดเป็นร้อยละ

ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน ไม่ว่าค่าใช้จ่ายท่ีแทจ้ริงจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายท่ีกาํหนดไวก้็
ตาม ประมวลรัษฎากรได้กาํหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายเงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่างๆ ก่อนนาํไป
คาํนวณภาษี ดงัน้ี 

                                                           
20 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 81. 
21 เพ่ิงอ้าง, น. 81. 
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   เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(1) ซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน และเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา 40(2) ซ่ึงเป็นเงินไดเ้น่ืองจากการรับทาํงานให้หรือเพราะหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงาน
ท่ีทาํ ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ ให้หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 แต่รวมแลว้ตอ้งไม่
เกิน 60,000 บาท ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดพ้ึงประเมินและความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่
ตลอดปีภาษี ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้22 

   เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(3) ซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิอ่ืนๆ เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ตรี ให้หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อย
ละ 40 แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดพ้ึงประเมินและความ
เป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ใหต่้างฝ่ายต่างหกัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้23 

   สาํหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ หรือสิทธิอ่ืนๆ เงินปี หรือเงินไดท่ี้มีลกัษณะเป็นเงินรายปีอนั
ไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล ไม่ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน24 

   เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) ซ่ึงเป็นเงินได้ท่ีได้รับเน่ืองมาจากดอกเบ้ีย
พนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของ
กาํไร เงินโบนสัท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เงินลดทุน
ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่ากาํไรและเงินท่ีกนัไวร้วมกนั เงิน
เพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้ งจากกําไรท่ีได้มาหรือเงินท่ีกันไว้รวมกัน 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนั ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
โอนการเป็นหุน้ส่วน ฯลฯ เงินไดพ้ึงประเมินประเภทน้ีกฎหมายไม่อนุญาตใหห้กัค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 

   เ งินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ซ่ึงเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้
เน่ืองมาจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผอ่นซ่ึงผูข้าย
ไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 43 ให้หกัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 11 มาตรา 5 กาํหนดไว ้เช่น ค่าเช่าบา้น 
โรงเรือน  ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนหรือแพ ในกรณีเจา้ของเป็นผูใ้ห้เช่าให้หกัเป็นการเหมาร้อยละ 30 ใน
กรณีใหเ้ช่าช่วงใหห้กัค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าเช่าท่ีเสียใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเดิม หรือผูใ้ห้เช่าช่วงแลว้แต่กรณี  หรือ
ค่าเช่าท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตรกรรม ในกรณีเจา้ของเป็นผูใ้ห้เช่าให้หกัเป็นการเหมาร้อยละ 20 ในกรณี
ใหเ้ช่าช่วงใหห้กัค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าเช่าท่ีเสียให้แก่ผูใ้ห้เช่าเดิม หรือผูใ้ห้เช่าช่วง แลว้แต่กรณี เวน้แต่ผู ้

                                                           
22 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  42 ทว.ิ 
23 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  42 ตรี. 
24 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร. (2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557, น. 39. 
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มีเงินไดแ้สดงหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินและพิสูจน์ไดว้า่มีค่าใชจ่้ายมากกวา่นั้นกฎหมายก็ยอม
ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามความจาํเป็นและสมควร25 

   เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(6) ซ่ึงไดแ้ก่เงินไดเ้น่ืองมาจากการประกอบวิชาชีพ
อิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีต
ศิลปกรรม หรือวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงจะไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดชนิดไว ้ประมวลรัษฎากร มาตรา 44 
ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 11 มาตรา 6 กาํหนดไว ้เช่น เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ 
การประกอบโรคศิลปะให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 เงินได้จากวิชาชีพอิสระอ่ืนให้หัก
ค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 30 เวน้แต่ผูมี้เงินไดแ้สดงหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินและพิสูจน์
ไดว้า่มีค่าใชจ่้ายมากกวา่นั้นกฎหมายก็ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามความจาํเป็นและสมควร26 

   เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) ซ่ึงได้แก่เงินได้เน่ืองมาจากการรับเหมาท่ี
ผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสัมภาระในส่วนสําคญันอกจากเคร่ืองมือ ประมวลรัษฎากร มาตรา 
45 ใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 11 มาตรา 7 กาํหนดไว ้ คือ ให้หกัค่าใชจ่้ายเป็น
การเหมาร้อยละ 70 เวน้แต่ผูมี้เงินได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามี
ค่าใชจ่้ายมากกวา่นั้นกฎหมายก็ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามความจาํเป็นและสมควร27 

   เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ซ่ึงได้แก่ เงินได้ท่ีไดรั้บเน่ืองมาจากการธุรกิจ 
การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นมาตรา 40(1)-(7) 
ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 46 ให้หกัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 11 มาตรา 8 
และมาตรา 8 ทวิ กาํหนดไว ้เช่น การทาํกิจการโรงแรมหรือภตัตาคารให้หกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ร้อยละ 70 การทาํหรือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้หักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 80 หรือการแสดง
ของนกัแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทศัน์ นกัร้อง นกัดนตรี นกักีฬาอาชีพ หรือนกัแสดงเพื่อ
ความบนัเทิงใดๆ ให้หกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 สําหรับเงินไดส่้วนท่ีไม่เกิน 300,000 บาท 
หรือใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 สาํหรับเงินไดส่้วนท่ีเกิน 300,00 บาท แต่รวมกนัแลว้ตอ้ง
ไม่เกิน 600,000 บาท เวน้แต่ผูมี้เงินได้แสดงหลกัฐานต่อเจา้พนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามี
ค่าใชจ่้ายมากกวา่นั้นกฎหมายก็ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามความจาํเป็นและสมควร28 

  2)  การหกัค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควร    

                                                           
25 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการกาํหนดค่าใชจ่้ายท่ียอมให้หักจากเงินได้

พึงประเมิน (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2502. 
26 เพ่ิงอ้าง. 
27 เพ่ิงอ้าง. 
28 เพ่ิงอ้าง. 
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   วิธีน้ีเป็นการกําหนดให้หักค่าใช้จ่ายตามท่ีได้มีการใช้จ่ายจริง แต่ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนักบัการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีนาํมาหกัออก
จากเงินไดพ้ึงประเมินจะตอ้งไม่ใช่ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 
66 ตรี เป็นตน้29 

   การขอหกัค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควรเป็นวิธีการหกัค่าใชจ่้ายสําหรับเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)-(8) รายจ่ายท่ีจะนาํมาหักเป็นค่าใช้จ่ายจะตอ้งมีลกัษณะ คือ เป็น
ค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทหรือต่อเงินไดแ้ต่
ละชนิด เป็นจาํนวนท่ีสมควรและเหมาะสมแก่กิจการ ไม่เป็นรายจ่ายท่ีกฎหมายห้ามมิให้หักเป็น
รายจ่าย และผูมี้เงินไดต้อ้งมีหลกัฐานการหกัค่าใชจ่้ายพร้อมท่ีจะให้พนกังานตรวจสอบได ้การเลือก
ขอหกัค่าใชจ่้ายตามความจาํเป็นและสมควรน้ีไม่จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ผูมี้เงินไดมี้สิทธิ
เลือกปฏิบัติได้ว่าปีใดจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือปีใดจะหักค่าใช้จ่ายจาํเป็นและสมควร 
นอกจากน้ีในปีภาษีเดียวกนัผูมี้เงินไดย้งัอาจหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสําหรับเงินได้ประเภทหน่ึง 
และหักค่าใช้จ่ายตามความจาํเป็นและสมควรสําหรับเงินไดอี้กประเภทหน่ึงก็ได ้แต่เงินไดป้ระเภท
และชนิดเดียวกนั หากเลือกหกัค่าใชจ่้ายตามวธีิใดแลว้จะตอ้งใชว้ิธีเดียวกนัสําหรับเงินไดป้ระเภทนั้น
ทั้งประเภท30    

3.1.2  หลกักฎหมายเก่ียวกบัการหกัค่าลดหยอ่นในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  นอกจากกฎหมายจะอนุญาตให้หกัค่าใช้จ่ายแลว้ การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดายงั
ยอมให้หกัค่าลดหยอ่นดว้ย ซ่ึงการหกัค่าลดหยอ่นเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีใชป้รับปรุงฐานภาษีให้เป็น
ธรรมสอดคล้องกับความจาํเป็นหรือภาระค่าใช้จ่ายในการเล้ียงครอบครัวของผูเ้สียภาษีและให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษีเป็นเคร่ืองมือดา้นต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
  กฎหมายยอมให้หักค่าลดหย่อนสําหรับส่วนตวัผูเ้สียภาษี สามี ภริยา และบุตร ตลอดจน
บุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู ในบางประเทศก็อาจลดหยอ่นให้เป็นพิเศษอีกสําหรับผูมี้เงินไดท่ี้สูงอาย ุ
เช่น มีอายุเกินกว่า 65 ปีข้ึนไป หรือผูท่ี้พิการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระหว่าผูเ้สียภาษี
ดว้ยกนัซ่ึงมีภาระในครอบครัวแตกต่างกนั การให้หกัค่าลดหยอ่นส่วนตวัจึงเป็นความพยายามท่ีจะมี
ระดบัค่าใชจ่้ายในการครองชีพท่ีสัมพนัธ์กบัขนาดของครอบครัวของผูเ้สียภาษี นอกจากน้ีการให้หัก
ค่าลดหย่อนอาจเป็นไปตามความต้องการในเร่ืองรายได้หรือเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบาง
ประการก็ได ้ดงัเช่นราชอาณาจกัรเบลเยีย่มเคยกาํหนดค่าลดหยอ่นใหสู้งเป็นพิเศษสําหรับผูมี้บุตรมาก
                                                           

29 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม ข, คู่มือการศึกษาวชิากฎหมายภาษีอากร, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550), น. 198. 
30 กรมสรรพากร, “ความรู้เร่ืองภาษี ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หักตามความจาํเป็นและสมควร(ออนไลน์),” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html 

DPU



71 

และอาจให้ส่วนลดสูงข้ึนเร่ือยๆ สําหรับบุตรคนต่อๆ ไป เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประชากร เน่ืองจาก
อตัราเพิ่มพลเมืองของราชอาณาจกัรเบลเยีย่มอยูใ่นเกณฑต์ํ่า ส่วนกรณีของประเทศไทยใชค้่าลดหยอ่น
เพื่อสนบัสนุนการวางแผนครอบครัว สําหรับบุตรท่ีเกิดหลงั พ.ศ. 2522 หกัค่าลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 3 
คน เป็นตน้31 
  นอกจากค่าลดหยอ่นสาํหรับส่วนตวัและครอบครัวบุคคลผูเ้สียภาษีแลว้ อาจมีค่าลดหยอ่น
ตามรายการ ซ่ึงแต่ละประเทศกาํหนดไวแ้ตกต่างกนั ถา้ผูเ้สียภาษีมีค่าใชจ่้ายท่ีมีรายการกาํหนดไว ้ก็
ยอมให้หกัออกจากเงินไดพ้ึงประเมินไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทรัพยสิ์น
สูญหาย เบ้ียประกันชีวิต เงินบริจาค ตลอดจนค่าภาษีอากรอ่ืนๆ เป็นต้น กรณีของประเทศไทย 
ประมวลรัษฎากรให้หกัค่าลดหยอ่นสําหรับเงินบริจาค เงินค่าเบ้ียประกนัชีวิต และค่าดอกเบ้ียในการ
ผอ่นบา้นอยูอ่าศยั32 
  เงินได้พึงประเมินเม่ือได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้หักลดหย่อนได้อีกตามท่ีมีกาํหนดไวใ้น
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ก่อนนาํเงินได้ท่ีเหลือซ่ึงเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชี
อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา รายการหกัค่าลดหยอ่นกรณีต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 
  1)  การหกัค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล 
  1.1)  ผูมี้เงินได ้30,000 บาท33 
  1.2)  สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้30,000 บาท34 
  สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้ท่ีมีสิทธิหักลดหย่อนจะต้องเป็นสามีหรือภริยาชอบด้วย
กฎหมาย การสมรสไม่ครบปีภาษีก็มีสิทธิหกัลดหยอ่นได ้และสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดท่ี้จะนาํมา
หกัลดหยอ่นจะตอ้งไม่มีเงินไดพ้ึงประเมินหรือมีแต่ไม่ไดแ้ยกคาํนวณภาษี35 
  1.3)  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได้ รวมทั้งบุตรชอบดว้ย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดด้ว้ย 
  ก)  ท่ีเกิดก่อนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือท่ีไดรั้บเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ.ศ. 2522 คนละ 
15,000 บาท 
  ข)  ท่ีเกิดหลงั พ.ศ. 2522 หรือท่ีไดรั้บเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลงั พ.ศ. 2522 คนละ 
15,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกินสามคน 

                                                           
31 ปรีดา  นาคเนาวทิม, เพ่ิงอ้าง, น. 81 - 82. 
32 เพ่ิงอ้าง, น. 82. 
33 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ก). 
34 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ข). 
35 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 45. 
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  ในกรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้บุตรทั้งตาม ก) และ ข) การหกัลดหยอ่นสําหรับบุตรให้นาํบุตรตาม 
ก) ทั้งหมดมาหกัก่อน แลว้จึงนาํบุตรตาม ข) มาหกั เวน้แต่ในกรณีผูมี้เงินไดมี้บุตรตาม ก) ท่ีมีชีวิตอยู่
รวมเป็นจาํนวนตั้งแต่สามคนข้ึนไป จะนาํบุตรตาม ข) มาหักไม่ได ้แต่ถา้บุตรตาม ก) จาํนวนไม่ถึง
สามคนใหน้าํบุตรตาม ข) มาหกัไดโ้ดยเม่ือรวมกบับุตรตาม ก) แลว้ ตอ้งไม่เกินสามคน 
  การนบัจาํนวนบุตรให้นบัเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ตามลาํดบัอายุสูงสุดของบุตร โดยให้รับ
รวมทั้งบุตรท่ีไม่อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการหกัค่าลดหยอ่นดว้ย 
  การหักลดหย่อนสําหรับบุตร ให้หักไดเ้ฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีและยงัศึกษา
อยูใ่นมหาวิทยาลยัหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถอนัอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดู แต่มิใหห้กัลดหยอ่นสาํหรับบุตรดงักล่าวท่ีมีเงิน
ได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วตั้ งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป โดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้า
ลกัษณะตามาตรา 42 
  การหกัลดหยอ่นสําหรับบุตรดงักล่าว ให้หัดไดต้ลอดปีภาษีไม่วา่กรณีท่ีจะหกัไดน้ั้นจะมี
อยูต่ลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหห้กัในฐานะบุตรบุญธรรมไดแ้ต่ฐานะเดียว36 
  2)  การหกัค่าลดหยอ่นตามรายการ 
       2.1)  เบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีสําหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินได้
ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้ งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
กาํหนดเวลาตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบ
กิจการประกนัชีวติในราชอาณาจกัร 
       ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดมี้การประกนัชีวิต และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยู่
ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ดว้ยสําหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายสําหรับการประกนัชีวิตของสามีหรือ
ภริยานั้นตามเกณฑข์า้งตน้37 ไม่วา่สามีหรือภริยานั้นจะมีเงินไดใ้นปีภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม 
       เน่ืองจากมีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12638 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัเงินได ้
(ฉบบัท่ี 194)39 ยกเวน้เงินไดเ้ท่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีจ่ายไป จึงสามารถนาํเบ้ียประกนัชีวิตหักออกจาก

                                                           
36 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ค). 
37 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ง). 
38 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร. 
39 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได ้ (ฉบบัท่ี 194) เร่ือง กาํหนดกฎเกณฑแ์ละวิธีการ เพ่ือ

การยกเวน้ภาษีเงินได ้สาํหรับเงินไดเ้ท่าท่ีไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัสาํหรับการประกนัชีวิตแบบบาํนาญของผูมี้เงิน
ไดต้ามวรรคสามของขอ้ 2 (61) แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ย
การยกเวน้รัษฎากร. 
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เงินไดก่้อนคาํนวณหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน จึงมีผลเสมือนกบัให้หักลดหย่อนในกรณีน้ีได้
รวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากน้ียงัมีการยกเวน้เงินไดเ้ท่าเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญท่ีจ่ายไป
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้แต่ไม่เกิน 200,000 บาท อีกดว้ย 
       2.2)  บุตรของผูมี้เงินไดซ่ึ้งมีสิทธิหักลดหย่อนตามเง่ือนไขใน 1.3) และยงัศึกษาอยูใ่น
สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนราษฎร์ ให้หกัลดหยอ่นเพื่อการศึกษาไดอี้กคนละ 2,000 บาท40 การหัก
ลดหยอ่นกรณีน้ีตอ้งเป็นการศึกษาภายในประเทศเท่านั้น 
       2.3)  เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ตามจาํนวนม่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
       ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดจ่้ายเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และความ
เป็นสามีภริยาไดมี้อยู่ตลอดปีภาษี ให้หกัลดหย่อนไดด้ว้ยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาท่ีจ่าย
เขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพนั้น41 
       เงินไดท่ี้ลูกจา้งจ่ายเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้งเฉพาะส่วนท่ีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 
บาท เป็นเงินท่ีได้รับยกเวน้ภาษีตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12642 สามารถหักออกจากเงินได้ก่อน
คาํนวณหกัค่าใชจ่้ายและหกัค่าลดหยอ่น 
       2.4)  ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีผูมี้เงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน บริษทั
ประกนัชีวิต สหกรณ์หรือนายจา้ง สําหรับการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดย
จาํนองอาคารท่ีซ้ือหรือสร้างเป็นประกนัการกูย้ืมนั้น ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
อาคารดงักล่าวใหห้มายความรวมถึงอาคารพร้อมท่ีดินดว้ย43 
       เน่ืองจากกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12644 ยกเวน้เงินไดท่ี้จ่ายเป็นดอกเบ้ียเงินกูย้ืม สําหรับ
การกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั โดยจาํนองอาคารท่ีซ้ือหรือสร้างเป็นประกนั
การกู้ยืมนั้น ตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งน้ีเฉพาะท่ีจ่ายให้แก่ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

                                                           
40 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ฉ). 
41 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ช). 
42 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร. 
43 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ซ). 
44 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร. 
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และตลาดหลกัทรัพย ์กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สามารถหักออกจากเงินไดก่้อนคาํนวณหกัค่าใช้จ่ายและหกัค่า
ลดหยอ่น ดงันั้นจึงมีผลเสมือนใหห้กัลดหยอ่นในกรณีน้ีไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 
       2.5)  เงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสังคมตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 
       ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้ ซ่ึงเป็นผูป้ระกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสังคม และความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี ให้หกัลดหยอ่นไดด้ว้ยสําหรับเงินสมทบ
ของสามีหรือภริยาท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมดงักล่าว45 
       2.6)  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมี้เงินได ้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยา
ของผูมี้เงินไดค้นละสามหม่ืนบาท โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีอายหุกสิบปีข้ึนไป มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่
การยงัชีพและอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินได้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศกาํหนด46 ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 36) พ.ศ. 
2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 136)47 
       2.7)  ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญ
ธรรมของผูมี้เงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีผูมี้เงินไดเ้ป็นผูดู้แลตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ คน
ละหกหม่ืนบาท โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นคนพิการซ่ึงมีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ 
และอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข รวมทั้งจาํนวน
คนพิการ และคนทุพพลภาพในความอุปการะเล้ียงดูของผูมี้เงินไดท่ี้อธิบดีกาํหนดประกาศ48  
       2.8)  เม่ือไดห้ักลดหย่อนทั้งหมดตามท่ีไดมี้บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากรแลว้เหลือ
เท่าใด ให้หักลดหย่อนไดอี้กสําหรับเงินท่ีบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
หรือเงินท่ีบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาล 

                                                           
45 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ฌ). 
46 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ญ). 
47 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 136) เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการหกัลดหยอ่นค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมี้เงินได ้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี้เงิน
ไดต้ามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร. 

48 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(1)(ฎ).  
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และสถานศึกษาอ่ืน ทั้งน้ี ตามรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยให้หกัไดเ้ท่าจาํนวน
ท่ีบริจาค แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินท่ีเหลือนั้น49  
  3)  การหกัลดหยอ่นในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้  
  ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ถา้ความเป็นสามีภริยาไดมี้อยูต่ลอดปีภาษี การหัก
ลดหยอ่นตาม 1.1) และ 1.2) ให้หกัลดหยอ่นรวมกนัได ้60,000 บาท แต่ถา้ความเป็นสามีภริยามิไดมี้
อยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ตาม 1.1) และสําหรับการหักลดหย่อนตาม 1.3) 1.5) 
และ 1.7) ใหต่้างฝ่ายต่างหกัไดก่ึ้งหน่ึงตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นแต่ละกรณี50   
  4)  การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดมิ้ไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร  
  การหักลดหย่อนในกรณีผูมี้เงินได้มิได้เป็นผูอ้ยู่ในราชอาณาจกัร การหักลดหย่อนตาม 
1.2) 1.3) และ 1.5) ใหห้กัไดเ้ฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรท่ีอยูใ่นประเทศไทย51  
  5)  การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดถึ้งแก่ความตาย  
  ในกรณีผูมี้เงินไดถึ้งแก่ความตายในระหวา่งปีภาษี ให้หักลดหย่อนไดเ้สมือนผูต้ายมีชีวิต
อยูต่ลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย52  
  6)  การหกัลดหยอ่นกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่ง  
   การหักลดหย่อนกรณีผูมี้เงินได้เป็นกองมรดกท่ียงัไม่ไดแ้บ่งให้หักลดหย่อนได ้30,000 
บาท53 
  7)  การหักลดหย่อนในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล 
  การหกัลดหยอ่นในกรณีผูมี้เงินไดเ้ป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล
ให้หักลดหย่อนไดต้าม 1.1) สําหรับผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซ่ึงเป็นผูอ้ยู่ใน
ประเทศไทย แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท54  
  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากค่า
ครองชีพท่ีสูงข้ึน อตัราค่าจา้งแรงงานท่ีเปล่ียนไป ฯลฯ ซ่ึงหากฐานะทางดา้นการคลงัของรัฐบาลมี
ความมัน่คง เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายภาระภาษีอากรของประชาชนโดยทัว่ไป อนัจะมีส่วนช่วย

                                                           
49 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(7).  
50 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(2). 
51 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(3).  
52 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(4). 
53 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(5). 
54 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47(6).  
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ยกระดบัรายได้สุทธิของประชาชน กรมสรรพากรโดยกระทรวงการคลงัจะทาํการปรับปรุงอตัรา
ค่าใชจ่้ายค่าลดหยอ่นและบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นระยะๆ55 
  
3.2  มาตรการทางภาษีที่เกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ในประเทศไทย  

จากการท่ีได้ศึกษาคน้ควา้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรของประเทศไทย พบว่าใน
ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติัหรือมาตรการด้านภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับค่าลดหย่อนท่ี
เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในทางการแพทย ์ซ่ึงช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยซ่ึงเป็นบุคคลผูอ้ยู่ในเกณฑ์ตอ้งเสียภาษี 
รวมถึงครอบครัวของผูเ้สียภาษีโดยตรง แต่ก็มีบทบญัญติัดา้นภาษีท่ีพอจะเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยใ์นกรณีอ่ืน ดงัน้ี  
 3.2.1  กรณีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา56   
  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ไดบ้ญัญติัถึงเงินไดพ้ึงประเมินบางประเภทให้ไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ซ่ึงบทบญัญติัมาตราน้ีไดบ้ญัญติัยกเวน้เงินไดพ้ึงประเมิน
ในหลายกรณี เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าพาหนะ เงินเพิ่มพิเศษประจาํตาํแหน่ง เงินไดจ้ากการขายหรือ
ส่วนลดจากการซ้ืออากรแสตมป์ การขายสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก เป็นตน้ 
  มาตรา 42(17) เป็นกรณีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บการยกเวน้โดยการกาํหนดยกเวน้โดย
กฎกระทรวง ปัจจุบนัมีกฎกระทรวงท่ียกเวน้เงินไดพ้ึงประเมินทั้งส้ิน 7 ฉบบั คือ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 
126 (พ.ศ. 2509) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 201 (พ.ศ. 2539) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 219 (พ.ศ. 2542) 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 230 (พ.ศ. 2544) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 241 (พ.ศ. 2546) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 252 
(พ.ศ. 2548) และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 254 (พ.ศ. 2548) แต่กฎกระทรวงท่ีเราจะกล่าวถึงคือ 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) เพราะเป็นกฎกระทรวงฉบบัท่ีไดมี้การยกเวน้เงินไดพ้ึงประเมิน
ท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในทางการแพทยซ่ึ์งเป็นกรณีท่ีเราศึกษาในงานวจิยัน้ี  

1)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509)57 ขอ้ 2(4) ไดบ้ญัญติัให้เงินไดส่้วนท่ีเป็นค่า
รักษาพยาบาลท่ีนายจา้งจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจา้งเป็นเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ
เพื่อเสียภาษีตาม (17) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ จะตอ้งเงินไดส่้วนท่ี
เป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีนายจา้งจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจา้งเป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจา้ง สามี 
ภริยา บุพการีหรือผูสื้บสันดาน ซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของนายจา้ง ทั้งน้ี เฉพาะสําหรับการ

                                                           
55 กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, เพ่ิงอ้าง, น. 51. 
56 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  42. 
57 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร. 
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รักษาพยาบาลท่ีกระทาํในประเทศไทย58 หรือจะตอ้งเงินไดส่้วนท่ีเป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีนายจา้งจ่าย
ให้หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้างในกรณีท่ีจํา เป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะท่ีปฏิบติัการตามหนา้ท่ีในต่างประเทศเป็นคร้ังคราว59 

2)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ขอ้ 2(77) ไดบ้ญัญติัให้เงินไดส่้วนท่ีนายจา้งจ่าย
เป็นเบ้ียประกนัให้แก่ลูกจา้งหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของลูกจา้งเป็นเงินไดท่ี้ไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณเพื่อเสียภาษีตาม (17) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมี
หลกัเกณฑ ์คือ จะตอ้งเป็นเงินไดส่้วนท่ีเป็นเบ้ียประกนัภยัท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่บริษทัประกนัชีวิตหรือ
บริษทัประกันวินาศภยัท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัร สําหรับกรมธรรม์ประกันภยักลุ่มท่ีมี
กาํหนดเวลาไม่เกินหน่ึงปี เฉพาะในส่วนท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลสาํหรับลูกจา้ง สามี ภริยา บุพการี
หรือผูสื้บสันดานซ่ึงอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของลูกจา้ง ทั้งน้ี เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทย60 หรือจะตอ้งเป็นเงินได้ส่วนท่ีเป็นเบ้ียประกนัภยัท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่บริษทัประกนัชีวิตหรือ
บริษทัประกันวินาศภยัท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัร สําหรับกรมธรรม์ประกันภยักลุ่มท่ีมี
กําหนดเวลาไม่เกินหน่ึงปี เฉพาะในส่วนท่ีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้าง ในกรณีท่ี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ในขณะท่ีปฏิบติัการตามหนา้ท่ีในต่างประเทศเป็น
คร้ังคราว61  

กรณีขา้งตน้เป็นกรณีท่ีกฎหมายยกเวน้ใหน้ายจา้งไม่ตอ้งนาํเงินท่ีจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ใหแ้ก่ลูกจา้งหรือบุคคลในอุปการะของลูกจา้ง หรือเงินท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประกนัเฉพาะในส่วนท่ีคุม้ครอง
ค่ารักษาพยาบาล (แลว้แต่กรณี) มารวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถใชสิ้ทธิ
ประโยชน์จากกฎกระทรวงข้อน้ีได้จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลักษณะของนายจ้าง-
ลูกจา้ง ซ่ึงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ไดใ้ห้นิยามของนายจา้งและลูกจา้งไว ้
คือ “นายจา้ง” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ทาํงานโดยจ่ายค่าจา้งให้ และหมายความรวมถึงผู ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานแทนนายจา้ง ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผูมี้

                                                           
58 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(4)(ก). 
59 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(4)(ข). 
60 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(77)(ก). 
61 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(77)(ข). 
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อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลให้
ทาํการแทนดว้ย ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการไดว้า่จา้งดว้ยวธีิเหมาค่าแรง โดยมอบให้บุคคลหน่ึงบุคคล
ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทาํงานและรับผดิชอบจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งอีกทอดหน่ึงก็ดี มอบหมาย
ให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัหาลูกจา้งมาทาํงานอนัมิใช่การประกอบธุรกิจจดัหางานก็ดี โดยการ
ทาํงานนั้นเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู ้
ประกอบกิจการ ให้ถือว่าผูป้ระกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย และ “ลูกจ้าง” 
หมายความวา่ ผูซ่ึ้งตกลงทาํงานใหน้ายจา้งโดยรับค่าจา้ง ไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร 
  3)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ขอ้ 2(61) ไดบ้ญัญติัให้เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้าย
เป็นเบ้ียประกันภยัในปีภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผูมี้เงินได้ได้รับการยกเวน้ไม่ต้องนํามา
คาํนวณเพื่อเสียภาษีตาม (17) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะตอ้งเป็นเงินไดท่ี้ผูมี้เงินได้
จ่ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษีสาํหรับการประกนัชีวติของผูมี้เงินได ้เฉพาะส่วนท่ีเกินหน่ึงหม่ืนบาท
แต่ไม่เกินเก้าหม่ืนบาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกาํหนดเวลาตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการ
ประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจกัร 
ทั้งน้ี สําหรับเบ้ียประกนัภยั ท่ีไดจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป และให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีกาํหนด62 
  4)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ขอ้ 2(76) ไดบ้ญัญติัให้เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้าย
เป็นเบ้ียประกนัภยั สําหรับการประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงินไดไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมา
คาํนวณเพื่อเสียภาษีตาม (17) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร โดยทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเงินไดท่ี้ผูมี้
เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัประกนัชีวติหรือบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีประกอบกิจการใน
ราชอาณาจกัรตามจาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหน่ึงหม่ืนห้าพนับาท สําหรับการประกนัสุขภาพบิดา
มารดาของผูมี้เงินได ้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ซ่ึงมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่
การยงัชีพ63 
  กรณีตามขอ้ 3) และ 4) เป็นเร่ืองของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได ้มีทั้งกรณีการทาํประกนัชีวิตตนเองและการประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงิน
ได ้หรือบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ซ่ึงความคุม้ครองหรือการไดรั้บสิทธิประโยชน์

                                                           
62 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(61). 
63 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร,   

ขอ้ 2(76). 
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ในส่วนของเร่ืองค่ารักษาพยาบาลจะมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดและความคุม้ครอง
ของประกนันั้นๆ เพราะเบ้ียประกนัท่ีต่างกนัยอ่มส่งผลใหไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีแตกต่างกนั 
 3.2.2  กรณีการหกัเป็นค่าลดหยอ่น64 
  เงินได้พึงประเมินเม่ือได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้หักลดหย่อนได้อีกตามท่ีมีกาํหนดไวใ้น
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ก่อนนาํเงินได้ท่ีเหลือซ่ึงเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชี
อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษี ปัจจุบนัมี
รายการค่าลดหยอ่นต่างๆ หลายกรณี เช่น ค่าลดหย่อนสําหรับผูมี้เงินไดเ้อง ค่าลดหยอ่นสําหรับบุตร
ชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม หรือค่าลดหย่อนสําหรับค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา เป็นตน้ 
ในเร่ืองของรายการค่าลดหยอ่นน้ีจะมีส่วนท่ีพอจะเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือในเร่ืองค่าใชจ่้ายในทาง
การแพทย ์คือ เร่ืองเบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปสาํหรับการประกนัชีวติ 
  ประมวลรัษฎากร มาตรา 47(1)(ง) บญัญติัใหเ้งินไดพ้ึงประเมินเม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายแลว้ ให้
สามารถหักค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินได้จ่ายไปในปีภาษีสําหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดต้าม
จาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีกาํหนดเวลา
ตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไวก้ับผูรั้บประกันภยัท่ีประกอบกิจการ
ประกนัชีวติในราชอาณาจกัร 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้มีการประกนัชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่
ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ดว้ยสําหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายสําหรับการประกนัชีวิตของสามีหรือ
ภริยานั้นตามเกณฑใ์นวรรคก่อนดว้ย 

กรณีน้ีเป็นเร่ืองของเบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายไปสําหรับการประกนัชีวิต จึงเป็น
กรณีเดียวกนักบัมาตรา 42  ท่ีเป็นกรณียกเวน้เงินไดร้ายการต่างๆ ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จึงตอ้งพิจารณากฎกระทรวงฉบบัท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ขอ้ 2(61) เร่ืองยกเวน้เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ีย
ประกันภยัในปีภาษี สําหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงินดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างตน้ประกอบการ
พิจารณาในกรณีน้ีดว้ย ซ่ึงเม่ือพิจารณาร่วมกนัแลว้จะไดผ้ลสรุปคือ ผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายไปสําหรับการ
ประกนัชีวติจะไดรั้บการช่วยเหลือบรรเทาภาระภาษีรวมเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ในปัจจุบนักฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยยงัคงไม่มี
บทบญัญติัหรือมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สิทธิลดหยอ่นค่าใช้จ่ายในทางการแพทยแ์ก่ผูเ้สียภาษี

                                                           
64 ประมวลรัษฎากร, มาตรา  47. 
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หรือครอบครัวของผูเ้สียภาษีโดยตรง จะมีก็แต่กรณีท่ีให้สิทธินายจา้งหรือให้สิทธิลดหยอ่นกรณีเบ้ีย
ประกนัเท่านั้น ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้าํการวเิคราะห์ในเร่ืองน้ีในบทต่อไป 
 
3.3  มาตรการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ในต่างประเทศ 

แมว้า่ในปัจจุบนักฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยจะยงัไม่มีมาตรการหรือบทบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือผูเ้สียภาษีในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในทางการแพทยห์รือค่ารักษาพยาบาล
โดยตรง แต่ถา้ไดศึ้กษากฎหมายภาษีของต่างประเทศจะพบว่าในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law System) จะมีมาตรการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยป์ะปนอยู่ใน
กฎหมายภาษีของประเทศนั้นๆ ทั้งส้ิน ดงัน้ี  
 3.3.1  มาตรการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยใ์นประเทศแคนาดา 
  1)  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศแคนาดา 

ชนพื้นเมืองกลุ่มแรกท่ีอาศยัอยู่ในประเทศแคนาดา คือ ชนชาติอะบอริจิน ซ่ึงเช่ือกนัว่า
อพยพมาจากทวีปเอเซียโดยจุดเช่ือมทางพื้นดินระหว่างไซบีเรียกบัอลาสกาเม่ือหลายพนัปีท่ีผา่นมา 
เม่ือส่ีร้อยปีท่ีแลว้มีนกัเดินทางจากสาธารณรัฐฝร่ังเศสและองักฤษไดเ้ร่ิมสํารวจประเทศน้ี และทั้งสอง
ประเทศไดเ้ร่ิมตั้งรกรากอยา่งถาวรในช่วงตน้คริสตศกัราชท่ี 1665  

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีผูอ้พยพเขา้มาในประเทศแคนาดามากข้ึน โดยผูอ้พยพส่วน
ใหญ่จะมาจากเกาะองักฤษหรือยุโรปตะวนัออก อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปีค.ศ. 1945 วฒันธรรมแคนาดา
ไดเ้พิ่มความหลากหลายข้ึนจากการเพิ่มจาํนวนของชนชาวยุโรปตอนใต ้ชาวเอเชีย ชาวลาตินอเมริกา 
และชาวเกาะคาริบเบียน โดยผูอ้พยพส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค66 

  ปัจจุบนัประเทศแคนาดาได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติมาเป็นเวลานาน
หลายปีให้เป็นประเทศท่ีน่าอยู่ท่ีสุดของโลกในระดบัสูงสุด 5 ประเทศ ประเทศแคนาดาใช้ภาษา
ราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส แต่โดยทัว่ไปทัว่ประเทศจะใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาหลกั ประชากรทั้งหมดของประเทศมีประมาณ 33 ลา้นคน มีความหลากหลายดา้นวฒันธรรม
และความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยี67 

                                                           
65 CEC Network Reseau des CEC. About Canada // , “ประวติัศาสตร์(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี  

20 เมษายน 2559, จาก http://www.studycanada.ca/thailand/history.htm 
66 เพ่ิงอ้าง. 
67 หน่วยงานการศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย, “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศแคนาดา(ออนไลน์),” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.successcanada.org/canada.html 
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  ประเทศแคนาดาปกครองแบบสหพนัธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและเป็นระบอบ
กษตัริยอ์ยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญ จดัเป็นประเทศสหพนัธรัฐ คือ  อาํนาจการบริหารจะมีการจดัสรรให้
รัฐบาลทอ้งถ่ินของแต่ละมณฑลและเขตปกครองสามารถปกครองตนเองได้68 ใชร้ะบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law System) ยกเวน้ในรัฐควิเบก (Quebec) ท่ีระบบกฎหมายจะมีรากฐานมาจาก
กฎหมายฝร่ังเศส รัฐธรรมนูญประกอบไปดว้ยรัฐบญัญติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร69 

สังคมของประเทศแคนาดาเป็นสังคมท่ีมีส่วนผสมของชนชาติต่างๆ มากมาย โดยในปี 
ค.ศ. 1962 รัฐสภาแคนาดาไดอ้อกกฎหมายคนเขา้เมืองตามขอ้เสนอของพรรคอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงยงัคงมี
ผลบงัคบัใชจ้นทุกวนัน้ี สาระสาํคญัของกฎหมายดงักล่าวคือ การยกเลิกการเลือกปฏิบติั กล่าวคือ การ
เปิดรับคนเขา้เมืองจากทุกท่ีอย่างเป็นทางการทัว่ไปและการใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินนํ้ าหนกัว่า
สมควรรับผูใ้ดเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในแคนาดา ทั้งน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ประเทศแคนาดามองเร่ืองการรับ
คนเขา้ไปตั้งถ่ินฐานอยา่งเป็นการถาวร เพื่อเป็นฐานการเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑล
ของแคนาดา ค่านิยมหลกัของสังคมประเทศแคนาดาท่ีฝังลึกในทุกคนคือการส่งเสริมและเคารพใน
สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซ่ึง เป็นหลักพื้ นฐานสําคัญท่ีสุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย70  

ประเทศแคนาดามีขนาดเศรษฐกิจเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยเป็นลกัษณะพึ่งพิงการคา้
กบัต่างประเทศเป็นหลกั มีสัดส่วนการคา้ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ 45 สําหรับการ
ส่งออก และร้อยละ 40 สําหรับการนาํเขา้ โดยพึ่งพิงการคา้และการลงทุนกบัประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นหลกั โดยรวมประเทศแคนาดาเป็นผูน้าํในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมา
เสริมการประกอบธุรกิจธนาคาร ภาคการลงทุนส่วนใหญ่เปิดรับจากต่างชาติในทุกกิจการยกเวน้
ประมง (เฉพาะชาวแคนาดาเท่านั้น) และการขนส่งทางอากาศ (ต่างชาติถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 25) 
โดยนอกจากความไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพแรงงานท่ีมีความรู้และมีอตัราการวา่งงานตํ่ามากแลว้ รัฐบาล
แคนาดาชุดปัจจุบนัให้สิทธิประโยชน์ต่อการลงทุนในกิจการวิจยัและพฒันาเพื่อชกัจูงการลงทุนจาก

                                                           
68 CEC Networks INC, “ระบบการปกครองของแคนาดา(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558, 

จาก http://www.study canada.ca/thailand/government.htm 
69 สถาบนัศึกษาความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, “ขอ้มูลรายประเทศทัว่โลก

(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.apecthai.org/index.php/ขอ้มูลรายประเทศทัว่โลก/
อเมริกาเหนือ/636-แคนาดา.html 

70 เพ่ิงอ้าง. 
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ต่างชาติ ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและยกระดบัเทคโนโลยีเพื่อรองรับกบัความตอ้งการ
ของต่างชาติ71 
  2)  มาตรการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายทางการแพทยใ์นประเทศแคนาดา 

เดิมก่อนปีค.ศ. 1988 ประเทศแคนาดาได้ใช้มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เก่ียวกับตัวผูเ้สียภาษี คู่สมรส ผูอ้ยู่ในอุปการะ คนพิการ ค่ารักษาพยาบาล การบริจาคเพื่อกุศล
สาธารณะ กองทุนเบ้ียบาํนาญแคนาดา และการประกนัการวา่งงาน ในรูปของการหกัเป็นรายจ่ายส่วน
บุคคล (Personal Deductions) ในการคาํนวณภาษี ซ่ึงเปรียบไดก้บัการหกัลดหยอ่นของประเทศไทย 
แต่ต่อมาไดป้ฏิรูประบบการหกัรายจ่ายส่วนบุคคล (Personal Deductions) เหล่าน้ี เป็นการให้เครดิต
ภาษี (Tax Credits) แทนการหกัรายจ่ายดงักล่าว โดยยงัคงมีส่วนท่ีอยูใ่นรูปของการหกัรายจ่ายอยูบ่า้ง 
แต่ไม่มากนกั72 
  ทั้งน้ี เน่ืองจากคาํว่า การหักรายจ่ายทางภาษี หรือ Deduction ของประเทศแคนาดามี
ลกัษณะทาํนองเดียวกบัคาํวา่ การหกัลดหยอ่น ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย ดงันั้น เพื่อให้
เขา้ใจไดโ้ดยง่ายสาํหรับเน้ือหาท่ีจะกล่าวต่อไปในส่วนท่ีเก่ียวกบัประเทศแคนาดา ผูว้ิจยัจึงขอใชค้าํวา่ 
การหกัลดหยอ่น แทนคาํวา่ การหกัรายจ่าย ของประเทศแคนาดา 

ปีเตอร์ ฮอกก์ (Peter Hogg) และ โจนน์ มากี (Jonne Magee) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 
Principles of Canadian Income Tax Law เก่ียวกบัการเปล่ียนจากการหกัลดหยอ่นเป็นเครดิตภาษี ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นการปฏิรูปภาษีของประเทศแคนาดา ดงัน้ี 
  ภาษีเงินได้ท่ีเก็บจากบุคคลธรรมดาของรัฐบาลกลางแคนาดาเป็นภาษีอตัราก้าวหน้า 
(Progressive Tax Rates) ซ่ึงการหกัลดหย่อนจะมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของเงินได ้ในปี
ค.ศ. 1997 อตัราภาษีสูงสุด (Top Tax Rate) คือร้อยละ 51.64 และนาํมาใชก้บัผูเ้สียภาษีท่ีมีเงินไดเ้กิน
กวา่ 63,490 ดอลลาร์73 การหกัลดหยอ่น 100 ดอลลาร์ จะทาํให้ประหยดัภาษี 51.64 ดอลลาร์ สําหรับผู ้
เสียภาษีซ่ึงมีเงินไดห้ลงัจากหกัค่าลดหยอ่นแลว้เกินกวา่ 63,490 ดอลลาร์ เพราะทุก 100 ดอลลาร์ของ
เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี จะเสียภาษีร้อยละ 51.64 ทาํนองเดียวกนั การหกัลดหยอ่นจะทาํให้ประหยดัภาษี 
39.26 ดอลลาร์ สําหรับผูเ้สียภาษีซ่ึงมีเงินได ้50,000 ดอลลาร์ เม่ือระดบัของอตัราภาษีอยูท่ี่ร้อยละ 
39.26 และการหักลดหย่อนจะประหยดัภาษี 25.67 ดอลลาร์ สําหรับผูเ้สียภาษีซ่ึงมีเงินได ้10,000 
ดอลลาร์ ตวัอยา่งน้ีเป็นขอ้พิสูจน์วา่ ในระบบการจดัเก็บภาษีอตัรากา้วหนา้ การหกัลดหยอ่นจะทาํให้

                                                           
71 เพ่ิงอ้าง. 
72 วาสนา  สุขสมยั, “การนาํระบบเครดิตภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามาใชแ้ทนระบบการหักลดหยอ่น,” 

(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), น. 59. 
73 1 ดอลลาร์แคนาดา = 26.80 บาท (อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559)  
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ความกา้วหนา้ของบญัชีอตัราภาษีลดลง (Regressive) กล่าวคือ คนรวยไดป้ระโยชน์มากกวา่คนจน ซ่ึง
เรียกปรากฏการณ์เช่นน้ีวา่ “ปรากฏการณ์พลิกกลบั (Upside-down Effect)”  
  ผลของการเกิดปรากฏการณ์ดงักล่าว นาํไปสู่การปฏิรูปภาษีของประเทศแคนาดาในปีค.ศ. 
1988 โดยได้มีการเปล่ียนแปลงการหักลดหย่อนท่ีสําคญัๆ เก่ียวกบัตวัผูเ้สียภาษี คู่สมรส ผูอ้ยู่ใน
อุปการะ คนพิการ ค่ารักษาพยาบาล การบริจาคเพื่อกุศลสาธารณะ กองทุนเบ้ียบาํนาญแคนาดา และ
การประกนัการวา่งงาน เป็นการใหเ้ครดิตภาษี ซ่ึงเป็นการให้ปริมาณดอลลาร์ท่ีเท่ากนัแก่ผูเ้สียภาษีใน
ทุกระดบัของเงินได ้
  ดงักล่าวมาแลว้ว่า ก่อนการปฏิรูปภาษีในปีค.ศ. 1988 รัฐบญัญติัภาษีเงินไดอ้นุญาตให้ผู ้
เสียภาษีหกัรายจ่ายส่วนตวั (Personal Exemptions or Deductions) ออกจากเงินได ้ซ่ึงไดแ้ก่ รายจ่าย
เก่ียวกบัคู่สมรสซ่ึงอยู่ในอุปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะอ่ืน บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป ผูพ้ิการ 
การหกัลดหยอ่นสําหรับเงินไดเ้บ้ียบาํนาญ (Pension Income) ค่าธรรมเนียมการเรียน (Tuition Fees) 
ภาษีขาย (Sales Tax) รายจ่ายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล (Medical Expenses) การบริจาคเพื่อการกุศล 
(Charitable Contributions) การบริจาคเงินตามแผนเบ้ียบาํนาญแคนาดา (Canada Pension Plan) และ
เบ้ียประกนัสําหรับการประกนัการทาํงาน (Employment Insurance Premiums) แต่เน่ืองจากการหัก
รายจ่ายหรือการหักลดหย่อนเหล่าน้ีมีขอ้บกพร่อง กล่าวคือ ให้ประโยชน์แก่ผูเ้สียภาษีท่ีมีเงินไดสู้ง
มากกวา่ผูเ้สียภาษีท่ีมีเงินไดต้ ํ่า ในปีค.ศ. 1988 จึงไดมี้การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการหกัลดหยอ่น
เหล่าน้ีทั้งหมด เป็นการเครดิตภาษี ซ่ึงจะให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษีมากกวา่ กล่าวคือ การลดลง
ของภาษีในอตัราเท่ากนัสําหรับผูเ้สียภาษีทุกคน โดยไม่คาํนึงถึงระดบัเงินไดข้องผูเ้สียภาษี เน่ืองจาก
การเครดิตเป็นการให้หกัจากภาษีท่ีผูเ้สียภาษีตอ้งเสีย การให้เครดิต 100 ดอลลาร์ ทาํให้ผูเ้สียภาษีแต่
ละคนหกัลบ 100 ดอลลาร์จากจาํนวนภาษี ไม่วา่คนรวยหรือคนจนก็จะไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั74 
  ในปี ค.ศ. 2005 มีการกาํหนดอตัราภาษีขั้นตํ่าไวท่ี้ ร้อยละ 16 ต่อมาในปีค.ศ. 2007 ไดมี้
การปรับเปล่ียนอีกคร้ังอยูท่ี่ระดบั ร้อยละ 1575 และในปีค.ศ. 2016 อตัราภาษีขั้นตํ่า ยงัคงอยูท่ี่ ร้อยละ 
1576 โดยอตัราภาษีของประเทศแคนาดาจะถูกปรับเปล่ียนไปตามอตัราเงินเฟ้อ 

                                                           
74 วาสนา  สุขสมยั, เพ่ิงอ้าง, น. 59 - 61. 
75 เพ่ิงอ้าง, น. 83. 
76 Canadian income tax rates for individuals – current and previous  years. Retrieved April 26, 2016, from 

http://www.cra-arc.gc.ca. 
Federal tax rates for 2016 
15% on the first $45,282 of taxable income, + 
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ตารางที ่3.1 ระดบัและอตัราภาษีเงินไดข้องรัฐบาลกลางแคนาดา ปี 2016 
 

ระดบัและอตัราภาษีเงินไดข้องรัฐบาลกลาง ปี 2016 
(ไม่รวมภาษีทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัและระดบัเทศบาล)77 

ระดบัเงินได ้(ดอลลาร์) อตัราภาษี 
0 - 45,282  15% 

45,283 – 90,563 20.50% 
90,564 – 140,388 26% 

140,389 – 200,000 29% 
200,001 และสูงข้ึนไป 33% 

 
  ทั้งน้ี รัฐบญัญติัภาษีเงินได ้(Income Tax Act) ประเทศแคนาดาไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการเครดิตภาษีรายจ่ายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลไวใ้นมาตรา 118.2 
  เครดิตภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (Medical Expense Tax Credit)78 เป็น
เครดิตภาษีชนิดท่ีไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้79หากมีเครดิตภาษีเกินกว่าภาษีท่ีตอ้งเสียหรือมีเงินได้
ไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งเสียภาษี (Non-refundable Tax Credit) ซ่ึงใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของผู ้

                                                                                                                                                                         
20.5% on the next $45,281 of taxable income (on the portion of taxable income over $45,282 up to 

$90,563), + 
26% on the next $45,825 of taxable income (on the portion of taxable income over $90,563 up to $140,388), + 
29% on the next $59,612 of taxable income (on the portion of taxable income over $140,388 up to 

$200,000), + 
33% of taxable income over $200,000 
77 การจดัเก็บภาษีรายไดส่้วนบุคคลของประเทศแคนาดาจะประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ การจดัเก็บภาษีรายได้

ของรัฐบาลกลางและการจดัเก็บภาษีในระดบัรัฐท่ีมีถ่ินพาํนกั (ศูนยข์อ้มูลเพ่ือธุรกิจไทยในแคนาดา,  
“การจดัเก็บภาษีในแคนาดา(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559,  
จาก http://www.thaibizcanada.com /ca/faqs/detail.php?cate=faqs&id=17870 

78 Section 118.2 in Income Tax Act 1985 as amended in 2015 
79 เครดิตภาษีของประเทศแคนาดาสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ เช่น เครดิตภาษีชนิดขอคืนเป็นเงิน

ไดแ้ละเครดิตภาษีชนิดท่ีไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได ้เครดิตภาษีชนิดปรับลดตามจาํนวนเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและเครดิต
ภาษีชนิดท่ีไม่สามารถปรับลดตามจาํนวนเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน (วาสนา  สุขสมยั, เพ่ิงอ้าง, น. 62.) 
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เสียภาษีท่ีมีรายจ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกวา่เงินไดสุ้ทธิท่ีกฎหมายกาํหนด รายการรายจ่ายในการ
รักษาพยาบาลท่ีนาํมาคาํนวณเครดิตภาษีจะถูกกาํหนดโดยพระราชบญัญติัภาษีเงินไดแ้ละขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยกรมสรรพากร แมช่ื้อของเครดิตภาษีอาจทาํให้เขา้ใจวา่เครดิตภาษีชนิดน้ีเก่ียวกบัรายจ่ายใน
การรักษาพยาบาล แต่ขอบเขตของรายจ่ายท่ีกฎหมายอนุญาตในนํามาคํานวณเครดิตภาษีนั้ น
กวา้งขวางและถูกปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอตามเทคโนโลยี80 เครดิตภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจะมีเง่ือนไขและรายละเอียด ดงัน้ี  
  2.1)  สูตรในการคาํนวณ การเครดิตภาษีสําหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ 
 

A × [ ( B – C ) + D ] 
 
  A    คือ     อตัราร้อยละท่ีเหมาะสม 
  B    คือ    ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของบุคคลผูเ้สียภาษี คู่สมรส สามี
ภริยาท่ีอยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (Common-law Partner) และบุตรซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์ในปีภาษีนั้น ซ่ึงไดท้าํการชาํระค่าใชจ่้ายในปีภาษีนั้น 
  C    คือ     ร้อยละ 3 ของรายไดข้องบุคคลผูเ้สียภาษีสาํหรับปีภาษีนั้น และ      
 

D   =   E - F 
 
  D   คือ     ผลรวมของยอดเงินทั้งหมดของค่าใชจ่้ายในทางการแพทยอ์นัเกิดจากผูท่ี้ตอ้ง
พึ่งพิงบุคคลผูเ้สียภาษี81 
  E   คือ     ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของท่ีตอ้งพึ่งพิงบุคคลผูเ้สียภาษี ซ่ึง
ไดท้าํการชาํระค่าใชจ่้ายในปีภาษีนั้น 
  F   คือ     ร้อยละ 3 ของรายไดข้องบุคคลผูเ้สียภาษีสาํหรับปีภาษีนั้น 

                                                           
80 วาสนา  สุขสมยั, เพ่ิงอ้าง, น. 76. 
81 บุคคลผูท่ี้ตอ้งพึ่งพิงบุคคลผูเ้สียภาษี หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งอยูก่บัผูเ้สียภาษีตลอดปีภาษีนั้น และเป็นบุตร

ของผูเ้สียภาษี หรือของคู่สมรส หรือสามีภริยาท่ีอยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (Common-law Partner) หรือ 
เป็นบุพการี ปู่ยา่ตายาย พ่ีนอ้ง ลุงป้านา้อา หรือหลานของผูเ้สียภาษี หรือของคู่สมรส หรือสามีภริยาท่ีอยูด่ว้ยกนัโดย
ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (Common-law Partner) ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศแคนาดาตลอดปีภาษีนั้น  (Section 118 in 
Income Tax Act 1985 as amended in 2015) 
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  2.2)  บุคคลท่ีมีสิทธิในการเครดิตภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
   ก.  บุคคลผูอ้ยูใ่นเกณฑต์อ้งเสียภาษี 
   ข.  คู่สมรสผูเ้สียภาษี 
   ค.  สามีภริยาซ่ึงอยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (Common-law Partner) 
   ง.  บุตรซ่ึงมีอายไุม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีนั้น 
   จ.  บุคคลผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูเ้สียภาษี 
  2.3)  ค่ารักษาพยาบาลท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บสิทธิเครดิตภาษี เช่น 
   ก.  ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการทางการแพทย ์ทนัตกรรม หรือการรักษาพยาบาล
จากสถานพยาบาลท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการนั้น 
   ข.  ค่าตอบแทนผูดู้แลผู ้สูงอายุ ผู ้ป่วยท่ีมีความบกพร่องรุนแรง หรือผู ้ป่วยท่ีมี
ใบรับรองแพทยแ์สดงถึงความจาํเป็นในการท่ีผูป่้วยจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล หรือพยาบาลซ่ึงดูแลผูป่้วยท่ีมี
ใบรับรองแพทยแ์สดงถึงความจาํเป็นในการท่ีผูป่้วยจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล 
   ค.  ค่าใชจ่้ายสาํหรับการขนส่งผูป่้วยโดยใชร้ถพยาบาล 
   ง.  ขาเทียม ไมค้ ํ้า เคร่ืองช่วยพดู ตาเทียม เคร่ืองช่วยฟัง เคร่ืองผลิตออกซิเจน แวน่ตา 
ผา้ออ้ม กางเกงผา้ออ้ม หรืออุปกรณ์ต่างๆ สําหรับผูป่้วยซ่ึงมีคุณสมบติัตรงตามความจาํเป็น เง่ือนไข
การใชง้าน และมีราคาไม่เกินท่ีกฎหมายกาํหนด 
   จ.  ค่าใชจ่้ายและค่าเดินทางตามสมควร สําหรับผูป่้วยท่ีตอ้งปลูกถ่ายอวยัวะหรือไข
กระดูก 
   ฉ.  ยาหรือสารอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงผลิตหรือขาย เพื่อใชใ้นการรักษาโรค 
ป้องกนัโรค วนิิจฉยัโรค ทั้งน้ี การใชย้าหรือสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแพทยก์าํหนด 
   ช.  สําหรับการรักษาพยาบาลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองของความสวยงาม 
(Cosmetic Purposes) ค่ารักษาพยาบาลท่ีเขา้เกณฑ์ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีจะไม่รวมเงินท่ีจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย ์ทนัตกรรม หรือค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยงาม ยกเวน้เป็นกรณีจาํเป็นต่อ
การรักษา 
 3.3.2  มาตรการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยใ์นสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
  1)  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
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สหพนัธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน 
โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือคาบสมุทรมลายู ส่วนท่ีสองคือส่วนเหนือของเกาะบอร์เนียว82 
บริเวณท่ีเป็นสหพนัธรัฐมาเลเซียปัจจุบนัแต่เดิมนั้นเป็นอาณาจกัรศรีวิชัย เน่ืองจากอาณาจกัรมีท่ีมี
ชายแดนเปิดออกสู่ทะเล จึงส่งผลให้อาณาจกัรมีความเจริญรุ่งเรืองในดา้นการคา้ทางทะเลเป็นอย่าง
มาก แต่ต่อมาอาณาจกัรศรีวิชยัก็เร่ิมเส่ือมอาํนาจลง เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะทาํให้
ติดต่อกนัลาํบากทาํให้ถูกขา้ศึกเขา้ยึดพื้นท่ีไปทีละเกาะได ้อีกทั้งการทาํการคา้แบบผูกขาดและเก็บ
ภาษีค่อนขา้งสูง ทาํให้ชาวต่างชาติไม่พอใจ ประกอบกบัจีนเร่ิมเปิดเส้นทางการคา้ทางทะเลแลว้มา
เดินเรือสาํเภาซ้ือขายสินคา้เสียเอง ทาํใหอ้าณาจกัรท่ีตอ้งพึ่งพาการคา้เพียงอยา่งเดียวอยา่งอาณาจกัรศรี
วชิยัล่มสลายไปในท่ีสุด83 

ต่อมามหาอาํนาจประเทศยุโรปไดเ้ร่ิมขยายตวัเขา้มาในบริเวณน้ี องักฤษไดแ้บ่งส่วนการ
ปกครองมลายอูอกเป็น 3 ประเภท โดยแต่ละส่วนการปกครองก็จะมีวิธีการปกครองท่ีแตกต่างกนัใน
รายละเอียด แต่โดยรวมคือให้ชาวพื้นเมืองไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง หลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 องักฤษเห็นวา่จะตอ้งปกครองมลายใูห้เขม้งวดกวา่เดิมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากชาว
พื้นเมืองมีความต่ืนตวัทางการเมืองและหวงัไดรั้บเอกราชอยา่งแทจ้ริง จนในท่ีสุดมลายกู็ไดรั้บเอกราช
และใช้ช่ือว่า สหพนัธรัฐมลายู ต่อมาได้เปล่ียนช่ือประเทศเป็น “สหพนัธรัฐมาเลเซีย” โดยรวมเอา
สิงคโปร์ ซาบาห์ และซาราวกั ส่วนบรูไนขอแยกไปอยู่ใต้อารักขาขององักฤษตามเดิม แต่ต่อมา
ภายหลงัสิงคโปร์ก็ไดแ้ยกตวัเองออกจากมาเลเซีย เน่ืองจากความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ เศรษฐกิจ และ
การเมือง84 

จากอดีตท่ีสหพนัธรัฐมาเลเซียเคยถูกตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศองักฤษ จึงไดมี้ การเอา
แบบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศองักฤษมาใช ้ยกเวน้ระบบรัฐสภาซ่ึงมาเลเซียมี
ทั้งรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพนัธ์ (Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) 
โดยแต่ละรัฐมีสุลต่านปกครอง และสุลต่านร่วมกนัเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี หรือ ยงัดี เปอร์ตวน อา
กง (Yang di-pertuan Agong) เป็นกษตัริยป์กครองประเทศ โดยมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนั
ระหว่างสุลต่าน ทั้ง 9 รัฐ เพื่อเป็นประมุข รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพนัธ์ (Federal Government) 
และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) มีโครงสร้างท่ีรองรับการปกครอง คือ โครงสร้างระดบั

                                                           
82 สุดารัตน์  ละงู, “ประวติัความเป็นมาประเทศมาเลเซีย (ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559, 

จาก http://mah10612.blog spot.com/2013/07/blog-post.html 
83 ประวติัศาสตร์ประเทศมาเลเซีย (ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559, 

จาก http://viyadasri.wordpress.com/ประวติัศาสตร์ประเทศมาเ/ 
84 เพ่ิงอ้าง. 
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สหพันธรัฐ อันได้แก่ สภาประมุขของผู ้ปกครองรัฐและพระราชาธิบดี นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา และสถาบนัตุลาการ โครงสร้างระดบัรัฐ ไดแ้ก่ ประมุข
แห่งรัฐ สภาการบริหารและมุขมนตรี สภานิติบญัญติัแห่งรัฐ และเลขาธิการประจาํรัฐ โครงสร้าง
ทั้งหมดขา้งตน้ ต่างถูกกาํหนดอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐมาเลเซียหลงัจากไดรั้บเอกราช
จากองักฤษ รัฐธรรมนูญน้ี ถือวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกและฉบบัเดียว ซ่ึงใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2500 แต่
ก็ไดมี้การแกไ้ขหลายคร้ัง โดยโครงสร้างรัฐสภาของสหพนัธรัฐมาเลเซียจะมีลกัษณะ เช่นเดียวกบั
องักฤษ สรุปไดว้่าการปกครองของสหพนัธรัฐมาเลเซียเป็นแบบรัฐสภา (Parliament System) อนั
ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representative) ท่ีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภา 
(Senate) ท่ีสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง อาํนาจทางการเมืองข้ึนอยูก่บัสภาผูแ้ทนราษฎร โครงสร้างการ
ปกครองของสหพนัธรัฐมาเลเซียแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ฝ่ายนิติบญัญติั ประกอบดว้ย 2 สภาคือ วุฒิสภา
หรือสภาสูงและสภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representative หรือ Dewan Rakyat) ฝ่ายตุลาการ 
อาํนาจตุลาการของสหพนัธรัฐมาเลเซียใช้ระบบกฎหมายขององักฤษ คือ ระบบกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี (Common Law System) ยกเวน้ศาสนาอิสลามจะอยูภ่ายใตร้ะบบสหพนัธ์ ทาํให้อาํนาจตุลา
การมีความอิสระมาก เพราะไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี85 

สหพนัธรัฐมาเลเซียใหค้วามสาํคญักบับทบาทนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล 
สหพนัธ์เป็นอยา่งมาก ซ่ึงนอกจากจะเป็นผูน้าํคณะรัฐบาลในการบริหารประเทศแลว้ นายกรัฐมนตรี
ยงัสามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัสูงในระบบราชการ ทั้งยงัตอ้งถวายนโยบาย
การปกครอง และการบริหารรัฐใหแ้ก่กษตัริยท์ราบ ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการแต่งตั้ง ผูพ้ิพากษาอธิบดี 
กรมตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริหารสาธารณะ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงหลงัการ
ประกาศเอกราชสหพนัธรัฐมาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นผูน้าํฝ่ายบริหารมาแลว้รวม 6 คน ทั้งหมด
มาจากพรรคการเมืองเดียวกนั คือ พรรค United Malays National Organization (UMNO) มี
แนวนโยบายการบริหารประเทศ เนน้ชาตินิยมแต่ไม่รุนแรง สนบัสนุนประชาชนให้มีสิทธิในการเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ86 

ประชากรในสหพนัธรัฐมาเลเซียจะประกอบไดด้ว้ยคนหลากหลายเช้ือชาติ แต่โดยส่วน
ใหญ่ของประเทศ คือ ชนเช้ือสายมาเลย ์รองลงมา ไดแ้ก่ คนเช้ือสายจีนและอินเดีย นอกจากนั้นคือชน

                                                           
85 สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน , “ประวติัและขอ้มูลรัฐบาลมาเลเซียโดยยอ่(ออนไลน์),” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559, จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3851&filename=index 
86 เพ่ิงอ้าง. 
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พื้นเมือง ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศาสนาประจาํชาติ รองลงมาคือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน นอกจากน้ีคือศาสนาฮินดู คริสต ์และศาสนาอ่ืนๆ87 

สหพนัธรัฐมาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เรียกได้ว่าเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีเศรษฐกิจกา้วหนา้แห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเป็นรองจากประเทศ
สิงคโปร์ แหล่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศอยูท่างมาเลเซียตะวนัตก ปีนงั เป็นเมืองท่าใหญ่
ของประเทศ มีถนนหลวงมาตรฐานสูงเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ คู่ค้าสําคัญของ
สหพนัธรัฐมาเลเซียคือ ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ สินคา้ส่งออกท่ีสําคญั
ของประเทศ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นํ้ ามนัปาล์ม เคมีภณัฑ์ นํ้ ามนั
สําเร็จรูป นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ยางพารา และนอกจากน้ีประเทศมาเลเซียยงัเป็นประเทศผู ้
ส่งออกแร่ดีบุกอนัดบัตน้ๆ ของโลกอีกดว้ย88 
  2)  มาตรการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายทางการแพทยใ์นสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
  สหพนัธรัฐมาเลเซียจดัเก็บภาษีตามหลกัอาณาเขต (หลกัแหล่งเงินได)้ กล่าวคือ รายไดท่ี้
เกิดจากกิจการในสหพนัธรัฐมาเลเซียและรายไดต่้างประเทศท่ีไดรั้บในสหพนัธรัฐมาเลเซียเท่านั้นท่ี
ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นสหพนัธรัฐมาเลเซีย ปีภาษีในสหพนัธรัฐมาเลเซียเหมือนปีภาษีประเทศไทย คือ 
เป็นปีปฏิทินเร่ิม 1 มกราคม และส้ินสุด 31 ธนัวาคม ของทุกๆปี ในส่วนของบริษทั ปีภาษีจะหมายถึง
ปีตามงบการเงินของบริษทันั้นๆ89 
  บุคคลธรรมดามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเสียภาษีจากรายไดท่ี้เกิดใน / ไดรั้บจาก / หรือนาํเขา้มาใน
สหพนัธรัฐมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม บุคคลธรรมดาผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่จะเสียภาษีเฉพาะรายไดท่ี้ไดรั้บใน
สหพนัธรัฐมาเลเซีย อตัราภาษีจะข้ึนอยู่กบัสถานภาพของบุคคลนั้น ซ่ึงวดัไดจ้ากระยะเวลาท่ีอยู่ใน
สหพนัธรัฐมาเลเซีย ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัภาษีเงินได้ (The Income Tax Act 1967) 
โดยทัว่ไปบุคคลธรรมดาท่ีอาศยัอยูใ่นสหพนัธรัฐมาเลเซียเกิน 182 วนั จะถือเป็นบุคคลผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น
สหพนัธรัฐมาเลเซีย90 

                                                           
87 สุดารัตน์  ละงู. แหล่งเดิม. 
88 ข้อมูลและประวติัของประเทศมาเลเซีย(ออนไลน์) , สืบค้นจาก http://www.9ddn.com/content. 

php?pid=764 [21 เมษายน 2559] 
89 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), “ระบบการจดัเก็บภาษีของประเทศ

สมาชิกอาเซียน(ออนไลน์),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559,  
จาก http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_index6.pdf 

90 เพ่ิงอ้าง. 
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  สําหรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหพนัธรัฐมาเลเซีย เป็นอัตราภาษีแบบ
กา้วหนา้ ตั้งแต่ร้อยละ 0 – 28 โดยสามารถหกัลดหยอ่นภาษีรายการต่างๆ ได ้เช่น ค่าลดหยอ่นส่วนตวั 
ค่าลดหย่อนสําหรับคู่สมรส เบ้ียประกนัชีวิต ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผูเ้สียภาษี คู่สมรส บุตร หรือ
บุพการี เป็นตน้ 
 
ตารางที ่3.2 ระดบัและอตัราภาษีเงินไดข้องสหพนัธรัฐมาเลเซีย ปี 2016 
 

ระดบัและอตัราภาษีเงินไดข้องสหพนัธรัฐมาเลเซีย ปี 2016 
ระดบัเงินได ้(ริงกิตมาเลเซีย) อตัราภาษี 

0 – 5,000  0% 
5,001 – 20,000 1% 

20,001 – 35,000 5% 
35,001 – 50,000 10% 
50,001 – 70,000 16% 

70,001 – 100,000 21% 
100,001 – 250,000 24% 
250,001 – 400,000 24.5% 
400,001 – 600,000 25% 

600,001 – 1,000,000 26%  
 1,000,001 และสูงข้ึนไป 28%  

  
  กฎหมายภาษีอากรของสหพนัธรัฐมาเลเซียอนุญาตให้ผูเ้สียภาษีสามารถนาํค่าใช้จ่าย
ในทางการแพทยห์ักมาเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้ในปีภาษีนั้น โดยจะมีรายละเอียดตามท่ีได้
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัภาษีเงินได ้(The Income Tax Act 1967) มาตรา 46 ดงัน้ี 
   2.1)  ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยส์ําหรับบุพการี โดยให้ยอดเงินลดหยอ่นไดสู้งสุดรายละ 
5,000 ริงกิตมาเลเซีย91 

                                                           
91 1 ริงกิตมาเลเซีย = 8.49 บาท (อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559) 
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  2.2)  ค่าใช้จ่ายในทางการแพทยส์ําหรับตวัผูเ้สียภาษี คู่สมรสและบุตร โดยให้ยอดเงิน
ลดหยอ่นไดสู้งสุดรายละ 5,000 ริงกิตมาเลเซีย ในการใชสิ้ทธิลดหยอ่นจะตอ้งยื่นใบเสร็จรับเงินและ
ใบรับรองแพทยท่ี์ออกใหโ้ดยแพทยผ์ูท้าํการรักษาโรค 
  2.3)  ค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพสําหรับตวัผูเ้สียภาษี คู่สมรสและบุตร โดยให้ยอดเงิน
ลดหยอ่นไดสู้งสุดรายละ 500 ริงกิตมาเลเซีย ในการใชสิ้ทธิลดหยอ่นจะตอ้งยื่นใบเสร็จรับเงินท่ีออก
ใหโ้ดยโรงพยาบาลหรือแพทย ์DPU



 

 
 

บทที ่4 
ปัญหาและการวเิคราะห์ปัญหาการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 

 
 ตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย ซ่ึงมีการบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร ค่าใชจ่้าย
ท่ีให้สิทธิบุคคลผูเ้สียภาษีสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้พึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีนั้น
ประกอบไปดว้ยการหกัค่าลดหย่อนส่วนตวักบัค่าลดหยอ่นตามรายการ ในบทท่ี 3 ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้พบว่าในปัจจุบนัค่าลดหย่อนตามรายการ ได้แก่ เบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษี
ส าหรับการประกนัชีวติ ค่าการศึกษาบุตร เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
เพื่อท่ีอยู่อาศยั เงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 
และเงินท่ีบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษา ซ่ึงยงัไม่มีการอนุญาตให้ผูเ้สียภาษีน าค่าใช้จ่าย
ในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ในบทน้ีผูว้ิจยัจึงจะได้ท าการวิเคราะห์ว่าถ้าหากน าเอา
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะส่งผลต่อหลกัความเป็นธรรมและ
หลกัความมีประสิทธิภาพอยา่งไรเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาใหเ้ป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
4.1  ปัญหาการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลกัความเป็นธรรม 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 ว่าระบบภาษีอากรท่ีดีตอ้งเป็นระบบท่ีมี
ความเป็นธรรมทั้งในระหวา่งผูเ้สียภาษีดว้ยกนัเองและระหวา่งรัฐผูจ้ดัเก็บภาษีกบัประชาชนผูเ้สียภาษี
อากรทั้งหลายอยา่งเท่าเทียมกนัตามก าลงัความสามารถ โดยจะตอ้งไม่ท าให้ผูเ้สียภาษีเกิดความรู้สึก
เหล่ือมล ้าหรือความเสียเปรียบระหวา่งกนัเกิดข้ึน หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีจึงถือไดว้่า
เป็นหัวใจส าคญัของหลักการจดัเก็บภาษีท่ีดี หากกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษี
สามารถน าค่าหักค่าใช้จ่ายในในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินไดเ้งินได้บุคคล
ธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมหรือไม่ อยา่งไร จึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 

(1)  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผู ้เสียภาษีสามารถน าค่าหัก
ค่าใช้จ่ายในในทางการแพทย์มาหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน 
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(2)  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผู ้เสียภาษีสามารถน าค่าหัก
ค่าใช้จ่ายในในทางการแพทย์มาหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง 
 4.1.1  ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน    
  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายใน
ในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะส่งผล
กระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 วา่ความ
เป็นธรรมในแนวนอนจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้สียภาษีมีฐานะเท่าเทียมกนัในภาวะแวดลอ้มเหมือนกนั ไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น คนท่ีมีความสามารถในการเสียภาษีอากรเท่าเทียมกนัจะตอ้งเสีย
ภาษีอากรเท่าเทียมกนั เช่น ถา้ใชร้ายไดเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถในการเสียภาษี ก็หมายความวา่ 
บุคคลท่ีอยูใ่นฐานะเดียวกนั เม่ือมีรายไดจ้  านวนท่ีเท่ากนัตอ้งเสียภาษีในจ านวนท่ีเท่ากนั จึงก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมตามแนวนอน จากลกัษณะขา้งตน้ของหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน หากกฎหมาย
ภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหักค่าใช้จ่ายในในทางการแพทยม์าหักเป็นค่า
ลดหยอ่นออกจากเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษีจะเกิดผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรม โดยมี
ขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี  
  ข้อดีของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลักความเป็นธรรมใน
แนวนอน คือ ในกรณีท่ีจากเดิมบุคคลผูเ้สียภาษีท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัตอ้งเสียภาษีในอตัราเดียวกนั (เป็นไป
ตามหลักความเป็นธรรมในแนวนอน) แต่หากบุคคลผูเ้สียภาษีท่ีมีรายได้บางคนมีสิทธิสวสัดิการ
ขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม หรือสิทธิตามหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขา้มาช่วยเหลือในเร่ืองของ
ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย ์ก็จะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่ากลุ่มบุคคลผู ้
เสียภาษีท่ีไม่มีสิทธิใดๆ เลย (แต่ถึงแมจ้ะมีสิทธิขา้ราชการ ประกนัสังคม หรือสิทธิตามหลกัประกนั
สุขภาพ แต่สิทธิดงักล่าวก็ใหค้วามรับรองคุม้ครอง ขอบเขตการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั)  
  ตวัอยา่งท่ี 1 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. เป็นคนโสดรับราชการ มีสิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ นาย ข. เป็นคนโสดท างานเป็นพนักงานเอกชนในบริษัทแห่งหน่ึง ไม่มีสิทธิค่า
รักษาพยาบาลใดๆ เลย ทั้งนาย ก. และนาย ข. มีเงินไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิ 
รวมทั้งปีเท่ากนัคือ 300,0001 บาท นาย ก. และนาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเท่ากนัคือ 7,5002 บาท และเสีย

                                                           
1 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
2 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
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ภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียเท่ากนัคือ ร้อยละ 1.83 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. และนาย ข. ไดรั้บบาดเจ็บ
จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดเท่ากนั คือ 10,000 บาท นาย ก. ไดรั้บสิทธิ
สวสัดิการขา้ราชการจึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง ส่วนนาย ข. ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด แต่
เม่ือส้ินปีภาษีนาย ก. และนาย ข. กลบัตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่ากนั คือ 7,500 บาท หรือเสียภาษีใน
อตัราภาษีเฉล่ียเท่ากนัคือ ร้อยละ 1.8 ทั้งๆ ท่ีรายไดข้องนาย ข. ตอ้งไปหกัค่ารักษาพยาบาล แต่นาย ก. 
รายได้ยงัคงเหลือเต็มจ านวน ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมในแนวนอนท่ีว่าคนท่ีมี
ความสามารถในการเสียภาษีอากรเท่าเทียมกนัจะตอ้งเสียภาษีอากรเท่าเทียมกนั 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ทีผู้่เสียภาษีต้องจ่ายด้วยตนเอง 
(ไม่มสิีทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ) 

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

นาย ก. 400,000 300,000 - 7,500 1.8 
นาย ข. 400,000 300,000 10,000 7,500 1.8 

 
  แต่หากกฎหมายภาษีอากรมีการก าหนดค่าลดหย่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยเ์พิ่มเขา้มา จากขอ้เท็จจริงเดียวกนัข้างตน้ บุคคลท่ีมีรายได้เท่ากันตอ้งเสียภาษีในอตัรา
เท่ากนั ไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะมีสิทธิสวสัดิการขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม สิทธิตามหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ หรือไม่มีสิทธิใดๆเลย  เม่ือบุคคลดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทย ์ไม่ว่าจะเป็นตวับุคคลผูมี้เงินไดเ้อง คู่สมรสของผูมี้เงินได ้บิดามารดาของผูมี้เงินได ้หรือ
บุตรของผูมี้เงินได ้บุคคลดงักล่าวไดรั้บประโยชน์เหมือนกนั คือสามารถน าค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริง
มาลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนับา้งเล็กน้อยในส่วนของจ านวนเงินซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัการ
ก าหนดขอบเขตจ านวนเงินของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะก าหนด จากตวัอยา่งดงักล่าวจึงท า
ใหท้ราบวา่การเพิ่มค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาจะช่วยสร้างความเป็นธรรมตามหลกั
ความเป็นธรรมในแนวนอนได ้
 
 
 
 
 

                                                           
3 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 

DPU



95 

ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

จ านวนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ของผู้เสียภาษ ี

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

ได้รับตามสิทธิใดๆ ใช้เป็นค่า
ลดหย่อนภาษ ี

นาย ก. 400,000 300,000 10,000 - 7,500 1.8 
นาย ข. 400,000 300,000 - 10,000 7,500 1.8 

 
  ตวัอยา่งท่ี 2 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. เป็นคนโสดรับราชการ มีสิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ นาย ข. เป็นคนโสดท างานเป็นพนักงานเอกชนในบริษัทแห่งหน่ึง ไม่มีสิทธิค่า
รักษาพยาบาลใดๆ เลย ทั้งนาย ก. และนาย ข. มีเงินไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิ 
รวมทั้งปีเท่ากนัคือ 300,0004 บาท นาย ก. และนาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเท่ากนัคือ 7,5005 บาท และเสีย
ภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียเท่ากนัคือ ร้อยละ 1.86 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. และนาย ข. ไดรั้บบาดเจ็บ
จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดเท่ากนั คือ 10,000 บาท นาย ก. และนาย ข. 
สามารถน าเอาค่ารักษาพยาบาลมาใช้เป็นค่าลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้เม่ือส้ินปีภาษีนาย 
ก. และนาย ข. ก็จะเสียภาษีในอตัราเฉล่ียเท่ากนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเป็นธรรมในแนวนอนท่ีว่า
คนท่ีมีความสามารถในการเสียภาษีอากรเท่าเทียมกนัจะตอ้งเสียภาษีอากรเท่าเทียมกนั 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

จ านวนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ของผู้เสียภาษ ี

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

ได้รับตามสิทธิใดๆ ใช้เป็นค่า
ลดหย่อนภาษ ี

นาย ก. 400,000 300,000 - 10,000 7,500 1.8 
นาย ข. 400,000 300,000 - 10,000 7,500 1.8 

 
  นอกจากน้ีการก าหนดค่าลดหยอ่นในส่วนของค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์พิ่มเขา้มายงัจะ
เป็นการช่วยให้ประชาชนท่ีจากเดิมอาจมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงภาษีหรือไม่อยู่ในระบบระเบียบของ
กฎหมายภาษีเขา้มาอยู่ในระบบระเบียบของกฎหมายภาษีอากรมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากค่าลดหย่อนตาม
                                                           

4 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
5 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
6 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 
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รายการจากเดิมอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือลดหย่อนแก่บุคคลผูเ้สียภาษีอย่างกวา้งขวางมากนัก 
เช่น หากผูเ้สียภาษีไม่ไดมี้การท าประกนัชีวิตก็ไม่ไดรั้บสิทธิท่ีจะน าเบ้ียประกนัภยัมาลดหยอ่นภาระ
ภาษีได ้หากไม่ไดมี้การกูย้ืมเพื่อท่ีอยูอ่าศยัก็ไม่มีสิทธิท่ีจะน าดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาลดหยอ่นได ้เป็นตน้ 
แต่ในกรณีของค่ารักษาพยาบาลน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าคญัท่ีผูเ้สียภาษีทุกคนต้องประสบพบเจอ ไม่
จ  าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรมใดๆ เป็นพิเศษก็มีสิทธิได้รับประโยชน์ในส่วนน้ีได้ ดงันั้นจึงส่งผลต่อ
กระบวนการคิดของผูเ้สียภาษีท่ีวา่จากเดิมผูเ้สียภาษีจะตอ้งเป็นฝ่ายเสียภาษีให้แก่รัฐเท่านั้นไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือครอบครัวเลย แต่กรณีน้ีแมต้นเองจะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐแต่
ตนเองและครอบครัวก็ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ซ่ึงถือวา่เป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัต่อความเป็นอยูอ่ยา่งมาก เม่ือมีผูห้ลีกเล่ียงภาษีลดนอ้ยลง ผูมี้เงินไดทุ้กคนก็
จะเขา้มาสู่ขั้นตอนของการเสียภาษีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมมากข้ึน จึงช่วยส่งผลให้หลกัความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ข้อเสียของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลักความเป็นธรรมใน
แนวนอน แมว้า่การเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหยอ่น กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาจะส่งผลดีต่อ
หลกัความเป็นธรรมทั้งในแนวนอนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่การเพิ่มมาตรการหักค่าลดหยอ่น 
กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยก์็ส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอนด้วย
เช่นกนั คือ บุคคลผูเ้สียภาษีท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัตอ้งเสียภาษีในอตัราเดียวกนั หากมีการเพิ่มมาตรการหกั
ค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์เข้ามาจะเป็นการให้ประโยชน์แก่ฝ่ายผูเ้สียภาษีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายทางการแพทยม์ากกวา่ผูเ้สียภาษีอีกฝ่ายท่ีไม่ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ลย หรือมีแต่มีจ านวน
ค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกวา่ จึงไม่สามารถใชสิ้ทธิลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยห์รือสามารถใชสิ้ทธิได้
แต่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกวา่ 
  ตวัอยา่งท่ี 3 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. และนาย ข. เป็นคนโสดท างานเป็นพนกังานเอกชนในบริษทัแห่ง
หน่ึง ไม่มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ เลย ทั้งนาย ก. และนาย ข. มีเงินไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท 
และมีเงินไดสุ้ทธิ รวมทั้งปีเท่ากนัคือ 300,0007 บาท นาย ก. และนาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเท่ากนัคือ 
7,5008 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียเท่ากนัคือ ร้อยละ 1.89 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. ไดรั้บ
บาดเจบ็จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดเท่ากนั คือ 10,000 บาท แต่นาย ข. 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจึงไม่มีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยแ์ต่อยา่งใด เม่ือส้ินปีภาษี นาย ก. สามารถ
                                                           

7 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
8 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
9 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 

DPU



97 

น าเอาค่ารักษาพยาบาลมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้แต่นาย ข. ไม่ไดรั้บสิทธิ
ลดหย่อนในกรณีน้ีแต่อย่างใด ส่งผลให้นาย ข. ตอ้งจ่ายภาษีมากกว่านาย ก. ทั้งท่ีทั้งสองคนมีเงินได้
เท่ากนั 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

จ านวนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ของผู้เสียภาษ ี

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

ได้รับตามสิทธิใดๆ ใช้เป็นค่า
ลดหย่อนภาษ ี

นาย ก. 400,000 300,000 - 10,000 7,500 1.8 
นาย ข. 400,000 300,000 - - < 7,500 < 1.8 

 
 4.1.2  ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง 
  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายใน
ในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะส่งผล
กระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 วา่ความเป็น
ธรรมในแนวนอนจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้สียภาษีในฐานะระดบัไม่เท่าเทียมกนัไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น คนท่ีมีความสามารถในการช าระภาษีต่างกนัควรจะเสียภาษีอากรต่างกนั โดยจ านวนภาษีอากร
ท่ีเสียต่างกนันั้นจะตอ้งเป็นความแตกต่างท่ีเหมาะสม ซ่ึงความเป็นธรรมในแนวตั้งน้ีแมจ้ะมีขอ้ดีใน
การสร้างความเป็นธรรมมากท่ีสุดก็ตาม แต่อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบติัได ้เพราะเป็นการยากท่ีจะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์วา่คนท่ีมีก าลงัความสามารถในการช าระภาษีต่างกนั ควรจะเสียภาษีอากรต่างกนั
เท่าใดจึงจะเป็นธรรม จากลกัษณะขา้งตน้ของหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง หากกฎหมายภาษีอากร
อนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายในในทางการแพทยม์าหกัเป็นค่าลดหยอ่นออก
จากเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษีจะเกิดผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรม โดยมีขอ้ดีและขอ้เสีย 
ดงัน้ี 
  ขอ้ดีของการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยต่์อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง 
หากเราลองพิจารณาในขอ้เท็จจริงต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีมีเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย จะพบหลายกรณีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรม เช่น ผูซ่ึ้งมีรายไดม้ากไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลไม่วา่จะเป็นสิทธิสวสัดิการขา้ราชการหรือสิทธิประกนัสังคมเขา้
มาช่วยเหลือคุม้ครอง กบัผูซ่ึ้งมีรายไดน้อ้ยไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งส้ิน ผูซ่ึ้งมีรายไดม้ากก็จะมีเงิน
เหลือมากกว่าผูซ่ึ้งมีรายได้น้อย เพราะมีรายจ่ายท่ีน้อยกว่า ทั้งๆ ท่ีมีรายได้มากกว่า และในอีกกรณี
หน่ึง คือ ผูท่ี้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวสัดิการ
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ขา้ราชการหรือสิทธิประกนัสังคมเขา้มาช่วยเหลือ กบัผูท่ี้มีรายไดม้ากและไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ 
ทั้งส้ิน ผูท่ี้มีรายได้น้อยก็จะได้รับความช่วยเหลือให้รายจ่ายน้อยลงไปอีก (ได้รับสิทธิประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย)์ แต่ผูท่ี้มีรายไดม้ากกลบัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือแต่อย่างใด ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความไม่เป็นธรรมอยา่งชดัเจน 
  ตวัอยา่งท่ี 1 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. เป็นคนโสดรับราชการ มีสิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ มีเงินไดพ้ึงประเมิน 1,100,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 1,000,00010 บาท นาย 
ก. จึงตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 115,50011 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 10.4512 นาย ข. 
เป็นคนโสด ท างานเป็นพนกังานเอกชนในบริษทัแห่งหน่ึง ไม่มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ เลย มีเงิน
ไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 300,00013 บาท นาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเป็น
จ านวน 7,50014 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 1.815 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. และ
นาย ข. ไดรั้บบาดเจ็บจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่ากนั คือ 10,000 
บาท นาย ก. ได้รับสิทธิสวสัดิการข้าราชการจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ส่วนนาย ข. ต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเองทั้งหมด แต่เม่ือส้ินปีภาษีนาย ก. และนาย ข. ตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 115,000 บาท 
และ 7,500 บาท ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าแมน้าย ก. จะเสียภาษีมากกว่านาย ข. แต่หากพิจารณาจาก
รายรับรายจ่ายของแต่ละคนแลว้จะเห็นไดว้า่นาย ข. ไดรั้บความคุม้ครองช่วยเหลือนอ้ยกวา่นาย ก. 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ทีผู้่เสียภาษีต้องจ่ายด้วยตนเอง 
(ไม่มสิีทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ) 

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

นาย ก. 1,100,000 1,000,000 - 115,500 10.45 
นาย ข. 400,000 300,000 10,000 7,500 1.8 

 
 

                                                           
10 (1,100,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
11 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) + (250,000 x 15%) + (250,000 x 20%). 
12 (( 115,000 ÷ 1,100,000 ) x 100). 
13 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
14 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
15 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 
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  ตวัอยา่งท่ี 2 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. เป็นคนโสดรับราชการ มีสิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ มีเงินไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 300,00016 บาท นาย ก. จึง
ตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 7,50017 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 1.818 นาย ข. เป็นคนโสด 
ท างานเป็นพนกังานเอกชนในบริษทัแห่งหน่ึง ไม่มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ เลย มีเงินไดพ้ึงประเมิน 
1,100,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 1,000,00019 บาท นาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 
115,50020 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 10.4521 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. และนาย 
ข. ไดรั้บบาดเจ็บจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดเท่ากนั คือ 10,000 บาท 
นาย ก. ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ส่วนนาย ข. ต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเองทั้งหมด แต่เม่ือส้ินปีภาษีนาย ก. และนาย ข. ตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 7,500 บาท 
และ 115,000 บาท ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าแมน้าย ข. จะเสียภาษีมากกว่านาย ก. แต่จากตวัอย่างก็
แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่อนาย ข. ท่ีนาย ข. ไดรั้บความคุม้ครองช่วยเหลือนอ้ยกวา่นาย ก. 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ทีผู้่เสียภาษีต้องจ่ายด้วยตนเอง 
(ไม่มสิีทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ) 

ภาษี 
(บาท) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) 

นาย ก. 400,000 300,000 - 7,500 1.8 
นาย ข. 1,100,000 1,000,000 10,000 115,500 10.45 

 
  แต่หากกฎหมายภาษีอากรมีการก าหนดค่าลดหย่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยเ์พิ่มเขา้มา จากขอ้เทจ็จริงเดียวกนัขา้งตน้ไม่วา่จะเป็นบุคคลผูท่ี้มีรายไดม้ากหรือรายไดน้อ้ย 
ไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะมีสิทธิสวสัดิการขา้ราชการ สิทธิประกนัสังคม สิทธิตามหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ หรือไม่มีสิทธิใดๆเลย เม่ือบุคคลดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์
ไม่วา่จะเป็นตวับุคคลผูมี้เงินไดเ้อง คู่สมรสของผูมี้เงินได ้บิดามารดาของผูมี้เงินได ้หรือบุตรของผูมี้

                                                           
16 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
17 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
18 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 
19 (1,100,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
20 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) + (250,000 x 15%) + (250,000 x 20%). 
21 (( 115,000 ÷ 1,100,000 ) x 100). 
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เงินได ้บุคคลดงักล่าวไดรั้บประโยชน์เหมือนกนั คือสามารถน าค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงมาลดหยอ่น
ภาษีได้เหมือนกัน จากตัวอย่างดังกล่าวจึงท าให้ทราบว่าการเพิ่มค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยเ์ขา้มาจะช่วยสร้างความเป็นธรรมตามหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้งได ้
  นอกจากน้ีการก าหนดค่าลดหยอ่นในส่วนของค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์พิ่มเขา้มายงัจะ
เป็นการช่วยให้ประชาชนท่ีจากเดิมอาจมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงภาษีหรือไม่อยู่ในระบบระเบียบของ
กฎหมายภาษีเขา้มาอยู่ในระบบระเบียบของกฎหมายภาษีอากรมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากค่าลดหย่อนตาม
รายการจากเดิมอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือลดหย่อนแก่บุคคลผูเ้สียภาษีอย่างกวา้งขวางมากนัก 
เช่น หากผูเ้สียภาษีไม่ไดมี้การท าประกนัชีวิตก็ไม่ไดรั้บสิทธิท่ีจะน าเบ้ียประกนัภยัมาลดหยอ่นภาระ
ภาษีได ้หากไม่ไดมี้การกูย้ืมเพื่อท่ีอยูอ่าศยัก็ไม่มีสิทธิท่ีจะน าดอกเบ้ียเงินกูย้ืมมาลดหยอ่นได ้เป็นตน้ 
แต่ในกรณีของค่ารักษาพยาบาลน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าคญัท่ีผูเ้สียภาษีทุกคนต้องประสบพบเจอ ไม่
จ  าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรมใดๆ เป็นพิเศษก็มีสิทธิได้รับประโยชน์ในส่วนน้ีได้ ดงันั้นจึงส่งผลต่อ
กระบวนการคิดของผูเ้สียภาษีท่ีวา่จากเดิมผูเ้สียภาษีจะตอ้งเป็นฝ่ายเสียภาษีให้แก่รัฐเท่านั้นไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือครอบครัวเลย แต่กรณีน้ีแมต้นเองจะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐแต่
ตนเองและครอบครัวก็ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ซ่ึงถือวา่เป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัต่อความเป็นอยูอ่ยา่งมาก เม่ือมีผูห้ลีกเล่ียงภาษีลดนอ้ยลง ผูมี้เงินไดทุ้กคนก็
จะเขา้มาสู่ขั้นตอนของการเสียภาษีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมมากข้ึน จึงช่วยส่งผลให้หลกัความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ข้อเสียของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลักความเป็นธรรมใน
แนวตั้ง แมว้่าการเพิ่มมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาจะส่งผลดีต่อ
หลกัความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ แต่การเพิ่มมาตรการหักค่าลดหย่อน 
กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยก์็ส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้งดว้ยเช่นกนั 
คือ ตามหลักแล้วผูท่ี้มีความสามารถในการหารายได้มาก ก็ควรเสียภาษีให้แก่รัฐมากกว่าผูท่ี้มี
ความสามารถในการหารายไดน้้อย แต่หากมีการเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทย์เข้ามาจะเป็นการให้ประโยชน์แก่ฝ่ายผูท่ี้มีเงินได้มากในกรณีท่ีฝ่ายผูท่ี้มีเงินได้มากมี
ค่าใชจ่้ายทางการแพทยม์าก ในขณะท่ีฝ่ายผูท่ี้มีเงินไดน้้อยไม่มีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ลย หรือมี
แต่มีจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกวา่ จึงไม่ก่อให้เกิดค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยห์รือไดรั้บแต่
เป็นจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ หากน ามาหกัลดหยอ่นฝ่ายท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยห์รือมีนอ้ยกวา่ ก็จะ
ไดรั้บอตัราส่วนของค่าลดหยอ่นท่ีนอ้ยกวา่ แมว้า่ตนเองจะเป็นฝ่ายท่ีมีเงินไดน้อ้ยกวา่ก็ตาม 
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   ตวัอยา่งท่ี 3 
  ในปีภาษี 2559 นาย ก. เป็นคนโสดรับราชการ มีสิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ มีเงินไดพ้ึงประเมิน 1,100,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 1,000,00022 บาท นาย 
ก. จึงตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน 115,50023 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 10.4524 นาย ข. 
เป็นคนโสด ท างานเป็นพนกังานเอกชนในบริษทัแห่งหน่ึง ไม่มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลใดๆ เลย มีเงิน
ไดพ้ึงประเมิน 400,000 บาท และมีเงินไดสุ้ทธิรวมทั้งปีคือ 300,00025 บาท นาย ข. จึงตอ้งเสียภาษีเป็น
จ านวน 7,50026 บาท และเสียภาษีในอตัราภาษีเฉล่ียร้อยละ 1.827 แต่หากระหวา่งปีภาษีนาย ก. ไดรั้บ
บาดเจบ็จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 100,000 บาท ส่วนนาย ข. สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดีจึงท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยแ์ต่อย่างใด เม่ือส้ินปีภาษี นาย ก. สามารถ
น าเอาค่ารักษาพยาบาลมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้แต่นาย ข. ไม่ไดรั้บสิทธิ
ลดหย่อนในกรณีน้ีแต่อย่างใด แมว้่านาย ก. จะเสียภาษีมากกว่านาย ข. แต่หากพิจารณาจากรายรับ
รายจ่ายของแต่ละคนแลว้จะเห็นไดว้า่นาย ข. ไดรั้บความคุม้ครองช่วยเหลือนอ้ยกวา่นาย ก. 
 
ผู้เสีย
ภาษ ี

เงนิได้พงึประเมนิ 
(บาท) 

เงนิได้สุทธิ 
(บาท) 

จ านวนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ 
ของผู้เสียภาษ ี

ภาษี 
(บาท) 

อตัรา 
ภาษีเฉลีย่ 
(ร้อยละ) ได้รับตามสิทธิใดๆ ใช้เป็นค่า

ลดหย่อนภาษ ี
นาย ก. 1,100,00 1,000,000 - 100,000 < 115,500 < 10.45 
นาย ข. 400,000 300,000 - - 7,500 1.8 

 
  นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้การเพิ่มมาตรการหักค่าลดหยอ่น กรณีค่าใชจ่้ายในทาง
การแพทยจ์ะก่อให้เกิดช่องทางในการหลบเล่ียงท่ีจะช าระภาษี เน่ืองจากการเพิ่มมาตรการจะตอ้งการ
การเพิ่มข้ึนตอนของการบงัคบัใช ้การท าความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ตลอดจนสถานพยาบาลท่ี
รัฐบาลก าหนดใหส้ามารถใหส้ามารถน าค่ารักษาพยาบาลใชสิ้ทธิลดหยอ่นได ้ขอบเขตของจ านวนค่า

                                                           
22 (1,100,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
23 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) + (250,000 x 15%) + (250,000 x 20%). 
24 (( 115,000 ÷ 1,100,000 ) x 100). 
25 (400,000 – 60,000 (ค่าใชจ่้าย)) – 30,000 (ค่าลดหยอ่นส่วนตวั) – 10,000 (ค่าเบ้ียประกนัชีวติ). 
26 (150,000 x 0) + (150,000 x 5%). 
27 (( 7,500 ÷ 400,000 ) x 100). 
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รักษาพยาบาล ขอบเขตของการบงัคบัใชข้องมาตรการวา่ครอบคลุมกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีล้วนก่อให้เกิดช่องทางในการหลบเล่ียงภาษีทั้งส้ิน เช่น ผูเ้สียภาษีไม่ได้มีการใช้จ่ายค่าใช้
ในทางการแพทยเ์ลย แต่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บสิทธิลดหย่อน ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลงกบัแพทยห์รือ
สถานพยาบาลเพื่อให้แพทยห์รือสถานพยาบาลออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์พื่อน ามา
ลดหย่อนภาษี หรือผูเ้สียภาษีมีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยจ์ริง แต่มีจ านวนเพียงเล็กน้อยหรือไม่เต็ม
วงเงินท่ีกฎหมายให้สิทธิลดหย่อน ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลงกบัแพทยห์รือสถานพยาบาลเพื่อให้
แพทยห์รือสถานพยาบาลออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายในทางการแพทยใ์นจ านวนท่ีสูงข้ึนหรือเต็มวงเงินท่ี
กฎหมายให้สิทธิเพื่อน ามาลดหย่อนภาษี หรือผูเ้สียภาษีมีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยจ์ริง แต่เป็น
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยท่ี์กฎหมายไม่ใหสิ้ทธิลดหยอ่น เช่น ค่าใชจ่้ายในการศลักรรมเพื่อความสวย
ความงาม ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลงกบัแพทยห์รือสถานพยาบาลเพื่อให้แพทยห์รือสถานพยาบาล
ออกใบเสร็จค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ป็นกรณีท่ีกฎหมายใหสิ้ทธิเพื่อน ามาลดหยอ่นภาษี เป็นตน้ 
  จากตวัอย่างการหลีกเล่ียงภาษีโดยอาศยัมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยข์า้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมอยา่งชดัเจน คือ ผูท่ี้ควรเสียภาษีใน
จ านวนท่ีเท่ากนัก็จะเสียภาษีในอตัราท่ีไม่เท่ากนั หรือผูท่ี้ควรเสียภาษีมากกวา่เน่ืองจากมีความสามารถ
ในการหาเงินท่ีมากกวา่ก็อาจจะเสียภาษีนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีความสามารถในการหาเงินไดท่ี้นอ้ยกวา่ก็ได ้
 
ตารางที่  4.1 สรุปผลการวิเคราะห์การหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต่์อหลกัความเป็น
ธรรม 
 

ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยสร้างความเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน ส าหรับ
กรณีท่ีผูเ้สียภาษีมีเงินไดสุ้ทธิเท่ากนัตอ้งเสียภาษี
เท่ ากัน  แ ต่ผู ้ เ สี ยภา ษีแ ต่ละรายได้ รับ สิท ธิ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกัน เช่น 
สิทธิตามระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล สิทธิตาม
ระบบหลกัประกนัสุขภาพ เป็นตน้ หรือผูเ้สียภาษี
บางรายไม่ไดรั้บสิทธิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เลย (ดูตารางในหนา้ 95-96 ประกอบ) 
 

1. ไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียภาษีส าหรับกรณีท่ีผูเ้สีย
ภาษีมีเงินได้สุทธิเท่ากนัตอ้งเสียภาษีเท่ากนั แต่
ต ล อ ด ปี ภ า ษี ผู ้ เ สี ย ภ า ษี บ า ง ร า ย ไ ม่ มี ค่ า
รักษาพยาบาลเลยหรือมีแต่เป็นจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ 
(ดูตารางในหนา้ 98 ประกอบ) 
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ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวนอน 
ข้อดี ข้อเสีย 

2. ช่วยให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรมาก
ยิง่ข้ึน 

2. กฎหมายมีความซับซ้อนมากข้ึน ก่อให้เกิด
ช่องทางในการหลบเล่ียงท่ีจะช าระภาษี ท าให้ผูท่ี้
มีเงินไดสุ้ทธิเท่ากนัเสียภาษีไม่เท่ากนั 

ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในแนวตั้ง 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยสร้างความเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน ส าหรับ
ก ร ณี ท่ี ผู ้ มี ร า ย ไ ด้ม า ก ไ ด้ รั บ ช่ ว ย เ ห ลื อค่ า
รักษาพยาบาล แต่ผูท่ี้มีรายไดน้้อยไม่ไดรั้บสิทธิ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเลย หรือกรณีผูท่ี้มีเงิน
ไดสุ้ทธิน้อยเสียตอ้งภาษีน้อยไดรั้บช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล แต่ผูท่ี้มีเงินได้สุทธิมากต้องเสีย
ภาษีมากไม่ไดรั้บสิทธิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เลย (ดูตารางในหนา้ 99-100 ประกอบ) 

1. ไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียภาษีส าหรับกรณีผูท่ี้มีเงิน
ไดสุ้ทธิมากตอ้งเสียภาษีมาก แต่ตลอดปีภาษีมีค่า
รักษาพยาบาลมากจึงไดค้่าลดหยอ่นมากกวา่ผูท่ี้มี
เงินได้น้อยท่ีตลอดปีภาษีไม่มีค่ารักษาพยาบาล
เลยหรือมีแต่เป็นจ านวนท่ีน้อยกว่า (ดูตารางใน
หนา้ 102 ประกอบ) 

2. ช่วยให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรมาก
ยิง่ข้ึน 

2. กฎหมายมีความซบัซอ้นมากข้ึน ก่อใหเ้กิด
ช่องทางในการหลบเล่ียงท่ีจะช าระภาษี ท าใหผู้ท่ี้
มีเงินไดสุ้ทธิมากเสียภาษีเท่ากบัหรือเสียภาษีนอ้ย
กวา่ผูท่ี้มีเงินไดสุ้ทธินอ้ย 

 
4.2  ปัญหาการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลกัความมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 ว่าระบบภาษีอากรท่ีดีตามหลกัความมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นระบบภาษีอากรท่ีมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีจะตอ้งมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัรายได้ท่ีจะได้รับมาจากการจดัเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีและ
ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายของผูเ้สียภาษีควรตอ้งต ่าท่ีสุด ภาษีตอ้ง
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่ตั้งใจให้เกิดแก่ผูเ้สียภาษีนอ้ยท่ีสุดหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนการตดัสินใจ
ในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัน ามาซ่ึงผลไม่จูงใจให้ผูเ้สียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อย
ท่ีสุด และระบบภาษีท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกลางในทางเศรษฐกิจให้มากท่ีสุด กล่าวคือ จะตอ้ง
กระทบกระเทือนการท างานของกลไกในทางเศรษฐกิจน้อยท่ีสุดอีกด้วย หากกฎหมายภาษีอากร
อนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายในในทางการแพทยม์าหกัเป็นค่าลดหยอ่นออก
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จากเงินไดเ้งินได้บุคคลธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร จึงมี
ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 

(1)  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผู ้เสียภาษีสามารถน าค่าหัก
ค่าใช้จ่ายในในทางการแพทย์มาหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

(2)  พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผู ้เสียภาษีสามารถน าค่าหัก
ค่าใช้จ่ายในในทางการแพทย์มาหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจะส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ 
        4.2.1  ความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี    

พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายใน
ในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะส่งผล
กระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 
ว่าความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี คือ หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีมี
จ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้จะไดรั้บมาจากการจดัเก็บภาษี ซ่ึงจะเกิดไดจ้ากการท่ีค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัเก็บภาษีของเจา้หนา้ท่ีและค่าใชจ่้ายในการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายของผู ้
เสียภาษีมีมูลค่าต ่า เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีท่ีผลกระทบต่อรายไดข้องรัฐบาลท่ีเกิด
จากการจดัเก็บภาษี หากรัฐตอ้งเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการบริหารจดัเก็บให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
รัฐก็จะไม่ มีเ งินเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายสาธารณะ ดังนั้ น รัฐต้องสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้จดัเก็บภาษีไดม้าก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีนอ้ยท่ีสุด ส่วนค่าใชจ่้าย
ในการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของผูเ้สียภาษีซ่ึงถือไดว้า่เป็นภาระท่ีเพิ่มข้ึนแก่
ผูเ้สียภาษี หากค่าใชจ่้ายในการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีสูงแลว้ อาจน าไปสู่การ
ลดลงอย่างมากของรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดแ้ละความไม่เต็มใจในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษี และน าไปสู่
ปัญหาการหลบหลีกหรือหนีภาษี จากลกัษณะขา้งตน้ของหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
หากกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหักค่าใช้จ่ายในในทางการแพทยม์า
หักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษีจะเกิดผลกระทบต่อหลกัความมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีโดยมีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี  
  ขอ้ดีของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต่์อหลกัความมีประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษี คือ ประชาชนผูเ้สียภาษีจะหนัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือกบัรัฐบาลในเร่ือง
การเสียภาษีอากรมากยิ่งข้ึน เพราะค่าลดหย่อนตามรายการตามบทบญัญติัท่ีมีอยู่เดิมอาจจะไม่ไดใ้ห้
ความช่วยเหลือหรือช่วยลดหยอ่นแก่บุคคลผูเ้สียภาษีอยา่งกวา้งขวางมากนกั เช่น หากผูเ้สียภาษีไม่ได้
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มีการท าประกนัชีวิตก็ไม่ไดรั้บสิทธิท่ีจะน าเบ้ียประกนัภยัมาลดหย่อนภาระภาษีได ้หากไม่ไดมี้การ
กู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศยัก็ไม่มีสิทธิท่ีจะน าดอกเบ้ียเงินกู้ยืมมาลดหย่อนได้ เป็นต้น แต่ในกรณีของค่า
รักษาพยาบาลน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าคญัท่ีผูเ้สียภาษีทุกคนต้องประสบพบเจอ ไม่จ  าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมใดๆ เป็นพิเศษก็มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ในส่วนน้ีได ้การเพิ่มมาตรการหักค่าลดหยอ่น กรณี
ค่าใช้จ่ายในทางการแพทยจ์ะส่งผลต่อกระบวนการคิดและทศันคติของผูเ้สียภาษีท่ีว่าจากเดิมผูเ้สีย
ภาษีจะตอ้งเป็นฝ่ายเสียเงินให้แก่รัฐเท่านั้นโดยท่ีตนเองและครอบครัวไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ใดๆ 
หรือได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระทางการเงินแต่อย่างใดเลย แต่กรณีการเพิ่มมาตรการหักค่า
ลดหยอ่น กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาช่วยเหลือน้ี จะช่วยสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้สียภาษีต่อ
ระบบกฎหมายภาษี คือ แม้ผูเ้สียภาษีต้องเสียภาษีให้แก่รัฐแต่ตนเองและครอบครัวก็ได้รับความ
ช่วยเหลือในเร่ืองค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ซ่ึงถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัต่อชีวิต
ความเป็นอยูอ่ยา่งมาก การก าหนดค่าลดหยอ่นในส่วนของค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์พิ่มจึงเป็นการ
ช่วยให้ประชาชนท่ีจากเดิมอาจมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงภาษีหรือไม่อยู่ในระบบระเบียบของกฎหมาย
ภาษีเขา้มาอยูใ่นระบบระเบียบของกฎหมายภาษีอากรมากยิง่ข้ึน 
   ตวัอยา่งท่ี 1 
 นาย ก. มีอาชีพเป็นเกษตรกร มีรายไดถึ้งเกณฑ์ท่ีจะตอ้งเสียภาษี แต่นาย ก. ไดห้ลบเล่ียง
จ่ายภาษีมาโดยตลอด โดยการปกปิดรายไดท่ี้แทจ้ริง และมีความคิดท่ีวา่ภาษีไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง 
แต่กลับกันมีแต่ตนเองท่ีต้องเป็นฝ่ายเสียเงินให้แก่รัฐ  ครอบครัวนาย ก. เป็นครอบครัวใหญ่ 
ประกอบดว้ย พ่อแม่ ภรรยา และลูกอีก 3 คน เม่ือถึงเวลาสมาชิกในครอบครัวเจ็บไขไ้ด้ป่วยย่อม
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน เม่ือกฎหมายภาษีก าหนดค่าลดหย่อนในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์เพิ่มเข้ามา นาย ก. จึงสมคัรใจเข้ามาสู่ระบบของภาษีอากร เพราะเม่ือ
สมาชิกภายในครอบครัวเจบ็ป่วย นาย ก. ก็สามารถน าค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์าช่วยลดหยอ่นภาษี
ได ้การก าหนดค่าลดหยอ่นในส่วนของค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์พิ่มเขา้มาช่วยเปล่ียนความคิดนาย 
ก. จากเดิมท่ีคิดว่าตนต้องจ่ายเงินให้แก่รัฐโดยท่ีไม่ได้รับประโยชน์อะไรตอบแทน เป็นแมว้่าตน
จะตอ้งเสียเงินภาษีให้แก่รัฐแต่ตนและครอบครัวก็ไดรั้บความคุม้ครองในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล
ตอบแทนกลบัมา 
  เม่ือจ านวนบุคคลผูท่ี้มีพฤติกรรมหลบเล่ียงภาษีลดน้อยลงก็จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถ
เก็บภาษีเขา้สู่รัฐไดเ้พิ่มมากข้ึน ส่งผลให้รัฐมีเงินเพียงพอท่ีจะใชจ่้ายสาธารณะและใชใ้นกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นกบัประเทศชาติ และหากบทบญัญติัมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่าย
ในทางการแพทย์ท่ีรัฐน ามาบังคบัใช้มีโครงสร้างท่ีแน่นอนชัดเจนและไม่ซับซ้อน คือ ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เวลา สถานท่ีเสียภาษี จ  านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสียไวโ้ดยชดัเจน ว่าผูใ้ดบา้งมีหน้าท่ี
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ตอ้งเสียภาษี เสียเม่ือไร เสียจากฐานอะไร ในอตัราเท่าใด วิธีเสียภาษีเป็นอย่างไร รวมทั้งมีความ
ชดัเจนในการตีความกฎหมาย ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย สามารถท าให้มองเห็นผลลพัธ์ล่วงหนา้ได ้ก็จะท า
ให้ผูเ้สียภาษีมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งและยงัเป็นการง่ายต่อการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีท่ีจะเข้าใจและบริหารจดัเก็บภาษี ซ่ึงความแน่นอนชัดเจนดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีท่ีต ่ า 
นอกจากน้ีการท่ีประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายภาษีอากร มีความสมคัรใจท่ีจะเขา้มาอยูใ่น
ระบบระเบียบของกฎหมายภาษีอากรมากยิ่งข้ึนยงัเป็นการช่วยขดัขวางต่อการหลบหลีกและหนีภาษี 
การใช้อ านาจตามอ าเภอใจ การเรียกและรับสินบนของเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษี จากเหตุผลท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหย่อน กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยท่ี์บทบญัญติัมี
ความแน่นอนชดัเจนและประชาชนสามารถท าความเขา้ใจไดง่้ายสามารถช่วยสนบัสนุนหลกัความมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีและการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษี 
  ตวัอยา่งท่ี 2 
  เดิมประเทศไทยมีรายรับจากภาษีอากรปีภาษีละ 1,000,000.0 ลา้นบาท แต่เม่ือกฎหมาย
ภาษีก าหนดค่าลดหยอ่นในส่วนของค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์พิ่มเขา้มาผูเ้สียภาษีท่ีเดิมเคยหลบเล่ียง
หรือหนีภาษีปรับเปล่ียนความคิดสมคัรใจเขา้มาอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายภาษี โดยหวงัผลตอบแทน
จากค่าลดหยอ่นค่าใช้จ่ายในทางการแพทย ์จะท าให้ประเทศไทยมีรายรับจากภาษีอากรมากข้ึน และ
เม่ืออตัราผูห้ลบเล่ียงหรือหนีภาษีน้อยลง รัฐตอ้งไม่จ  าเป็นตอ้งใช้จ่ายงบประมาณไปกบัมาตรการ
ป้องกนัการหลบเล่ียงและหนีภาษีอีกดว้ย ท าใหป้ระเทศไทยมีเงินเหลือมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
 ขอ้เสียของการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยต่์อหลกัความมีประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษี คือ แมว้่าการเพิ่มมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาจะ
ส่งผลดีต่อหลกัความมีประสิทธิภาพดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่การเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหยอ่น 
กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยก์็ส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั คือ 
หากกฎหมายภาษีอากรมีการเพิ่มมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาใช้
บงัคบัจะส่งผลให้ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีตอ้งมีการเพิ่มบทบญัญติั 
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ วิธีการต่างๆ ท่ีจะเก่ียวขอ้งและเป็นแนวทางในการบงัคบัปฏิบติัเร่ืองค่า
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยโ์ดยเฉพาะเพิ่มเขา้มา ซ่ึงจะเป็นการท าให้กฎหมายภาษีอากรมี
ความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เม่ือกฎหมายภาษีมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนจึงเป็นการยากท่ีประชาชนผูต้อ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายจะมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และยงัเป็นการ
ยากต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายจะเขา้ใจ ตีความกฎหมายและบริหารจดัเก็บภาษีได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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  ตวัอยา่งท่ี 3 
 ตามกฎหมายภาษีอากรเดิม ผูเ้สียภาษีสามารถยื่นภาษีไดเ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่
เม่ือกฎหมายเพิ่มมาตรการหักค่าลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มา ในบางกรณี ผูเ้สีย
ภาษีท่ีจะใชสิ้ทธิลดหยอ่นอาจจะตอ้งติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอใบเสร็จค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์แลว้
ผูเ้สียภาษีจะตอ้งน าใบเสร็จมาใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเสร็จเสียก่อน ซ่ึง
เป็นการเพิ่มข้ึนตอนในการท างานของเจา้หนา้ท่ี และเพิ่มความยุง่ยากใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 
 เม่ือกฎหมายมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนก็จะท าให้การค านวณภาษีเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า
เป็นไปด้วยความยุ่งยากมากข้ึน และจะส่งผลให้ประชาชนผูเ้สียภาษีและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องไม่
สามารถท าให้มองเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าได้หรือหากกระท าได้ก็ต้องคิดค านวณโดยเจ้าหน้าท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือตอ้งใช้ขั้นตอน-วิธีการคิดค านวณท่ียุ่งยากซับซ้อนมากข้ึนกว่าการคิดค านวณเพื่อ
ทราบผลลพัธ์ล่วงหนา้ของระบบกฎหมายภาษีแบบเดิม 
  รัฐบาลตอ้งใช้งบประมาณมากข้ึนเพื่อท่ีจะด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสมตรงตามจุดประสงคข์องค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ท่ีมีข้ึนเพื่อช่วย
บรรเทาภาระค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการทางสาธารณสุขให้แก่ประชาชนผูเ้สียภาษี เช่น รัฐตอ้งท าการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์พื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ท าการพฒันาบุคลากรท่ีมีอยู่เดิมให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองค่าใช้จ่ายในทางการแพทย ์หรือท า
การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความรู้เร่ืองหกัค่าลดหยอ่น กรณีค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทย ์วิธีการคิดค านวณดว้ยตนเองเพื่อท าให้มองเห็นผลลพัธ์ล่วงหนา้ ขั้นตอนการใชสิ้ทธิตาม
กฎหมาย รายช่ือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีสามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาใชสิ้ทธิลดหยอ่นได ้
เป็นต้น อีกทั้ งรัฐจะต้องติดต่อประสานงาน คดัเลือก และท าการตรวจสอบโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลท่ีจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาท าการลดหย่อนภาษีว่าเป็น
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีการรักษาพยาบาลท่ีมีความปลอดภยัต่อประชาชน มีความเป็น
ธรรมในส่วนของค่ารักษาพยาบาล หรือมีปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบตามท่ีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ไว ้
กฎหมาย ระเบียบท่ีซับซ้อน และขั้นตอนการท างานท่ีเพิ่มเขา้มาจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัเก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากส าหรับเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีในการบริหารจดัเก็บ
ภาษี และเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีตอ้งใช้เวลาท่ีมากข้ึนกว่าปกติในการท าความเข้าใจและบงัคบัใช้
กฎหมายและระเบียบท่ีเพิ่มเขา้ใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  เม่ือกฎหมายภาษีอากรมีการเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหยอ่น กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทย์
เขา้มาใชบ้งัคบั มีการเพิ่มเติมบทบญัญติั กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆในประมวลรัษฎากรและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ยอ่มส่งผลให้กฎหมายภาษี
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อากรมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม เม่ือกฎหมายมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนก็จะท าให้กฎหมายมี
ช่องโหว่ในการหลีกเล่ียงภาษีมากข้ึน ท าให้บุคคลบางกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายและ
ระเบียบท่ีมีความซบัซอ้นคน้หาช่องโหวใ่นการลดภาระภาษีของตนเองหรือหลีกเล่ียงภาษีท่ีตนจะตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่รัฐ 
   ตวัอยา่งท่ี 4 
  ผูเ้สียภาษีมีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยจ์ริง แต่มีจ านวนเพียงเล็กน้อยหรือไม่เต็มวงเงินท่ี
กฎหมายใหสิ้ทธิลดหยอ่น ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลงกบัแพทยห์รือสถานพยาบาลเพื่อให้แพทยห์รือ
สถานพยาบาลออกใบเสร็จค่าใชจ่้ายในทางการแพทยใ์นจ านวนท่ีสูงข้ึนหรือเต็มวงเงินท่ีกฎหมายให้
สิทธิเพื่อน ามาลดหยอ่นภาษี 
  ตวัอยา่งท่ี 5 
  ผูเ้สียภาษีมีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยจ์ริง แต่เป็นค่าใช้จ่ายในทางการแพทยท่ี์กฎหมาย
ไม่ใหสิ้ทธิลดหยอ่น เช่น ค่าใชจ่้ายในการศลักรรมเพื่อความสวยความงาม ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลง
กบัแพทยห์รือสถานพยาบาลเพื่อให้แพทยห์รือสถานพยาบาลออกใบเสร็จค่าใชจ่้ายในทางการแพทย์
เป็นกรณีท่ีกฎหมายใหสิ้ทธิเพื่อน ามาลดหยอ่นภาษี 
 ตวัอยา่งท่ี 6 
  ผูเ้สียภาษีไม่ได้มีการใช้จ่ายค่าใช้ในทางการแพทย์เลย แต่ต้องการท่ีจะได้รับสิทธิ
ลดหย่อน ผูเ้สียภาษีจึงไปท าขอ้ตกลงกบัแพทยห์รือสถานพยาบาลเพื่อให้แพทยห์รือสถานพยาบาล
ออกใบเสร็จค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์พื่อน ามาลดหยอ่นภาษี 
 4.2.2  ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ  

พิจารณากรณีกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหกัค่าใชจ่้ายใน
ในทางการแพทยม์าหักเป็นค่าลดหย่อนออกจากเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะส่งผล
กระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2.1.4 
ว่าความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี คือ หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีมี
จ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีจะได้รับมาจากการจดัเก็บภาษี นอกจากน้ีการจดัเก็บภาษีต้องมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีแลว้ยงัตอ้งมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจดว้ย คือ การจดัเก็บภาษี
ตอ้งก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่ตั้ งใจให้เกิดแก่ผูเ้สียภาษีน้อยท่ีสุดหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนการ
ตดัสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัน ามาซ่ึงผลไม่จูงใจใหผู้เ้สียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีก็เพราะวา่ภาษีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษี โดยผูเ้สียภาษีอาจ
เลือกท่ีจะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตนชอบและตนเองถนดั หรือผูเ้สียภาษีอาจเลือกท่ีจะท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่ถูกจดัเก็บภาษี หรืออาจจะเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกจดัเก็บภาษีไม่
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สูงแทนกิจกรรมท่ีถูกจดัเก็บภาษีท่ีสูง อนัเป็นการกระทบกระเทือนต่อผลการตดัสินใจของผูเ้สียภาษี 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบคือรัฐบาลอาจไดรั้บรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีน้อยลง และนอกจากน้ีภาษีท่ีดีนั้น
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นกลางในทางเศรษฐกิจให้มากท่ีสุด คือ จะตอ้งกระทบกระเทือนการท างานของ
กลไกในทางเศรษฐกิจน้อยท่ีสุดอีกด้วย จากลกัษณะขา้งตน้ของหลกัความมีประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษี หากกฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้บุคคลผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าหักค่าใช้จ่ายในในทาง
การแพทยม์าหกัเป็นค่าลดหยอ่นออกจากเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษีจะเกิดผลกระทบต่อหลกั
ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจโดยมีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี  
  ข้อดีของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ต่อหลักความมีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มค่าลดหยอ่นกรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในระบบกฎหมายภาษี
อากรจะท าใหป้ระชาชนหนัมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเองและครอบครัวมากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีเม่ือ
เกิดอาการเจบ็ป่วยอาจจะท าการซ้ือยารับประทานเอง ซ่ึงอาจจะเป็นยาอนัตรายหรืออาจจะเป็นยาไม่มี
คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน เน่ืองจากราคาถูกและสะดวกรวดเร็วกว่าการเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาล ซ่ึงในบางกรณีการรักษาด้วยตนเองดงักล่าวก็ท าให้อาการแย่ลงหรือใช้เวลาในการ
รักษาตวัมากกวา่ปกติ เพราะไม่ไดรั้บการตรวจและวินิจฉยัโรคอยา่งถูกตอ้งจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ แต่
หากประชาชนสามารถน าเอาค่ารักษาพยาบาลมาใช้หกัลดหยอ่นภาษีของตนเองไดน้ั้น ก็จะเป็นการ
ช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนเลือกท่ีจะเขา้รับบริการของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนท่ีรัฐอนุญาตให้
น าค่ารักษาพยาบาลมาใชสิ้ทธิลดหยอ่นได ้ซ่ึงจะท าให้ประชาชนไดรั้บการตรวจวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง 
ไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้งตรงจุด ไดรั้บยาท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั นอกจากน้ียงัเป็น
การช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้แก่สถานพยาบาลอีกดว้ย และเม่ือประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็จะเป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ และพฒันาท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
   ตวัอยา่งท่ี 7 
  ตามปกติเม่ือนาย ก. มีอาการเจ็บป่วย นาย ก. ก็จะท าการรักษาดว้ยตนเอง โดยการซ้ือยา
ชุดหรือรักษาดว้ยการพบหมอเถ่ือน ซ่ึงบางคร้ังก็ท าให้นาย ก. มีอาการป่วยรุนแรงมากยิ่งข้ึนหรือตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาเป็นจ านวนมาก แต่เม่ือกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถน าค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลมาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้นาย ก. จึงเปล่ียนความคิดและเลือกท่ีจะเขา้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลของรัฐเพื่อใชสิ้ทธิ ดงักล่าว ซ่ึงนอกจากนาย ก. จะไดรั้บสิทธิลดหย่อนภาษีแลว้ นาย 
ก. ยงัไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอีกดว้ย 
  ขอ้เสียของการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต่์อหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐกิจ คือ แมว้า่การเพิ่มค่าใชจ่้ายในทางการแพทยจ์ะสามารถช่วยให้รัฐจดัเก็บภาษีไดม้าก
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ยิ่งข้ึน ช่วยกระตุน้ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกบักฎหมายภาษีอากรและสุขภาพร่างกายของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวมากยิง่ข้ึน แต่การเพิ่มค่าลดหยอ่นกรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทยก์็อาจ
ส่งผลต่อการบิดเบือนการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของประชาชนในอีกดา้นหน่ึงได ้เพราะเม่ือมีการเพิ่ม
ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในระบบกฎหมายภาษีอากร ประชาชนบางกลุ่มก็จะมี
ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากค่าลดหยอ่นท่ีเพิ่มเติมเขา้มา เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีของ
ตนเอง ซ่ึงการกระท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อรับสิทธิค่าลดหย่อนในกรณีท่ีตนเองและครอบครัวได้รับ
ความเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่ไดรั้บความเจ็บป่วยใดๆ เลย นอกจากจะเป็นการเสียเวลาโดยใช่
เหตุของตวัผูเ้สียภาษีแล้วยงัเป็นการเพิ่มภาระของโรงพยาบาลซ่ึงปกติก็มีภาระในเร่ืองของจ านวน
คนไขท่ี้มากพออยูแ่ลว้อีกดว้ย 
  ตวัอยา่งท่ี 8 
  จากเดิมท่ีนาย ก. สามารถรักษาเบ้ืองตน้ดว้ยตวัเองไดโ้ดยการรับประทานยาเม่ือมีอาการ
เจบ็ป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ แต่เม่ือมีการเพิ่มมาตรการหกัค่าลดหยอ่น กรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์นาย ก. 
จึงเลือกท่ีจะไม่ท าการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง แต่เลือกท่ีจะไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเพื่อท่ีจะไดน้ าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาใชสิ้ทธิในการลดหยอ่นภาษีแทน 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติกฎหมายในส่วนของมาตรการหักค่า
ลดหย่อน กรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์มาใช้บงัคบั การก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน การ
ประสานงาน ตรวจสอบโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ล้วนแต่เป็นการเพิ่มตน้ทุนของรัฐในการ
ด าเนินการจดัเก็บภาษีทั้งส้ิน และไม่วา่จะดว้ยสาเหตุค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีของเจา้หนา้ท่ี
สูงข้ึน ความซบัซอ้นของกฎหมายภาษี แนววธีิปฏิบติัในการบริหารท่ียุง่ยากมากข้ึน ทั้งหมดน้ีลว้นขดั
กบัหลกัความมีประสิทธิภาพท่ียึดหลกัท่ีวา่ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีจะตอ้งมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัรายได้ท่ีจะได้รับมาจากการจดัเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีและ
ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายของผูเ้สียภาษีควรตอ้งต ่าท่ีสุด ภาษีตอ้ง
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่ตั้งใจให้เกิดแก่ผูเ้สียภาษีนอ้ยท่ีสุดหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนการตดัสินใจ
ในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัน ามาซ่ึงผลไม่จูงใจให้ผูเ้สียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อย
ท่ีสุด และระบบภาษีท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกลางในทางเศรษฐกิจให้มากท่ีสุด กล่าวคือ จะตอ้ง
กระทบกระเทือนการท างานของกลไกในทางเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย 
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ตารางที่  4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต่์อหลกัความมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลกระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรมาก
ยิง่ข้ึน ท าใหรั้ฐสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้พิ่มมากข้ึน 

1. ก าร เพิ่ มมาตรการหักค่ าลดหย่อน กรณี
ค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาใช้บงัคบัจะท า
ใหก้ฎหมายมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน จึงเป็นการ
ยากส าหรับผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ท า
ใหรั้ฐมีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน 
2. กฎหมายมีความซับซ้อนมากข้ึน ก่อให้เกิด
ช่องทางในการหลบเล่ียงท่ีจะช าระภาษี ท าให้รัฐ
จดัเก็บภาษีไดน้อ้ยลง 

ผลกระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกจิ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของ
ตนเองและครอบครัวมากยิ่ ง ข้ึน  ใช้บ ริการ
สถานพยาบาลของรัฐมากข้ึน ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโรคท่ีถูกต้อง ได้รับยาท่ีมีคุณภาพและมี
ความปลอดภยั และท าให้สถานพยาบาลมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

1. เม่ือผูเ้สียภาษีและครอบครัวได้รับความ
เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ซ่ึงสามารถรักษาเบ้ืองตน้
เองได้  ผู ้ เ สี ยภา ษีก็ จะ เ ลือก ท่ีจะใช้บ ริการ
สถานพยาบาล เพราะตอ้งการผลประโยชน์จาก
ค่าลดหยอ่น 
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บทที ่5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
เม่ือไดท้  าการศึกษาหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี หลกัการเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

หลักการบรรเทาภาระภาษี ความจ าเป็นในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทย และมาตรการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ในต่างประเทศ พร้อมทั้ ง
วเิคราะห์ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพกรณีเพิ่มการหกัค่าลดหยอ่น
ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรแลว้ ผูว้ิจยัขอสรุปผลของการศึกษา
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  บทสรุป 

ผูว้ิจยัขอสรุปหลกัการจดัเก็บภาษี หลกัการเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หลกัการ
บรรเทาภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มาตรการบรรเทาภาระภาษีกบัหลกัความเป็นธรรมและหลกั
ความมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ทางการคลังของรัฐบาลในการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และมาตรการหกัค่าลดหย่อนค่าใชจ่้ายในทางการแพทยต์ามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยล าดบั ดงัน้ี 
 5.1.1  หลกัการจดัเก็บภาษี  

ภาษีอากรเป็นส่ิงท่ีรัฐบงัคบัจดัเก็บเพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดย
มิได้มีส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการจดัเก็บภาษีมีหลาย
ประการ เช่น เพื่อเป็นรายไดข้องรัฐบาล เป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเป็นธรรม เป็นเคร่ืองมือใน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

การท่ีรัฐจะจดัเก็บภาษีจากบุคคลใดไดน้ั้น บุคคลนั้นๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัรัฐนั้น 
โดยความสัมพนัธ์น้ีจะมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัแหล่งเงินไดห้รือหลกัแหล่งเงินได ้
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัถ่ินท่ีอยูห่รือหลกัถ่ินท่ีอยู ่และความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสัญชาติหรือหลกัสัญชาติ 

การท่ีจะมีระบบจดัเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์การจดัเก็บ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดการจดัเก็บภาษี มีนกัคิดหลายท่านไดเ้สนอหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดี เช่น 
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หลกัความเสมอภาค หลกัความแน่นอน หลกัความสะดวก หลกัความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ 
เป็นตน้ 
 5.1.2  หลกัการเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีท่ีเก็บจากหน่วยเสียภาษี คือ บุคคลธรรมดา ผูถึ้งแก่
ความตายในระหวา่งปีภาษี กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง และห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล โดยเก็บจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีหน่วยเสียภาษีดงักล่าวไดรั้บ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น 
เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ น าไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้  

เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ เงิน ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจค านวณ
เป็นเงินได ้ประโยชน์ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ ภาษีอากรท่ีผูจ้่ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ และเครดิต
ภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประมวลรัษฎากรไดแ้บ่งประเภทของเงินไดพ้ึงประเมินออกเป็น 8 
ประเภท ซ่ึงเป็นการแบ่งตามลกัษณะแหล่งท่ีมาของเงินไดน้ั้น และเน่ืองจากเงินไดพ้ึงประเมินเป็นเงิน
ไดท่ี้บุคคลไดรั้บมาซ่ึงส่วนใหญ่มิไดเ้ป็นการไดม้าโดยเปล่าๆ แต่ผูมี้เงินไดจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายลงทุน
ลงแรง ดงันั้นเพื่อความเป็นธรรม ในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กฎหมายจึงก าหนดให้ผูมี้
เงินไดน้ าเงินไดน้ั้นๆ มาหักค่าใช้จ่ายได ้โดยจ านวนค่าใช้จ่ายจะมีจ านวนท่ีแตกต่างกนัตามประเภท
ของเงินได ้ 

นอกจากน้ีกฎหมายยอมใหห้กัค่าลดหยอ่น คือ หกัค่าลดหยอ่นส่วนบุคคล หกัค่าลดหยอ่น
ตามรายการ เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานภาษีให้เป็นธรรมสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นหรือภาระค่าใชจ่้าย
ในการเล้ียงครอบครัวของผูเ้สียภาษี 
 5.1.3  หลกัการบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

การท่ีระบบกฎหมายภาษีเงินได้ก าหนดให้มีเร่ืองตวับรรเทาภาษีก็เพื่อท่ีจะสนับสนุน
ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี สนบัสนุนความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้ร้ังใหม่และเพื่อ
ประโยชน์ต่อบุคคลหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ตวับรรเทาภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ตวับรรเทาภาษีในเชิงโครงสร้าง (น ามาใชเ้พื่อหกัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีก่อให้เกิดเงินได ้เพื่อช่วยให้เกิด
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได)้ และตวับรรเทาภาษีท่ีไม่ใช่โครงสร้างภาษี (น ามาใช้เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เป็นการสนบัสนุนบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท) 
 5.1.4  มาตรการบรรเทาภาระภาษีกบัหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพ 

หลกัความเป็นธรรม คือ หลกัท่ีประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นประเทศหรือรัฐเดียวกนัไม่วา่จะ
แตกต่างกนัในเช้ือชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ ฐานะดีหรือฐานะยากจน หรือแตกต่างกนัทางต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานก็ตามควรจะตอ้งเสียภาษีอากร เพื่อบ ารุงประเทศชาติตามก าลงัความสามารถของตน
โดยทดัเทียมกนั คนท่ีมีความสามารถมากควรเสียภาษีอากรมาก คนท่ีมีความสามารถนอ้ยควรเสียภาษี
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อากรนอ้ยตามส่วน การหกัค่าลดหยอ่นเป็นการลดฐานภาษีท่ีจะน ามาค านวณจ านวนของภาษีอากรท่ี
จะตอ้งช าระ การหกัค่าลดหยอ่นก่อนน ามาค านวณเพื่อเสียภาษีมีวตัถุประสงคก์็เพื่อท่ีจะแบ่งเบาภาระ
ภาษีใหมี้ความเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน การพิจารณาการหกัค่าลดหยอ่นในลกัษณะท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ จะสามารถสร้างความเป็นธรรมข้ึนมาได ้นอกจากน้ีค่าลดหยอ่นควรท่ีจะมี
หลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนชดัเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

หลกัความมีประสิทธิภาพ คือ หลกัท่ีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีจะตอ้งมีจ านวนนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัรายไดท่ี้จะไดรั้บมาจากการจดัเก็บภาษี ดงันั้น เพื่อให้การหกัค่าลดหยอ่นสอดคลอ้งกบัหลกั
ความมีประสิทธิภาพ ลักษณะของค่าลดหย่อนจึงควรท่ีจะมีความแน่นอนชัดเจนทั้งในเร่ืองของ
จ านวนและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัค่าลดหย่อนนั้นๆ เพื่อท่ีผูเ้สียภาษีและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะ
สามารถด าเนินการในเร่ืองค่าลดหยอ่นเร่ืองนั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และส้ินเปลืองเวลา
จนเกินสมควร นอกจากน้ีค่าลดหยอ่นควรท่ีจะให้ผลประโยชน์แก่บุคคลผูเ้สียภาษีทุกคน เพื่อไม่ให้
เกิดการกระทบกระเทือนในการตดัสินใจต่างๆ ของบุคคลผูเ้สียภาษี  
 5.1.5  หลกัเกณฑท์างการคลงัของรัฐบาลในการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

การแพทยแ์ละการสาธารณสุขถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย์
เป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพถือไดว้่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะส่งผลต่อการกระท ากิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย ์ การเขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขของประชาชนจึงมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากต่อการพฒันาประชาชน พฒันาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพฒันาของประเทศชาติ รัฐบาลในทุกยุค
ทุกสมยัจึงให้ความส าคญักบัเร่ืองการแพทยแ์ละการสาธารณสุขไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเร่ืองใดๆ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและงบประมาณแผน่ดิน ซ่ึงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการจ าแนกตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงมีทั้งหมด 
8 ยุทธศาสตร์ รัฐบาลจดัสรรงบประมาณให้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม 
จริยธรรมและคุณภาพชีวิต เท่ากบัร้อยละ 36.4 ของงบประมาณทั้งหมด ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณมากท่ีสุด 

ปัจจุบนัรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคญัการแพทย์และการสาธารณสุข และทราบ
สถานภาพทางการเงินของประชาชนภายในประเทศเป็นอยา่งดี รัฐบาลจึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือเร่ืองค่า
รักษาพยาบาลแก่ประชาชนในลกัษณะหลายระบบ โดยมีระบบหลักอยู่ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึง
แต่ละระบบมีหลกัเกณฑแ์ละความคุม้ครองท่ีแตกต่างกนั   
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 5.1.6  มาตรการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยต์ามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ  

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติัหรือมาตรการด้านภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกับค่า
ลดหยอ่นท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ซ่ึงช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยซ่ึงเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นเกณฑ์ตอ้ง
เสียภาษี รวมถึงครอบครัวของผูเ้สียภาษีโดยตรง แต่ก็มีบทบญัญติัดา้นภาษีท่ีพอจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์คือ 1. กรณีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา และ 2. กรณีการหกัเป็นค่าลดหยอ่น 

1.  กรณีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ 
   1)   เ งินได้ส่วนท่ีเป็นค่า รักษาพยาบาลท่ีนายจ้าง จ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง 
(ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของนายจา้ง-ลูกจา้ง) 
   2)  เงินไดส่้วนท่ีนายจา้งจ่ายเป็นเบ้ียประกนัให้แก่ลูกจา้งหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นความ
อุปการะเล้ียงดูของลูกจา้ง (ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของนายจา้ง-ลูกจา้ง) 
   3)  เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยัในปีภาษีส าหรับการประกนัชีวิตของผู ้
มีเงินได ้
   4)  เงินไดเ้ท่าท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายเป็นเบ้ียประกนัภยั ส าหรับการประกนัสุขภาพบิดามารดา
ของผูมี้เงินได ้

กรณีตามขอ้ 3. และ 4. เป็นเร่ืองของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได ้มีทั้งกรณีการท าประกนัชีวิตตนเองและการประกนัสุขภาพบิดามารดาของผูมี้เงิน
ได ้หรือบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้ซ่ึงความคุม้ครองหรือการไดรั้บสิทธิประโยชน์
ในส่วนของเร่ืองค่ารักษาพยาบาลจะมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดและความคุม้ครอง
ของประกนันั้นๆ เพราะเบ้ียประกนัท่ีต่างกนัยอ่มส่งผลใหไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีแตกต่างกนั 

2.  กรณีการหกัเป็นค่าลดหยอ่น คือ เบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปส าหรับการประกนั
ชีวิต โดยสามารถหกัค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดจ่้ายไปในปีภาษีส าหรับการประกนัชีวิตของผูมี้เงิน
ได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีข้ึนไป และการประกนัชีวิตนั้นไดเ้อาประกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีประกอบ
กิจการประกนัชีวติในราชอาณาจกัร 

ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้มีการประกนัชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่
ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ดว้ยส าหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ายส าหรับการประกนัชีวิตของสามีหรือ
ภริยาดว้ย 
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ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายภาษีอากรของประเทศแคนาดาและสหพนัธรัฐ
มาเลเซียลว้นแลว้แต่มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยอ์ยู่
ในระบบกฎหมายภาษี คือ รัฐบญัญติัภาษีเงินไดข้องแคนาดาไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีโดยการเครดิตภาษีรายจ่ายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล คือ เครดิตภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นเครดิตภาษีชนิดท่ีไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ ขอบเขตของรายจ่ายท่ีกฎหมาย
อนุญาตในน ามาค านวณเครดิตภาษีนั้นกวา้งขวางและถูกปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอตามเทคโนโลย ี
บุคคลท่ีมีสิทธิในการเครดิตภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ บุคคลผูอ้ยูใ่นเกณฑ์ตอ้ง
เสียภาษี คู่สมรสผูเ้สียภาษี สามีภริยาท่ีอยูด่ว้ยกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (Common-law Partner) 
บุตรซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีนั้น และบุคคลผูอ้ยู่ในอุปการะของผูเ้สียภาษี ค่า
รักษาพยาบาลท่ีเขา้เกณฑ์ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษี เช่น ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการทางการแพทย ์ทนั
ตกรรม หรือการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้น ค่าใชจ่้าย
ส าหรับการขนส่งผูป่้วยโดยใชร้ถพยาบาล ค่าใชจ่้ายและค่าเดินทางตามสมควร ส าหรับผูป่้วยท่ีตอ้ง
ปลูกถ่ายอวยัวะหรือไขกระดูก หรือยาหรือสารอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงผลิตหรือขาย เพื่อใชใ้น
การรักษาโรค ป้องกนัโรค วินิจฉัยโรค ทั้งน้ี การใช้ยาหรือสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
แพทยก์ าหนด แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายค่าบริการส าหรับการแพทย์ ทนัตกรรมหรือ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยงาม ยกเวน้เป็นกรณีจ าเป็นต่อการรักษา 

ส าหรับพระราชบญัญติัภาษีเงินได้ของสหพนัธรัฐมาเลเซียอนุญาตให้ผูเ้สียภาษีสามารถ
น าค่าใชจ่้ายในทางการแพทยห์กัมาเป็นค่าลดหยอ่นออกจากเงินไดใ้นปีภาษีนั้น โดยจะมีรายละเอียด 
คือ ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยส์ าหรับบุพการี โดยให้ยอดเงินลดหย่อนไดสู้งสุดรายละ 5,000 ริงกิต
มาเลเซีย ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยส์ าหรับตวัผูเ้สียภาษี คู่สมรสและบุตร โดยให้ยอดเงินลดหยอ่นได้
สูงสุดรายละ 5,000 ริงกิตมาเลเซีย ในการใช้สิทธิลดหย่อนจะตอ้งยื่นใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง
แพทยท่ี์ออกใหโ้ดยแพทยผ์ูท้  าการรักษาโรค และค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพส าหรับตวัผูเ้สียภาษี คู่
สมรสและบุตร โดยให้ยอดเงินลดหยอ่นไดสู้งสุดรายละ 500 ริงกิตมาเลเซีย ในการใชสิ้ทธิลดหยอ่น
จะตอ้งยืน่ใบเสร็จรับเงินท่ีออกใหโ้ดยโรงพยาบาลหรือแพทย ์
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เม่ือไดว้ิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกรณีเพิ่มการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ เห็นวา่มีประเด็นท่ีควรพิจารณา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีท่ีประเทศไทยควรปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
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ระบบภาษีอากรภายในรัฐ เพื่อใหป้ระชาชนมีความสมคัรใจในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และ
รายไดท้างภาษีอากรจะเขา้สู่รัฐมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการเพิ่มการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์เข้ามาใน
โครงสร้างกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสมในการน ามาปรับใชก้บัระบบภาษีของ
ประเทศไทยดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี ส่งเสริม
ความร่วมมือร่วมใจในการเสียภาษีของประชาชน เป็นต้น แต่ในทางกลับกันการเพิ่มการหักค่า
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์เข้ามาในโครงสร้างกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะ
ก่อให้เกิดความซบัซ้อนของกฎหมายมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะและขอ้ควรปฏิบติัในการเพิ่มการ
หกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัน้ี 

1.  จากการศึกษาบทบญัญติักฎหมายภาษีของประเทศแคนาดาและสหพนัธรัฐมาเลเซียใน
ส่วนของค่าลดหย่อนค่าใชจ่้ายในทางการแพทยแ์ลว้ ผูว้ิจยัเห็นควรวา่กฎหมายภาษีของประเทศไทย
ควรท่ีจะมีการเพิ่มบทบญัญติัการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์เข้ามาในโครงสร้าง
กฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แต่จ านวนเงินของค่าลดหย่อนท่ีสามารถน ามาใช้สิทธิไดน้ั้นไม่
ควรเป็นจ านวนเงินท่ีไดม้าโดยการใช้สูตรค านวณเหมือนอย่างเช่นบทบญัญติัของประเทศแคนาดา 
เพราะจะท าใหเ้กิดความซบัซอ้นและความยุง่ยากทั้งต่อผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง และไม่ควร
เป็นจ านวนเงินท่ีไดม้าจากการคิดค านวณร้อยละจากเงินไดพ้ึงประเมินหรือเงินไดสุ้ทธิ เพราะจะท าให้
กลุ่มผูมี้เงินได้พึงประเมินหรือเงินได้สุทธิมากจะได้รับผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มผูมี้เงินได้พึง
ประเมินหรือเงินไดสุ้ทธินอ้ย1 

ในกรณีน้ีผูว้จิยัเห็นวา่ควรเป็นเงินตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท ซ่ึง
เป็นจ านวนเงินท่ีเท่ากบักรณีของการประกนัชีวิต (กรณีเบ้ียประกนัภยัท่ีผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายไปส าหรับ
การประกนัชีวิตไดรั้บยกเวน้เงินไดไ้ม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและ
สามารถหกัลดหยอ่นไดอี้ก สรุปคือผูมี้เงินไดไ้ดจ่้ายไปส าหรับการประกนัชีวิตจะไดรั้บการช่วยเหลือ
บรรเทาภาระภาษีรวมเป็นเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 100,000 บาท) เพราะลกัษณะการกระท ากรณีของ
การท าประกนัชีวิตและกรณีค่าใช้จ่ายในทางการแพทยมี์ลกัษณะของการกระท าท่ีคลา้ยคลึงกนันัน่ก็
คือ เป็นการกระท าท่ีมีข้ึนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกายตนเอง 

                                                           
1 ตวัอยา่งเช่น กฎหมายให้สิทธิผูเ้สียภาษีสามารถน าค่าใชจ่้ายในทางการแพทยม์าลดหยอ่นภาษีไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 10 ของเงินไดพ้ึงประเมิน หากนาย ก. มีเงินไดพ้ึงประเมิน 1,000,000 บาท จะไดสิ้ทธิลดหย่อนค่าใชจ่้าย
ในทางการแพทยไ์ม่เกิน 100,000 บาท แต่นาย ข. มีเงินไดพึ้งประเมิน 500,000 บาท จึงไดสิ้ทธิลดหยอ่นค่าใชจ่้าย
ในทางการแพทยไ์ม่เกินเท่ากบั 50,000 บาทเท่านั้น 
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นอกจากน้ีการก าหนดให้หกัค่าลดหยอ่นค่าใช้จ่ายในทางการแพทยไ์ดต้ามจ านวนท่ีจ่าย
จริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท เท่ากบักรณีการประกนัชีวิตจะช่วยส่งเสริมหลกัความเป็นธรรมอีก
ดว้ย คือ ไม่วา่ผูเ้สียภาษีจะเลือกใชสิ้ทธิในกรณีประกนัชีวิตหรือกรณีค่าใชจ่้ายในทางการแพทย ์ผูเ้สีย
ภาษีก็จะไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนั 

2.  การเพิ่มการหกัค่าลดหยอ่นค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมาย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นการท าใหฐ้านภาษีแคบลงโดยการเพิ่มตวับรรเทาภาระภาษี ดงันั้น ผูว้ิจยั
ขอเสนอแนะวา่การเพิ่มการหกัค่าลดหยอ่นดงักล่าวควรเป็นการเพิ่มตวับรรเทาภาษีท่ีไม่ใช่โครงสร้าง
ภาษีโดยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47(1) เพราะค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทาง
การแพทยเ์ป็นตวับรรเทาภาระภาษีท่ีมีข้ึนเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกิจกรรมบางประเภท หรือ
ส่งเสริมภารกิจของรัฐ ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือ การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนหนัมาให้ความสนใจ
สุขภาพร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัว เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยประชาชนก็จะเลือกท่ีจะใช้
บริการของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพหรือมาตรฐานใน
ระดบัสากลมากกว่าท่ีจะไปรักษาพยาบาลกบัหมอเถ่ือนหรือทานยาชุดรับประทานเอง ซ่ึงเป็นการ
กระท าท่ีไม่เหมาะสมและอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อผูป่้วยได ้และการท่ีประชาชนหนัมาให้
ความสนใจสุขภาพและเลือกใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐเป็นการช่วยส่งเสริมต่อหลกัความมี
ประสิทธิภาพอีกดว้ย 

3.  การแกไ้ขเพิ่มเติมค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมาย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรแก้ไขโดยการบัญญติัเป็นพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร ซ่ึงการแก้ไขกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็น
ค าสั่งของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและมีผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนจึงควรเป็นการกระท าของประชาชน หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
สมาชิกของรัฐสภา เพราะวุฒิสมาชิกส่วนหน่ึงและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย พระราชบัญญัติภาษีอากรท่ีออกโดยรัฐสภาหรือท่ีถูก
เปล่ียนแปลงภายใตก้ารถกเถียงและอภิปรายทางการเมืองผา่นทางผูแ้ทนของประชาชน อยูภ่ายใตก้าร
ตรวจสอบทางกระบวนการนิติบญัญติัของรัฐสภาจึงเป็นการสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในเร่ืองระบบ
ภาษีอากรท่ีดี ซ่ึงกรณีการเพิ่มการหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้าง
กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็มีลกัษณะเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นค าสั่ง
ของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน 
เน่ืองจากจะเป็นในการใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจและกระทบต่อเสรีภาพในการใชชี้วิตของประชาชน 
การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายในกรณีน้ีจึงควรแกไ้ขโดยตวัแทนของประชาชน คือ รัฐสภา และบญัญติั
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กฎหมายข้ึนมาใช้บงัคบัในลกัษณะของพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ก็จะเป็นการ
เหมาะสมมากกวา่บญัญติักฎหมายข้ึนมาใชบ้งัคบัในลกัษณะของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง 
โดยบทบญัญติัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมควรมีความดงัต่อไปน้ี 

“ เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 เม่ือไดห้กัตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว้ เพื่อเป็น
การบรรเทาภาระภาษี ใหห้กัลดหยอ่นไดอี้กต่อไปน้ี 

ค่าใชจ่้ายในทางการแพทยข์องผูมี้เงินไดแ้ละของสามีหรือภริยา บิดามารดา บุตรชอบดว้ย
กฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได ้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท” 

หากมีการเพิ่มการหกัค่าลดหยอ่นค่าใชจ่้ายในทางการแพทยเ์ขา้มาในโครงสร้างกฎหมาย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยมีลกัษณะตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ การเพิ่มการหกัค่าลดหยอ่น
ดงักล่าวจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และส่งเสริมความมี
ประสิทธิภาพของรัฐในการจดัเก็บภาษีมากข้ึน และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดแก่ประชาชนคนไทยและ
ประเทศไทยนัน่เอง 
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กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรษัฎากร  

 
------------------------------------ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 134 (4) แหงประมวลรัษฎากรซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 และมาตรา 42 (17) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้ 
 
                 ขอ 1  ใหยกเลิก  
                                   (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 110 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร  
                                   (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 124 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร  
                                   (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร  
                      ขอ 2  ใหกาํหนดเงินไดตอไปนี้เปนเงินไดตาม (17) ของมาตรา 42 แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2496  
                                  (1) เงินไดจากกิจการของโรงเรียนราษฎรซึ่งไดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนราษฎร แตไมรวมถึงเงินไดจากการขายของ การรบัจางทําของหรือการใหบริการอื่นใดที่
โรงเรียนราษฎรซึ่งเปนโรงเรียนอาชวีศึกษาไดรับจากผูซึ่งมใิชนักเรียน  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่132 (พ.ศ. 2513) ใชบังคับ 16 กันยายน 2513 เปนตนไป)  
                                  (2) เงินไดจากการจําหนาย หรือสวนลดจากการจําหนายสลากกนิแบงของ
รัฐบาล  
                                  (3) เงินไดสวนทีเ่ปนคาจางการทาํงานในระหวางเวลาปดภาคการศึกษา
ของคนตางดาวซึ่งเปนนักเรยีน นักศกึษาหรือนิสิตที่เขามาศึกษา ณ สถานศกึษาในประเทศไทย 
ทั้งนี ้ใหเปนไปตามหลกัถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
                                  (4) เงินไดสวนทีเ่ปนคารักษาพยาบาลที่นายจางจายให หรือจายแทน
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ลูกจางเปนคารักษาพยาบาล สําหรับ  
                                         (ก) ลูกจาง สามี ภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดาน ซึง่อยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง ทั้งนี ้เฉพาะสาํหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทย  
                                         (ข) ลูกจางในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลใน
ตางประเทศในขณะที่ปฏิบตัิการตามหนาที่ในตางประเทศเปนครั้งคราว  
ทั้งนี้ เงนิจํานวนดังกลาวไดจายไปทัง้หมดในการนั้น  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่149 (พ.ศ. 2523) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2523 เปนตน
ไป)  
                                 (5) (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใช
บังคับสําหรับการโอนกรรมสิทธิในพนัธบตัรของรัฐบาลที่ออกจําหนายกอนวันที ่8 พฤศจิกายน 
2534)  
                                 (6) เงนิไดที่ทางราชการจายใหเปนเงนิคาเชาบานหรือเงนิที่คาํนวณไดจาก
มูลคาของการไดอยูบานที่ใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงนิชวยการศึกษาบตุร เงินชวยเหลือบุตรเงินคา
เบี้ยกนัดาร เงนิยงัชีพ หรือเงนิคาอาหารทําการนอกเวลา  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่136 (พ.ศ. 2517) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2517 เปนตน
ไป)  
                                 (7) (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใช
บังคับสําหรับดอกเบี้ยพนัธบัตรของรัฐบาลและพันธบัตรของรัฐบาลทีเ่ร่ิมจําหนายกอนวนัที ่8 
พฤศจิกายน 2534)  
                                (8) เงินคาเชาบานทีไ่ดรับจากรัฐวสิาหกจิ ซึง่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล เทาที่ผูมีเงนิไดไดจายไปโดยสุจริตตามความเปนจริง หรือเงินทีค่ํานวณไดจากมูลคาของ
การไดอยูบานที่รัฐวิสาหกจิดังกลาวใหอยูโดยไมตองเสยีคาเชา และรัฐวิสาหกิจผูจายเงนิมิไดออก
คาภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดจํานวนดงักลาวให  
                                (9) เงินชวยการศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร เงินคาเบี้ยกนัดารหรือเงนิยงั
ชีพ ที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจซ่ึงมิใชบริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับทีท่างราชการ
จายใหแกขาราชการ และรัฐวิสาหกิจผูจายเงนิมิไดออกคาภาษีเงนิไดสําหรับเงินไดจํานวนดงักลาว
ให  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่138 (พ.ศ. 2518) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2517เปนตนไป)  
                               (10) รางวัลที่ทางราชการจายใหเพือ่ประโยชนในการปองกนัมิใหมีการกระทาํ
ผิดเกี่ยวกับภาษีอากร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่139 (พ.ศ. 2518) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2518เปนตนไป)  
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                               (11) ดอกเบี้ยเงินสะสมที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจซ่ึงมิใชบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล ในอัตราเดียวกับทีท่างราชการจายใหแกขาราชการ และรัฐวสิาหกจิผูจายเงินมิไดออกคา
ภาษีเงนิไดสําหรับเงนิไดจํานวนดังกลาวให  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่145 (พ.ศ. 2522) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2522 เปนตน
ไป)  
                               (12) เงนิไดที่เจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศซึ่งปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย
ไดรับจากรัฐบาลของตน ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามหลกัถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่146 (พ.ศ. 2522) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2522 เปนตน
ไป)  
                               (13) เงนิไดสวนที่เปนเงินเดือนและเงินใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือ
ตําแหนงงานทีท่ําหรือจากการรับทํางานใหที่คนตางดาวซึ่งเปนผูแทนของคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศปฏิบัติหนาทีใ่นประเทศไทย ไดรับจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่145 (พ.ศ. 2522) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2522 เปนตน
ไป)  
                               (14) (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 169 (พ.ศ. 2529) ใชบังคบั 2 
กุมภาพนัธ 2529 เปนตนไป)  
                               (15) เงนิไดที่ทางราชการจายใหเพือ่ประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และกระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเบิกจายได  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่152 (พ.ศ. 2523) ใชบังคับสําหรับเงนิไดไมวาที่ไดรับกอน
หรือต้ังแต 6 ตุลาคม 2523 เปนตนไป)  
                               (16) เงนิไดสวนที่เปนเงินเดือนหรือคาจางและเงนิใด ๆ บรรดาที่ไดเนื่องจาก
หนาทีห่รือตําแหนงงานที่ทาํหรือจากการรับทํางานใหทีค่นตางดาวซึง่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ไดรับจาก  
                                        (ก) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานในการ
ปฏิบัติงานในประเทศไทย  
                                        (ข) รัฐบาลแหงประเทศของตนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ
ผูอพยพจากอนิโดจีนในประเทศไทย  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่154 (พ.ศ. 2524) ใชบังคับสําหรับเงนิไดป 2524 เปนตน
ไป)  
                               (17) เงนิไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือสังหารมิทรัพยที่
ไดรับจากการใหโดยเสนหา ที่ตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพทัยา 
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หรือการปกครองทองถิน่อื่นที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิไดจากการขายในสวน
ที่ไมเกนิ 200,000 บาท ตลอดปภาษีนัน้  
                               (18) เงนิไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ใหแกบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนโดยไมมีคาตอบแทน บุตรโดยชอบดวยกฎหมายดังกลาว
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมดวย  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่155 (พ.ศ. 2525) ใชบังคับ 27 กุมภาพนัธ 2525 เปนตน
ไป)  
                               (19) เงนิไดจากการขายสินคายาสบู ที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังไดเสยี
ภาษีเงนิไดแทนผูขายสนิคาดังกลาวทกุทอดตามมาตรา 48 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่156 (พ.ศ. 2526) ใชบังคับ 28 สิงหาคม 2525)  
                               (20) ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใช
สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในใบรับฝากเงนิประเภทประจาํของธนาคารโดยมีดอกเบี้ยที่ไดมีการออก
ใบรับฝากกอนวนัที ่8 พฤศจิกายน 2534  
                              “(21) เงินไดดังตอไปนี ้ 
                                         (ก) ดอกเบี้ยพนัธบัตรหรือดอกเบี้ยหุนกู  
                                         (ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายพนัธบัตรหรือหุนกูที่
ออกจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน  
                                         (ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพนัธบัตรหรือหุนกู  
ทั้งนี ้เฉพาะพนัธบัตรหรือหุนกูของรัฐบาล องคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงนิทีม่ีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยมืเงนิเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม และผูมีเงนิไดนั้นมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่249 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 25 มกราคม 2548 เปนตนไป)  
                               (22) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใช
บังคับที่ไดมีการออกบัตรกอน 8 พฤศจกิายน 2534)  
                               (23) เงนิไดจากการขายหลกัทรพัยในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยแตไม
รวมถึงเงนิไดจากการขายหลกัทรัพยที่เปนหุนกูหรือพนัธบัตร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่187 (พ.ศ. 2534) ความเดิมยังคงใชบังคับดอกเบี้ย
พันธบัตรของรัฐบาลและพนัธบัตรของรัฐบาลที่เร่ิมจาํหนายกอน 8 พฤศจิกายน 2534)  
                               (24) เงนิไดจากการขายโลหะดีบกุตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 สําหรับ
โลหะดีบุกที่ซือ้มาระหวางวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ ถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2530  
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ทั้งนี ้เฉพาะที่ไมนํารายจายในสวนที่เกี่ยวกบักิจการซื้อและขายโลหะดีบกุดังกลาวไปรวมคํานวณ
เปนรายจายในการคํานวณเงินไดสุทธ ิ 
ในกรณีที่รายจายบางรายการไมสามารถแยกเปนรายจายเกีย่วกับกิจการซื้อและขายโลหะดีบุก
หรือเกี่ยวกับกจิการอื่นไดโดยชัดแจง ใหเฉลี่ยรายจายตามสวนของเงนิไดของแตละกิจการนัน้  
                               (25) เงนิปนผลหรือเงนิสวนแบงของกําไร แลวแตกรณีจากหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ทั้งนี ้เฉพาะสวนที่เปนการคาํนวณจากเงนิไดจากการขายโลหะดีบุกตั้งแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2531 สําหรับโลหะดีบุกที่ซื้อมาระหวางวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับถงึวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 
2530 และรายจายในสวนที่เกี่ยวกับกิจการซื้อและขายโลหะดีบุกดังกลาว  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่171 (พ.ศ. 2529) ใชบังคับ 18 กันยายน 2529 เปนตนไป)  
                               (26) เงนิไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดย
ไมมีคาตอบแทนใหแกมูลนธิิชัยพฒันา  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่177 (พ.ศ. 2531) ใชบังคับ 9 ธนัวาคม 2531 เปนตนไป)  
                              (27) เงินไดสําหรับรางวัลสลากการกุศลสรางตึกสยามมนิทร ซึ่งออกเมื่อวนัที ่
7 มกราคม 2531 และเงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากการกุศลสรางตกึสยามมิ
นทร  
                              (28) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมรัพยโดยไม
มีคาตอบแทนใหแกมูลนธิิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีาถ  
                              (29) เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้
เฉพาะที่ดนิทีต่องเวนคืน และอสังหาริมทรัพยอ่ืนบนที่ดนิที่ตองเวนคืน  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่184 (พ.ศ. 2533) ใชบังคับเงนิไดพึงประเมนิที่ไดรับใน พ.ศ. 
2532 ที่จะตองยืน่รายการใน พ.ศ. 2533 เปนตนไป)  
                               (30) เงนิไดพึงประเมนิดังตอไปนี ้ 
                                        (ก) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาซือ้ต๋ัวเงนิหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ใด ๆ ที่บริษทัหรือหางหุนสวนนติิบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกและมกีารจําหนาย
คร้ังแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน แตไมรวมถงึกรีที่ผูมีเงนิไดซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดาเปนผูทรงคนแรก  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่196 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 กรกฎาคม 2538 เปนตน
ไป)  
                                        (ข) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนตั๋วเงินหรอืตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด 
ๆ ที่บริษทัหรือหางหุนสวนนติิบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี ้เฉพาะตัว๋เงนิหรือตราสาร
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แสดงสิทธิในหนีท้ี่ไมมีดอกเบี้ย  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่223 (พ.ศ. 2542) ใชบังคับ 30 กรกฎาคม 2542 เปนตน
ไป)  
                                     “ (ค) ดอกเบี้ยที่ไดจากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ที่บริษทั
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่นเปนผูออก เฉพาะสวนที่เกิดขึ้นดอนการเปนผูทรงตัว๋เงนิ
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของผูมีเงินได ทั้งนี้ ตองมกีารหกัภาษีเงนิได ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 
50(2) แหงประมวลรัษฎากร จากดอกเบี้ยดังกลาวทัง้จํานวนไวแลว “  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่231 (พ.ศ. 2544) ใชบังคับ 14 กันยายน 2544 เปนตนไป)  
ในกรณีที่เงินไดพึงประเมนิตามวรรคหนึ่งเกิดจากตั๋วเงนิ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มกีาร
จําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน จะตองเปนกรณีที่ไดมีการหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย
จากเงินไดของบุคคลธรรมดาที่เปนผูทรงคนแรกไวแลวตาม มาตรา 50 (2)(ค) แหงประมวล
รัษฎากร และผูจายเงินไดไดประทับตราวาไดหักภาษีเงินได ณ ที่จายบนตราสารแลวเทานัน้  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่196 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 กรกฎาคม 2538 เปนตน
ไป)  
                              (31) เงินไดที่ผูเชี่ยวชาญของประชาคมยุโรปที่เปนคนตางดาว และไมมีถิ่นที่
อยูในประเทศไทยไดรับเนื่องจากการเขามาทาํงานในประเทศไทย ภายใตโครงการ ความชวยเหลอื
ที่ประเทศไทยไดรับจากประชาคมยุโรป  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่190 (พ.ศ. 2535) ใชบังคับ 13 มีนาคม 2535 เปนตนไป)  
                             “(32) เงนิไดจากการขายหนวยลงทนุในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย แตไมรวมถงึเงนิหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการ
ขายหนวยลงทุนคนืใหแกกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทนุรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวา
ดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่246 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 31 สิงหาคม 2547 เปนตนไป)  
                              (33) เงินไดที่คณะกรรมการอํานวยการปรับปรุงพระที่นัง่จักรีมหาปราสาท
ไดรับเพื่อประโยชนในการสรางพระทีน่ั่งองคใหมและปรับปรุงพระที่นัง่จักรีมหาปราสาท  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่193 (พ.ศ. 2536) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2536 เปนตนไป)  
                              (34) เงินไดที่คํานวณไดจากมูลคาของเครื่องแบบซึ่งลูกจางไดรับจากนายจาง
ในจํานวนคนละไมเกินสองชุดตอไป และเสื้อนอกในจํานวนคนละไมเกินหนึง่ตัวตอป  
                                      “เครื่องแบบ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวา เครื่องแตงกาย รวมทัง้สิ่ง
ประกอบเครื่องแตงกายทีก่ําหนดใหแตงเพือ่ใชในการปฏบิัติงาน แตไมรวมถึงรองเทาที่อาจใชงาน
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ไดทั่วไป ชุดชัน้ใน หรือส่ิงประกอบเครื่องแตงกายทีท่ําดวยโลหะหรืออัญมณีที่มีคาเชน เงนิ ทองคํา 
ทับทมิ หยก                                                               “เสื้อนอก” ตามวรรคหนึง่ หมายความ
รวมถึง ชุดไทยพระราชทานและเสื้อที่นยิมใชในการแตงกายไปในงานสําคัญตางๆ  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่194 (พ.ศ. 2537) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2537 เปนตนไป)  
                              (35) เงินไดเทาที่ลูกจางจายเปนเงินสะสมเขากองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ ตาม
กฎหมาย วาดวยกองทนุสํารองเลี้ยงชีพในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของคาจางเฉพาะสวนที่เกนิ 
หนึง่หมื่นบาท แตไมเกินสี่แสนเกาหมืน่บาท สําหรับปภาษีนัน้  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2551 เปนตนไป)  
                              (36) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ลูกจางไดรับจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายวาดวยกองทนุสํารองเลี้ยงชีพเมือ่ลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอายุทพุพลภาพ หรือ
ตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธกีารที่อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่195 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2537 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 52))  
                               (37) เงนิปนผลหรือเงนิสวนแบงของกําไรจากบริษทัหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ไดจากกิจการโรงเรยีนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี ้บริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลดังกลาวจะตองมิไดประกอบกิจการอื่นนอกจาก กิจการโรงเรียนเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบัยอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่197 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 11 พฤษภาคม 2538 เปนตน
ไป)  
                               (38) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม
ประเภทออมทรัพย เฉพาะกรณีที่ผูมีเงนิไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจาํนวนรวมกันทัง้-ส้ินไมเกนิ
สองหมืน่บาทตลอดปภาษีนัน้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่200 (พ.ศ. 2538) ใชบังคับ 29 พฤศจิกายน 2538 เปนตน
ไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่55))  
                               (39) เงนิไดสวนที่เปนเงินเดือนหรือคาจางที่คนประจําเรือไดรับเนื่อง-จากการ
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ปฏิบัติงานบนเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวทีี่ใชในการขนสงสนิคา
ระหวางประเทศ  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่204 (พ.ศ. 2539) ใชบังคับ 26 กันยายน 2539 เปนตนไป)  
                               (40) เงนิไดที่คณะกรรมการบริหาร “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ไดรับเพื่อ
ประโยชนของทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่205 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 2 เมษายน 2540 เปนตนไป)  
                               (41) เงนิไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี ้ 
                                         (ก) บาน โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสรางอืน่ ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อ
เปนที่อยูอาศยั  
                                         (ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมที่ดินี ้ 
                                         (ค) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชดุตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุด  
                                       ทั้งนี ้เฉพาะกรณีที่ผูมีเงนิไดไดอสังหาริมทรัพยตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 
โดยจดทะเบยีนการไดมาใน พ.ศ. 2540 และขายอสังหาริมทรัพยนั้นภายหลงัจากการจดทะเบียน
ไมนอยกวาหนึ่งป แตไมเกินวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่206 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับ 1 มกราคม 2540 เปนตนไป)  
                               (42) ผลประโยชนที่ไดจากการควบเขากันของธนาคารตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชย และหรอืบริษัทเงนิทนุ บริษทัหลกัทรัพย หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอรตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ซึ่งตีราคา
เปนเงินไดเกนิกวาเงนิทนุ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่207 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับ 23 กันยายน 2540 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่69))  
                               (43) เงนิไดเทาที่สมาชิกกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการจายเปนเงนิสะสม
เขากองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการ 
เฉพาะสวนที ่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนัน้  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป) 
                               (44) เงนิหรือผลประโยชนใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไดรับจากกองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทนุบําเหน็จบํานาญ
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ขาราชการ เนื่องจากออกจากราชการเพราะเหตุสูงอาย ุเหตุทพุพลภาพ เหตุทดแทนหรือตาย ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่208 (พ.ศ. 2540) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 70))  
                               (45) เงนิไดที่คณะกรรมการกองทนุลานกฬีาตานยาเสพติด สํานัก
นายกรัฐมนตรีไดรับเพื่อประโยชนของกองทนุลานกฬีาตานยาเสพตดิดังกลาว  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่209 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 4 มีนาคม 2540 เปนตนไป)  
                               (46) ดอกเบี้ยพนัธบตัรออมสิน รุนพันธบัตรเงินฝากชวยชาต ิ 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่210 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 4 มีนาคม 2540 เปนตนไป)  
                                (47) เงินไดที่เปนเงนิเดือนหรือคาตอบแทนทีเ่จาหนาที่ของศนูยวจิัยวน
เกษตรนานาชาติ ซึ่งเปนคนตางดาวและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยไดรับจากศูนยวิจัยวนเกษตร
นานาชาต ิเนือ่งจากการเขามาทาํงานในประเทศไทย ภายใตขอตกลงระหางรัฐบาลไทยและ
ศูนยวิจยัวนเกษตรนานาชาติ  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่211 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 21 ตุลาคม 2539 เปนตนไป)  
                                (48) รางวัลบัตรออกทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่213 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับรางวัลบัตรออมทรัพยที่
ออกรางวัลต้ังแต 10 มีนาคม 2541 เปนตนไป)  
                                (49) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในที่ดนิโดยไมมี
คาตอบแทนใหแกวัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด ที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น ทัง้นี ้เฉพาะการโอนที่ดนิสวนที่ทาํใหวดั วัดบาดหลวงโรมันคาธอลคิ หรือมัสยิดมทีี่ดินไมเกนิ
หาสิบไร  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่214 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 22 ตุลาคม 2541 เปนตนไป)  
                                (50) ผลประโยชนที่ไดจากการที่ผูประกดอบกิจการซึ่งเปนบริษัทมหาชน
จํากัดหรือบริษัทจาํกัดควบเขากันหรือโอนกิจการทัง้หมดใหแกกนัตามหลกัเกณฑ วิธกีาร และ
เงื่อนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด ซึ่งตีราคาเปนเงนิไดเกนิกวาเงนิทนุ  
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(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่215 (พ.ศ. 2541) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 14 พฤศจิกายน 2541 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร กําหนดหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการควบเขากนัหรือโอน
กิจการทั้งหมดใหแกกันของบริษัทมหาชน จํากัด หรือบริษัทจาํกัด)  
                                (51) คาชดเชยที่ลูกจางไดรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
คาชดเชยทีพ่นักงานไดรับตามกฎหมายวาดวยพนกังานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ แตไมรวมถงึคาชดเชย
ที่ลูกจางหรือพนกังานไดรับเพราะเหตุเกษยีณอายหุรือส้ินสุดสัญญาจาง ทัง้นี้เฉพาะคาชดเชยสวน
ที่ไมเกนิคาจางหรือเงินเดือนคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายแตไมเกินสามแสนบาท  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่217 (พ.ศ. 2542) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2541 เปนตนไป)  
                                (52) เงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบี้ยเงนิกูยมื สําหรับการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ เชา
ซื้อ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสรางเปนประกันการกูยมืนั้น ตาม
จํานวนที่จายจริงแตไมเกินหนึง่แสนบาท ตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีอ่ธิบดีกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะ
ดอกเบี้ยเงนิกูยืมที่ไดจายตั้งแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ซึ่งจายใหแก    
                                           (ก) กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบนั
การเงนิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
                                           (ข) กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบนัการเงนิที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย  
                                            (ค) นติิบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนนิการแปลงสินทรัพย
เปนหลกัทรพัยตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกจิเพื่อการแปลงสินทรพัย เปนหลักทรัพย 
ทั้งนี ้เฉพาะกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจดังกลาวเขารับชวงสิทธิเปนเจาหนี้เงนิกูแทนกองทนุรวมตาม 
(ก) หรือ (ข) ธนาคารหรือสถาบันการเงนิอืน่ บริษทัประกนัชีวิต สหกรณ หรือนายจาง  
                                กรณีที่ผูมีเงนิไดหักลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร 
หรือไดรับยกเวนไมตองนําเงินไดตาม (53) หรือ (59) รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เงนิไดที่ไดรับ
ยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงิน
ไดตาม (53) หรือ (59) แลวแตกรณี ตองไมเกินหนึง่แสนบาท   
                                 อาคารตามวรรคหนึง่ใหหมายความรวมถงึอาคารพรอมที่ดนิดวย   
 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่264 (พ.ศ. 2550) ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 87))  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 102))  
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(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่103))  
                              (53) เงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบีย้เงนิกูยมืใหแกธนาคารหรือสถาบนั
การเงนิอื่น บริษัทประกนัชวีติ สหกรณ หรือนายจาง สําหรับการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ เชาซื้อ หรือสราง
อาคารที่อยูอาศัย โดยจาํนองอาคารที่ซื้อหรือสรางเปนประกันการกูยมืนั้น ตามจํานวนที่จายจรงิใน
สวนที่เกนิหนึง่หมื่นบาทแตไมเกินเกาหมืน่บาท และเฉพาะดอกเบี้ยเงนิกูยมืที่ไดจายตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด  
                                       กรณีที่ผูมีเงนิไดหักลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวล
รัษฎากร หรือไดรับยกเวนไมตองนําเงนิไดตาม (52) หรือ (59) รวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได เงิน
ไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับคาลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร 
หรือเงนิไดตาม (52) หรือ (59) แลวแตกรณี ตองไมเกนิหนึง่แสนบาท  
                                       อาคารตามวรรคหนึง่ใหหมายความรวมถงึอาคารพรอมทีด่ินดวย  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่264 (พ.ศ. 2550) ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่88))  
                              (54) เงินไดเทาที่ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียนเอกชน จายเปนเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนัน้  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป)  
                             (55) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละสิบหาของเงนิไดพึง
ประเมินเฉพาะสวนที่ ไมเกนิหาแสนบาท สําหรับปภาษนีั้น โดยผูมีเงนิไดตองถือหนวยลงทุน
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับต้ังแตวนัซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกและไถถอนหนวยลงทุนนั้นเมือ่
ผูมีเงนิไดมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ ทั้งนี ้สําหรับเงินไดพงึประเมินที่ไดรับต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกําหนด 
  
                              ในกรณีที่ผูมีเงินไดจายเงนิสะสมเขากองทนุสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวา
ดวยกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทนุ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนดวย เงินได
ที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับเงนิสะสมที่จายเขากองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ กองทนุบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือกองทนุสงเคราะห ตองไมเกินหาแสนบาท 
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                               ในกรณทีี่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทนุไมครบหาปนับตั้งแตวันซื้อหนวยลงทุนครั้ง
แรกหรือไถถอนหนวยลงทุนกอนที่ผูมีเงนิไดมีอายุครบหาสิบหาปบริบรูณ ใหผูมีเงนิไดนั้นหมดสิทธิ
ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษตีามวรรคหนึ่ง
มาแลวดวย ” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551))  

                               (56) เงนิหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ผูถือหนวยลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจากกองทนุรวมดงักลาวเพราะเหตุ
สูงอาย ุทุพพลภาพ หรือตาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่228 (พ.ศ. 2544) ใชบังคับ 1 มกราคม 2544 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที ่91))  
                              “ (57) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนไดรับจาก
กองทนุสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เมื่อครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนออกจาก
งานเพราะเหตุสูงอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่233 (พ.ศ. 2544) ใชบังคับ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 99) )  
                              “ (58) เงินไดพงึประเมิน ดงัตอไปนี ้ 
(ก) เงนิปนผลที่ไดจากการถอืหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค
เพื่อประกอบกจิการธุรกิจเงนิรวมลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงนิไดตามมาตรา 5 อัฏฐารส แหง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2500 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 (ข) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนของบริษทัหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งจดัตั้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทนุ และไดรับยกเวน
ภาษีเงนิไดตามมาตรา 5 อัฏฐารส แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 ”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่235 (พ.ศ. 2545) ใชบังคับ 1 มีนาคม 2545 เปนตนไป)  
                               “ (59) เงินไดเทาที่ไดจายเปนดอกเบี้ยเงนิกูยมืใหแกกองทุนบาํเหน็จบํานาญ
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรับการกูยมืเงนิเพื่อซ้ือ เชา
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ซื้อ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย ตามจํานวนที่จายจรงิแตไมเกินหนึง่แสนบาท และเฉพาะดอกเบี้ย
เงินกูยืมที่ไดจายตั้งแตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด 
                               กรณีทีผู่มีเงนิไดหักลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือ
ไดรับยกเวนไมตองนาํเงนิไดตาม (52) หรือ (53) รวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได เงนิไดที่ไดรับ
ยกเวนตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกับ คาลดหยอนตามมาตรา 47(1)(ซ) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงิน
ไดตาม (52) หรือ (53) แลวแตกรณี ตอง ไมเกินหนึ่งแสนบาท 
                                 อาคารตามวรรคหนึง่ใหหมายความรวมถงึอาคารพรอมที่ดินดวย   
 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่264 (พ.ศ. 2550) ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 122) )  
                               “(60) ดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร แตไมรวมถึงดอกเบีย้ซึง่ผูรับมิใชผูทรงคนแรก ทั้งนี ้สําหรับสลากออมทรัพยที่
ออกจําหนายตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพนัธ 2545 เปนตนไป”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่239 (พ.ศ. 2545) ใชบังคับ 28 กันยายน 2545 เปนตนไป)  
                               “(61) เงินไดเทาที่ผูมเีงินไดจายเปนเบี้ยประกนัภัยในปภาษ ีสําหรับการ
ประกันชวีิตของผูมี เงินไดตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกนิหนึง่หมื่นบาทแตไมเกินเกาหมืน่
บาท โดยกรมธรรมประกันชวีิตตองมีกาํหนดเวลาตั้งแตสิบปข้ึนไป และการประกนัชวีิตนัน้ไดเอา
ประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกจิการประกนัชีวติในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สําหรับเบี้ย
ประกันภัย ที่ไดจายตั้งแตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่อธิบดี กําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551) ใชบังคับ 16 พฤษภาคม 2551 เปนตน
ไป)  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงนิได (ฉบับที่ 112) ใชบังคับ 1 มกราคม 2545 เปน
ตนไป )  
                              “(62) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี ้ 
                                          (ก) บาน โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสรางอืน่ ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อ
เปนที่อยูอาศยั  
                                          (ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมที่ดิน  
                                           (ค) หองชุดสาํหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุด  
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                                     ทั้งนี ้เฉพาะสําหรับกรณีการทาํสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึง่ผูมีเงิน
ไดใชเปน ที่อยูอาศัยอันเปนแหลงสาํคัญ โดยมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบยีนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยนัน้ ตามหลกัเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
                                     การไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองปรากฏวาภายในกําหนดเวลาหนึ่งป
กอนหรือ นับแตวันที่ทาํสัญญาซื้อขายอสงัหาริมทรัพยดงักลาว ผูมีเงนิไดไดทําสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยแหงใหมซึง่มลัีกษณะตาม (ก) (ข) หรือ (ค) เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตน และให
ไดรับยกเวนเทากับจํานวนมลูคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว แตไมเกินจาํนวนมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยแหงใหม ทัง้นี ้ใหถือตามราคาประเมนิทนุทรพัยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ“  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่241 (พ.ศ. 2546) ใชบังคับกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายวาดวยอาคารชุดแลวแตกรณี สําหรับการขาย
อสังหาริมทรัพย ซึ่งกระทาํตัง้แต 1 มกราคม 2546 เปนตนไป)  
(ดูประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 125) ใชบังคับ 1 มกราคม 2546 )  
                               “(63) เงินไดจากการขายขอตกลงซือ้ขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา แหงประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไมมีการสงมอบสินคาเกษตร”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่244 ใชบังคับสําหรับเงนิไดพึงประเมินที่ไดรับต้ังแตวันที่เปด
ทําการซื้อขายขอตกลงซื้อขายลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยเปนตนไป)  
                               “(64) บําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ
กฎหมายวาดวยกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทัง้นี ้ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ.2546”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่245 ใชบังคับ 10 มีนาคม 2547 เปนตนไป)  
                               “(65) เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทนุคืน
ใหแกกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเฉพาะกรณี
ที่ผูมีเงินไดถือหนวยลงทนุดงักลาวมาแลวไมนอยกวาหาปนับต้ังแตวนัซื้อหนวยลงทนุครั้งแรก ทั้งนี้ 
ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดีกําหนด” 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่265 (พ.ศ. 2551))  
                                  (66) เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาว 
ตามกฎหมาย วาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนกองทรพัยสินเปน
กองทนุรวมภายในวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในอัตราไมเกนิรอยละสิบหาของเงนิไดพึงประเมนิ 
เฉพาะสวนที่ไมเกินหาแสนบาท สําหรับปภาษีนัน้ และเงินไดดังกลาวตองเปนเงินไดของผูมีเงนิได
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาแตไมรวมถงึ หางหุนสวนสามัญหรอืคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลและกอง
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มรดกที่ยงัไมไดแบง ทัง้นี ้สําหรับเงินได พงึประเมนิที่ไดรับต้ังแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปน
ตนไป   
                                           เงนิไดที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และการถือหนวยลงทุนในกองทนุ
รวมหุน ระยะยาวใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดีกําหนด 
                                          ในกรณีที่ผูมีเงนิไดไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดใน วรรคสอง ใหผูมีเงินไดนัน้หมดสิทธิไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง และตองเสียภาษีเงินได
สําหรับเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามวรรคหนึง่มาแลวดวย 
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่266 (พ.ศ. 2551))  
                                   (67) เงนิหรือผลประโยชนใด ๆ ทีไ่ดรับเนื่องจากการขายหนวยลงทุนคนื
ใหแก กองทนุรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดทรัพย ทั้งนี ้เฉพาะกรณทีี่
ผูมี เงนิไดถือหนวยลงทนุดงักลาวมาแลวไมนอยกวาหาปปฏิทิน แตไมรวมถงึกรณทีุพพลภาพหรอื
ตาย และเงินหรือผลประโยชนดังกลาวคาํนวณมาจากเงนิไดพึงประเมนิที่ไดรับสิทธยิกเวนภาษเีงนิ
ได ตาม (66)”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่246 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 31 สิงหาคม 2547 เปนตนไป)  
                                 “(68) เงินไดพงึประเมินหลงัจากหกัคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 
47 (1)(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงนิที่ไดบริจาคเพื่อการกีฬา ใหแก
การกฬีาแหงประเทศไทยเพือ่สงเสริมการกีฬา คณะกรรมการกฬีาจงัหวัดที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย
วาดวยการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อสงเสรมิกีฬาในจงัหวดั สํานกังานพฒันาการกฬีาและ
นันทนาการเพือ่การจัดการแขงขันกฬีานักเรียน หรือสมาคมกีฬาสมัครเลนที่ไดรับอนญุาตจากการ
กีฬาแหงประเทศไทย แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตอง
ไมเกินรอยละสิบของเงนิไดพึงประเมินหลงัจากหักคาใชจายและหักลดหยอนดงักลาว”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่248 (พ.ศ. 2547) ใชบังคับ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป)  
                                 “(69) ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารในราชอาณาจกัรเฉพาะดอกเบีย้เงนิฝาก
ประจําทีม่ีระยะเวลาการฝากตั้งแตหนึง่ปข้ึนไป แตเมื่อรวมกับดอกเบีย้เงนิฝากประจําทกุประเภท
รวมกันแลวตองมีจํานวนทั้งสิ้นไมเกนิสามหมื่นบาทตลอดปภาษีนัน้ และผูมีเงนิไดไดรับดอกเบี้ย
เงินฝากดงักลาวเมื่อมีอายุไมต่ํากวาหาสบิหาปบริบูรณ ทัง้นี ้สําหรับเงินไดที่ไดรับต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด”  (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่250 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 1 มกราคม 2548 เปน
ตนไป)  
                                 “(70) เงินไดพงึประเมินหลงัจากหกัคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 
47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนที่บริจาคใหแกสวนราชการ เพื่อ
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ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืน แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคตาม
มาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกนิรอยละสิบของเงนิไดพึงประเมนิหลังจากหัก
คาใชจายและหักคาลดหยอนดังกลาวนัน้ ทั้งนี้ สําหรับเงนิไดพึงประเมนิประจําป พ.ศ. 2547 ที่
ตองยื่นรายการในป พ.ศ. 2548 เปนตนไป”  
(แกไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่253 (พ.ศ. 2548) ลงวนัที ่28 มีนาคม 2548 ใชบังคับ
สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ 2547 ที่ตองยืน่รายการในป พ.ศ 2548 เปนตนไป)  
                                 “(71) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย 
โดยไมมีคาตอบแทนใหแกสภากาชาดไทย”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่256 (พ.ศ. 2548) ใชบังคับ 22 สิงหาคม 2548 เปนตนไป)  

                                 “(72) เงินไดที่ผูมีเงนิไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทยและมีอายุไมต่ํากวาหก
สิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนเกาหมืน่บาทในปภาษนีั้น ทัง้นี ้สําหรับ
เงินไดที่ไดรับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป โดยเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธบิดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่257 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับสําหรับเงนิไดที่ไดรับต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2548 เปนตนไป)  
 
                                 “(73) เงินที่มีลักษณะเดียวกบับําเหน็จดํารงชพีตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งพนักงาน
การทาเรือแหงประเทศไทย พนกังานการรถไฟแหงประเทศไทย และพนักงานธนาคารออมสินไดรับ 
โดยมีอัตราและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยกองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการ ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2547 เปนตนไป”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่258 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 10 มีนาคม 2547 เปนตนไป)  
                                 “(74) เงินไดที่คณะกรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย
ไดรับเพื่อประโยชนของโครงการทนุเลาเรียนหลวงสาํหรบัพระสงฆไทย ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที ่5 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่259 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 5 กมุภาพนัธ 2547 เปนตนไป)  
                                “(75) เงินไดจากการขายสัญญาซือ้ขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวย
สัญญาซื้อขายลวงหนาซึง่กระทําในศูนยซือ้ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ไมมีการสง
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มอบสินคา ทัง้นี ้สําหรับเงินไดพึงประเมนิทีไ่ดรับต้ังแตวันที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่260 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 1 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป)  
                                “(76) เงินไดเทาที่ผูมเีงินไดจายเปนเบี้ยประกนัภัยใหแกบริษัทประกันชวีิต
หรือบริษัท ประกันวินาศภยัที่ประกอบกจิการในราชอาณาจักรตามจาํนวนที่จายจรงิแตไมเกินหนึง่
หมื่นหาพนั บาท สําหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงนิได รวมทัง้บิดามารดาของสามี
หรือภริยาของผูมี เงนิไดซึ่ง มีรายไดไมเพยีงพอ แกการยังชพี ทั้งนี้ ตองเปนเบี้ยประกันภัยที่ไดจาย
ในป พ.ศ. 2549 เปน ตนไป และใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีอ่ธิบดีกําหนด 
                                “(77) เงินไดเทาที่นายจางจายเปนเบี้ยประกนัภัยใหแกบริษัทประกันชวีิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกจิการในราชอาณาจักร สําหรบักรมธรรมประกันภัยกลุมทีม่ี
กําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป เฉพาะในสวนที่คุมครองคารักษาพยาบาลสําหรับ  
                                      (ก) ลูกจาง สาม ีภริยา บุพการหีรือผูสืบสันดานซึง่อยูในความอุปการะ
เลี้ยงดูของลูกจาง ทัง้นี ้เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  

                                      (ข) ลูกจาง ในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ 
ในขณะที่ปฏิบตัิการตามหนาที่ในตางประเทศเปนครั้งคราว  

                                       ทั้งนี ้สําหรับเงนิไดที่ไดรับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป 
”  
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่263 (พ.ศ. 2549) ใชบังคับ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป)  

                                “(78) เงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิวิสาหกิจ
ชุมชน เฉพาะ ที่เปนหางหุนสวนสามัญหรอืคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงนิไดไมเกินหนึ่งลาน
สองแสนบาท สําหรับปภาษนีั้น ทัง้นี ้สําหรับเงินไดพงึประเมินที่ไดรับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2551 ถึงวนัที ่31ธันวาคม พ.ศ. 2553 และใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด” 

ใหไว ณ วันที ่23 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2509 
ส.วินิจฉัยกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
(ร.จ. เลม 83 ตอนที่ 17 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ 2509) 
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ประวตัผิู้เขียน 

 
ช่ือ – นามสกุล    ภาวินี  อนนัตธ์นสาร 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2553 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 64 DPU
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