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บทนำ
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โดยหลักก ารแล้ว การวเิ คราะห์ร ะบบภาษีข องประเทศใด
ประเทศหนึ่งจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับโครงสร้าง
รายจา่ ยของรฐั บาลในประเทศนนั้ ๆ ด้วย เนือ่ งจากโดยปกติ
แล้ว ภาษีค อื แ หล่งร ายได้ทสี่ ำคัญท สี่ ดุ ข องรฐั บาล ซึง่ ในกรณี
ที่รัฐบาลมีความต้องการจะใช้จ่ายเพิ่มเติม รัฐบาลจำเป็น
ต้องเพิ่มการจัดเก็บภ าษีต ามไปด้วย
เราทุกคนควรพึงระลึกไว้เสมอว่า รายจ่ายต่างๆ
ของรฐั บาลนนั้ แ ท้จริงแ ล้วม ตี น้ ทางมาจากภาษีท จี่ ดั เก็บจ าก
พวกเราทุกคนนั่นเอง ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาล
ควรจะถูกควบคุมให้อยู่ในกรอบที่พิจารณาเป็นอย่างดีแล้ว
เห็นควรให้รัฐบาลเข้าไปบริหารจัดการ
อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของบทความนี้มุ่งเน้นไปที่
การวเิ คราะห์ถ งึ ร ะบบภาษีข องประเทศไทยแต่เพียงประการ
เดียว โดยประเด็นในการพิจารณาระบบภาษีจะมีด้วยกัน
หลายประเด็น ได้แก่
1) ระบบภาษีดังกล่าวควรสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายของรัฐบาล
2) ระบบภาษีควรมีความเป็นธรรมต่อประชาชนใน
ประเทศทุกคน
3) ระบบภาษีควรก่อให้เกิดความบิดเบือนต่อระบบ
เศรษฐกิจน้อยที่สุด
4) ระบบดงั ก ล่าวควรเอือ้ ต อ่ ก ารรกั ษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ
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5) ระบบดงั ก ล่าวควรเรียบงา่ ยและกอ่ ให้เกิดต น้ ทุนใน
การบริหารจัดการน้อยที่สุด
บทความนี้จะมุ่งพิจารณาที่ประเด็นระบบภาษีเพื่อ
ความเป็นธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน้าที่ในการลด
ความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบ
ภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำเป็น
สำคัญ ไม่ใช่การออกแบบระบบภาษีเพื่อการระดมทุนของ
ทางภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้จ่ายในมาตรการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำต่างๆ
แนวคิดเกีย่ วกบั ร ะบบภาษีท เี่ ป็นธ รรมสามารถจดั แ บ่ง
ออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
1) แนวคิดการจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์
(Benefit Principle)
2) แนวคิดการจัดเก็บภาษีตามความสามารถในการ
จ่าย (Ability-to-Pay Principle)
ทั้งสองแนวคิดมีเหตุผลสนับสนุนที่แตกต่างกัน ตาม
แนวคิดการจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์นั้น ผู้เสีย
ภาษีควรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาล โดยผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ในระดับสูงจากสินค้าและบริการต่างๆ ที่รัฐบาล
จัดหาให้ ควรเสียภาษีในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากสินค้าและบริการต่างๆ จากรัฐบาลในระดับที่น้อยกว่า

ภาวิน ศิริประภานุกูล

จึงจะถือว่ามคี วามเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการจัดเก็บภาษีลักษณะนี้
จะมีความขัดแย้งกับบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำของ
รัฐบาล จึงม คี วามขดั แ ย้งก บั จ ดุ ส นใจหลักข องบทความนดี้ ว้ ย
เช่นเดียวกัน ดังน นั้ บ ทความนจี้ งึ ม งุ่ ให้ค วามสนใจกบั แ นวคิด
ในลักษณะทสี่ องมากกว่า
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แนวคิดการจัดเก็บภาษี
ตามความสามารถในการจ่าย
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ตามแนวคิดการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถ
ในการจ่ายนั้น การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมจะแปรผันไป
ตามความสามารถในการจ่ายของผู้เสียภาษีแต่ละราย โดย
‘ความสามารถในการจ่าย’ ดังกล่าวอาจจะถูกวัดจากฐานะ
ทางเศรษฐกิจห รือก จิ กรรมการบริโภคของผเู้ สียภ าษี ซึง่ ต าม
หลักการนี้ ระบบภาษีที่เป็นธรรมควรนำมาซึ่งการจัดเก็บ
ภาษีในระดับสูงกว่าจากผู้จ่ายภาษีที่มีความสามารถในการ
จ่ายสูงกว่า โดยไม่คำนึงถึงระดับผลประโยชน์ที่ผู้เสียภาษี
แต่ละคนจะได้รับ
การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย
นี้ มีลักษณะแยกออกจากกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลกระทำ
อย่างชัดเจน นั่นคือ ไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการอะไรที่
ให้ผลประโยชน์กับใครในประเทศก็ตาม ถ้า นาย ก มีค วาม
สามารถในการจ่ายมากกว่า นาย ข แล้ว นาย ก ก็จะถูกเก็บ
ภาษีในระดับท ี่สูงกว่า นาย ข เป็นต้น
ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้จะสามารถแยก
พิจารณาไปจากกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลกระทำได้อย่าง
เด็ดข าด จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีต ามหลักการนี้มีความ
สอดคล้องกับห น้าทีใ่นการลดความเหลื่อมล้ำข องรัฐบาล
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2.1 แนวคิดเรื่องความเป็นธรรม
ตามหลักการจัดเก็บภาษีตามความสามารถในการ
จ่ายนี้ ระบบภาษีที่ดีควรมีความเป็นธรรมในสองลักษณะ
กล่าวคือมีความเป็นธรรมตามแนวนอน (Horizontal Equity)
และมีความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง (Vertical Equity)
ความเป็นธรรมตามแนวนอนนั้น ผู้เสียภาษีที่มีความ
สามารถในการจา่ ยเท่าเทียมกนั ควรตอ้ งจา่ ยภาษีในระดับท ี่
เท่ากัน ส่วนระบบภาษีที่มีความเป็นธรรมตามแนวดิ่งนั้น ผู้
เสียภ าษีท มี่ คี วามสามารถในการจา่ ยมากกว่า ควรจะตอ้ งรบั 
ภาระการจ่ายภาษีในระดับที่สูงกว่า
อย่างไรกต็ าม การจดั เก็บภ าษีต ามหลักค วามสามารถ
ในการจ่ายนั้น รัฐบาลจำเป็นจะต้องมีมาตรวัด ‘ความ
สามารถในการจ่าย’ ที่เป็นธรรมให้กับผู้จ่ายภาษีทุกคนด้วย
ซึ่งถ้าหากมาตรวัดที่รัฐบาลใช้วัดความสามารถในการจ่าย
ของประชาชนเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว ก็เป็นการยาก
ที่ระบบภาษีจะมีความเป็นธรรมต่อผู้จ่ายภาษีทั้งตามแนว
นอนและแนวดิ่ง
มาตรวัดความสามารถในการจ่ายในอุดมคตินั้น ควร
สามารถชี้วัดระดับสวัสดิการในทุกๆ มิติของผู้จ่ายภาษีได้
ทัง้ หมด ยกตวั อย่างเช่น ถ้า นาย ก สามารถหารายได้เพือ่ น ำ
มาซื้อหาสินค้าเพื่อการบริโภคต่างๆ ได้ในระดับเดียวกันกับ
นาย ข โดยที่ นาย ก ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า ในกรณี
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นี้กน็ ่าจะถือว่า นาย ก มีค วามสามารถในการจ่ายมากกว่า
นาย ข เนื่องจาก นาย ก น่าจ ะมีระดับสวัสดิการเพิ่มขึ้นจ าก
การพักผ่อนของตนเองในระดับทสี่ ูงกว่า นาย ข
อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องยากมากที่หน่วยงานใดเข้าไป
ตรวจวดั ค วามสามารถในการจา่ ยในทกุ ๆ มิตขิ องผจู้ า่ ยภาษี
ได้ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว ความสามารถในการจ่ายของผู้จ่าย
ภาษีจ ะถูกว ัดจากตัวแปรหลัก 3 รูปแ บบ อันได้แก่
1) รายได้ของผู้จ่ายภาษี
2) ระดับก ารบริโภคของผจู้ ่ายภาษี
3) ระดับความมั่งคั่ง (Wealth) ของผู้จ่ายภาษี

2.2 ฐานภาษีเพื่อความเป็นธรรมตามแนวนอน
(Horizontal Equity)
ฐานภาษีที่วัดจากระดับรายได้ของผู้จ่ายภาษีและ
ระดับการบริโภคของผู้จ่ายภาษีนั้น แท้จริงแล้วมีความใกล้
เคียงกันเป็นอย่างมาก โดยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตาม
แนวนอนแล้ว ระดับรายได้หรือระดับการบริโภคของผู้จ่าย
ภาษีควรวดั จ ากระดับร ายได้ห รือก ารบริโภค ‘ตลอดชว่ งชวี ติ ’
ของผู้จ่ายภาษี
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ นาย ก มีร ายได้ในช่วงต้น
ของชีวิตการทำงานสูงก ว่า นาย ข แต่ม ีรายได้ในช่วงปลาย
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ชีวิตการทำงานต่ำกว่า นาย ข ในขณะที่ระดับร ายได้ต ลอด
ช่วงชวี ติ (ภายใต้ก ารคำนวณปรับม ลู ค่าเพือ่ ให้เทียบเคียงกนั 
ได้) มีค่าเท่ากันแ ล้ว นาย ก กับ นาย ข ก็ค วรที่จะมีภาระใน
การจ่ายภาษีต ลอดช่วงชีวิตในระดับเดียวกัน
ภายใต้สถานการณ์ที่บุคคลทั้งสองสามารถเข้าถึง
ตลาดเงินตลาดทุนเพื่อการกู้ยืมได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว
ระดับการบริโภคตลอดช่วงชีวิตของ นาย ก ก็น่าจะอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับ นาย ข นั่นค ือ ในกรณีแรก นาย ก อาจมี
ระดับการบริโภคในช่วงต้นของชีวิตสูงกว่า นาย ข เนื่องจาก
ในช่วงนั้น นาย ก มีรายได้ในระดับท ี่สูงกว่า แต่เมื่อถึงช่วง
ท้ายของชีวิต นาย ก น่าจ ะมรี ะดับการบริโภคที่ต่ำกว่า นาย
ข เนื่องจาก นาย ก มีระดับร ายได้ทตี่ ่ำกว่า ในอีกกรณีหนึ่ง
นาย ก อาจมรี ะดับการบริโภคในช่วงต้นชีวิตที่ต่ำกว่า นาย
ข และเก็บร ายได้บ างส่วนเป็นเงินออมของตนเอง ในขณะที่
นาย ข อาจกเู้ งินม าเพือ่ ซ อื้ ห าสนิ ค้าเพือ่ ก ารบริโภคในชว่ งตน้ 
ของชีวิต ซึ่งในช่วงท้ายของชีวิต นาย ก ก็น ่าจะมีระดับก าร
บริโภคทสี่ งู ก ว่า นาย ข เพราะมรี ายได้ข องตนเองบวกเข้าก บั 
เงินอ อมทไี่ ด้ส ะสมมาในชว่ งกอ่ นหน้า ในขณะที่ นาย ข ต้อง
มีภาระในการใช้คืนเงินกู้จากการกยู้ ืมในช่วงต้นของชีวิต ส่ง
ผลให้ร ะดับก ารบริโภคตลอดชว่ งชวี ติ ข อง นาย ก อยูใ่ นระดับ
เดียวกันกับร ะดับข อง นาย ข
ในกรณีเช่นน ี้ ระบบภาษีท เี่ ก็บภ าษีใน ‘อัตราเดียวกัน’
บนฐานภาษีที่คำนวณจากรายได้หรือคำนวณจากการใช้
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จ่ายเพื่อการบริโภคจะเป็นระบบภาษีที่มีความเป็นธรรม
ตามแนวนอน โดยจากตัวอย่างข้างต้น ถ้าหากระบบภาษี
ดังกล่าวคำนวณฐานภาษีจากระดับรายได้ของผู้จ่ายภาษี
ภายใต้อัตราภาษีเดียวกันตลอดช่วงชีวิตของบุคคลทั้งสอง
แล้ว นาย ก กับ นาย ข ก็น ่าจะมีภาระในการจ่ายภาษีใน
ระดับเดียวกัน
อย่างไรกต็ าม ในกรณีท รี่ ะบบภาษีท บี่ งั คับใช้ม กี ารคดิ 
อัตราภาษีในลกั ษณะอตั รากา้ วหน้า (Progressive) ผูท้ มี่ รี ายได้
มากกว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าแล้ว ก็อาจทำให้
ภาระภาษีของ นาย ก และ นาย ข ตลอดช่วงชีวิต มีความ
แตกตา่ งกนั ได้ โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ในกรณีท บ่ี คุ คลใดบคุ คลหนึง่ 
ได้รับรายได้ในระดับสูงมาก ในช่วงสั้นๆ ของชีวิต โดยใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ดังกล่าวบุคคลนั้นอาจต้องรับภาระการจ่าย
ภาษีในอัตราที่สูงมาก ซึ่งจะทำให้ภาระภาษีของบุคคลนั้น
อยู่ในระดับท ี่สูงมากกว่าอีกบุคคลหนึ่ง ทั้งๆ ทีร่ ะดับรายได้
อาจจะมีลักษณะค่อนข้างคงที่ เคลื่อนไหวอยู่ในขั้นร ายได้ที่
เสียภาษีในอัตราที่ต่ำตลอดช่วงชีวิต
บทวเิ คราะห์ในหนังสือข อง Musgrave and Musgrave
(1989) ได้สร้างกรณีต ัวอย่างที่ทำให้ ‘ฐานการบริโภค’ ของ
ผูจ้ า่ ยภาษีม ลี กั ษณะทพี่ งึ ป ระสงค์ม ากกว่าในการสร้างความ
เป็นธ รรมตามแนวนอนให้ก บั ร ะบบภาษี โดยในกรณีท รี่ ะบบ
ภาษีมีการคำนวณผ่านฐานรายได้ และมีการคำนวณภาษี
ผ่านรายได้ท กุ ป ระเภทของผจู้ า่ ยภาษีแ ล้ว ระบบภาษีด งั ก ล่าว

13

14

ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

อาจทำให้ผู้ที่เก็บออมเงินมีภาระในการจ่ายภาษีมากกว่า
ผู้ที่ไม่เก็บออมเงินหรือผู้ที่กู้ยืมเงินมาใช้จ่ายล่วงหน้า ใน
ขณะที่จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นในกรณีที่ระบบภาษีใช้
ฐานการคำนวณมาจากระดับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของ
ผู้จ่ายภาษี
นอกจากนั้นแล้วฐานการบริโภคยังมีความได้เปรียบ
ในด้านของความครอบคลุมของฐานภาษี โดยในทางปฏิบัติ
ดูเหมือนจะเป็นการง่ายกว่าในการเก็บภาษีบนฐานการ
บริโภคอย่างครอบคลุม ในขณะทกี่ ารเก็บภ าษีบ นฐานรายได้
ในหลายๆ กรณีไม่สามารถทำได้อ ย่างครอบคลุมเท่า ระบบ
ภาษีที่มีช่องทางในการรั่วไหลสูงไม่น่าจะเป็นระบบภาษีที่มี
ความเป็นธรรมตามแนวนอนได้
สำหรับฐานความมั่งคั่ง (Wealth) ของผู้จ่ายภาษีนั้น
จะมลี กั ษณะใกล้เคียงกบั ฐ านรายได้ข องผจู้ า่ ยภาษี เนือ่ งจาก
โดยปกติแ ล้วค วามมงั่ คัง่ ข องผจู้ า่ ยภาษีจ ะนำมาซงึ่ ร ายได้เพิม่ 
เติมจากความมั่งคั่งที่สะสมมาดังกล่าว ดังนั้นการเก็บภาษี
จากฐานรายได้ ‘ทุกทาง’ ของผู้จ่ายภาษีก ็เปรียบเสมือนการ
เก็บภาษีบ นฐานของความมั่งคั่งเช่นเดียวกัน
มีกรณีที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่ง นั่นคือ ในกรณี
ที่ผู้จ่ายภาษีมีการเก็บสะสมความมั่งคั่งและไม่ได้นำความ
มั่งคั่งดังกล่าวออกมาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในช่วงชีวิตของ
ตนเอง แต่กลับโอนย้ายความมั่งคั่งดังกล่าวให้กับลูกหลาน
ของตนเองในรูปของมรดก การยกมรดกให้กับลูกหลาน
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ดังกล่าวดูเสมือนจะเป็นการชะลอการจ่ายภาษีบนฐานการ
บริโภคของตนเองออกไปในอนาคต โดยการจา่ ยภาษีจ ะเกิด
ขึน้ ในกรณีท ลี่ กู ห ลานของบคุ คลดงั ก ล่าวนำมรดกทไี่ ด้ร บั อ อก
มาใช้จ า่ ยเพือ่ ก ารบริโภค แต่ห ากการใช้จ า่ ยดงั ก ล่าวไม่เกิดข นึ้ 
และมีการโอนย้ายจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ แล้ว ก็ดูเสมือนว่า
บุคคลดังกล่าวสามารถที่จะชะลอการจ่ายภาษีของตนออก
ไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในกรณีนี้ การเก็บภาษีบ น ‘ฐานมรดก” ควบคู่ไปกับ
การเก็บภาษีบนฐานการบริโภคก็ดูเหมือนจะเป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมตามแนวนอนให้กับระบบภาษีได้ เนื่องจาก
ในทสี่ ดุ แ ล้ว ผูท้ มี่ รี ายได้ต ลอดชว่ งชวี ติ ท เี่ ท่าก นั ก จ็ ะตอ้ งจา่ ย
ภาระภาษีต ลอดช่วงชีวิตของตนเองในระดับทเี่ท่าก ันด้วย

2.3 ฐานภาษีเพื่อความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง
(Vertical Equity)
ระบบภาษีท จี่ ะสร้างความเป็นธ รรมตามแนวดงิ่ ได้จ ะ
ต้องทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายที่สูงกว่า จ่ายภาษี
ในระดับที่สูงกว่าผู้ที่มีความสามารถต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม
แม้แต่ก ารเก็บภ าษีด ว้ ยอตั ราถดถอย (Regressive) ก็ส ามารถ
ทำให้เกิดค วามเป็นธ รรมตามแนวดงิ่ ได้ เนือ่ งจากฐานภาษีท ี่
ใหญ่ข นึ้ ข องผทู้ มี่ คี วามสามารถในการจา่ ยทสี่ งู ก ว่า จะทำให้
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บุคคลดังกล่าวต้องจ่ายภาษีเป็นมูลค่าที่สูงกว่าผู้ที่มีความ
สามารถในการจ่ายที่ต่ำกว่าอยูแ่ ล้ว
รัฐบาลอาจใช้แนวคิดของระบบภาษีที่เป็นธรรมตาม
แนวดิ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำท ี่เกิดข ึ้น
ภายในประเทศ ซึง่ ท ำให้โดยปกติแ ล้วร ะบบภาษีข องประเทศ
บนโลกส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า
บนฐานภาษีบ างประเภท
ในกรณีของการเก็บภาษีด้วยอัตราก้าวหน้า การใช้
ฐานภาษีจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะมีข้อเสียเปรียบ
กว่าก ารใช้ฐ านรายได้แ ละฐานความมงั่ คัง่ เนือ่ งจากเป็นการ
ยากทหี่ น่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ จ ะสามารถตามเก็บข อ้ มูล
การบริโภคของแต่ละบคุ คลอย่างครบถว้ น ในแต่ละชว่ งเวลา
ได้ การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าบนฐานการบริโภค จึงอาจ
ทำได้แค่ในลักษณะเพียงการคาดเดาประเภทสินค้าหรือ
บริการทผี่ ทู้ มี่ คี วามสามารถในการจา่ ยสงู ม โี อกาสทจี่ ะบริโภค
มากกว่า แล้วเก็บภ าษีในอัตราทสี่ ูงข ึ้นจ ากสินค้าห รือบ ริการ
ประเภทดังกล่าวเท่านั้น
ถึงอ ย่างนนั้ ก ต็ าม จะเห็นว า่ การเก็บภ าษีในลกั ษณะนี้
อาจไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายที่สูงจำเป็นจะ
ต้องจ่ายภาษีในระดับที่สูงขึ้นก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ผู้จ่ายภาษีกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าที่มี
อัตราภาษีในระดับสูงด ังกล่าว
การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าบนฐานรายได้และฐาน
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ความมงั่ คัง่ น า่ จ ะมคี วามเป็นไปได้ในทางปฏิบตั มิ ากกว่า โดย
รายได้แ ละความมงั่ คัง่ ท มี่ ากกวา่ อ าจถกู น ำมาประยุกต์ใช้ก บั 
อัตราภาษีก า้ วหน้า ซึง่ จ ะบงั คับให้ผ ทู้ มี่ คี วามสามารถในการ
จ่ายสูงจำเป็นจะต้องรับภาระการจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
อย่างไรกด็ ี มีข อ้ ค วรระวังจ ากความครอบคลุมในการเก็บภ าษี
บนฐานรายได้และความมั่งคั่ง โดยระบบภาษีที่มีช่องทาง
ในการรั่วไหลในการจัดเก็บหรือมีการบังคับใช้อัตราภาษีใน
ระดับต่ำบนช่องทางการหารายได้บางประเภท อาจทำให้
ระบบภาษีด ังก ล่าวไม่มีความเป็นธรรมตามแนวดิ่งได้

2.4 ระบบภาษีที่มีความเป็นธรรม
ในภาพรวมแล้ว รัฐบาลอาจมีความต้องการระบบ
ภาษีท มี่ คี วามเป็นธ รรมทงั้ ในแนวนอนและแนวดงิ่ โดยระบบ
ภาษีด งั ก ล่าวนา่ จ ะนำมาซงึ่ ก ารลดระดับล งของการหลีกเลีย่ ง
ภาษี และนำมาซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้
กับป ระเทศอย่างแท้จริงได้ รัฐบาลอาจประยุกต์ใช้ฐานภาษี
หลายๆ ประเภทพร้อมๆ กัน เพือ่ ส ร้างระบบภาษีท เี่ ป็นธ รรม
ดังก ล่าว อย่างไรกต็ ามการวเิ คราะห์ร ะบบภาษีค วรทจ่ี ะกระทำ
พร้อมๆ กันไปทั้งระบบ โดยการมุ่งวิเคราะห์เพียงภาษีบาง
ประเภทอาจทำให้ภาพความเป็นธรรมของภาษีมีความ
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้
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และองค์ประกอบที่สำคัญ
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ตารางที่ 1 แสดงรายได้ป ระเภทต่างๆ ที่จัดเก็บโดย
รัฐบาล ในปีงบประมาณ 2550-2553 ซึ่งรายได้ที่จัดเก็บ
ได้โดยรัฐบาลเหล่านี้ ยังไม่ได้แสดงถึงภาระภาษีทั้งหมดที่
คนไทยจะถกู จ ดั เก็บจ ากภาครฐั เนือ่ งจากในทสี่ ดุ แ ล้วร ฐั บาล
อาจต้องมีการคืนเงินภาษีบ างประเภทกลับสู่ผจู้ ่ายภาษี
นอกจากนั้นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ต่างๆ ยังมกี ารจัดเก็บภาษีข องตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
มูลค่าข องรายได้ป ระเภทตา่ งๆ ทีจ่ ดั เก็บโดยรฐั บาลกย็ งั เป็น
ตัวสะท้อนที่ดีถึงแหล่งร ายได้สำคัญของภาครัฐไทย
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ตารางที่ 1 ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2550-2553
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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- ÍÒ¡ÃáÊµÁ»Š
1.2.2 ÀÒÉÕÊÃÃ¾ÊÒÁÔµ
1.2.3 ÍÒ¡Ã¹Óà¢ŒÒ-Ê‹§ÍÍ¡

2. ÃÒÂä´Œ·ÕèäÁ‹ãª‹ÀÒÉÕ
3. ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

ÊÑ´Ê‹Ç¹
µ‹ÍÃÒÂä´ŒÃÇÁ
(ÃŒÍÂÅÐ)

2551
¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
µ‹ÍÃÒÂä´ŒÃÇÁ
(ÃŒÍÂÅÐ)

2552
¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
µ‹ÍÃÒÂä´ŒÃÇÁ
(ÃŒÍÂÅÐ)

2553
¨Ó¹Ç¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹
µ‹ÍÃÒÂä´ŒÃÇÁ
(ÃŒÍÂÅÐ)
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จากตารางที่ 1 สังเกตได้ว่ารายได้หลักจากการจัด
เก็บข องรัฐบาลมาจากภาษีอ ากร โดยรายได้ดงั ก ล่าวคดิ เป็น
สัดส่วนราวร้อยละ 88-90 ของรายได้ทั้งหมดที่จัดเก็บโดย
รัฐบาล ในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งคิดรวมรายได้ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ จากบริการของรัฐบาล และเงินส่วนแบ่ง
รายได้จากรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น คิดเป็นส ัดส่วนเพียงราวร้อย
ละ 10-12 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บทั้งหมด
อาจกล่าวได้ว่ารายได้ในกลุ่มหลังนี้ของรัฐบาลเป็น
รายได้ที่รัฐบาลเป็นคนสร้างหรือหาเอง ผ่านการให้บริการ
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ใน
ส่วนนคี้ ดิ เป็นส ดั ส่วนเพียงเล็กน อ้ ยเท่านัน้ ข องรายได้ท งั้ หมด
ที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
ในด้านองค์ประกอบของรายได้ ‘ภาษีทางตรง’ ซึ่ง
เป็นกลุ่มภาษีที่จัดเก็บบน ‘ฐานรายได้’ ของประชากรไทย
และนติ บิ คุ คลประเภทตา่ งๆ มีส ดั ส่วนอยูเ่ พียงราวรอ้ ยละ 37
ในปงี บประมาณ 2553 โดยภาษีเงินได้น ติ บิ คุ คลเป็นป ระเภท
ภาษีที่มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มนี้ ส่วนภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา
นั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียงราวร้อยละ 10-12 ของรายได้
ทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ในช่วงเวลาปัจจุบัน
ภาษีก ลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดท รี่ ัฐบาลจัดเก็บ ได้แก่ ‘ภาษี
ทางอ้อม’ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มภาษีท ี่จัดเก็บบน ‘ฐานการบริโภค’
ของประชากรและนติ บิ คุ คลในประเทศ โดยสดั ส่วนของภาษี
ทางอ้อมคิดเป็นร าวร้อยละ 52 ของรายได้ท ั้งหมดทรี่ ัฐบาล
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จัดเก็บได้ ในปงี บประมาณ 2553 นัน่ ค อื ราวๆ ครึง่ ห นึง่ ข อง
รายได้ทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเก็บได้จัดอยู่ในกลุ่มภาษีที่จัดเก็บ
บนฐานการบริโภคนี้
ภาษีท มี่ มี ลู ค่าส งู สุดในกลุม่ น คี้ อื ภ าษีม ลู ค่าเพิม่ ซึง่ ค ดิ 
เป็นส ดั ส่วนราวรอ้ ยละ 25-27 ของรายได้ท งั้ หมดทรี่ ฐั บาลจดั 
เก็บได้ ในช่วงเวลาปัจจุบัน รองลงมาเป็นภาษีสรรพสามิต
ที่ รั ฐ บาลจั ด เ ก็ บ บ นสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผ ลกร ะท บต่ อ สั ง คมแ ละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของรายได้
ทั้งหมดทรี่ ัฐบาลจัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ 2553
โดยปกติแล้ว การวัดระดับการจัดเก็บภาษีในเชิง
เปรียบเทียบกนั ข องแต่ละประเทศจะมกี ารคำนวณระดับก าร
จัดเก็บรายได้ของทางภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับรายได้
ของประเทศ ซึ่งมักจ ะถูกวัดผ่านผลผลิตม วลรวมในประเทศ
หรือ GDP ณ ราคาตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการคำนวณ
ค่าสถิติดังกล่าวควรที่จะคำนึงถึงนิยามของคำว่า ‘รายได้
ของทางภาครัฐ’ ที่อาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
งานศึกษาด้วย
สำหรับป ระเทศไทยแล้ว ข้อค วรระวังท สี่ ำคัญจ ะอยูท่ ี่
ความแตกต่างระหว่าง
1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้
2) รายได้สุทธิของรัฐบาล
และ 3) รายได้ข องทางภาครัฐในภาพรวม
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ที่มา: ข้อมูลรายได้รัฐบาล นำมาจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554)
*ข้อมูล GDP ณ ราคาตลาด
ปัจจุบัน เป็นข ้อมูลตามปีปฏิทิน
(ซึ่งไม่ตรงกับปีงบประมาณ
ของประเทศไทย) นำมาจาก
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยข้อมูลปี 2553
เป็นข้อมูลเบื้องต้น
**ภาษีจัดสรรให้แก่ อปท.
หมายถึง มูลค่าร วมของ
ภาษี VAT จัดสรรให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ
ภาษีจัดสรรให้กับ อปท. ตาม
พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
***ข้อมูลรายได้ที่ อปท. จัดเก็บ
เอง นำมาจาก กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยข้อมูล
ปี 2553 เป็นข้อมูลประมาณการ

»‚§º»ÃÐÁÒ³

ตารางที่ 2 รายได้ของภาครัฐตามคำนิยามต่างๆ
เปรียบเทียบกับ GDP ปีงบประมาณ 2550 – 2553
»‚§º»ÃÐÁÒ³
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2550 2550
2551 2551
2552 2552
2553 2553
2007

(ÅŒÒ¹ºÒ·)
8,525,197
Ò¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
1,703,775
(2) ÃÒÂä´Œ·Õè¨Ñ´à¡çºâ´ÂÃÑ
(2) °ÃÒÂä´Œ
ºÒÅÃÇÁ
·Õè¨Ñ´à¡çºâ´ÂÃÑ°(ÅŒºÒÅÃÇÁ
(ÃŒÍÂÅÐ)
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ 19.99
Ò¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
192.209
(3) à§Ô¹¤×¹ÀÒÉÕáÅÐà§Ô(3)
¹¡Ñ¹à§Ôª´àªÂ¡ÒÃÊ‹
¹¤×¹ÀÒÉÕáÅÐà§Ô
§ÍÍ¡
¹¡Ñ¹(ÅŒª´àªÂ¡ÒÃÊ‹
§ÍÍ¡
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ (ÃŒ2.25
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
67,106
(4) ÀÒÉÕ¨Ñ´ÊÃÃãËŒá¡‹(4)Í»·.**
ÀÒÉÕ¨Ñ´ÊÃÃãËŒá¡‹ Í»·.**
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ (ÃŒ0.79
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
(5) ÃÒÂä´ŒÊØ·¸ÔÃÑ°ºÒÅ
(5) [(2)-(3)-(4)
ÃÒÂä´ŒÊØ·¸ÔÃÑ°] ºÒÅ [(2)-(3)-(4)
] 1,444,460
(ÃŒÍÂÅÐ)
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ 16.94
¹ºÒ·)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
29,284
(6) ÃÒÂä´Œ·Õè Í»·. (6)
¨Ñ´à¡çÃÒÂä´Œ
ºàÍ§***
·Õè Í»·. ¨Ñ´à¡ç(ÅŒºÒàÍ§***
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ (ÃŒ0.34
1,540,849
(7) ÃÒÂä´ŒÊØ·¸ÔÀÒ¤ÃÑ(7)
°ä·ÂÃÒÂä´Œ
[(5)+(4)+(6)
ÊØ·¸ÔÀÒ¤ÃÑ°]ä·Â(ÅŒÒ[¹ºÒ·)
(5)+(4)+(6)
] (ÅŒÒ¹ºÒ·)
(ÃŒÍÂÅÐ)
(ÃŒÍÂÅÐ)
ÊÑ´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP ³ÊÑÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
´Ê‹Ç¹µ‹Í GDP
¨¨ØºÑ¹³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹ 18.07
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
(1) GDP ³ ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
(1) GDP
¨¨Øº³Ñ¹*ÃÒ¤ÒµÅÒ´»˜
¨¨ØºÑ¹*

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010

9,080,466
8,525,197
1,837,643
1,703,775
20.24
19.99
214,761
192.209
2.252.37
77,045
67,106
0.790.85
1,545,837
1,444,460
17.02
16.94
32,212
29,284
0.340.35
1,655,094
1,540,849
18.23
18.07

9,041,551
9,080,466
1,684,297
1,837,643
18.63
20.24
210,567
214,761
2.33
2.37
62,872
77,045
0.70
0.85
1,410,858
1,545,837
15.60
17.02
38,746
32,212
0.43
0.35
1,512,476
1,655,094
16.73
18.23

10,104,821
9,041,551
1,994,966
1,684,297
19.74
18.63
236,227
210,567
2.332.34
79,827
62,872
0.700.79
1,678,911
1,410,858
16.61
15.60
42,345
38,746
0.430.42
1,801,084
1,512,476
17.82
16.73

10,104,821
1,994,966
19.74
236,227
2.34
79,827
0.79
1,678,911
16.61
42,345
0.42
1,801,084
17.82
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ในส่ ว นข อง ‘รายไ ด้ ที่ รั ฐ บาลจั ด เ ก็ บ ไ ด้ ’ ของ
ประเทศไทยนนั้ จะเป็นข อ้ มูลท รี่ ายงานมลู ค่าร วมของรายได้
ทัง้ หมดทจี่ ดั เก็บโดยรฐั บาล โดยทีย่ งั ม ไิ ด้ม กี ารหกั เงินค นื ภ าษี
ประเภทต่างๆ ของกรมสรรพากร รวมถึงเงินกันชดเชยการ
ส่งออก ออกไป โดยรายได้ที่จัดเก็บโดยรัฐบาลนั้นยังหมาย
รวมถึงภาษีบางประเภทที่มีการกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ประเภทต่างๆ เป็นเจ้าของแล้ว
ในปัจจุบัน แต่รัฐบาลยังเป็นตัวแทนของ อปท. ในการจัด
เก็บภาษีเหล่านี้ แล้วจึงจัดสรรให้กับ อปท. ในลำดับถัดไป
และภาษีที่รัฐบาลมีหน้าที่จัดสรรให้กับ อปท. ตามพระราช
บัญญัตกิ ำหนดแผนและขนั้ ต อนกระจายอำนาจให้แ ก่ อปท.
ปี พ.ศ. 2542 อีกด้วย
นอกจากนั้น ‘รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้’ ดังกล่าว ยัง
ไม่ได้นับรวมรายได้ที่จัดเก็บได้เองของ อปท. ในแต่ละแห่ง
ดังน นั้ ข อ้ มูล ‘รายได้ทรี่ ฐั บาลจดั เก็บได้’ ดังก ล่าวจงึ อ าจไม่ใช่
ตัวสะท้อนที่ดีเพื่อใช้ในการคำนวณระดับการจัดเก็บภาษีใน
ภาพรวมของภาครัฐไทย
ตารางที่ 2 แสดงนิยามและมูลค่าที่แตกต่างกันของ
1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ (เช่นเดียวกับที่ได้มีการ
รายงานไว้ในตารางที่ 1 ข้างต้น)
2) รายได้สุทธิของรัฐบาล ซึ่งมีการหักลบ เงินคืนภาษี
ประเภทตา่ งๆ เงินก นั ช ดเชยการสง่ อ อก และเงินภ าษีจ ดั สรร
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ให้กับ อปท. ออกไป
และ 3) รายได้ของทางภาครัฐในภาพรวม ซึ่งน่าจะ
เป็นต ัวสะท้อนการจัดเก็บรายได้ข องภาครัฐในภาพรวมได้ดี
ที่สุด โดยเป็นการคำนวณรวมรายได้ทจี่ ัดเก็บได้ของรัฐบาล
กับ อปท. และหักเอาเงินคืนภาษีป ระเภทต่างๆ และเงินกัน
ชดเชยการส่งออก ออกไป
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเงินคืนภาษีประเภท
ต่างๆ ของกรมสรรพากรและเงินกันชดเชยการส่งออกของ
ประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ในระดับราวร้อยละ 2.2-2.4 เมื่อ
เทียบกับ GDP ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งก ารไม่หักเอาเงิน
คืนต า่ งๆ เหล่าน อี้ อกไป อาจทำให้ก ารวเิ คราะห์ภ าพรวมการ
จัดเก็บร ายได้ข องภาครฐั เกิดค วามคลาดเคลือ่ นได้ ในขณะที่
รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองนนั้ จ ะมมี ลู ค่าไม่ส งู ม ากนกั โดยอยู่
ในระดับร าวร้อยละ 0.3-0.5 ของมูลค่า GDP ณ ราคาตลาด
ซึ่งเมื่อได้หักเงินคืนภาษีและเงินกันชดเชยการส่งออก และ
บวกรวมรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองเข้าไปแล้ว มูลค่าภาษีท ี่
จัดเก็บโดยภาครัฐที่แท้จริงของประเทศไทยจะมีสัดส่วนใน
ระดับราวร้อยละ 16.7-18.3 ของ GDP ณ ราคาตลาด ใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน
ข้ อ สั ง เกตที่ส ำคั ญอี ก ป ระการห นึ่ ง คื อ ส่ วนต่าง
ระหว่าง ‘รายได้ส ุทธิของรัฐบาล’ และ ‘รายได้สุทธิของภาค
รัฐ’ ตามคำนิยามของการศึกษานี้ มีการปรับตัวเพิ่มมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีงบประมาณ 2545 ส่วนต่างดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 0.73 ของ GDP ณ ราคาตลาด ในขณะที่ใน
ปีงบประมาณ 2553 ส่วนต่างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1.21
ของ GDP ณ ราคาตลาด โดยปัจจัยส ำคัญมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของรายได้ของ อปท. ประเภทต่างๆ ตามข้อกำหนดของ
กฎหมายในปัจจุบัน เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคต
ส่วนต่างระหว่างรายได้รัฐบาลทั้งสองประเภทนี้จะมีระดับ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ระบบภาษีของประเทศไทยไม่มีส่วนประกอบที่มี
ลักษณะการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าที่ชัดเจนมากนัก
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดเก็บภาษีหลายๆ ประเภท
ก็ยังมีลักษณะการจัดเก็บตามอัตราก้าวหน้าอยู่บ้าง โดย
สามารถดูได้จากรายละเอียดการจัดเก็บภาษีรายการสำคัญ
ของประเทศไทย ซึ่งจ ะกล่าวถึงต่อไปในส่วนนี้
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3.1 ภาษีทางอ้อม
จากตารางที่ 1 ข้างตน้ ภาษีท างออ้ มของประเทศไทย
มีสัดส่วนสูงถึงราวร้อยละ 52 ของมูลค่าการจัดเก็บรายได้
ทั้งหมดของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2553 โดยประเภทภาษี
หลักในกลุ่มน ี้ ได้แก่
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2) ภาษีสรรพสามิต
3) อากรนำเข้า1
และ 4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีม ลู ค่าเพิม่ เป็นภ าษีท มี่ มี ลู ค่าส งู สุดในการจดั เก็บ
รายได้ข องรฐั บาล ในปงี บประมาณ 2553 โดยอตั ราภาษีต าม
ประมวลกฎหมายรษั ฎากร อยูท่ ร่ี ะดับร อ้ ยละ 10 ของมลู ค่าเพิม่
ในการขายสินค้า บริการ หรือสินค้านำเข้า ในปี 2542 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วย
การลดอตั ราภาษีม ลู ค่าเพิม่ (ฉบับท ี่ 353) ปรับปรุงอ ตั ราภาษี
มูลค่าเพิม่ เป็นร ้อยละ 7 โดยมกี ารประกาศใช้อัตราดังกล่าว
1 มูลค่าอ ากรนำเข้า-ส่งอ อกแทบทงั้ หมด กว่าร อ้ ยละ 95 จากทแี่ สดง
ในตารางที่ 1 ข้างต้นนั้น เป็นมูลค่าของอากรนำเข้าเพียงเท่านั้น
มูลค่าของอากรส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าวของประเทศไทยอยู่ใน
ระดับที่ต่ำม าก
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ตัง้ แต่ว นั ท ี่ 1 เมษายน 2542 เป็นต้นม า และได้ม กี ารใช้อ ตั รา
ดังกล่าวมาจนกระทั่งถ ึงปัจจุบัน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการที่
ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติ
ธุระ ไม่ว ่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล
ใดๆ ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิน
กว่า 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าผ ู้ประกอบการ
รายยอ่ ยๆ ทีม่ รี ายได้ต ำ่ ก ว่าข อ้ ก ำหนดดงั ก ล่าว จะได้ร บั ก าร
ยกเว้นไม่ต้องนำส่งภาษีม ูลค่าเพิ่ม
นอกจากนั้น กฎหมายยังม ีการยกเว้นภาษีม ูลค่าเพิ่ม
ในสินค้าแ ละบริการบางประเภท อาทิ
1) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ย
อาหารสัตว์ หรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น หรือสินค้าเกษตรที่
ยังมิได้แปรรูป
2) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตำราเรียน
3) การให้บริการสาธารณกุศล การให้บริการการ
ศึกษา ห้องสมุด การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บ ริการ
ของภาครัฐ
4) การให้บริการวิจัย หรือบ ริการทางวิชาการ
5) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นต้น
ถึงแ ม้ว่าอ ัตราการจัดเก็บภ าษีม ูลค่าเพิ่มจ ะมลี ักษณะ
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คงที่ อยู่ที่ระดับร้อยละ 7 บนมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อ
การอุปโภคบริโภคแทบทุกประเภท การมีข้อยกเว้นต่างๆ
ข้างต้นทำให้บางฝ่ายมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอาจมีลักษณะ
ของการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าอยู่บ้าง เนื่องจากกลุ่ม
คนรายได้น้อยมักจะใช้บริการของผู้ประกอบการรายย่อยๆ
หรือผ ปู้ ระกอบการนอกระบบเป็นส ดั ส่วนทสี่ งู ก ว่า ในขณะที่
สัดส่วนการใช้จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก็ อ าจอ ยู่ ใ นร ะดั บ ที่ สู ง ม ากกว่ า สั ด ส่ ว นข องก ลุ่ ม ค นที่ มี 
รายได้สูง
ยังมีบทวิเคราะห์ส่วนหนึ่งที่มองว่าการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มอาจมีลักษณะของการจัดเก็บภาษีอัตราถดถอย
(Regressive) เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนคา่ ใช้จ า่ ยเพือ่ ก ารบริโภคตอ่ ร ายได้ท ง้ั หมดของพวกเขา
จ ะอยูใ่ นระดับท สี่ งู ก ว่าก ลุม่ ผ มู้ รี ายได้ส งู ค อ่ นขา้ งมาก ดังน นั้
จึงดูเหมือนว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใ นสั ด ส่ ว นที่ สู ง ม ากกว่ า เ มื่ อ เ ที ย บกั บ ร ะดั บ ร ายไ ด้ ข อง
พวกเขา
งานศึกษาของ Tanzi and Zee (2000) ให้ค วามเห็น
ว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอาจไม่มีลักษณะของการเก็บภาษี
ในอตั ราถดถอยมากนกั เมือ่ ม องผา่ นมมุ ม องของทฤษฎีก าร
ใช้จ่ายข้ามเวลาหรือการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต (Life-cycle
Expenditure) เนื่องจากในที่สุดแล้วการใช้จ่ายตลอดช่วง
ชีวิตของแต่ละคนจะมีระดับใกล้เคียงกับระดับรายได้ตลอด

31

32

ภาวิน ศิริประภานุกูล

ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รูปที่ 1 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ที่มา: สุรจิต ลักษณะสุต, พิสิทธิ์ พัวพันธ์ จารุพรรณ วานิชธนันกูล คธาฤทธิ์
สิทธิกูล อุทุมพร จิตสุทธิภากร และจงกล คำไล้. (2553) รูปที่ 8
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ชีวิตของเขา ผู้มีรายได้ตลอดช่วงชีวิตในระดับต่ำจึงน่าจะ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในระดับต่ำกว่าผู้มีรายได้ตลอดช่วงชีวิต
สูงกว่า ซึ่งทัศนะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Metcalf (1994)
ในดา้ นของอตั ราภาษีม ลู ค่าเพิม่ ข องประเทศไทย เมือ่ 
เทียบกับอัตราภาษีในลักษณะเดียวกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของต่างประเทศ จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยจะมี
เพียงประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และแคนาดาเท่านั้นที่มีอัตรา
การจดั เก็บภ าษีในลกั ษณะเดียวกันก บั ภ าษีม ลู ค่าเพิม่ ต ำ่ ก ว่า
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้บางประเทศมี
การจัดเก็บภาษีการค้าเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่
ต่างๆ ของประเทศ

2) ภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยจัดเก็บบนสินค้า 3
กลุ่ม ได้แก่
1) สินค้าที่รัฐบาลไม่สนับสนุน หรือไม่ต้องการให้
ประชาชนบริโภค
2) สินค้าที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
ต่างๆ
3) สินค้าในระบบ Earmarking
รายได้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นกองทุนสำหรับ
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สินค้าที่ถูกกรม
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สรรพสามิตจัดเก็บน ั้นประกอบไปด้วยสินค้าแ ละบริการ 20
ประเภท ซึ่งรวมถึง น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งหอมและเครือ่ ง
สำอาง แก้วเลดคริสตัลและแก้วค ริสตัลต า่ งๆ กิจการบนั เทิง
และหย่อนใจ กิจการเสี่ยงโชค กิจการที่มีผลกระทบต่อ
ส งิ่ แ วดล้อม กิจการทไี่ ด้ร บั อ นุญาตหรือส มั ปทานจากรฐั สุรา
ยาสูบ ไพ่ สินค้าอ ื่นๆ เช่น พรม รถจักรยานยนต์ หินอ่อน
และแบตเตอรี เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าภาษีสรรพสามิตเกือบทั้งหมด
(กว่าร้อยละ 95) จะมีที่มาจากกลุ่มสินค้า 4 ประเภท ซึ่ง
ได้แก่
1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
2) ยาสูบ
3) เครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมของแอลกอฮอล์
4) รถยนต์
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอาจใช้อัตราภาษีคำนวณ
เทียบกับมูลค่าของสินค้า หรืออาจใช้อัตราภาษีคงที่ เรียก
เก็บต ามปริมาณการบริโภค อาจกล่าวได้ว า่ อัตราภาษีส รรพ-
สามิตน ั้นอยู่ในระดับท ี่สูงก ว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราการจัด
เก็บภ าษีม ลู ค่าเพิม่ เป็นอ นั ม าก ซึง่ โครงสร้างการจดั เก็บภ าษี
บนฐานการบริโภคดงั ก ล่าวของรฐั บาลอาจอยูใ่ นลกั ษณะการ
จัดเก็บในอตั รากา้ วหน้าก เ็ ป็นได้ ถ้าห ากผจู้ า่ ยภาษีท มี่ คี วาม
สามารถในการจ่ายที่สูงกว่าบริโภคสินค้าที่ต้องภาษีสรรพ-
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สามิตเหล่านี้เป็นส ัดส่วนที่สูง
ประเด็นที่น่าสนใจคือ อัตราภาษีสรรพสามิตตาม
กฎหมายมักจะเป็นอ ัตราเพดานภาษี นั่นค ือ อัตราเรียกเก็บ
ภาษีที่แท้จริงมักจะอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราตามกฎหมาย
นอกจากนั้นอาจมีการยกเว้นภาษีสรรพสามิตในบางสินค้า
อาทิ เรือยอชท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดที่ว่าภาษีสรรพสามิตมักถูกจัดเก็บบน
สินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งทำให้มีลักษณะการจัดเก็บแบบอัตรา
ก้าวหน้า ก็อ าจไม่เป็นค วามจริงเสมอไป โดยจะมเี พียงสนิ ค้า
ฟุ่มเฟือยบางประเภท อาทิ รถยนต์ เครื่องดื่มท ี่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ บุหรี่ น้ำหอม และพรม เท่านัน้ ท มี่ กี ารเรียก
เก็บภาษีสรรพสามิตในทางปฏิบัติ ในขณะทสี่ ินค้าฟ ุ่มเฟือย
ประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องสำอาง อัญมณี กล้องถ่ายรูป
นาฬิกาข้อมือ ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศ
อื่นๆ ยังมิได้ถูกจ ัดเก็บภาษีส รรพสามิตในประเทศไทย
นอกจากนั้นแล้ว การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตาม
ปริมาณการบริโภคสินค้าบางประเภท ก็อาจมีลักษณะของ
การจัดเก็บภ าษีอ ัตราถดถอยได้ เนื่องจากสินค้าท ี่มีราคาต่ำ
เมื่อถูกคิดภาษีในอัตราต่อชิ้นในระดับเดียวกันกับสินค้าที่มี
ราคาสูง ก็จะทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีต่อมูลค่าสินค้าอยู่
ในระดับท สี่ งู ก ว่า และเนือ่ งจากกลุม่ ค นทมี่ รี ายได้น อ้ ยมกั จ ะ
เป็นผ บู้ ริโภคสนิ ค้าร าคาตำ่ ก็อ าจทำให้ก ลุม่ ค นเหล่าน เี้ ป็นผ ู้
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ที่ต้องเสียภาษีในอัตราทสี่ ูงกว่ากลุ่มคนทมี่ ีฐานะดีกว่าได้

3) อากรขาเข้า
ประเภทสนิ ค้าท ถี่ กู จ ดั เก็บอ ากรขาเข้าม ดี ว้ ยกนั ห ลาย
ประเภท โดยอัตราภาษีศ ุลกากรสำหรับสินค้าข าเข้ามีหลาก
หลายอัตรา ในปัจจุบัน สินค้าขาเข้าบางประเภทมีอัตรา
การจัดเก็บอ ากรในระดับร้อยละ 0 โดยมีสาเหตุม าจากการ
จัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับ
หลายๆ ประเทศ การจดั เก็บอ ากรขาเข้าม แี นวโน้มท จี่ ะลดลง
เป็นอ ย่างมากในอนาคต เนือ่ งจากการจดั ท ำขอ้ ต กลงเขตการ
ค้าเสรีต ่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคี (ระหว่าง 2 ประเทศ) และ
ระดับพหุภาคี (เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน และการเจรจา
ผ่านองค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นต้น) โดยข้อตกลง
เหล่านี้จะกลายเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดโครงสร้างการ
จัดเก็บอ ากรขาเข้าข องประเทศไทยในอนาคต

4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่จัดเก็บบนธุรกิจบริการ
บางประเภทที่การคำนวณมูลค่าเพิ่มของกิจการมีความ
ยุ่งยาก ซึ่งได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับประกันชีวิต
กิจการโรงรับจำนำ กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ กิจการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไร และกิจการ
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ขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริการเหล่าน ี้จะไม่อยู่ในระบบการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ คือ รายรับก ่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผ่ ู้ประกอบ
กิจการได้รับ หรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.3 โดย
การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการยกเว้น
ภาษีในปัจจุบัน
ในด้านความเป็น ธรรมของการจัดเก็บ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดเก็บภาษีมูลค่า
เพิม่ เนือ่ งจากอตั ราภาษีค งทีจ่ ะถกู ใช้ไม่ว า่ ผ ใู้ ช้บ ริการจะเป็น
กลมุ่ ผ มู้ รี ายได้ส งู ห รือต ำ่ โดยมคี วามแตกตา่ งตรงทภี่ าษีธ รุ กิจ
เฉพาะจะจดั เก็บบ นมลู ค่าร วมทงั้ หมดของบริการ ไม่ใช่ม ลู ค่า-
เพิ่มของบริการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริการทางด้านการ
เงินนี้มีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก ก็อ าจมอง
ได้ว า่ การจดั เก็บภ าษีธ รุ กิจเฉพาะนมี้ ลี กั ษณะของการจดั เก็บ
แบบอัตราก้าวหน้าได้

3.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ภาษีเงินได้น ติ บิ คุ คลถอื เป็นภ าษีท สี่ ร้างรายได้ห ลักให้
กับรัฐบาลประเภทหนึ่ง จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าส ัดส่วน
ของภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในระดับราวร้อยละ 22.8 ใน
ปีงบประมาณ 2553 ฐานภาษีข องภาษีเงินได้น ิติบุคคล โดย
ปกติแ ล้ว คือ กำไรสทุ ธิท คี่ ำนวณมาจากรายได้ร วมของบริษทั 
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจทั้งหมด จะมี
เพียงคา่ ใช้จ า่ ยบางประเภท ตามทรี่ ะบุไว้ในมาตรตรา 65 ตรี
(รายจา่ ยตอ้ งหา้ ม) อาทิ รายจา่ ยซงึ่ ม ลี กั ษณะเป็นการสว่ นตวั
การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการ
บริจาคเพื่อสาธารณกุศล เท่านั้นท ี่ไม่สามารถนำมาหักออก
จากรายได้รวมได้
ในบางธุรกิจ ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจ
มาจาก
1) ยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เช่น กิจการขนส่ง
ระหว่างประเทศของนติ บิ คุ คลในตา่ งประเทศ และมลู นิธหิ รือ
สมาคมทปี่ ระกอบกจิ การแล้วม รี ายได้ (เสียภ าษีในอตั รารอ้ ย
ละ 2 3 หรือ 10 แล้วแต่ประเภทของเงินได้)
2) เงิ นไ ด้ ที่ จ่ า ยจ ากห รื อ ใ นป ระเทศไทย สำหรับ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นจากกฎหมายต่างประเทศ ที่มิได้ประกอบ
กิจการในประเทศไทย (เสียภ าษีในอัตราร้อยละ 10-15 ขึ้น
อยู่กับประเภทเงินได้)
และ 3) การจำหน่ายเงินก ำไรออกไปจากประเทศไทย
(เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
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สำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐาน
กำไรสทุ ธิน นั้ โดยทวั่ ไปแล้วจ ะอยูท่ รี่ ะดับร อ้ ยละ 30 อย่างไร
ก็ตาม มีก ารลดอัตราภาษีด ังก ล่าวในบางกรณี ดังนี้
• ลดเหลือร อ้ ยละ 10 เฉพาะกำไรสทุ ธิส ว่ นทไี่ ด้จ ากการ
ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
• ลดเหลือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจด
ทะเบียนกับต ลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
• ลดเหลือร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจด
ทะเบียนกับต ลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย (SET)
• ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มที ุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนี้
** เป็นร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่
เกิน 150,000 บาท
** เป็นร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนทเี่กิน
150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
** เป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนทเี่กิน
1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
• ลดเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ให้แ ก่ สำนักงาน
ปฏิบัตกิ ารภูมิภาค
• ลดเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ บริษัทท ี่ได้
รับใบอนุญาตให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่า
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ด้วยการค้าน ้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
จำนวนเงินเท่ากับมูลค่าของเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ในบัตร
ส่ ง เ สริ ม ก ารล งทุ น และส ำหรั บ บ ริ ษั ท ห รื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในพื้นที่เขตส่งเสริมการส่งออก
(Export Promotion Zones) หรือเขตนคิ มอตุ สาหกรรมตา่ งๆ
เมื่อพ้นกำหนดเวลาการส่งเสริมฯ แล้วจะได้รับการลดอัตรา
ภาษีลงครึ่งหนึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา
การส่งเสริมฯ และอาจยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ มาหักอ อกจากกำไรสุทธิ
ได้เพิ่มเติมอ ีกด้วย
Tanzi and Zee (2000) มองว่า จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ผ่านมา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีใน
ลักษณะต่างๆ นั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดการ
ลงทุนเพิ่มเติมม ากนัก เนื่องจากโดยปกติแล้ว นักลงทุนต่าง
ประเทศมกั จ ะให้ค วามสำคัญก บั ป จั จัยห ลายๆ ประการ อาทิ
ความอดุ มสมบูรณ์ข องทรัพยากรธรรมชาติ ความมนั่ คงทาง
เศรษฐกิจแ ละการเมือง ความโปร่งใสของกฎหมายและการ
บังคับใช้ก ฎหมาย ความพร้อมทางดา้ นสาธารณูปโภคพนื้ ฐ าน
ต่างๆ คุณภาพของกิจการเกี่ยวเนื่องต่างๆ (เช่น ธนาคาร
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พาณิชย์ บริการขนส่ง บริการโทรคมนาคม) และคณ
ุ ภาพและ
ระดับฝ มี อื ข องแรงงาน เป็นต้น โดยทีส่ ทิ ธิป ระโยชน์ท างดา้ น
ภาษีน นั้ เป็นเพียงแค่ป จั จัยห นึง่ ในการตดั สินใจของนกั ล งทุน
ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยที่มคี วามสำคัญสูงสุดแต่อย่างใด
ในทางตรงข้าม การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับนักลงทุน
ต่างประเทศอาจไม่ได้ส ร้างประโยชน์ให้ก บั น กั ล งทุนเหล่าน นั้ 
มากนัก เนื่องจากในที่สุดแล้วเงินได้จำนวนมากขึ้นจาก
ประเทศไทยก็อาจถูกนำไปคำนวณภาษีในประเทศบ้านเกิด
ของนักลงทุนต ่างประเทศเหล่าน ั้นอยู่ดี
ตารางที่ 3 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด
ของประเทศในกลุ่มอ าเซียน ในทางปฏิบัติแล้ว การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศในกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียมีการจัด
เก็บภ าษีเงินได้น ติ บิ คุ คลในสองอตั รา ได้แก่ อัตรารอ้ ยละ 20
และอัตราร้อยละ 30 ขึ้นอยูก่ ับประเภทของธุรกิจ ประเทศ
มาเลเซียจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
สำหรับกำไรสุทธิ 500,000 ริงกิตแรก และอัตราร้อยละ 25
สำหรับก ำไรสทุ ธิในสว่ นทเี่ กินม า ในขณะทปี่ ระเทศฟลิ ปิ ปินส์
จัดเก็บภ าษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 เป็นต้น
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าป ระเทศไทยมีอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน และด้วยเหตุผลของการแข่งขันทางด้านภาษี
เพื่อดึงดูดก ารลงทุนจากต่างประเทศ การปรับขึ้นอัตราภาษี
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เงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยจึงมีความเป็นไปได้ย าก
ตารางที่ 3 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่มา: สุรจิต ลักษณะสุต, พิสิทธิ์ พัวพันธ์ จารุพรรณ วานิชธนันกูล คธาฤทธิ์
สิทธิกูล อุทุมพร จิตสุทธิภากร และจงกล คำไล้ (2553)
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2) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้ป โิ ตรเลียม มีล กั ษณะใกล้เคียงกบั ภ าษีเงินได้
นิติบุคคล เพียงแต่จัดเก็บบนกำไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปโิ ตรเลียม ตามพระราชบญ
ั ญัตภิ าษีเงินได้ป โิ ตรเลียม
พ.ศ. 2514 โดยบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมมีหน้า
ที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี ในอัตราที่
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
ฐานรายได้หลักของบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียม
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นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น เนื่องจากบริษัท
ดังกล่าวมีข้อจำกัดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานในการ
ขนถ่ายน้ำมันแ ละปริมาณสำรองตามธรรมชาติ
ในปี 2532 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม ให้ใช้ค่าภาคหลวงและผลตอบแทนพิเศษมาคิด
เป็นรายจ่ายได้ ทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
กว่าเดิมเป็นอ ย่างมากนับตั้งแต่ปี 2533
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนี้อาจ
มองได้ว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บบนฐานความมั่งคั่งของกลุ่มผู้มี
รายได้ส งู เนือ่ งจากเจ้าของกจิ การหรือผ ถู้ อื ห นุ้ ข องนติ บิ คุ คล
เหล่านี้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงของประเทศไทย
อย่างไรกต็ าม กิจการเหล่าน จี้ ะมกี ารจา่ ยเงินปันผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นออกมาในแต่ละปี และเงินปันผลเหล่าน ี้จะถูกนำไป
คำนวณรวมเป็นฐานภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในที่สุด

3.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาของประเทศไทยถอื เป็นร ายได้
หลักข องรฐั บาลไทยอกี ป ระเภทหนึง่ โดยจากตารางที่ 1 ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 10.4-11.8

ภาวิน ศิริประภานุกูล

ของรายได้ทจี่ ดั เก็บโดยรฐั บาลทงั้ หมด โดยฐานภาษีข องภาษี
ประเภทนี้คือเงินได้พ ึงประเมิน 8 ประเภท ได้แก่
1) เงินได้จ ากการรบั จ้างทำงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ า้ ง
เบี้ยเลี้ยง โบนัส
2) เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจาก
การรับท ำงานให้
3) เงินได้จ ากสิทธิต่างๆ
4) เงินได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
5) เงินได้จากค่าเช่า
6) เงินได้จากการประกอบอาชีพอ ิสระ
7) เงินได้จากการรับเหมา
และ 8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์
การเกษตร การอตุ สาหกรรม การขนส่ง และอนื่ ๆ โดยเงินได้
ในประเภทที่ 6-8 นั้นเป็นเงินได้ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
ระบบภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาของไทยมกี ารกำหนด
เกณฑ์ข นั้ ต ำ่ โดยในกรณีท บี่ คุ คลหนึง่ ม เี งินได้ไม่ถ งึ เกณฑ์ข นั้ 
ต่ำดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นจะต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยเกณฑ์ขั้นต่ำดังกล่าวสามารถสรุปได้
ดังนี้
1) ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ในกรณีโสด 50,000
บาทต่อปี ในกรณีส มรส 100,000 บาทต่อปี
2) ผู้ มีเงินได้ จากธุรกิจ การค้าทั่วไป ในกรณี โสด
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30,000 บาทต่อปี ในกรณีสมรส 60,000 บาทต่อปี
3) กองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือคณะบุคคล 30,000 บาทต่อปี
เงินได้ทั้งหมดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจะถูกนำมาคำนวณรวมกัน จากนั้นจะถูกนำ
มาหกั ค า่ ใช้จ า่ ยและคา่ ล ดหย่อนประเภทตา่ งๆ โดยผมู้ เี งินได้
สามารถหัก ‘ค่าใช้จ่าย’ ได้ร ้อยละ 40 ของเงินได้ แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ส่วน ‘ค่าล ดหย่อน’ ประเภทตา่ งๆ น นั้ 
สามารถสรุปรวมได้ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปโครงสร้างเงินลดหย่อน
จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553
ที่มา: วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2553
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เงินได้ส ทุ ธิภ ายหลังก ารหกั ค า่ ใช้จ า่ ยและคา่ ล ดหย่อน
ประเภทต่างๆ นั้นจะถูกนำมาคำนวณภาษีตามอัตราที่ทาง
รัฐบาลประกาศ โดยอัตราภาษีดังกล่าวมีลักษณะก้าวหน้า
อย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันยังเป็นไปตามอัตราที่มีการ
ประกาศใช้ตั้งแต่ในปีภาษี 2551 ตารางที่ 5 แสดงอัตรา
ภาษีด ังกล่าว
ตารางที่ 5 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2553
ที่มา: วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2553
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การคำนวณตามขนั้ ต อนดงั ก ล่าวนมี้ ขี อ้ ย กเว้นส ำหรับ
เงินได้บ างประเภท อาทิ เงินได้จ ากดอกเบีย้ เงินฝ าก ผูม้ เี งินได้
เป็นด อกเบีย้ เงินฝ ากสามารถเลือกทจี่ ะเสียภ าษีห กั ณ ทีจ่ า่ ย
ในอตั รารอ้ ยละ 15 ของมลู ค่าด อกเบีย้ จ า่ ยได้ โดยไม่ต อ้ งนำ
มาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมกับเงินได้ประเภท
อื่นๆ นอกจากนั้น เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้ร ับการ
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ส่งเสริมการลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด โดยเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการ
ดังกล่าวจะได้ร ับการยกเว้นภาษีท ั้งจำนวน
อั ต ราก ารจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ไ ด้ บุ ค คลธ รรมดาข อง
ประเทศไทยถือได้ว่าอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ของประเทศไทย ตารางที่ 6 แสดงอตั ราภาษีด งั ก ล่าว เปรียบ
เทียบกับอ ัตราภาษีของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
ตารางที่ 6 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ
ที่มา: สุรจิต ลักษณะสุต, พิสิทธิ์ พัวพันธ์ จารุพรรณ วานิชธนันกูล คธาฤทธิ์
สิทธิกูล อุทุมพร จิตสุทธิภากร และจงกล คำไล้ (2553)
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลไทยไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้มีเงินได้ในขั้นเงินได้ขั้นแรก
0-150,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายนั้นจะมีการกำหนดอัตรา
ภาษีอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 แต่ในปัจจุบันมีการกำหนดให้
ยกเว้นก ารจัดเก็บภ าษีในขั้นเงินได้ดังก ล่าว
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4
บทวิเคราะห์ความเป็นธรรม
ของระบบภาษีไทย

ภาวิน ศิริประภานุกูล

จากโครงสร้างการจดั เก็บภ าษีท แี่ สดงในสว่ นทผี่ า่ นมา
นั้น จะเห็นได้ว่า มีเพียงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท
เดียวเท่านั้น ที่มีลักษณะการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าอย่าง
ชัดเจน ส่วนภาพความเป็นธรรมของระบบภาษีของไทยนั้น
อาจต้องอาศัยการวิเคราะห์ภาระภาษีในลักษณะ Tax Incidence ของภาษีท ุกป ระเภท ทีต่ กอยูก่ ับก ลุ่มผ มู้ ีรายได้ร ะดับ
ต่างๆ ของประเทศไทย ซึง่ จ ากการสำรวจในปจั จุบนั ยังไม่มี
งานศึกษาที่น่าเชื่อถือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด การ
วิเคราะห์ข องงานนี้จะอาศัยข ้อมูลในภาพรวมเพียงเท่านั้น

4.1 ภาพรวมความเป็นธรรมของระบบภาษีไทย
รูปท ี่ 2 ซึง่ น ำมาจากงานศกึ ษาของ สุรจ ติ ลักษณะสตุ
และคณะ (2553) แสดงข้อมูลสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP
และรายได้ต่อหัวข องประชากรไทย ปี 2535-2552 หรือเป็น
ข้อมูลในช่วงเกือบ 20 ปีท ี่ผ่านมา2
2 จากข้อมูลในภาพอาจเข้าใจได้ว่าข้อมูลรายได้ภาษีดังกล่าวเป็น
ข้อมูล ‘รายได้ส ทุ ธิข องรฐั บาล’ ซึง่ ห มายถงึ รายได้ร วมทรี่ ฐั บาลจดั เก็บ
หักเงินคืนภาษีประเภทต่างๆ หักเงินกันชดเชยการส่งออก และหัก
ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนต ่างๆ ที่รัฐบาลส่งต่อไปสู่ อปท. อีกด้วย
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีความแตกต่างไปจากรายได้รวมของภาครัฐ
ทีแ่ ท้จ ริง (ดังแ สดงในตารางที่ 2) อย่างไรกต็ ามบทวเิ คราะห์ท ตี่ ามมา
นัน้ น า่ จ ะถกู ป ระยุกต์ใ ช้ได้ก บั น ยิ ามรายได้ข องภาครฐั ท งั้ ส องลกั ษณะ
ดังกล่าว เนื่องจากความแตกต่างระหว่างนิยามรายได้ของทางภาค
รัฐทั้งสอง ในปีงบประมาณ 2553 จะอยูท่ ี่ระดับราวร้อยละ 1.2 ของ
GDP ณ ราคาตลาด เพียงเท่านั้น
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รูปที่ 2 สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP
และรายได้ต่อหัวของประชากรไทยปี 2535-2552
ที่มา: สุรจิต ลักษณะสุต, พิสิทธิ์ พัวพันธ์ จารุพรรณ วานิชธนันกูล คธาฤทธิ์
สิทธิกูล อุทุมพร จิตสุทธิภากร และจงกล คำไล้. (2553) รูปที่ 1
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จากรูปท ี่ 2 จะเห็นได้ว ่าเส้น ‘สัดส่วนรายได้ภ าษีต่อ
GDP’ ของประเทศไทยเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
คงที่ นั่นคือสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP อยู่ในระดับราว
ร้อยละ 15-18 ในช่วงราวสองทศวรรษทผี่ ่านมา โดยถ้าหาก
ลองพจิ ารณาถงึ ส ตู รการคำนวณภาษีในภาพรวม ซึง่ ส ามารถ
แสดงได้ ดังนี้
รายได้ภาษี = อัตราการจัดเก็บภาษีท ี่แท้จ ริง X GDP
จากสูตรข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าค ่าสัดส่วนรายได้
ภาษีต่อ GDP จะแสดงถึง ‘อัตราการจัดเก็บภาษีที่แท้จริง’
ในภาพรวมของรฐั บาลไทย โดยเราอาจกล่าวได้ว า่ ร ายได้ข อง
ประชากรไทยโดยเฉลี่ยทั้งประเทศทุกๆ 100 บาท จะถูกจ ัด
เก็บโดยรฐั บาลไทยราว 15-18 บาท ในชว่ งราวสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่แท้จริงนี้ไม่มีภาพของ
การปรับต ัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่อย่างใด
ในชว่ งเวลาเดียวกัน เส้น ‘รายได้ต อ่ ห วั ป ระชากรไทย’
แสดงการปรับต วั เพิม่ ข นึ้ อ ย่างตอ่ เนือ่ งของรายได้ต อ่ ห วั ข อง
ประชากรไทย โดยในช่วงเวลาราวสองทศวรรษที่ผ่านมา
รายได้ต่อหัวของประชากรไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นราวหนึ่งเท่า
ตัว จากระดับร าว 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต ่อคน มาเป็นราว
8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ข้อมูลจากรูปที่ 2 ให้ภาพความเป็นธรรมตามแนว
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นอนของระบบภาษีไทยในภาพรวมอย่างชัดเจน นั่นคือ
โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการจัดเก็บภาษีที่แท้จริงของรัฐบาลไทย
อยู่ในระดับคงที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในขณะที่ระบบ
ภาษีไทยไม่ได้แสดงลักษณะของการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ก้าวหน้าแต่ประการใด นั่นคือ แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว แต่อัตรา
การจัดเก็บภาษีที่แท้จริงไม่ได้เติบโตขึ้นตามการปรับเพิ่มขึ้น
ของรายได้ดังกล่าว

4.2 องค์ประกอบของรายได้รัฐบาลไทย
พัฒนาการของโครงสร้างองค์ประกอบการจัดเก็บ
ภาษีของประเทศไทยจะเป็นตัวช่วยอธิบายให้เราทราบว่า
เพราะเหตุใดเราจึงสังเกตเห็นข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครัฐไทยในระดับที่ค่อนข้างคงที่ในช่วงเวลาราว 20 ปีที่
ผ่านมา ตารางที่ 7 แสดงองค์ป ระกอบสำคัญข องรายได้ทจี่ ดั 
เก็บโดยรัฐบาลไทย ใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ปีงบประมาณ
2533-2535 2) ปีงบประมาณ 2539-2541 3) ปีงบประมาณ
2545-2547 และ 4) ปีงบประมาณ 2551-2553
จากข้อมูลในตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่ารายได้หลักที่
สำคัญที่สุดของรัฐบาลไทย ในช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมา ยัง
คงเป็น ‘รายได้จากภาษีอากร’ ซึ่งครองสัดส่วนราวร้อยละ
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87-90 ของรายได้จ ดั เก็บท งั้ หมดของรฐั บาลมาอย่างตอ่ เนือ่ ง
ในขณะที่ ‘รายได้ทไี่ม่ใช่ภ าษี’ มีส ดั ส่วนเพียงราวรอ้ ยละ 1013 ของรายได้จัดเก็บทั้งหมดของรัฐบาล
รูปท ี่ 3-5 นำมาจากงานศกึ ษาของ สมชยั และ จิร าภร ณ์
(2553) โดยรูปดังกล่าวแสดงข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกับ
ตารางที่ 7 นั่นคือ องค์ป ระกอบที่สำคัญของรายได้จ ัดเก็บ
รวมของรัฐบาล ในช่วงปีงบประมาณ 2537-2552
ในส่วนขององค์ประกอบของรายได้จากภาษีอากร
ของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น อากรนำเข้า-ส่งอ อก ถือ
เป็นอ งค์ป ระกอบทมี่ กี ารปรับต วั ล ดลงอย่างชดั เจน (ดูร ปู ท ี่ 5
ประกอบ) โดยในชว่ งปงี บประมาณ 2533-2535 นัน้ อ ากรนำ
เข้า-ส่งอ อก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.2 ของรายได้จัดเก็บ
ทั้งหมดของรัฐบาล ในขณะที่ในช่วงปีงบประมาณ 25512553 สัดส่วนดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 4.9 ซึ่งแนวโน้ม
ดังก ล่าวนา่ จ ะยงั ค งมคี วามตอ่ เนือ่ งตอ่ ไปในอนาคต เนือ่ งจาก
ผลของข้อต กลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ของประเทศไทย
การป รั บ ตั ว ล ดล งข องอ ากรน ำเข้ า -ส่ ง อ อกข อง
ประเทศไทยนนั้ ส่วนหนึง่ ถ กู ท ดแทนดว้ ยการปรับต วั เพิม่ ข นึ้ 
ของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดูตารางที่ 7 ประกอบ) โดยตั้งแต่
ประเทศไทยมกี ารประกาศใช้ภ าษีม ลู ค่าเพิม่ ในปงี บประมาณ
2535 จนมาถึงช่วงการยกเลิกภาษีการค้าในปีงบประมาณ
2547 มูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยมีการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนในช่วงปี 2551-2553 สัดส่วนของ
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบสำคัญของรายได้
ที่จัดเก็บโดยรัฐบาล ใน 4 ช่วงเวลา
ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คำนวณโดยนักวิจัย

»‚§º»ÃÐÁÒ³
»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ
1. ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÀÒÉÕÍÒ¡Ã
1.1 ÀÒÉÕ·Ò§µÃ§
- ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
- ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å
- ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ»âµÃàÅÕÂÁ
1.2 ÀÒÉÕ·Ò§ÍŒÍÁ
1.2.1 ÀÒÉÕ¡ÒÃ¢ÒÂ·ÑèÇä»
- ÀÒÉÕ¡ÒÃ¤ŒÒ
- ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ
- ÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ
- ÍÒ¡ÃáÊµÁ»Š
1.2.2 ÀÒÉÕÊÃÃ¾ÊÒÁÔµ
1.2.3 ÍÒ¡Ã¹Óà¢ŒÒ-Ê‹§ÍÍ¡

2. ÃÒÂä´Œ·ÕèäÁ‹ãª‹ÀÒÉÕ
3. ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

2533-2535

2539-2541

2545-2547

2551-2553
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87.0
26.2
10.0
15.6
0.5
60.8
22.7
17.1
4.2
0.6
0.8
18.9
19.2
13.0
100.0

88.8
30.3
13.3
16.4
0.5
58.5
28.0
0.0
23.5
3.9
0.5
19.2
11.3
11.2
100.0

89.7
32.2
10.9
19.2
2.2
57.5
26.1
0.0
24.2
1.4
0.5
22.0
9.4
10.3
100.0

89.2
39.1
11.1
23.7
4.3
50.1
27.7
0.0
26.1
1.2
0.4
17.6
4.9
10.8
100.0
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ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นราวร้อยละ 26.1 ของรายได้ทั้งหมด
ที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของภาษี
มูลค่าเพิ่มไม่สามารถชดเชยการปรับตัวลดลงของอากร
นำเข้า-ส่งออกได้ทัน ซึ่งทำให้สัดส่วนของภาษีทางอ้อมใน
ภาพรวมของประเทศไทยปรับตัวลดลงจากระดับราวร้อย

รูปที่ 3 องค์ประกอบหลักของรายได้จากภาษีอากร
ที่จัดเก็บโดยรัฐบาล ปีงบประมาณ 2537 – 2552
ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คำนวณโดยนักวิจัย
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รูปที่ 4 โครงสร้างภาษีทางตรงที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2537 – 2552
ที่มา: สมชัย และ จิราภรณ์ (2553)
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼Å¼ÅÔµÁÇÅÃÇÁã¹»ÃÐà·È
9%
8%
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รูปที่ 5 โครงสร้างภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2537 – 2552
ที่มา: สมชัย และ จิราภรณ์ (2553)
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ละ 60.8 ในช่วงปีงบประมาณ 2533-2535 มาสู่ระดับร าว
ร้อยละ 50.1 ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2553 (ดูต ารางที่
7 และรูปที่ 5 ประกอบ)
ภาษีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งครองสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ชัดเจนในชว่ งเวลาราว 20 ปีท ผี่ า่ นมาดงั ก ล่าว ได้แก่ ภาษีเงินได้
นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 16.1 ในช่วง
ปีงบประมาณ 2533-2535 มาเป็นราวร้อยละ 28.0 ในช่วง
ปีงบประมาณ 2551-2553 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่โครงสร้างการจัดเก็บภาษีทั้งสอง
ประเภทนี้ไม่ได้มีลักษณะการจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าที่
ชัดเจนแต่อย่างใด การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของภาษี
ทั้งสองประเภทนี้น่าจะเป็นไปตามการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจไทยในช่วงราว 20 ปีท ผี่ ่านมา
การจั ด เ ก็ บ ภ าษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค คลแ ละภ าษี เ งิ น ไ ด้ 
ปิโตรเลียมของประเทศไทยนั้น แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยง
กันกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับหนึ่ง
โดยรายได้หรือกำไรสุทธิของนิติบุคคลประเภทต่างๆ ทีเ่ป็น
ฐานภาษีข องภาษีเงินได้น ติ บิ คุ คลหรือภ าษีเงินได้ป โิ ตรเลียม
ในที่สุดแล้วก็จะถูกจ่ายกลับไปให้กับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสามัญในกิจการเหล่านั้นในรูป
ของเงินปันผล เงินปันผลเหล่าน ี้ในที่สุดจะถูกนำมาคำนวณ
รวมเข้าก บั ร ายได้ป ระเภทอนื่ ๆ ของกลุม่ ผ ถู้ อื ห นุ้ น ี้ และอตั รา
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ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บบนรายได้ทั้งหมดของกลุ่มคนเหล่านี้
ก็เป็นไปตามข้อกำหนดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
รัฐบาล โดยจะมีเพียงเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้นที่จะได้รับ
การยกเว้นภ าษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา
แน่นอนวา่ ในความเป็นจ ริงแ ล้ว กิจการทเี่ ป็นน ติ บิ คุ คล
เหล่าน มี้ ไิ ด้น ำรายได้ห รือก ำไรสทุ ธิข องกจิ การทงั้ หมดมาจา่ ย
กลับคืนให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการ
แต่ถ งึ อ ย่างนนั้ ก ด็ ี ภาษีบ นกำไรสะสมของกจิ การเหล่าน อี้ าจ
ถือเป็นการจัดเก็บภาษีบนฐานความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นใน
กิจการดงั ก ล่าวดว้ ย ซึง่ ท ำให้ถ า้ ม องวา่ ก ลุม่ ผ ถู้ อื ห นุ้ ส ว่ นใหญ่
ของกจิ การทตี่ อ้ งเสียภ าษีเงินได้น ติ บิ คุ คลเป็นกลมุ่ ผ มู้ รี ายได้
สูงแ ล้ว ภาษีบ นฐานความมงั่ คัง่ ด งั ก ล่าวกจ็ ะจดั เก็บจ ากกลุม่ 
ผู้มีรายได้สูงกลุ่มน ี้เป็นหลัก
ข้อมูลท ี่น่าแ ปลกใจก็คือ ในช่วงเวลาราว 20 ปีท ี่ผ่าน
มานั้น สัดส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างคงที่ ราวร้อยละ 10-13 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ
ทัง้ หมด (ดูร ปู ท ี่ 4 ประกอบ) ทัง้ ๆ ทีโ่ ครงสร้างการจดั เก็บภ าษี
ดังกล่าวมีลักษณะการจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าที่ชัดเจน
โดยรูปท ี่ 2 แสดงไว้อย่างชัดเจนว่า รายได้ต่อหัวป ระชากร
ของประเทศไทยปรับต วั ส งู ข นึ้ เป็นร าวสองเท่าต วั ในชว่ งเวลา
ดังก ล่าว และทงั้ ๆ ทีส่ ดั ส่วนของมลู ค่าก ารจดั เก็บภ าษีม ลู ค่า
เพิม่ ภาษีเงินได้น ติ บิ คุ คล และภาษีเงินได้ป โิ ตรเลียม ปรับต วั 
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เพิ่มขึ้นอ ย่างชัดเจน

4.3 บทวิเคราะห์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลสัดส่วนรายได้ของประชากร
ไทย จำแนกตามระดับรายได้ 5 กลุ่ม ในปี 2535-2552 โดย
ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถแสดงภาพการกระจายรายได้ของ
ประชากรไทยได้ด ใี นระดับห นึง่ จากตารางดงั ก ล่าว จะเห็นได้
ว่าร ายได้ป ระชากรของประเทศไทย ในชว่ งราวสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา มีล ักษณะของการกระจายที่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น
โดยกลุ่มประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 40 เป็นเจ้าของรายได้
ในสัดส่วนที่เพิ่มม ากขึ้นจากระดับร าวร้อยละ 11 ในปี 2535
เป็นร าวรอ้ ยละ 13 ในปี 2552 ในขณะทกี่ ลุม่ ป ระชากรทรี่ วย
ทีส่ ดุ ร อ้ ยละ 20 เป็นเจ้าของรายได้ในสดั ส่วนทลี่ ดลงจากราว
ร้อยละ 59 ในปี 2535 มาเป็นราวร้อยละ 54 ในปี 2552
เมื่อน ำข้อมูลในตารางที่ 8 มาประกอบเข้ากับข ้อมูล
การปรับต วั เพิม่ ข นึ้ ข องรายได้เฉลีย่ ต อ่ ป ระชากรไทยทไี่ ด้จ าก
รูปท ี่ 2 ข้างตน้ น นั้ จะเห็นได้ว า่ ในความเป็นจ ริงแ ล้วป ระชากร
ไทยส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา
อย่างไรกต็ าม โครงสร้างลดหย่อนภาษีแ ละการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยในปัจจุบันทำให้
ผู้มีเงินได้หลายๆ ส่วนได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษี
ประเภทนี้ ตารางที่ 9 แสดงตัวอย่างผู้มีเงินได้ ณ ระดับ
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เงินได้
1) 20,000 บาทต่อเดือน
2) 40,000 บาทต่อเดือน
และ 3) 60,000 บาทต่อเดือน
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว ่าผมู้ ีเงินได้ในประเทศไทย
ในระดับ 20,000 บาทต่อเดือน หรือ 240,000 บาทต่อปี ได้
รับการยกเว้นภ าษีเงินได้บ ุคคลธรรมดาทั้งจำนวน
ในกรณีท ี่ผู้มีเงินได้ระดับ 20,000 บาทต่อเดือน เป็น
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทย โครงสร้างการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาดงั ก ล่าวอาจไม่ส ร้างปญ
ั หามากนกั
ซึ่งข้อมูลหลายๆ ส่วนให้ภาพที่ตรงกันว่าผู้มีเงินได้ในระดับ
ดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย ตารางที่ 10
แสดงข้อมูล GDP ณ ราคาปัจจุบัน เปรียบเทียบกับจำนวน
ผู้มีงานทำในประเทศไทย
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ตารางที่ 8 สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตาม
ระดับรายได้ (Quintiles by Income) ปี 2535 - 2552
ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã (ÃŒÍÂÅÐ)

¡ÅØ‹Á»ÃÐªÒ¡ÃµÒÁÃÐ´ÑºÃÒÂä´Œ

¡ÅØ‹Á 20% ·Õè
¡ÅØ‹Á 20% ·Õè
¡ÅØ‹Á 20% ·Õè
¡ÅØ‹Á 20% ·Õè
¡ÅØ‹Á 20% ·Õè
ÃÇÁ
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÅØ‹Á·Õè

1 (¨¹·ÕèÊØ´)
2
3
4
5 (ÃÇÂ·ÕÊè Ø´)
5/¡ÅØ‹Á·Õè 1 (à·‹Ò)

2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552
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ตารางที่ 9 ภาพจำลองการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ของผู้มีเงินได้ในประเทศไทย 3 ระดับ
ÃÒÂ¡ÒÃ
à§Ô¹ä´Œ¾Ö§»ÃÐàÁÔ¹ (ÃÒÂ»‚)
ËÑ¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ (ºÒ·)
ËÑ¡¤‹ÒÅ´ËÂ‹Í¹Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å
LTF
RMF
»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ
»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµáºººÓ¹ÒÞ
¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾
à§Ô¹ä´ŒÊØ·¸Ô¾Ö§»ÃÐàÁÔ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´Œ
20,000

ºÒ·/à´×Í¹

240,000
60,000
30,000
150,000
ä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹

40,000

ºÒ·/à´×Í¹

504,000
60,000
30,000
75,600
75,600
100,000
12,800
150,000
ä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹

60,000

ºÒ·/à´×Í¹

720,000
60,000
30,000
108,000
108,000
100,000
100,000
64,000
150,000
ä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹

จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว า่ ร ะดับ GDP ต่อผ มู้ งี านทำ
ของประเทศไทยในปี 2551 อยูใ่นระดับราว 240,000 บาท
ต่อป ี หรือ 20,000 บาทตอ่ เดือน ซึง่ จ ากภาพจำลองในตาราง
ที่ 9 จะเห็นได้ว่าผู้มเีงินได้ในระดับด ังกล่าวได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวนในปัจจุบัน
นอกจากนั้นถ้ายิ่งนำข้อมูลการกระจายรายได้ใน
ตารางที่ 8 มาพจิ ารณาประกอบเพิม่ เติม จะเห็นได้ว า่ แ ท้จริง
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ตารางที่ 10 ข้อมูล GDP ณ ระดับราคาปัจจุบันเทียบ
กับจำนวนผู้มีงานทำในประเทศไทย
ทีม่ า: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ
และสำนักงานสถิติแห่งช าติ คำนวณโดยนักวิจัย

»‚
2547
2548
2549
2550
2551

GDP Current Price
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó
(¾Ñ¹¤¹)

6,489,476
7,092,893
7,850,193
8,529,836
9,075,493

34,728.81
35,257.17
35,685.53
36,249.46
37,016.61

GDP/¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó
(ºÒ·/»‚)

186,861.46
201,175.90
219,982.53
235,309.33
245,173.53

แล้วมเีพียงกลุ่มผู้มีเงินได้สูงสุดร าวร้อยละ 30 ของประเทศ
เพียงเท่านั้นที่มีภาระในการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อย่างแท้จริง ตารางที่ 9 ยังได้แ สดงให้เห็นว า่ ในกรณีท ผี่ มู้ เี งิน
ได้สูงถึง 60,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิลดหย่อนของตนเอง
เกือบทั้งหมดแล้วจะสามารถได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาทั้งจำนวนได้
ตารางที่ ผ.1 และ ผ.2 ในภาคผนวกแสดงข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
โครงสร้างคา่ ล ดหย่อนตา่ งๆ ของประเทศไทย ในชว่ งราวสอง
ทศวรรษทผี่ า่ นมา จากตารางดงั ก ล่าวจะเห็นได้ว า่ ร ฐั บาลไทย
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มีการปรับล ดอัตราภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา และเพิ่มค่าล ด
หย่อนประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว
การปรับลดอัตราภาษีในขณะที่ปรับเพิ่มรายการและมูลค่า
ของค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งซึ่งอธิบายสัดส่วนที่คงที่ของมูลค่าภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงราว 20 ปีท ี่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของโครงสร้าง
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย ก็คือ
การทมี่ ผี ยู้ นื่ แ บบเพือ่ เสียภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาในสดั ส่วน
ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับก ำลังแ รงงานทั้งป ระเทศ
ดัง รูปที่ 6 ซึ่งนำมาจากงานศึกษาของ วรวรรณ และ
อมรเทพ (2553) แสดงจำนวนผู้ยื่นแ บบเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และสัดส่วนของผู้ยื่นแบบเมื่อเปรียบเทียบ
กับกำลังแรงงานทั้งหมดของประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ
2547-2551
จากรูปท ี่ 6 จะเห็นได้ว่าผ ยู้ ื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามีสัดส่วนอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับจ ำนวนกำลังแ รงงานทั้งหมดของประเทศไทย โดย
ข้อมูลดังกล่าวนี้มีความขัดแย้งก ับข้อมูลจากตารางที่ 8 และ
10 ข้างตน้ เนือ่ งจากตามขอ้ ก ำหนดของกฎหมาย ผูท้ มี่ เี งินได้
จากการจ้างแรงงานเกินก ว่า 50,000 บาทต่อปี ในกรณีโสด
(100,000 บาทตอ่ ป ี ในกรณีส มรส) หรือผ ทู้ มี่ เี งินได้จ ากธรุ กิจ
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รูปที่ 6 จำนวนยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและสัดส่วนต่อกำลังแรงงานทั้งหมด
ปีงบประมาณ 2547 – 2551
ทีม่ า: วรวรรณ และ อมรเทพ (2553)
ÅŒÒ¹ºÒ·

à»ÍÃà«ç¹µ

10

25

9

24

8
7

23

6

22

5
4

21

3

20

2

19

1
0

2547

2548
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕ

2549

2550

2551

ÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕµ‹Í¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ (%)

การคา้ ท วั่ ไปเกินก ว่า 30,000 บาทตอ่ ป ี ในกรณีโสด (60,000
บาทตอ่ ป ี ในกรณีส มรส) มีหน้าท จี่ ะตอ้ งยนื่ แ บบเพือ่ เสียภ าษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
จากข้อมูลในตารางที่ 8 เมื่อประกอบเข้ากับข้อมูล
ในตารางที่ 10 แล้ว ผู้ทมี่ ีหน้าทยี่ ื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานา่ จ ะมสี ดั ส่วนอยูใ่ นระดับเกินก ว่าร อ้ ยละ 60
ของผู้มีงานทำทั้งหมด หรือเกินกว่าร้อยละ 58 ของกำลัง
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แรงงานทั้งหมด3 สิ่งนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ประการหนึ่งว่ามีผู้มี
เงินได้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นผู้มีเงินได้จากภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ ซึง่ ก ระทำการหลบเลีย่ งการเสียภ าษีเงินได้บ คุ คล
ธรรมดา4 การหลบเลีย่ งภาษีล กั ษณะนกี้ อ่ ให้เกิดค วามไม่เป็น
ธรรมตามแนวนอน ซึ่งจะยิ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดการหลบ
เลี่ยงภาษีมากขึ้นในอนาคต
นอกจากประเด็นโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเองแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดเก็บโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดการปรับตัวของ
สัดส่วนมูลค่าภ าษีท ั้งสองในช่วงเวลาราว 20 ปีท ี่ผ่านมา ดัง
จะเห็นได้ในตารางที่ 7 ข้างต้น
Tanzi and Zee (2000) ให้ค วามเห็นว่าค วามแตกต่าง
ระหว่างอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกับอัตราภาษีขั้นสูงสุด
ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาจสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนใน
กลุม่ ร ายได้ส งู สุดด งั ก ล่าวทำการโอนยา้ ยประเภทเงินได้จ าก
3 ผู้มีงานทำของประเทศไทยในช่วงปี 2549-2552 คิดเป็นสัดส่วน
ราวร้อยละ 98 ของกำลังแรงงานทั้งหมด
4 งานศกึ ษาของ สมชยั และ จิร าภร ณ์ (2553) ให้ข อ้ ส รุปใ นประเด็น
นีเ้ ช่นเดียวกัน โดยงานดงั ก ล่าวพยายามประมาณคา่ จ ำนวนผทู้ คี่ วร
เสียภ าษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม (สศส.) ปี 2552 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวมีปัญหา
หลายประการซงึ่ ท ำให้น า่ จ ะได้ต วั เลขจำนวนผทู้ คี่ วรจะตอ้ งเสียภ าษี
เงินได้บุคคลธรรมดาต่ำก ว่าที่ควรจะเป็น
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เงินได้บุคคลธรรมดา ไปสู่เงินได้นิติบุคคล ผ่านการก่อตั้ง
ธุรกิจที่ทำหน้าที่เพียงแค่รองรับรายได้แทนตัวบุคคลดัง
กล่าว ในปัจจุบันความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลกับอัตราขั้นสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 7 ความแตกต่างดัง
กล่าวอาจมีส่วนทำให้เกิดการโอนย้ายระหว่างเงินได้บุคคล
ธรรมดากับเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มคนที่มีรายได้ขั้นสูงสุด
ของประเทศได้
ภาษีท จี่ ดั เก็บบ นเงินได้ป ระเภทดอกเบีย้ เงินฝ ากกเ็ ป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้มีเงินได้จากดอกเบี้ย
เงินฝากสามารถเลือกที่จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 15 ของมลู ค่าเงินได้จ ากดอกเบีย้ เงินฝ าก โดยไม่ต อ้ ง
นำมาคำนวณรวมกบั เงินได้ป ระเภทอนื่ ๆ เพือ่ เสียภ าษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ Tanzi and Zee (2000) ให้ความเห็นว่า
ระบบแบบนี้อาจสร้างปัญหาในกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของ
กิจการบางประเภท โดยที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกิจการ
ดังกล่าวสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ สำหรับคนกลุ่มนี้
การโยกย้ายถ่ายเทรายได้ในลักษณะของการใช้กิจการของ
ตนเองกู้เงินเพื่อนำมาฝากในบัญชีส่วนบุคคลของตนเอง
อาจเป็นช ่องทางในการหลบเลี่ยงภาษีได้ในระดับห นึ่ง
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5
ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างระบบภาษี
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
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จากรู ป ที่ 2 ข้ า งต้ น จ ะเ ห็ น ไ ด้ ว่ า ร ะบบภ าษี ข อง
ประเทศไทยในภาพรวมไม่มีลักษณะของการจัดเก็บภาษีใน
อัตรากา้ วหน้าแ ต่อ ย่างใด การวเิ คราะห์ในสว่ นของงานศกึ ษา
ที่ 4.2 และ 4.3 จะพบว่าสาเหตุหลักอย่างหนึ่งทที่ ำให้อัตรา
การจดั เก็บภ าษีท แี่ ท้จ ริงในภาพรวมของประเทศไทยไม่มกี าร
ปรับต ัวเพิ่มขึ้นในช่วงราว 20 ปีท ผี่ ่านมา น่าจ ะมีสาเหตุม า
จากการปรับต วั ล ดลงของอากรนำเข้า-ส่งอ อก และโครงสร้าง
การจดั เก็บภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาในชว่ งเวลาดงั ก ล่าวของ
ประเทศไทยเป็นห ลัก อย่างไรกต็ าม ลักษณะของการปรับต วั 
ในอตั ราการจดั เก็บภ าษีท แี่ ท้จ ริงในภาพรวมดงั ก ล่าว มิได้เกิด
ขึ้นกับป ระเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวเท่านั้น
รูปที่ 7 มาจากงานศึกษาของ Le, Moreno-Dodson,
and Rojchaichaninthorn (2008) ซึ่งเป็นรูปทแี่ สดงสัดส่วน
รายได้ภาษีต ่อ GDP โดยเฉลี่ยของ
1) กลุ่มประเทศรายได้น ้อย (รายได้ต ่อหัวป ระชากรปี
2548 ต่ำกว่า 826 ดอลลาร์ส หรัฐ)
2) กลุ่ ม ป ระเทศร ายไ ด้ ป านก ลาง (รายไ ด้ ต่ อ หั ว
ประชากรปี 2548 อยู่ระหว่าง 826-10,065 ดอลลาร์ส หรัฐ)
และ 3) กลุม่ ป ระเทศรายได้ส งู (รายได้ต อ่ ห วั ป ระชากร
ปี 2548 อยู่สูงกว่า 10,066 ดอลลาร์ส หรัฐ)
ในช่วงปี ค.ศ. 1994 1998 และ 2003 (พ.ศ. 2537
2541 และ 2546 ตามลำดับ)
ในชว่ งเวลาราว 10 ปีในรปู ท ี่ 7 รายได้ต อ่ ห วั ป ระชากร
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รูปที่ 7 สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP ของกลุ่มประเทศ 
3 กลุ่ม ในปี ค.ศ. 1994 1998 และ 2003
ทีม่ า: Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson, and Jeep Rojchaichaninthorn
(2008)
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ของประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมี
เพียงกลุ่มประเทศรายได้สูงเท่านั้นที่มีแนวโน้มการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย ‘อัตราการจัดเก็บภาษีที่แท้
จริง’ ของกลุ่มป ระเทศนี้เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 21.0 ในปี
2537 เพิ่มข ึ้นเป็นร้อยละ 28.3 ในปี 2541 และเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 29.6 ในปี 2546
ตามนิยามในงานศึกษาของ Le, Moreno-Dodson,
and Rojchaichaninthorn (2008) ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่
ในกลุม่ ป ระเทศรายได้ป านกลาง ซึง่ จ ากขอ้ มูลในรปู ท ี่ 7 เมือ่ 
เปรียบเทียบกับข ้อมูลในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว ่าประเทศไทยมี
การจัดเก็บภาษีในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ
ดังก ล่าว ซึ่งภ าพรวมการจัดเก็บภ าษีท ไี่ม่ได้แ สดงถึงล ักษณะ
ของการจดั เก็บภ าษีในอตั รากา้ วหน้า ยังค งเป็นล กั ษณะรว่ มกนั 
ของกลุ่มป ระเทศรายได้ปานกลางนี้
เราสามารถคาดการณ์ได้ร ะดับห นึง่ ว า่ ผลกระทบจาก
การปรับตัวลดลงของอากรนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทย
นั้นจะอยู่ในระดับที่ลดลงในอนาคต เนื่องจากสัดส่วนการ
จัดเก็บอากรนำเข้า-ส่งออกดังกล่าวในปัจจุบันมีระดับที่ลด
ลงเหลือเพียงราวร้อยละ 4-5 ของรายได้ทั้งหมดที่รัฐบาล
จัดเก็บเพียงเท่านั้น ซึ่งมูลค่าอากรนำเข้า-ส่งออกที่ลดลง
ดังกล่าวอาจสามารถทดแทนได้โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ภาษีม ูลค่าเพิ่ม ตามการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
การปรับโครงสร้างระบบภาษีของประเทศไทยเพื่อ
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นำไปสู่การจัดเก็บในลักษณะอัตราก้าวหน้ามากขึ้นนั้น
จำเป็นจะต้องพุ่งเป้าความสนใจไปที่การปรับโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นหลัก
ในส่วนของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดานั้น ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่การสร้างความ
มีส่วนร่วมที่เพิ่มม ากขึ้น โดยผ่านเครื่องมือ อาทิ
1) ยกเลิกรายการค่าลดหย่อนหลายๆ ประเภททิ้ง
ไป
2) ยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีในขั้นรายได้แรก
ของผู้มเีงินได้
3) การปรับเพิ่มฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายการค่าลดหย่อนประเภท
ต่างๆ ในชว่ งเวลาราว 20 ปีท ผี่ า่ นมา ได้ม สี ว่ นทำให้ล กั ษณะ
ของการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ที่ใช้สิทธิค่าลดหย่อน
หลายๆ ประเภท อาทิ การซื้อก องทุน LTF-RMF การหักค่า
ดอกเบี้ยเงินก ู้ซื้อบ ้าน หรือก ารหักเบี้ยจ่ายกรมธรรม์ป ระกัน
ชีวติ จะตอ้ งเป็นผ ทู้ มี่ รี ายได้ส งู ก ว่า 20,000 บาทตอ่ เดือน ซึง่ 
จากข้อมูลในตารางที่ 8 และ 9 แล้วเป็นกลุ่มผมู้ ีรายได้สูงสุด
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ร้อยละ 30 ของประเทศไทย การยกเลิกค า่ ล ดหย่อนประเภท
ต่างๆ จะทำให้กลไกของการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งน่าจะมี
ส่วนช่วยให้ระบบภาษีของประเทศไทยสามารถทำหน้าที่ใน
การลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศได้ส ่วนหนึ่ง
การยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ
แรกของผมู้ เี งินได้ ก็เป็นอ กี อ งค์ป ระกอบหนึง่ ท นี่ า่ จ ะชว่ ยเพิม่ 
การมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีของผู้มีรายได้ในประเทศไทย
ได้ โดยเนื่องจากเงินได้ที่จะถูกนำมาคำนวณเพื่อเป็นฐาน
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะอยู่ในรูป
ของ ‘เงินได้สุทธิ’ ภายหลังก ารหักค่าใช้จ่าย (60,000 บาท
ต่อคน) และค่าลดหย่อน (30,000 บาทต่อคน) ออกไปแล้ว
เงินได้สุทธิในส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่เกินมาจากการใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในกรณีที่รัฐบาลเห็นว ่าค่า
ใช้จ่ายของประชาชนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ก็น่าจะทำการ
ปรับเงินห ักค่าใช้จ่าย หรือค ่าลดหย่อนส่วนบุคคลออกไปให้
ชัดเจนมากกว่า
การยกเว้นก ารเก็บภ าษีในขั้นเงินได้ส ุทธิแ รกนี้แท้จริง
แล้วให้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีรายได้สูงในระดับสูงกว่ากลุ่ม
ผู้มีรายได้ต่ำ นั่นค ือ ในกรณีทผี่ ู้มีเงินได้มีเงินได้ส ุทธิในปีนั้น
เกินก ว่า 150,000 บาท จะได้ร ับการยกเว้นภาษีในขั้นเงินได้
สุทธิแรกเต็มจำนวนเงิน 5% X 150,000 = 7,500 บาท ใน
ขณะที่ผู้มีเงินได้สุทธิในปีนั้นในระดับต่ำก ว่า 150,000 บาท
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จะได้รับการยกเว้นภาษีในขั้นเงินได้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
ที่น้อยกว่า
งานศึกษาของ Tanzi and Zee (2000) มีข้อสรุป
ประการหนึ่งว่า จากประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลักษณะการจัดเก็บ
ภาษีอ ตั รากา้ วหน้า สามารถทำได้ผ า่ นการลดจำนวนขนั้ ข อง
ภาษีลง ในขณะที่ลดรายการค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ ลง
ไปพร้อมกันด้วย การลดความยุ่งยากในการคำนวณมูลค่า
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้การ
จัดเก็บภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยเสริมลักษณะการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าใน
โครงสร้างการจัดเก็บภ าษีด ังกล่าวได้
การปรับเพิ่มฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในที่นี้
หมายถึง การพยายามชักจูงให้ผู้ที่มีรายได้ในระดับที่เข้า
ข่ายการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่อาจมีเงินได้จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ ให้หันมายื่นแบบแสดง
รายการเพือ่ เสียภ าษีให้เพิม่ ม ากขนึ้ การปรับเพิม่ ฐ านภาษีใน
ลักษณะนจี้ ะชว่ ยสร้างความเป็นธ รรมในแนวนอนของระบบ
การจดั เก็บภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาให้เพิม่ ม ากขนึ้ การปรับ
เพิ่มฐานภาษีในลักษณะนี้สามารถทำได้ผ่านการให้สิทธิ
ประโยชน์บ างประการแก่ผ ยู้ นื่ แ บบแสดงรายการเพือ่ เสียภ าษี
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อาทิ การเสนอบริการสาธารณะที่สำคัญบางประเภทให้กับ
ผู้ที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือ การ
เพิม่ บ ทลงโทษและเพิม่ ก ารกวดขันในการตรวจสอบผทู้ หี่ ลีก
เลี่ยงการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา เป็นต้น
ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
เงินได้นิติบุคคลนั้น มีประเด็นสำคัญอยูส่ องประการ
1) ปรับปรุงก ารให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ให้ก ับ
นักลงทุนประเภทต่างๆ
2) การปิดกั้นช่องทางการหลบเลี่ยงภาษีผ่านความ
เหลื่อมล้ำระหว่างโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากป ระสบการณ์ ข องห ลายป ระเทศนั้ น การใ ห้ 
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไม่ได้ก่อให้เกิดการไหลเข้าของ
ลงทุนท างตรงจากตา่ งประเทศอย่างมปี ระสิทธิภาพมากนกั 5
นอกจากนนั้ ในปจั จุบนั ย งั ด เู หมือนวา่ ม กี ารให้ส ทิ ธิป ระโยชน์
ทางภาษีเพือ่ ส ง่ เสริมก ารลงทุนให้ก บั น กั ล งทุนห รือน ติ บิ คุ คล
ภายในประเทศอีกด้วย สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวก่อ
ให้เกิดค วามไม่เป็นธ รรมทางภาษีท งั้ ในแนวตงั้ แ ละแนวนอน
โดยเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสามัญในนิติบุคคลที่ได้สิทธิ
ประโยชน์ด งั ก ล่าว ซึง่ ม กั จ ะเป็นกลมุ่ ผ มู้ รี ายได้ส งู ข องประเทศ
สามารถได้รับรายได้จำนวนมากที่ได้รับการยกเว้นภาษี
5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใ นงานของ Shah (1995) Zee, Stotsky,
and Ley (2002) และ Gropp and Kostial (2000)
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ทั้งจำนวน จากเงินปันผลของกิจการดังกล่าว
ความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ
อัตราภาษีขั้นสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาจเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการโอนย้ายถ่ายเทรายได้เพื่อ
การหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งการหลีกเลี่ยงในลักษณะนี้เป็นต้นเหตุ
ของความไม่เป็นธรรมตามแนวนอนของระบบภาษีไทย
นอกจากนั้นแล้วการหลีกเลี่ยงภาษีลักษณะดังกล่าวยังลด
ประสิทธิภาพของลักษณะการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าอีก
ด้วย การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้น ิติบุคคลจึงควรคำนึง
ถึงช่องว่างระหว่างอัตราภาษีดังกล่าวกับอัตราขั้นสูงสุดของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ภาวิน ศิริประภานุกูล
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6
บทสรุป
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ระบบภาษีท ี่มีความเป็นธรรมนั้น ควรทจี่ ะมลี ักษณะ
ของความเป็นธรรมทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง นั่นคือ ผู้ที่
มีความสามารถในการจ่ายเท่าเทียมกันก็ควรจะมีภาระใน
การจ่ายภาษีในระดับเดียวกัน ในขณะที่ผทู้ มี่ ีความสามารถ
ในการจา่ ยสงู ก ว่าค วรทจี่ ะมภี าระในการจา่ ยภาษีในระดับส งู 
กว่า นอกจากนั้นในกรณีทรี่ ัฐบาลต้องการใช้ระบบภาษีเพื่อ
เป็นเครือ่ งมอื ในการลดความเหลือ่ มลำ้ น นั้ ระบบภาษีค วรที่
จะมลี ักษณะของการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าอ ีกด้วย
จากข้อมูลภาพรวมในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าระบบภาษีของไทยมีลักษณะของความเป็นธรรม
ในแนวนอน แต่ไม่มีลักษณะของการประยุกต์ใช้อัตราภาษี
ในลักษณะก้าวหน้าแต่อย่างใด อัตราภาษีที่จัดเก็บจริงใน
ช่วงตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมานั้นอยูใ่นระดับทคี่ งที่ ถึงแม้ว่า
ข้อมูลรายได้ประชากรของประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนราวหนึ่งเท่าต ัว
จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้จัดเก็บของรัฐบาล
ไทย จะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากฐานการบริโภค
ของประชากรไทย ในขณะทโี่ ครงสร้างทปี่ ระยุกต์ใช้อ ตั ราภาษี
แบบก้าวหน้าอย่างชัดเจนเพียงอย่างเดียวของประเทศไทย
นัน้ (ภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดา) คิดเป็นส ดั ส่วนเพียงราวรอ้ ย
ละ 10-12 ในช่วงราว 20 ปีท ี่ผ่านมา
การพิจารณาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในรายละเอียด จะเห็นได้ว่า มีการลดหย่อนภาษี
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หลายๆ ประเภทและการยกเว้นภาษี ซึ่งทำให้แม้แต่ผู้ที่มี
เงินได้ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยยังอาจได้รับยกเว้นการจ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวน นอกจากนั้นจะเห็น
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีและโครงสร้างการลด
หย่อนที่ผ่านมาน่าจะมีส่วนทำให้ภาระการจ่ายภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประชากรไทยลดลง
นอกจากนั้นแล้ว ระบบภาษีไทยยังมีส่วนประกอบ
หลายๆ อย่างที่ขาดหายไป ดังทไี่ด้อธิบายไว้ในส่วนที่ 2.2
ระบบภาษีที่มีความเป็นธรรมตามแนวนอน อาจจำเป็นจะ
ต้องมสี ่วนประกอบของ ‘ภาษีมรดก’ เพื่อทจี่ ะเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการกับการโอนย้ายความสามารถในการจ่ายไปสู่
รุน่ ล กู ห รือร นุ่ ห ลาน โดยเพือ่ ไม่ให้เกิดก ารชะลอการจา่ ยภาษี
ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกควรจะ
อยู่ในลักษณะของการจัดเก็บ ณ ช่วงเวลาของการถ่ายโอน
มรดกโดยทันทีอีกด ้วย
เพื่อความเป็นธรรมของระบบภาษีทั้งแนวนอนและ
แนวดิ่ง ฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณภาระภาษีของผู้จ่าย
ภาษีแต่ละคนควรที่จะมีลักษณะที่ครอบคลุม ในประเด็นนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยยังมีช่องโหว่อยู่
โดยในส่วนทเี่ห็นได้อย่างชัดเจน คือ ยังไม่มีการจัดเก็บภาษี
ดังก ล่าวบนฐานกำไรของสว่ นเกินท นุ หรือ Capital Gain จาก
เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ภาษี บ นฐ านท รั พ ย์ สิ น ข องป ระเทศไทยยั ง มี ก าร
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ประยุกต์ใช้ไม่ม ากนกั และอาจเป็นช อ่ งทางในการเพิม่ ร ายได้
ภาษีให้กับร ัฐบาลเป็นจำนวนมาก
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ตารางที่ ผ.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ปีภาษี 2535 – 2551
ที่มา: บางส่วนของตารางที่ 10.1 ในงานศึกษาของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อมรเทพ
จาวะลา. 2553. การศกึ ษาความไม่เท่าเทียมกนั ในการจา่ ยภาษีทางตรงกบั ภาระของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล, รายงานวิจัยเพื่อเสนอสำนักงานสำนักงานกองทุนส นับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.

ปีภาษี 2535
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
1-150,000
5
150,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ปีภาษี 2536
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
1-100,000
5
100,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ปีภาษี 2542
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
1-50,000
ยกเว้น
50,001-100,000
5
150,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ปีภาษี 2546
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
0-80,000
ยกเว้น
80,001-100,000
5
100,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ปีภาษี 2547
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
0-100,000
5
100,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ปีภาษี 2551
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
0-150,000
ยกเว้น
150,001-500,000
10
500,001-1,000,000
20
1,000,001-4,000,000
30
4,000,001 บาทขึ้นไป
37

ตารางที่ ผ.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2533-2551

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

รอยละ 30 ของรายได
พึงประเมินแตไมเกิน
50,000 บาท

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´Œ

15,000 บาท

ºØµÃ

20,000 บาท

30,000 บาท

คนละ 15,000 บาท หรือ 17,000 บาท แลวแตกรณี

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ

ไมเกิน 7,000 บาท

ไมเกิน 10,000 บาท

สวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาทหักได
ไมเกินเงินไดหลังจากหักคาใชจาย แตไมเกิน 40,000 บาท

à§Ô¹ÊÐÊÁ¨‹ÒÂà¢ŒÒ
¡Í§·Ø¹
ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾

ไมเกิน 7,000 บาท

ไมเกิน 10,000 บาท

สวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาทหักได
ไมเกิน 290,000 บาท ทั้งนี้สวนนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤

2551

รอยละ 40 ของรายไดพึงประเมิน แตไมเกิน 60,000 บาท

คนละ
คนละ
7,000 บาท
10,000 บาท
หรือ 9,000 บาท หรือ 12,000 บาท
แลวแตกรณี
แลวแตกรณี

´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ
«×éÍ àª‹Ò«×éÍ ËÃ×ÍÊÃŒÒ§ ไมเกิน 7,000 บาท
ÍÒ¤ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÏ

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2537-2542

2536

2535

2534

2533

ที่มา: ตารางที่ 10.2 ในงานศึกษาของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อมรเทพ
จาวะลา. 2553. การศึกษาความไม่เท่าเทียมกันในการจ่ายภาษีทางตรง
กับภาระของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล, รายงานวิจัยเพื่อเสนอ
สำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ไมเกิน 10,000 บาท

ไมเกิน 50 ,000 บาท

คาซื้ออาคารไมเกิน
100,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมเกิน
50,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมเกิน
50,000 บาท

สวนแรกหักได 10,000 บาท
สวนที่เกิน 10,000 บาทหักได
ไมเกินเงินไดหลังจากหักคาใชจาย
แตไมเกิน 90,000 บาท
สวนแรกหักได 10,000 บาท
สวนที่เกิน 10,000 บาทหักได
ไมเกิน 490,000 บาท ทั้งนี้สวนนี้
ตองไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง
ไมเกิน
100,000 บาท

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินได หลังจากหักคาใชจาย คาลดหยอนตางๆ แลว

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2537-2542

2536

2535

2534

2533

ตารางที่ ผ.2 (ต่อ)

à§Ô¹ÊÐÊÁ ¡º¢.

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท

à§Ô¹ÊÐÊÁ¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË
¤ÃÙãËÞ‹áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹àÍ¡ª¹

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท

เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
à¾×èÍ¡ÒÃàÅÕéÂ§ªÕ¾

เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดเมื่อรวมกับเงินสะสม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุน กบข.
แลวไมเกิน 300,000 บาท

¡Í§·Ø¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

ตามที่จายจริง

ไมเกิน 5,400 บาท ไมเกิน 7,200 บาท

เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 15
ของเงินไดเมื่อรวมกับเงินสะสม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุน กบข.
หรือกองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน
แลวไมเกิน 500,000 บาท
ยกเวนมีการซื้อหนวยลงทุน
1 ต.ค.-31 ธ.ค. 51
จะไดรับการยกเวนทั้งหมดไมเกิน
700,000 บาท

ไมเกิน 9,000 บาท

¤‹ÒÅ´ËÂ‹Í¹ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò

30,000 บาท

àºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò

ไมเกิน 15,000 บาท

à§Ô¹¤‹Òª´àªÂ·Õèä´ŒÃÑºµÒÁ¡®ËÁÒÂ

เฉพาะสวนที่ไมเกินคาจางหรือเงินเดือนคาจางของการทำงาน 300 วันสุดทาย
แตไมเกิน 300,000 บาท

¼ÙŒÁÕà§Ô¹ä´ŒµÑé§áµ‹ÍÒÂØ 65 »‚¢Öé¹ä»

190,000 บาท

¤Ù‹ÊÁÃÊÍÒÂØµÑé§áµ‹ 65 »‚¢Öé¹ä»áÅÐÁÕà§Ô¹ä´Œ

190,000 บาท

à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

2 เทาของจำนวนเงินที่ไดจายไปจริง
แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินรายไดคงเหลือ

à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¡ÕÌÒ

0
ของเงินรายไดคงเหลือ

¡Í§·Ø¹ÃÇÁËØŒ¹ÃÐÂÐÂÒÇ

หักไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดเฉพาะสวน
ที่ไมเกิน 300,000 บาท

หักไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินได
เฉพาะสวนที่ไมเกิน 5 00,000 บาท
ยกเวนมีการซื้อหนวยลงทุน
1 ต.ค.-31 ธ.ค. 51
จะไดรับการยกเวนทั้งหมดไมเกิน
700,000 บาท

