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คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณสำนัก งำนเศรษฐกิ จกำรคลัง ในฐำนะผูส้ ่ ง เสริ มและสนับ สนุ นกำรทำวิจยั ทั้ง นี้
ตลอดระยะเวลำของกำรวิ จ ัย เรื่ องนี้ คณะผูว้ ิ จ ัย ได้รั บ ควำมเมตตำและค ำแนะน ำต่ ำ งๆ จำกคุ ณลำวัล ย์ ภู วรรณ์
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักนโยบำยภำษี และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผูอ้ ำนวยกำรสำนักนโยบำยพัฒนำระบบกำรเงินภำค
ประชำชน สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ที่เพิ่มมุมมองงำนวิจยั ชิ้นนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิง่ ขึ้น
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรกำกับและพิจำรณำตรวจรับงำนวิจยั รวมทั้ง ศ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญ
วงศ์ศกั ดิ์ และ ดร.ภำวิน ศิริประภำนุ กูล ผูท้ รงคุณวุฒิและผูว้ ิพำกษ์งำนวิจยั สำหรับคำแนะนำและข้อคิดจนทำให้
งำนวิจยั ชิ้นนี้สำเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ท้ำยที่สุดผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คุณวำสนำ สิ นเสถียรพร คุณรัตนำภรณ์ วัชรสิ นธุ์ และคุณส่ งศรี ศรี สุโข ที่ช่วย
ประสำนงำนต่ำงๆ ด้วยควำมรำบรื่ นตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ
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คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ในฐำนะผูส้ ่ งเสริ มและสนันสนุ นกำรทำวิจยั ทั้งนี้
ตลอดระยะเวลำของกำรวิจยั เรื่ องนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้รับควำมเมตตำและคำแนะนำต่ำงๆ จำกคุ ณลำวัลย์ ภูวรรณ์
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักนโยบำยกำรออมและกำรลงทุน และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผูอ้ ำนวยกำรสำนักนโยบำย
ภำษี สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ที่เพิ่มมุมมองของงำนวิจยั ชิ้นนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิง่ ขึ้น
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณคณะกรรมกำรกำกับ และพิจำรณำตรวจรั บงำนวิจยั รวมทั้ง ศ.ดร.เกรี ยงศัก ดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ และ ดร.ภำวิน ศิริประภำนุกูล ผูท้ รงคุณวุฒิและผูว้ ิพำกษ์งำนวิจยั สำหรับคำแนะนำและข้อคิดจน
ทำให้งำนวิจยั ชิ้นนี้สำเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ท้ำยที่สุดผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ คุ ณวำสนำ สิ นเสถี ยรพร คุ ณรัตนำภรณ์ วัชรสิ นธุ์ และคุ ณส่ งศรี ศรี สุโข
ที่ช่วยประสำนงำนต่ำงๆ และอำนวยควำมสะดวกตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ
คณะผูว้ จิ ยั
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บทสรุปผู้บริหาร
ด้วยเหตุที่ระบบตลำดเสรี ไม่อำจทำหน้ำที่แก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกระจำย
รำยได้ได้อย่ำงสมบูรณ์ รั ฐจึงต้องมีบทบำทสำคัญในกำรทำหน้ำที่ แบ่งสรรปั นส่ วนรำยได้ใหม่ ด้วยกำรดึ งเอำ
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำรำยได้ของผูค้ นมำแปลงรู ปเป็ นภำษี อำกร เพื่อนำมำจัดสรรแก่คนที่ ดอ้ ยกว่ำใน
สังคมในรู ปของสวัสดิกำร ซึ่ งแม้วำ่ ในช่วงประมำณ 10 ปี ที่ผำ่ นมำรำยจ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรของรัฐบำลไทยได้
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องและมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต แต่ดว้ ยข้อจำกัดเกี่ยวกับฐำนข้อมูลของ
ประชำกร โดยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ทำให้รัฐบำลไม่สำมำรถกำหนดนโยบำยแก้ปัญหำควำมยำกจนให้ตรง
กลุ่มเป้ ำหมำยได้ บ่อยครั้งที่รัฐบำลเลือกวิธีกำรช่วยเหลือคนยำกจนและด้อยโอกำสในลักษณะกำรให้อย่ำงถ้วน
หน้ำเท่ำกัน แต่กำรจัดสวัสดิกำรโดยขำดกำรตรวจสอบรำยได้ของผูร้ ับประโยชน์ยอ่ มทำให้รัฐบำลมีภำระรำยจ่ำย
สู งเกิ นจำเป็ น (เพรำะงบประมำณถู กจัดสรรไปยังผูท้ ี่ไม่จนจริ ง) ประกอบกับกำรที่ระบบภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำในปั จจุบนั ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อคนจนที่อยู่นอกระบบภำษีเท่ำที่ควร กล่ำวคือ คนจนที่อยูน่ อกระบบ
ภำษีไม่มีภำระภำษี จึงไม่มีเหตุที่ตอ้ งบรรเทำภำระภำษีให้ (ไม่ได้ใช้สิทธิ หกั ค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนต่ำงๆ) คน
จนเหล่ำนี้จึงไม่ได้รับประโยชน์จำกมำตรกำรบรรเทำภำระภำษีเท่ำเทียมกับผูท้ ี่อยูใ่ นระบบภำษี
งำนวิจยั นี้จึงศึกษำถึงแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนโดยเจำะจงไปที่คนจนตัวจริ ง (Targeting
for the Poor) ผ่ำนระบบภำษีที่เรี ยกว่ำ Negative Income Tax (NIT) ซึ่ งเป็ นกำรที่รัฐให้ควำมช่วยเหลือแก่ผมู ้ ี
รำยได้นอ้ ยด้วยกำรจัดสรรเงินโอนให้เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ โดย
วิธีกำรประสำนระบบภำษีอำกรและระบบสวัสดิกำรให้เป็ นหนึ่งเดียว ซึ่ ง กำรใช้นโยบำยกำรคลังทั้งด้ำนรำยได้
(Positive Income Tax) และรำยจ่ำย (NIT) ประกอบกัน จะส่ งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ที่เท่ำเทียมกันมำกกว่ำ
กำรใช้เครื่ องมือทำงกำรคลังด้ำนรำยได้แต่เพียงอย่ำงเดียว
กำรโอนเงินของ NIT อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขว่ำ ผูท้ ี่ได้รับเงินโอนจะต้องทำงำน และยื่นแบบแสดงรำยกำร
เงินได้บุคคลธรรมดำเช่นเดียวกับกำรเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (นัน่ คือ Positive Income Tax) เพื่อตรวจสอบ
ว่ำเป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควรจริ งๆ ด้วยเหตุน้ ี ภำษีอำกรจึงไม่ได้ทำหน้ำที่เพียงกำร
จัดเก็บรำยได้เข้ำรัฐเท่ำนั้น แต่ยงั ทำหน้ำที่จดั สวัสดิกำรให้แก่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ย อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนกำร
จัดสวัสดิกำรโดยรัฐ ซึ่ งถื อเป็ นหน้ำที่ของรัฐและเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของสมำชิ กในสังคมที่จะได้รับควำมเท่ำ
เทียมกันทำงโอกำสที่จะแสวงหำชีวติ ที่ดี ลดควำมแตกต่ำงทำงสังคมและเศรษฐกิจ และลดช่องว่ำงควำมสัมพันธ์
ที่ไม่เสมอภำคอันเนื่องมำจำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม
งำนวิจยั นี้ เป็ นกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำร รำยงำนกำรวิจยั ที่เกี่ ยวกับระบบ NIT ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และเอกสำรอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วทำกำรคัดเลื อกองค์ควำมรู ้ กำหนดหลักกำรและข้อเสนอแนะ
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แนวคิดและวิธีกำรของ NIT ที่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมไทย สำหรับกำรศึกษำมำตรกำร NIT ของ
แต่ละประเทศเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับใช้ในประเทศไทยเป็ นกำรคัดเลื อกแนวทำงจำกประเทศที่มีกำรใช้
มำตรกำร NIT ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OECD (คือ สหรัฐอเมริ กำ นิ วซี แลนด์ สหรำช
อำณำจักร อิสรำเอล ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ สวีเดน แคนำดำ) โดยประเทศเหล่ำนี้ กระจำยอยูใ่ นทวีปต่ำงๆ ทัว่ โลก
อันจะสะท้อนถึงควำมหลำกหลำยของกำรออกแบบมำตรกำร NIT ภำยใต้ลกั ษณะสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง
ที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรศึกษำมีควำมครอบคลุ มมำกขึ้น งำนวิจยั นี้ ได้เลือกประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ น
สมำชิก ASEAN และเป็ นประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
ผลกำรศึกษำระบบ NIT ของประเทศต่ำงๆ จำนวน 9 ประเทศ พบว่ำ จุดเริ่ มต้นของมำตรกำรดังกล่ำว
เป็ นไปเพื่อเป้ ำหมำยหลัก 2 เป้ ำหมำย คือ กำรเพิ่มอุปทำนแรงงำน และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ โดย
มำตรกำร NIT ของแต่ละประเทศมีลกั ษณะและเงื่อนไขแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ กลุ่มเป้ ำหมำยส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่ม
วัยแรงงำนที่มีอำยุแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสิ นใจของรัฐบำลในแต่ละประเทศ ในขณะที่
อัตรำกำรจ่ำยเงิ นโอนนอกจำกจะขึ้นอยู่กบั รำยได้แล้ว ยังอำจขึ้นอยู่กบั สถำนะกำรสมรส จำนวนบุตร อำยุบุตร
และควำมทุพพลภำพ และอัตรำกำรจ่ำยเงินโอนยังแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงรำยได้ นอกจำกนี้ ประเทศต่ำงๆ มัก
กำหนดอัตรำเงิ นโอนโดยแบ่งเป็ น 3 ช่ วง โดยมีกำรจ่ำยเงิ นโอนในอัตรำที่เป็ นบวกในช่ วงแรก (ช่ วง Phase-in)
และเมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นถึ งระดับหนึ่ งก็จะจ่ำยเงินโอนเป็ นจำนวนคงที่ (ช่วง Plateau) แล้วหลังจำกนั้นจะจ่ำยเงิ น
โอนเป็ นอัตรำที่ลดลง (ช่วง Phase-out) จนกระทัง่ รำยได้เพิ่มสู งขึ้นถึงระดับหนึ่ ง กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวจะสิ้ นสุ ดลง
ซึ่ งกำรจ่ำยเงินโอนในลักษณะนี้ สะท้อนว่ำ รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนควบคู่กบั
กำรลดควำมเหลื่ อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ อย่ำงไรก็ดี ในบำงประเทศ (เช่ น สวีเดน) รัฐบำลมุ่งเน้นเป้ ำหมำย
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน จึงจ่ำยเงินโอนโดยไม่มีช่วงที่อตั รำลดลง (ช่วง Phase-out) นอกจำกนี้ ประเทศ
ส่ วนใหญ่ยงั ให้ควำมสำคัญกับทุ กพื้นที่ในประเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน กล่ ำวคื อ กำรจ่ำยเงิ นของแต่ละพื้นที่ ใน
ประเทศจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน ยกเว้นประเทศอิสรำเอลและแคนำดำ ที่อำจกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่ำงกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละพื้นที่
ลักษณะที่สำคัญของ NIT ในแต่ละประเทศสำมำรถสรุ ปได้ดงั ตำรำงต่อไปนี้
เงือ่ นไขของ NIT
1. ปี ที่เริ่มใช้ NIT (พ.ศ.)
2. อายุของผู้ที่มีสิทธิได้รับ
NIT
3. ส่ วนหนึ่งของ NIT เป็ น
การสมทบเงินในกองทุน

สหรัฐ
อเมริกา
2518

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

2552

2550

สหราช
อาณาจักร
2545

-

-

> 35

-

-



อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาหลีใต้

สวีเดน

แคนาดา

2551

2543

2551

2550

2550

> 25

> 21

-

-

-

> 19

-

-

-

-

-

-
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เงือ่ นไขของ NIT
สารองเลีย้ งชีพ
4. NIT สัมพันธ์ กบั สถานะ
การสมรส
5. NIT สัมพันธ์ กบั จานวน
บุตรและอายุบุตร
6. NIT สัมพันธ์ กบั อายุของ
ผู้มีสิทธิรับ NIT
7. NIT สัมพันธ์ กบั
ความพิการ
8. มีเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การครอบครองที่ดนิ และ
สิ่ งปลูกสร้ าง
9. ช่ วง Phase-in เริ่มต้ นจาก
รายได้บาทแรก
10. ช่ วง Phase-in เริ่มต้ น
จากรายได้จานวนหนึ่ง
ซึ่งมากกว่าบาทแรก
11. มีช่วง Plateau
12. ช่ วง Plateau เริ่มต้ นจาก
รายได้บาทแรก
13. มีช่วง Phase-out
14. เงือ่ นไขของ NIT
แตกต่ างกันในพืน้ ที่
ต่ างๆ ของประเทศ

สหรัฐ
อเมริกา

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

สหราช
อาณาจักร
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รำยงำนกำรวิจยั ฉบับนี้ เสนอว่ำ ในกำรนำมำตรกำร NIT มำประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยนั้น ควรเริ่ มต้น
จำกรู ปแบบที่ง่ำย เนื่องจำกประชำกรไทยที่มีรำยได้นอ้ ยยังมีควำมรู้ในเรื่ องของกำรยื่นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ไม่มำกนัก จึงไม่ควรกำหนดเงื่อนไขของมำตรกำร NIT ให้ซบั ซ้อนจนเกินไป เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ
และมีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นกำร โดยกำรจ่ำยเงินโอนควรให้เป็ นรำยบุคคล โดยไม่ผกู กับสถำนะกำรสมรส
จำนวนบุตร หรื อควำมทุ พพลภำพ สำหรั บกำรกำหนดอำยุของผูม้ ี สิทธิ เข้ำโครงกำรนั้นควรอิ งกับกฎหมำย
คุม้ ครองแรงงำน นัน่ คือ ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 15 ปี นอกจำกนี้ เพื่อไม่ให้เกิดควำมลักลัน่ ในกำรใช้มำตรกำร NIT
ระหว่ำงพื้นที่ต่ำงๆ ก็ควรบังคับใช้ NIT ทัว่ ประเทศภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน ในประกำรสำคัญเมื่อพิจำรณำรำยได้
ของคนไทยแล้วจะพบว่ำ คนไทยส่ วนใหญ่มีรำยได้ค่อนข้ำงต่ำและกำรกระจำยรำยได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้น กำร
ง

จ่ำยเงินโอนควรมุ่งเป้ ำหมำยไปที่กลุ่มคนที่มีรำยได้ต่ำ ดังนั้น อัตรำกำรจ่ำยเงินโอนควรลดลง (Phase-out) เมื่อ
แรงงำนมีรำยได้สูงขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้ว
ข้อเสนอ NIT ของไทยมีลกั ษณะดังรู ปต่อไปนี้

จะเห็นได้วำ่ ผูม้ ีเงินได้ในช่วงที่ 1 จะมีแรงจูงใจให้ทำงำนมำกขึ้น เพรำะหำกตนเองขยันขึ้น ก็จะได้รับ
เงินโอนจำกรัฐบำลมำกขึ้น และหำกยิ่งทำงำนมำกขึ้นจนกระทัง่ ตนเองมีเงินได้มำกกว่ำ 15,000 บำท ก็จะได้รับ
เงินโอนจำกรัฐบำลมำสมทบอีก 5,000 บำท และเมื่อเขำมีเงินได้สูงเงิน 50,000 บำทแล้ว เขำก็จะไม่ได้รับเงินโอน
จำกรัฐบำลอีกต่อไป ดังนั้น มำตรกำร NIT เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนแต่ละคนใช้ควำมพยำยำมในกำร
ทำงำนอย่ำงเต็มที่ กล่ำวคือ หำกได้ทำเต็มที่แล้ว แต่ยงั คงมีรำยได้ไม่เพียงพอ รัฐบำลก็ค่อยยื่นมือเข้ำไปช่วยเหลือ
ดังนั้นจึงใช้งบประมำณไม่มำกนักเมื่อเทียบกับงบประมำณที่เกี่ยวกับสวัสดิกำรด้ำนอื่นๆ โดยมำตรกำร NIT ตำม
ข้อเสนอดังกล่ำว คำดว่ำจะใช้งบประมำณทั้งสิ้ นประมำณ 7 หมื่นล้ำนบำท/ปี และจะทำให้จำนวนคนจนในไทยมี
จำนวนลดลงอย่ำงน้อย 2.4 ล้ำนคน เท่ำกับว่ำคนจนในไทยจะลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 28 นอกจำกนี้ แบบจำลอง
เศรษฐกิ จมหภำคของสำนักงำนเศรษฐกิ จกำรคลังได้ช้ ี ว่ำ กำรดำเนิ นมำตรกำร NIT ในรู ปแบบนี้ จะส่ งผลให้
เศรษฐกิจไทยมีอตั รำกำรเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.4 จำกกรณี ฐำน และจะทำให้อตั รำกำรเติบโตของรำยได้
รัฐบำลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.42 จำกกรณี ฐำนอีกด้วย
โดยสรุ ปแล้ว NIT เป็ นกำรรวมระบบภำษีและระบบสวัสดิกำรเข้ำด้วยกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรระบุ
ตัวผูส้ มควรได้รับกำรช่ วยเหลือ (Targeting for the Poor) หรื อก็คือเป็ นกำรนำวิธีกำรกำหนดเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ
รำยได้ (Means Test) มำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจสอบรำยได้เพื่อ โอนเงิ นสดไปยังกลุ่มบุคคลที่ยำกจนและ
จ

สมควรได้รับเงินช่วยเหลืออย่ำงแท้จริ ง ดังนั้น NIT จึงสำมำรถเข้ำมำแทนที่หรื อใช้ควบคู่กบั ระบบสวัสดิกำรใน
ปั จจุบนั ได้ ซึ่ งคุณูปกำรที่สำคัญของมำตรกำร NIT คือ กำรวำงระบบฐำนข้อมูลและพัฒนำกลไกในกำรนำภำค
นอกทำงกำรเข้ำสู่ ระบบภำษี อันจะช่ วยขยำยฐำนภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำได้ นอกจำกนี้ ยงั เป็ นกำรจูงใจให้
บุคคลพึ่งพำตนเองมำกกว่ำกำรตั้งตำรอรับสวัสดิกำร (เปลี่ยนจำก Welfare ไปเป็ น Workfare) อีกทั้งยังมีตน้ ทุน
ในกำรบริ หำรจัดกำร (Administrative Cost) ต่ำ ในประกำรสำคัญกำรระบุตวั ผูท้ ี่สมควรได้รับควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำลได้ถูกต้อง จะช่วยให้รัฐบำลใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลในที่สุด
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Executive Summary
Since the free market system could not solve poverty and income inequality problems, government
has to play a role in income redistribution. This study proposes a workfare program through current personal
income tax system where citizens earning below a certain amount who are also actively working will receive
supplemental pay from the government instead of paying taxes to the government. This system is called
Negative Income Tax (NIT). Through NIT, tax system is not just about collecting revenues but also about
offering benefits to the poor. If all citizens should have equal opportunities to live a better life, NIT is a tool to
guarantee minimum income for all citizens, as well as to reduce poverty and income inequality problems.
In Thailand, although income inequality situation has been gradually improved during the past 10
years, the government welfare programs could not target at the poor due to limited database of who the poor
are nd where the poor live. Regrettably, the government has spent enormous amount of money in welfare
programs but has not yet utilised an existing tool of personal income tax system in improving the quality of life
of low income people, which NIT is able to offer.
The methodology of this study involves researching secondary data on NIT studies and experiences
both domestic and international. Nine countries (i.e., the United States of America, New Zealand, Singapore,
United Kingdom, Israel, Australia, South Korea, Sweden, and Canada) are selected to represent various forms
of NIT throughout the World. This study then analyses and suggests the NIT system that is appropriate for
Thailand, considering our economic and social situations.
From the international experiences, this study found that NIT serves two major purposes. One is to
increase labor supply and another is to reduce income inequality. NIT systems of the nine selected countries
vary in eligibility requirements and payment structures. Transfer rate depends on many conditions other than
income such as marital status, number of children, age of children, and disability. In regard to NIT in many of
these countries, level of income and rate of transfer are categorised into Phase-in, Plateau, and Phase-out
intervals to create incentive for people to work more and to alleviate poverty effectively. Sweden, however,
has no Phase-out interval as the government has a goal of promoting work incentive. Most countries
implement NIT equally across their countries using the same eligibility conditions except Israel and Canada.
Main features of NIT in each country can be summarised as follows:
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Condition of NIT
1. NIT First Applied
(Year)
2. Eligible Age
3. NIT Partly Contributed
to Provident Fund
4. Linking NIT with
Marital Status
5. Lingking NIT with
Number and Age of
Children
6. Linking NIT with Age
Differential
7. Linking NIT with
Physical Disability
8. Linking NIT with
Possession of Land and
Building
9. Phase-in Starting from
a Higher-than-Zero
Income
10. Phase-in Starting
from a Certain
Amount of Income
11. Plateau Existed
12. Plateau Starging from
a Higher-than-Zero
Income
13. Phase-out Existed
14. Differential
Conditions of NIT in
Different Areas
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This research suggests that the implementation of NIT in Thailand should begin with a simple system.
Since poor citizens still have very limited knowledge about filing personal income taxes, eligibility
requirements and payment conditions should not be too complicated for the ease of understanding and
administration. The recommendations for Thailand’s NIT are as follows:
 NIT should be transferred to each individual regardless of marital status, number of children, or
disability who are working and have income lower than 50,000 Baht per year.
 The person who will receive NIT must be older than 15 years old according to labour protection law.
 NIT should be implemented equally using the same eligibility requirements across Thailand.
 NIT should have all phase-in, plateau, and phase-out intervals. Since poverty and income distribution
problems are still rampant, NIT should also have a phase-out period to target low income people.
 The suggestion for maximum transfer is 5,000 Baht per person.
 NIT in Thailand will use the budget of approximately 70,000 million Baht per year, decrease the
number of poor people in Thailand by more than 2.4 million people or 28%, increase GDP growth
rate by 4%, and increase government revenue by 4.2%.

ฌ

To conclude, this study recommends an implementation of NIT for Thailand which is a system
combining tax system with welfare system. NIT will provide an incentive to the poor to work more instead of
just waiting for welfare benefits i.e. changing welfare to workfare. NIT incurs low administrative costs as it
uses existing personal income tax filing system, which will help expand tax filing database to include poor
people. NIT is, therefore, an efficient and effective measure to alleviate poverty and income
distribution.
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ต

บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
“[Milton Friedman] was above all pragmatist, and he emphasized the superiority of the negative income tax
over conventional welfare programs on purely practical grounds. If the main problem of the poor is that they
have too little money, he reasoned, the simplest and cheapest solution is to give them some more. He saw no
advantage in hiring armies of bureaucrats to dispense food stamps, energy stamps, day care stamps and rent
subsidies.” (Robert H. Frank เขียนสรุ ปแนวควำมคิดของ Milton Friedman ไว้ใน The New York Times ฉบับ
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2549, เพิ่มตัวเน้นโดยคณะผูว้ จิ ยั )

โดยหลักกำรแล้ว กำรดำเนิ นนโยบำยภำษีมกั มีเป้ ำหมำยที่สำคัญที่สุดคือ กำรจัดหำรำยได้ให้รัฐบำล
นำไปใช้จ่ำ ย ส่ วนเป้ ำหมำยกำรแก้ไ ขปั ญหำควำมยำกจนและกำรกระจำยรำยได้มกั เป็ นเป้ ำหมำยในล ำดับ
รองลงมำ นอกจำกนี้ กำรใช้เครื่ องมือทำงภำษีในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้โดยกำรจัดเก็บภำษี
เงินได้ในอัตรำสู งๆ อำจส่ งผลเสี ยต่อแรงจูงใจในกำรทำงำน กำรออม และกำรลงทุน ดังนั้น กำรดำเนิ นนโยบำย
เพื่อเป้ ำหมำยในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ควรดำเนิ นกำรควบคู่
ไปกับมำตรกำรทำงด้ำนรำยจ่ำยด้วย
ในช่วงประมำณ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ รำยจ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรของรัฐบำลไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องและมี
แนวโน้มที่จะขยำยตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต1 และเป็ นที่คำดกำรณ์กนั โดยทัว่ ไปว่ำ รัฐบำลอำจต้องขึ้นภำษีเพื่อมำ
ใช้จ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรในที่สุด แม้รำยจ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรจะเพิ่มขึ้น แต่ขอ้ จำกัดที่รัฐบำลไทยต้องประสบ
อยูเ่ สมอ คือ กำรจัดสวัสดิกำรให้ถึงมือกลุ่มเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรเป็ นไปได้ยำกมำก ในประกำรสำคัญด้วยข้อจำกัด
ทำงด้ำนข้อมู ล ทำให้ผูก้ ำหนดนโยบำยของไทยไม่ สำมำรถระบุ ไ ด้ชัดเจนว่ำ ผูใ้ ดที่เป็ นคนจนบ้ำง จึงทำให้
รำยจ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรของรัฐบำลจำนวนมำกถูกจัดสรรไปให้แก่ผทู ้ ี่ไม่จน (ดูตำรำงที่ 1)

1

กำรศึกษำของสุรจิต ลักษณะสุต และคณะ (2553) พบว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 นั้น งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
8.8 ต่อปี ในขณะที่รำยจ่ำยด้ำนสวัสดิกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อปี
1

ตารางที่ 1: การเข้ าถึงบริการทีร่ ั ฐจัดให้ จาแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์ (คนจนและคนไม่ จน)
หน่วย: ร้อยละ
การเข้ าถึงบริการ
ไม่ จน
จน
รวม
99.8
0.2
100.0
เงินกู้เพือ่ การศึกษา
97.9
2.1
100.0
ธนาคารประชาชน
91.2
8.8
100.0
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
90.9
9.1
100.0
ทุนการศึกษา
89.2
10.8
100.0
กองทุนอืน่ ๆ
80.4
19.6
100.0
เบีย้ ผู้สูงอายุ
78.9
21.1
100.0
เงินสงเคราะห์ ผ้พู กิ าร
ที่มำ: สุรจิต ลักษณะสุต และคณะ (2553: 52) ซึ่งอ้ำงจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2551: V)

ข้อ มู ล ข้ำ งต้น สอดคล้อ งกับ กำรศึ ก ษำของ Jansen และ Khannabha (2009) ซึ่ งท ำกำรทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบำยกำรคลังของไทยและได้ขอ้ สรุ ปว่ำ นโยบำยกำรคลังของไทยมิได้ช่วยแก้ไขปั ญหำ
ควำมยำกจนและลดควำมเหลื่ อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ ซึ่ ง ไม่เพี ยงแต่ รำยจ่ำยเพื่อลดควำมยำกจน (Direct
Anti-poverty Spending) ของไทยต่ำมำกเท่ำนั้น แต่ยงั ไม่ได้จดั สรรไปยังผูท้ ี่ยำกจน (Not Well-targeted) อีกด้วย
หำกรัฐบำลต้องกำรทำให้ควำมยำกจนโดยสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) หมดสิ้ นไป และหำกรัฐบำล
ต้องกำรใช้วิธีกำรโอนเงิ นสดไปยังผูท้ ี่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน (Poverty Line)2 ถำมว่ำรั ฐบาลต้ องใช้
งบประมาณจานวนเท่าใด คำตอบของคำถำมดังกล่ำวก็คือ ช่องว่ำงควำมยำกจน3 (Poverty Gap) นัน่ เอง
หำกพิจำรณำรู ปที่ 1 ช่ องว่ำ งควำมยำกจน คือ พื้นที่ ส่วนที่ แรเงำ A และหมำยถึ งส่ วนที่ รัฐบำลต้อง
จัดสรรเงินโอนลงไปเพื่อให้ควำมยำกจนหมดไป ซึ่ งหำกพิจำรณำข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 นั้น สัดส่ วนช่ องว่ำง
2

เส้ นความยากจน (Poverty Line) เป็ นเครื่ องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศ ซึ่ งถ้ำระดับรำยได้ต่ำกว่ำ
เส้นควำมยำกจนจะถือว่ำเป็ นคนจน เส้นควำมยำกจนคำนวณจำกแบบแผนกำรบริ โภคอำหำรของประชำกรที่อยูใ่ น Decile ที่ 1
(ร้อยละ 10 ของประชำกรที่จนที่สุด) แล้วนำมำคำนวณต้นทุนแคลอรี และต้นทุนโปรตี นโดยใช้รำคำตลำดของอำหำร หลังจำก
นั้นก็คำนวณเส้นควำมยำกจนในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร โดยพิจำรณำกำรบริ โภคสิ นค้ำในหมวดที่ไม่ใช่อำหำร
3
ช่ องว่ างความยากจน (Poverty Gap) หมำยถึง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเส้นควำมยำกจนกับรำยได้ประจำ (หรื อค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร
อุปโภคบริ โภค) ของคนจนโดยเฉลี่ย ว่ำเป็ นสัดส่วนเท่ำใดของเส้นควำมยำกจน โดยค่ำดัชนียงิ่ สูงแสดงว่ำยิ่งมีระดับควำมยำกจน
มำก ซึ่งช่องว่ำงควำมยำกจนนี้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดงบประมำณ (อย่ำงหยำบๆ) ลงในพื้นที่ยำกจนเป้ ำหมำยที่
จะช่วยให้คนจนหลุดพ้นควำมยำกจน
2

ควำมยำกจน นัน่ คือ [A/(A+B)]  100 มีค่ำอยูท่ ี่ร้อยละ 2.41 (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 2556: 2-5) ซึ่ งหมำยควำมว่ำ โดยเฉลี่ยแล้ว คนจนมีรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนอยูร่ ้อยละ 2.41
ดังนั้น หำกรัฐบำลต้องกำรจะปิ ดช่องว่ำงควำมยำกจนดังกล่ำว รัฐบำลต้องใช้งบประมำณทั้งสิ้ น 0.0241  29,064
 8,800,000 = 6,163,893,120 บำท นัน่ คือ ประมำณ 6 พันล้ำนบำท เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรโอนเงินให้แก่คน
จนจะทำได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อรัฐบำลมีขอ้ มูลดีพอ โดยรู ้วำ่ คนจนแต่ละคนคือใคร และมีรำยได้เท่ำใด
รู ปที่ 1: ช่ องว่างความยากจนของไทย

ด้วยเหตุ ที่ระบบตลำดเสรี ไม่ อำจท ำหน้ำ ที่ แก้ไ ขปั ญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่ อมล้ ำ ในกำร
กระจำยรำยได้ได้อย่ำงสมบูรณ์ รัฐจึงต้องมีบทบำทสำคัญในกำรทำหน้ำที่แบ่งสรรปั นส่ วนรำยได้ใหม่ ด้วยกำร
ดึงเอำควำมสำมำรถในกำรแสวงหำรำยได้ของผูค้ นมำแปลงรู ปเป็ นภำษีอำกร เพื่อนำมำจัดสรรแก่คนที่ดอ้ ยกว่ำ
ในสังคมในรู ปของสวัสดิกำร 4 อย่ำงไรก็ตำม ระบบสวัสดิ กำรของไทยต้องใช้งบประมำณมำกกว่ำที่ควรจะเป็ น
ซึ่ งมี ส ำเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง มำจำกกำรไม่ ส ำมำรถระบุ ต ัว ผู้ที่ ส มควรได้รั บ กำรช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั้ง นี้ หำกพิ จ ำรณำ
งบประมำณที่ตอ้ งใช้สำหรับกำรดำเนินนโยบำยแบบถ้วนหน้ำ (Universal Coverage) ในกรณี ตวั อย่ำงของเบีย้ ยัง
ชีพคนชรา (มีชื่อเป็ นทำงกำรว่ำ “โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผสู ้ ู งอำยุ”) ซึ่ งในอดีตนั้น รัฐบำลไทย
4

กำรนำภำษีอำกรมำทำหน้ำที่แบ่งสรรปั นส่วนรำยได้ใหม่เท่ำกับเป็ นกำรยอมรับเหตุผลอย่ำงน้อย 2 ประกำร คือ
1. ความสามารถไม่ ใช่ มาตรวัดทีเ่ ทีย่ งแท้ ของความยุตธิ รรม
2. กำรยึดหลักควำมสำมำรถในกำรเสี ยภำษี และสวัสดิ ก ำรเท่ ำกับเป็ นกำรยอมรั บ ว่ำ มนุ ษ ย์ แตกต่ า งกัน คนที่ จัด ได้ว่ำ
เสี ยเปรี ยบที่สุดในสังคมควรที่จะได้รับควำมช่วยเหลือเพื่อให้คนเหล่ำนี้มีมำตรฐำนชีวติ ที่ดีเหมำะสม
3

เคยใช้วิธีกำรจัดสรรเบี้ ยยังชี พคนชรำโดยวิธีกำรตรวจสอบรำยได้ (Means Test) อย่ำงไรก็ตำมด้วยอุปสรรค
ทำงด้ำนควำมยุง่ ยำกในกำรคัดกรองคนจนเพื่อหำบุคคลผูม้ ีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ซึ่ งมีตน้ ทุนค่อนข้ำงสู ง ประกอบกับ
กำรที่ระบบ Means Test มักจะนำไปสู่ ปัญหำที่เรี ยกว่ำ Exclusion Error (นัน่ คือ กำรที่คนยำกจนจริ งๆ ไม่ได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกรัฐบำล) ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2552 รัฐบำลจึงได้ยกเลิกระบบ Means Test โดยเปลี่ยนมำใช้
ระบบถ้วนหน้ำแทน ซึ่ งจำกผูม้ ีอำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปจำนวนประมำณ 8 ล้ำนคนนั้น เป็ นผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ ได้รับ
เบี้ยยังชี พ5 เป็ นจำนวนประมำณ 7.1 ล้ำนคน (ข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
2557) ลักษณะดังกล่ำวถือได้วำ่ รัฐบำลได้ให้ควำมช่วยเหลือสู งกว่ำขอบเขตที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ6
ในประกำรสำคัญหำกกำรคัดเลื อกคุ ณสมบัติของผูร้ ับเบี้ ยยังชี พไม่มีกำรตรวจสอบรำยได้ย่อมทำให้
รัฐบำลต้องใช้งบประมำณจำนวนมหำศำล และยังนำไปสู่ ปัญหำควำมไม่เป็ นธรรมระหว่ำงผูม้ ีสิทธิ รับเบี้ยยังชี พ
อีกด้วย (นัน่ คือ ผูม้ ีรำยได้สูงย่อมมีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชี พเฉกเช่นเดียวกันกับคนจน) ดังที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2554) ศึกษำพบว่ำ
- ในเขตเมือง: จำกจำนวนผูส้ ู งอำยุที่ “ไม่จน” ทั้งหมด มีถึงร้อยละ 69.76 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
- ในเขตชนบท: จำกจำนวนผูส้ ู งอำยุที่ “ไม่จน” ทั้งหมด มีถึงร้อยละ 84.82 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
จำกรู ปที่ 2 ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2557 รัฐบำลได้จ่ำยเบี้ยยังชี พให้แก่ผสู ้ ู งอำยุที่ “ไม่จน” เป็ นจำนวน
ถึง 7.1 - 1.1 = 6 ล้ำนคน ทำให้รัฐบำลต้องใช้เงินงบประมำณสู งกว่ำที่ควรจะเป็ นถึง 56,583 - 8,766 = 47,817 ล้ำน
บำท/ปี ซึ่ งในทำงวิชำกำรเรี ยกว่ำ Inclusion Error (นัน่ คือ ผูท้ ี่ไม่สมควรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรสวัสดิกำร
ของรัฐ พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วย)

5

ผูม้ ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพหมำยถึง ผูม้ ีอำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป และไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิกำรหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 53 บัญญัติว่ำ “บุคคลซึ่ งมีอำยุเกิ นหกสิ บปี บริ บูรณ์และไม่ มีรายได้
เพียงพอแก่ การยังชี พ มีสิทธิ ได้รับสวัสดิ กำร สิ่ งอำนวยควำมสะดวกอันเป็ นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ ศรี และควำมช่วยเหลือที่
เหมำะสมจำกรัฐ” (ตัวเน้นโดยผูว้ จิ ยั )
4

รู ปที่ 2: งบประมาณรายจ่ ายสาหรับเบีย้ ยังชีพคนชรา

หมำยเหตุ:
- คำนวณจำกงบประมำณในปี งบประมำณ พ.ศ. 2555
- จำนวนผูส้ ูงอำยุท้ งั ประเทศ เป็ นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรในปี พ.ศ. 2554
- จำนวนผูส้ ู งอำยุที่ได้รับเบี้ ยยังชี พ เป็ นข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณ ปี งบประมำณ พ.ศ.
2557
- จำนวนผูส้ ูงอำยุที่ยำกจน เป็ นข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (2554)

นอกจำกกรณี ของเบี้ยยังชี พแล้วยังมีกรณี อื่นๆ ที่รัฐบำลมีเจตนำดีที่ตอ้ งกำรให้ควำมช่ วยเหลื อแก่คน
ยำกจน แต่ภำยใต้อุปสรรคทำงด้ำนฐำนข้อมูลของคนจน ทำให้ไม่สำมำรถให้กำรช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้ ำหมำยได้ดี
นัก เช่น โครงกำรช่วยเหลือค่ำครองชีพประชำชนและบุคลำกรภำครัฐ (หรื อเช็คช่วยชำติ หรื อเช็ค 2,000 บำท) ซึ่ ง
เป็ นกำรบรรเทำภำวะวิกฤตเศรษฐกิ จด้วยกำรให้เงิ นอุดหนุ นแก่แรงงำนที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรื ออยู่ใน
ระบบรำชกำร และมีรำยได้ไม่เกิน 15,000 บำท โดยแต่ละคนจะได้รับเช็คเงินสด 2,000 บำทจำกรัฐบำล อย่ำงไรก็
ตำม โครงกำรดังกล่ำวก็มีขอ้ ด้อยเกี่ยวกับ Exclusion Error นัน่ คือ แรงงำนซึ่ งอยู่นอกระบบประกันสังคมและ
ไม่ได้อยูใ่ นระบบรำชกำร (เช่น พ่อค้ำแม่คำ้ แผงลอย ผูข้ บั ขี่จกั รยำนยนต์รับจ้ำง เกษตรกรรำยย่อย) จะถูกกีดกัน
ออกไป โดยไม่ได้รับเช็ค 2,000 บำท ทั้งๆ ที่แรงงำนนอกระบบดังกล่ำวมีส่วนหนึ่ งที่เป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ย มีรำยได้
ไม่แน่นอน และไม่ได้รับควำมคุม้ ครองจำกรัฐรวมอยูด่ ว้ ย
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ลักษณะข้ำงต้นสะท้อนว่ำ รัฐบำลไทยยังขำดฐำนข้อมูลของประชำกร โดยเฉพำะข้อมูลเกี่ ยวกับกำร
ระบุ ชื่ อและที่ อยู่ข องผูม้ ี รำยได้น้อย ทำให้รัฐบำลไม่ ส ำมำรถกำหนดนโยบำยแก้ปัญหำควำมยำกจนให้ตรง
กลุ่มเป้ ำหมำยได้ บ่อยครั้งที่รัฐบำลเลือกวิธีกำรช่วยเหลือคนยำกจนและด้อยโอกำสในลักษณะกำรให้อย่ำงถ้วน
หน้ำเท่ำกัน แต่กำรจัดสวัสดิกำรโดยขาดการตรวจสอบรายได้ ของผู้รับประโยชน์ ทำให้รัฐบำลมีภำระรำยจ่ำยสู ง
เกิ นจำเป็ น (เพรำะงบประมำณถู กจัดสรรไปยังผูท้ ี่ ไม่จนจริ ง) จึงสมควรมีกำรศึกษำถึงแนวทำงในกำรแก้ไข
ปั ญหำควำมยำกจนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยเจำะจงไปที่คนจนตัวจริ ง (Targeting for the Poor) ผ่ำนระบบภำษีที่
เรี ยกว่ำ Negative Income Tax (NIT) ซึ่งเป็ นกำรโอนเงินสดไปยังผูย้ นื่ แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำที่มี
เงินได้ต่ำกว่ำระดับที่กำหนดไว้ ซึ่ งเครื่ องมือนี้ สำมำรถใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นกำรจัดสวัสดิกำร โดยระบุตวั ผู ้
ที่ ส มควรได้รั บ ควำมช่ วยเหลื อ จำกรั ฐบำลได้อย่ำ งถู ก ต้อง อันจะช่ ว ยให้ รัฐบำลใช้จ่ำ ยเงิ นงบประมำณเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรลดควำมเหลื่ อมล้ ำและแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและมีประสิ ทธิ ผล
มำกขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ แนวคิด แนวทำงและวิธีกำรในกำรนำ NIT มำใช้ในประเทศไทย

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
มุ่งเน้นบทบำทของกระทรวงกำรคลังในกำรจัดสวัสดิกำรโดยผ่ำนระบบ NIT ด้วยกำรศึกษำระบบ NIT
จำกประเทศต่ำงๆ จำนวน 9 ประเทศ อันประกอบด้วยสหรัฐอเมริ กำ นิ วซี แลนด์ สิ งคโปร์ สหรำชอำณำจักร
อิ ส รำเอล ออสเตรเลี ย เกำหลี ใ ต้ สวีเดน และแคนำดำ รวมทั้ง คัด เลื อ กองค์ค วำมรู ้ ก ำหนดหลัก กำรและ
ข้อเสนอแนะ แนวคิดและวิธีกำรของ NIT ที่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิ จและสังคมไทย แล้วนำมำเสนอแนะ
วิธีกำรนำ NIT มำใช้ในประเทศไทย

1.4 วิธีการศึกษา
ทำกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำร รำยงำนกำรวิจยั ที่เกี่ยวกับระบบ NIT ทั้งในและต่ำงประเทศ
และเอกสำรอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วทำกำรคัดเลื อกองค์ควำมรู ้ กำหนดหลักกำรและข้อเสนอแนะ แนวคิ ดและ
วิธีกำรของ NIT ที่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมไทย แล้วจัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำ
กำรศึกษำมำตรกำร NIT ของแต่ละประเทศเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับใช้ในประเทศไทยเป็ นกำร
คัดเลือกแนวทำงจำกประเทศที่มีกำรใช้มำตรกำร NIT ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นประเทศที่อยูใ่ นกลุ่ม OECD (คือ
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สหรัฐอเมริ กำ สหรำชอำณำจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ อิสรำเอล สวีเดน และเกำหลีใต้) โดยประเทศ
เหล่ ำ นี้ ก ระจำยอยู่ใ นทวีป ต่ ำงๆ ทัว่ โลก อันจะสะท้อนถึ ง ควำมหลำกหลำยของกำรออกแบบมำตรกำร NIT
ภำยใต้ลกั ษณะสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรศึกษำมีควำมครอบคลุมมำกขึ้น
คณะผูว้ จิ ยั ยังได้เลือกประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งเป็ นสมำชิก ASEAN และเป็ นประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยอีกด้วย
คณะผูว้ ิจยั ได้ทำกำรวิเครำะห์ NIT ของประเทศต่ำงๆ แล้วนำมำออกแบบ NIT ของไทย โดยวำง
หลักกำรว่ำ จะต้องเป็ นระบบสวัสดิ กำรที่ ไม่สร้ ำงภำระต่องบประมำณของไทยมำกเกิ นไป และกำรออกแบบ
NIT จะเริ่ ม จำกกำรพิ จำรณำเป้ ำหมำยส ำคัญของไทย ซึ่ ง เป็ นประเทศที่ ติด อยู่ใ นกับ ดัก รำยได้ป ำนกลำง
(Middle-income Trap)7 โดยรำยได้เฉลี่ยต่อหัวของไทย (GDP per capita) ค่อนข้ำงต่ำ คือ อยูใ่ นลำดับที่ 114 จำก
226 ประเทศในโลกในปี พ.ศ. 2555 (Indexmundi 2013) ดังนั้น กำรเพิ่มรำยได้ให้ประชำชนที่ยำกจนจึงควร
เป้ ำหมำยสำคัญโครงกำร NIT นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ Labour Force Participation Rate8 ของไทยจะพบว่ำ มี
แนวโน้มลดลงมำโดยตลอด กล่ำวคือ ลดจำกร้อยละ 81 ในปี พ.ศ. 2533 เหลือเพียงร้อยละ 72 ในปี พ.ศ. 2554
(World Bank 2013) ซึ่ งสะท้อนว่ำ มีประชำกรวัยทำงำนที่ไม่ได้ทำงำนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น เป้ ำหมำยของกำร
ออกแบบ NIT ในไทย นอกจำกจะต้องช่วยเพิ่มรำยได้แล้ว ควรต้องให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ทำงำนด้วย

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) มีองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้ NIT ในต่ำงประเทศ
2) สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ รูประบบภำษี และระบบสวัสดิ กำรของไทยให้แก้ไ ขปั ญหำควำม
ยำกจนในสังคมไทยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และลดกำรสิ้ นเปลืองของงบประมำณด้ำนสวัสดิกำรลง
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กับดักรำยได้ปำนกลำง คือ สภำพของประเทศกำลังพัฒนำที่เริ่ มถีบตัวจำกควำมยำกจน สร้ำงรำยได้จำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และกำรส่ งออก จนทำให้ประชำชนในประเทศมีควำมกิ นดี อยู่ดีในระดับหนึ่ ง แต่กลับไม่สำมำรถพัฒนำตัวเองไปสู่ ประเทศ
พัฒนำแล้วที่มีฐำนะร่ ำรวย (High-income Countries) ได้ เพรำะไม่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผล
ในกำรผลิต เพิม่ มูลค่ำของสิ นค้ำได้
ในขณะเดียวกันประเทศเหล่ำนี้ ก็ตอ้ งเผชิญกับแรงกดดันจำกด้ำนล่ำง เพรำะประเทศกำลังพัฒนำหน้ำใหม่ๆ ล้วนเกิดขึ้น
และเป็ นคู่แข่งในตลำดโลก แถมยังมีค่ำแรงที่ถูกกว่ำ ซึ่งจะมำแย่งฐำนกำรผลิตเพื่อส่งออกของกลุ่มประเทศที่ติดกับดักเหล่ำนี้
8
Labour Force Participation Rate คือ สัดส่วนของกำลังแรงงำน (Labour Force) เมื่อเทียบกับประชำกรวัยทำงำน (มีอำยุระหว่ำง
15 – 60 ปี ) ทั้งประเทศ
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
1.6.1 ความหมายของ NIT
โดยปกติแล้วกำรคำนวณจำนวนภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำจะเริ่ มจำกกำรหักเงิ นได้ที่ได้รับยกเว้น
แล้วนำเงินได้ที่เหลือไปหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อน เมื่อเหลื อเงิ นได้สุทธิ เท่ำใดก็นำไปคูณกับอัตรำภำษี ก็จะ
ทรำบจำนวนภำษีที่ตอ้ งชำระให้แก่รัฐ (Positive Income Tax) ซึ่ งหลักกำรเบื้องหลังของกำรบรรเทำภำระภำษี
เหล่ำนี้ มำจำกแนวคิดที่วำ่ รัฐไม่ควรจัดเก็บภำษีจำกเงิ นได้ที่ได้จ่ำยออกไปเพื่อดำรงชี พตำมควำมจำเป็ นพื้นฐำน
(Basic Needs)
อย่ำงไรก็ตำม ในส่ วนของผูท้ ี่ มีเงิ นได้ไม่ถึงเกณฑ์ชำระภำษี กลับไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ เลยจำก
มำตรกำรบรรเทำภำระภำษี ดังนั้นจึงนำไปสู่ แนวคิดในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนกลุ่มนี้ ดว้ ยกำรจัดสรร
เงิ นโอนให้ โดยผ่ำนระบบภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำเพื่อลดควำมแตกต่ำงทำงรำยได้ นัน่ คือ เป็ นกำรประสำน
ระบบภำษีและระบบสวัสดิกำรเข้ำไว้ดว้ ยกัน เงินโอนที่รัฐโอนให้น้ ีจึงมีลกั ษณะเป็ นภำษีเงินได้ทำงลบ (NIT)
NIT จึงมีลกั ษณะเป็ นกำรจ่ำยภำษีให้แก่ผทู้ ี่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีแนวคิดว่ำ หำกผูม้ ี
รำยได้สูงจะได้รับประโยชน์จำกมำตรกำรบรรเทำภำษี (ทั้งในรู ปของกำรยกเว้นและลดหย่อนภำษี) และต้อง
จ่ำยเงิ นภำษีให้แก่รัฐสำหรับระบบภำษีปกติ ในทำงตรงกันข้ำมผูม้ ีรำยได้ต่ ำก็ควรจะได้เงิ นภำษีจำกรัฐเป็ นกำร
ช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
กล่องที่ 1: ความหมายของ NIT
สุกำนดำ ศรี บุญส่ง (2553) ได้รวบรวมควำมหมำยของ NIT ไว้วำ่ NIT หมำยถึง
- ระบบภำษีอำกรซึ่งให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือแก่บุคคลหรื อครัวเรื อนซึ่งดำรงชีวติ อยูภ่ ำยใต้
เส้นควำมยำกจน (จำก Investment Dictionary)
- แผนกำรเพิ่มรำยได้ให้กบั คนยำกจน โดยกำรให้เงินอุดหนุนเป็ นเงินสดโดยตรง แทนหน้ำที่กำรจ่ำยภำษี
โดยคนยำกจนจะได้รับกำรจ่ำยเงินสดจำกรัฐบำล (จำก Economics Dictionary)
- ระบบที่ถูกนำเสนอเพื่อจัดให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลและครัวเรื อนที่อยูภ่ ำยใต้ระดับ
ควำมยำกจน โดยใช้กลไกที่มีอยูแ่ ล้วในกำรจัดเก็บรำยได้ภำษี ภำยหลังกรอกแบบรำยกำรเงินได้ที่แสดง
ว่ำ มีเงินได้ในระดับต่ำกว่ำเงินได้เพื่อกำรยังชีพพื้นฐำน ซึ่งประชำกรที่มีรำยได้นอ้ ยจะได้รับเงิน
อุดหนุนโดยตรงอันเพียงพอที่จะนำพวกเขำเหล่ำนั้นไปสู่กำรมีระดับเงินได้พ้นื ฐำนที่เพียงพอต่อกำรยัง
ชีพ (Subsistence Level) แทนที่หน้ำที่ในกำรจ่ำยภำษีเงินได้ (จำก Financial & Investment Dictionary)
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1.6.2 ทีม่ าและแนวคิด NIT
แนวควำมคิด NIT ได้รับกำรกล่ำวขำนกันอย่ำงมำกในสหรัฐอเมริ กำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ซึ่ ง Milton
Friedman นักเศรษฐศำสตร์ รำงวัลโนเบลปี พ.ศ. 2519 เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและสนับสนุ นแนวคิ ดนี้ ในหนังสื อเรื่ อง
Capitalism and Freedom (1962) โดย Milton Friedman ได้รับอิทธิ พลทำงควำมคิดมำจำก Adam Smith บิดำแห่ ง
เศรษฐศำสตร์ ที่เชื่ อในกลไกของตลำดหรื อ “Invisible Hand” และเชื่ อว่ำรัฐควรจะเข้ำไปแทรกแซงในระบบ
เศรษฐกิจเมื่อจำเป็ นจริ งๆ เท่ำนั้น
Friedman มุ่งใช้ NIT เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ขณะเดียวกันก็ไม่บิดเบือนกลไก
กำรทำงำนของระบบตลำดเสรี ซึ่ง Friedman ตระหนักดีวำ่ ระบบตลำดเสรี ไม่สำมำรถทำหน้ำที่กระจำยรำยได้ให้
คนทุกคนในสังคมมีรำยได้เพียงพอแก่กำรดำรงชีพขั้นต่ำได้ อย่ำงไรก็ตำม Friedman มองว่ำ สังคมที่เป็ นธรรมคือ
สังคมที่มีความเท่าเทียมกันของโอกาส ไม่ใช่ความเท่าเทียมกันของรายได้ กล่ำวคือ รัฐบำลไม่ควรพยำยำมทำตำม
แนวคิดสังคมนิ ยมที่จะบังคับให้นำผลงำนหรื อรำยได้ของทุกๆ คนในสังคมมำแบ่งกันอย่ำงเท่ำเทียมตำมควำม
ต้องกำรของแต่ละคน เพรำะจะบัน่ ทอนประสิ ทธิ ภำพทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก ดังนั้น Friedman จึงต่อต้ำนกำรเก็บ
ภำษี ต่ำงๆ อย่ำงรุ นแรง ยกเว้นแต่เพียงกำรเก็บ NIT ซึ่ งเขำเห็ นว่ำเป็ นกำรช่ วยเหลื อผูด้ อ้ ยโอกำสโดยบิ ดเบือน
ระบบตลำดเสรี นอ้ ยที่สุด (Friedman 1962)
ข้อเสนอของ Friedman มีที่มำจำกควำมต้องกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนสมัยหลังสงครำมโลกครั้งที่
2 โดยเสนอให้รัฐ บำลของสหรัฐอเมริ กำวำงระบบกำรประกันเงิ นได้ข้ นั ต่ ำ (Guaranteed Minimum Income
System) อันเป็ นจำนวนที่สันนิ ษฐำนว่ำ พอเพียงต่อกำรดำรงชี พของครัวเรื อน ดังนั้น ครั วเรือนใดมียอดรวมของ
เงินได้ น้อยกว่าเงินได้ ข้นั ต่าทีร่ ัฐประกันไว้ ก็จะได้ รับการโอนเงินตามส่ วนต่ างของเงินได้ ที่ครัวเรือนหาได้ หักลบ
กับจานวนเงินได้ ข้นั ต่าทีร่ ัฐกาหนด และเรี ยกมำตรกำรนี้วำ่ NIT
กลไกของ NIT ตำมข้อเสนอของ Friedman มีองค์ประกอบ 2 ประกำร คือ
1) เกณฑ์เงินได้ข้ นั ต่ำ (Income Threshold) และ
2) อัตรำเงินโอน (Rate of Subsidy)
Friedman ใช้เกณฑ์เงินได้ 600 ดอลลำร์ สหรัฐ/คน ในปี พ.ศ. 2504 และอัตรำเงินโอนร้อยละ 50 ดัง
แสดงในตำรำงที่ 3 ซึ่ งยกตัวอย่ำงได้ดงั นี้
 หำกนำย ก. ไม่มีเงินได้เลย นำย ก. ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลเป็ นจำนวน 600 x 0.50 = 300
ดอลลำร์ สหรัฐ
 หำกนำย ข. มีเงินได้ 200 ดอลลำร์ สหรัฐ นำย ข. ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลเป็ นจำนวน 400 
0.50 = 200 ดอลลำร์สหรัฐ ดังนั้น นำย ข. จะมีรำยได้รวมทั้งสิ้ น 200 + 200 = 400 ดอลลำร์สหรัฐ
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 หำกนำย ค. มีเงินได้ 400 ดอลลำร์ สหรัฐ นำย ค. ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลเป็ นจำนวน 200 
0.50 = 100 ดอลลำร์ สหรัฐ ดังนั้น นำย ค. จะมีรำยได้รวมทั้งสิ้ น 400 + 100 = 500 ดอลลำร์ สหรัฐ จะสังเกตได้วำ่
กำรช่วยเหลือจำกรัฐบำลในลักษณะนี้ ครอบครัวจะมีรำยได้เพิ่มขึ้นเมื่อสำมำรถหำรำยได้ได้มำกขึ้น ถือเป็ นกำร
กระตุน้ ให้ผทู้ ี่ได้รับ NIT ทำงำนหำเลี้ยงชีพด้วยตนเองมำกขึ้น
 หำกนำย ง. มีเงินได้ 600 ดอลลำร์ สหรัฐ ซึ่ งเท่ำกับเกณฑ์เงินได้ข้ นั ต่ำพอดี นำย ง. ก็จะไม่ได้รับ
เงินโอนจำกรัฐบำล
 หำกนำย จ. มีเงินได้สูงกว่ำ 600 ดอลลำร์ สหรัฐ นำย จ. ก็จะต้องเสี ยภำษีให้แก่รัฐบำลตำมอัตรำ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่กำหนดไว้
ตารางที่ 2: ระบบ NIT
เงินได้ พงึ
ประเมิน
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
[1]

เงินได้ ส่วนทีต่ า่ กว่ า
เกณฑ์ เงินได้ ข้นั ตา่
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
[2]

0
200
400
600

600
400
200
0

NIT
หรือเงินโอนจากรัฐบาล
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
= [2] x 0.50
[3]
300
200
100
0

เงินได้ ท้งั สิ้นหลังจากได้รับ NIT
หรือเงินโอนจากรัฐบาล
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
= [1] + [3]
300
400
500
600

สำหรับ NIT ในอุดมคติตำมแนวควำมคิดของ Milton Friedman นั้น จะต้ องยกเลิกการให้ สวัสดิการ
ต่ างๆ จากรั ฐบาลแก่ คนยากจนทุกรู ปแบบ9 และหันมาใช้ NIT เพียงอย่ างเดียว เพื่อกระตุ้นให้ คนยากจนที่รับ
สวัสดิการจากรัฐทางานหาเลีย้ งชี พด้ วยตนเองมิใช่ รอความช่ วยเหลือจากรัฐและไม่ ยอมทางานหาเลีย้ งชี พ สิ่ งนี้
จะช่วยส่ งเสริ มให้กลไกตลำดทำงำนได้เป็ นอย่ำงดี นัน่ คือ ผูม้ ีรำยได้นอ้ ยสำมำรถตัดสิ นใจด้วยตนเองในกำรนำ
เงินสดที่ตนได้รับไปใช้จ่ำยในเรื่ องสวัสดิกำรที่เขำเห็นว่ำเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับเขำ
นอกจำก Milton Friedman แล้ว ผูท้ ี่ริเริ่ มแนวควำมคิ ดของ NIT อีกบุคคลหนึ่ ง คือ Robert J.
Lampman ซึ่ งเป็ นผูม้ ี งำนเขี ยนที่ เกี่ ยวข้องกับ NIT มำกที่ สุดท่ำนหนึ่ ง อย่ำงไรก็ตำม แนวคิ ดของ Lampman
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โครงกำรสวัสดิ กำรต่ำงๆ เช่น เบี้ยยังชี พคนชรำ เงินสงเครำะห์บุตร เงินประกันสังคมในกรณี ต่ำงๆ กำรอุดหนุ นรำคำพืชผล
เกษตร และกำรจัดหำที่อยูอ่ ำศัย
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ค่อนข้ำงคำนึ งถึงควำมเป็ นไปได้ในทำงปฏิบตั ิและทำงกำรเมืองมำกกว่ำแนวคิดของ Milton Friedman กล่ำวคือ
Lampman เชื่ อว่ำ NIT เป็ นเพียงอีกกลไกหนึ่งของรัฐบำลในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจน โดยไม่ได้มุ่งหวังให้มี
กำรใช้ NIT ทดแทนกำรให้สวัสดิกำรของรัฐบำลทั้งหมด
Gary Becker นักเศรษฐศำสตร์ รำงวัลโนเบลปี พ.ศ. 2535 ได้กล่ำวถึง NIT ว่ำ กำรแทรกแซงจำก
รั ฐ บำลและกำรจัด สรรรำยได้ใ หม่ (Redistribution) ทุ ก รู ป แบบล้ว นแต่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมบิ ด เบื อ นของระบบ
เศรษฐกิจ แต่หำกสังคมยอมรับว่ำ “กำรแทรกแซงของรัฐบำลเป็ นสิ่ งจำเป็ น” แล้ว กำรใช้ NIT ก็ถือเป็ นวิธีกำรที่
จะกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุด (Sorman 2011)
Robert Moffitt (2004) นักเศรษฐศำสตร์ ผสู้ นับสนุนแนวคิด NIT มีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ NIT มีควำม
ซับซ้อนและยุ่งยำกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกำรให้ควำมช่ วยเหลื อจำกรัฐบำลในรู ปแบบอื่นๆ (เช่ น คูปองอำหำร
กำรให้ที่พกั อำศัย และกำรให้สวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล) เนื่ องจำกหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับ NIT มีเพียง
Internal Revenue Service (IRS) หรื อกรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งเก็บข้อมูลรำยได้ของประชำชน และ
ประชำชนทุกคนสำมำรถกรอกแบบฟอร์ มเดียวกันเพื่อขอรับสิ ทธิ กำรได้รับเงินตำมระบบ ทำให้กำรนำแนวคิด
NIT ไปปฏิบตั ิสำมำรถทำได้โดยหน่วยงำนเพียงหน่วยงำนเดียวเท่ำนั้น
1.6.3 ข้ อวิจารณ์แนวคิด NIT
ผูค้ ดั ค้ำนแนวคิด NIT อำทิ George Shultz (อดีตประธำนคณะกรรมกำรเสนอแนะนโยบำยด้ำน
เศรษฐกิจ และอดีตรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงมหำดไทยสมัยประธำนำธิ บดี Ronald Reagan) เชื่ อว่ำ คนอเมริ กนั
ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับกำรช่วยเหลือคนยำกจนโดยกำรให้ควำมช่ วยเหลือเป็ นสิ่ งของ ไม่ใช่กำรให้เงิ นสดเอำไป
จับจ่ำยใช้สอยตำมควำมพอใจ อย่ำงไรก็ตำม Milton Friedman โต้แย้งว่ำ แต่ละคนที่ได้รับเงินไปนั้น ก็จะนำเงิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของตนเอง ซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดของแต่ละคนไม่จำเป็ นจะต้องเหมือนกัน และกำรศึกษำ
ของ David Friedman บุตรชำยของ Milton Friedman พบว่ำ ถึ งแม้ว่ำคนยำกจนจะได้รับควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำลเป็ นสิ่ งของ แต่คนเหล่ำนั้นก็รู้วำ่ จะทำอย่ำงไรที่จะเปลี่ยนสิ่ งของเหล่ำนั้นเป็ นเงินได้อยูด่ ี (Moffitt 2004)
โดยสรุ ปแล้ว ผูส้ นับสนุนและผูค้ ดั ค้ำนแนวควำมคิด NIT ได้กล่ำวถึ งข้อดีและข้อเสี ยของ NIT ไว้
ดังนี้
ข้ อดี
1) สำมำรถนำไปจัดสวัสดิกำรให้ครอบคลุมถึงทุกครัวเรื อนและบุคคลได้อย่ำงตรงเป้ ำหมำย (Well
Targeted)
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2) ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในกำรทำงำนให้แก่คนยำกจนที่ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐ
3) กำรมีสิทธิ ได้รับควำมช่วยเหลือขึ้นอยูก่ บั รำยได้และขนำดของครอบครัว
4) สำมำรถทดแทน (ตำมแนวคิด Friedman) หรื อเพิ่มเติม (ตำมแนวคิด Lampman) กำรให้สวัสดิกำร
สังคมอื่นๆ จำกรัฐ
5) สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้ง่ำย เพรำะเกี่ยวข้องกับหน่ วยงำนเพียงหน่วยงำนเดียว (นัน่ คือ IRS) จึงมี
ต้นทุนกำรบริ หำรจัดกำรต่ำ
6) กำรใช้สูตรคำนวณที่ชดั เจน ช่วยหลีกเลี่ยงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำพนักงำนของรัฐ
ข้ อเสี ย
1) กำรช่วยเหลือด้วยเงินสดอำจทำให้ผทู ้ ี่ได้รับควำมช่วยเหลือนำเงินไปใช้ในสิ่ งไม่จำเป็ น
2) ประชำชนที่จ่ำยเงินภำษีอำจรู ้สึกไม่พอใจที่จะต้องจ่ำยเงินให้กบั คนจน
1.6.4 องค์ ประกอบของ NIT
กำรนำมำตรกำร NIT ไปประยุกต์ใช้ มักจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) หลักประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ (Minimum Income Guarantee) หมำยถึ ง กำรกำหนดว่ำจะให้มีกำร
ประกันรำยได้ข้ นั ต่ ำค่ำครองชี พของประชำชนว่ำควรอยู่ในระดับใด โดยจะเป็ นเส้นเดี ยวกับเส้นควำมยำกจน
หรื อไม่ก็ได้
2) จุดเงินได้สมมำตร (Break-even Point of Income) หมำยถึง จุดที่ภำษีทำงบวกและทำงลบมีค่ำ
เท่ำกัน นัน่ คือ
- ผูม้ ีเงินได้เกินจุดสมมำตรจะต้องมีหน้ำที่เสี ยภำษี (ภำษีทำงบวก)
- ผูท้ ี่มีเงินได้ต่ำกว่ำจุดสมมำตรจะได้รับเงินจัดสรรจำกรัฐบำล (ภำษีทำงลบ)
- ผูท้ ี่มีเงิ นได้ ณ จุดสมมำตรจะไม่มีหน้ำที่ชำระภำษีทำงบวกและไม่ได้รับเงิ นจัดสรรจำกภำษี
ทำงลบจำกรัฐบำล
ทั้ง นี้ รั ฐบำลอำจก ำหนดให้ จุด เงิ นได้ส มมำตรมี ค่ ำ เท่ ำ กับ หลัก ประกัน ขั้น ต่ ำ ก็ ไ ด้ ซึ่ ง Milton
Friedman เสนอให้หลัก ประกันรำยได้ข้ นั ต่ ำ แก่ ค นจนเท่ ำ กับ จำนวนเงิ นที่ กฎหมำยอนุ ญำตให้ยกเว้นและ
ลดหย่อนภำษีที่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ยไม่ได้ใช้ และให้จำนวนนั้นเป็ นจุดสมมำตรด้วย ในขณะที่ Robert J. Lampman
เสนอให้ใช้เส้นควำมยำกจนเพื่อประกันรำยได้ข้ นั ต่ำและเป็ นจุดสมมำตร
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3) อัตรำภำษีเงินได้ทำงลบ (Negative Tax Rate) กล่ำวคือ หำกเงินได้สุทธิ ของผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีติด
ลบ เพรำะเงิ นได้ที่แท้จริ ง น้อยกว่ำหลักประกันรำยได้ข้ นั ต่ ำ ก็ให้นำเงิ นได้สุทธิ คูณกับอัตรำภำษี ทำงลบก็จะ
เท่ำกับเงินโอนที่จะได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐ
โดยสรุ ปแล้ว NIT เป็ นกำรที่รัฐให้ควำมช่ วยเหลื อแก่ผมู ้ ีรำยได้น้อยด้วยกำรจัดสรรเงิ นโอนให้เพื่อ
แก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่ อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ โดยวิธีกำรประสำนระบบภำษีอำกรและ
ระบบสวัสดิกำรให้เป็ นหนึ่งเดียว ซึ่ งเท่ำกับว่ำ เป็ นกำรแบ่งสรรปั นส่ วนรำยได้ใหม่ ด้วยกำรจัดสรรเงินโอนให้แก่
ผูม้ ี รำยได้น้อย ผ่ำนกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเงิ นได้บุคคลธรรมดำในลักษณะเดี ยวกับผูเ้ สี ยภำษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดำ (นัน่ คือ Positive Income Tax) ด้วยเหตุน้ ีภำษีอำกรจึงไม่ได้ทำหน้ำที่เพียงกำรจัดเก็บรำยได้เข้ำรัฐเท่ำนั้น
แต่ยงั ทำหน้ำที่จดั สวัสดิกำรให้แก่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ยอีกด้วย
ในประกำรสำคัญ NIT ช่วยแก้ไขปั ญหำพื้นฐำนที่มกั ต้องประสบอยูเ่ สมอในกำรออกแบบนโยบำย
ภำษีและเงินโอนเพื่อช่วยเหลือผูม้ ีรำยได้นอ้ ย นัน่ คือ ปั ญหำกำรให้แรงจูงใจที่ผิด (Adverse Incentives) ซึ่ งทำลำย
แรงจู งใจในกำรท ำงำน ที่ ม กั เป็ นปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ นกับ โครงกำรสวัสดิ กำรสั งคมโดยทัว่ ไป กล่ ำ วคื อ NIT เป็ น
มำตรกำรเงินโอนให้แก่บุคคลที่เลือกทำงำน (แทนที่จะเลือกรอรับเงินช่ วยเหลือจำกรัฐบำล โดยไม่ทำงำน) จำก
คุณลักษณะข้ำงต้นจึงทำให้ NIT เป็ นเครื่ องมือที่น่ำสนใจของผูก้ ำหนดนโยบำยในประเทศต่ำงๆ ซึ่ งในปั จจุบนั มี
หลำยประเทศที่นำระบบ NIT มำใช้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กำ สหรำชอำณำจักร ไอร์ แลนด์ นิวซี แลนด์ สวีเดน
เกำหลีใต้ สิ งคโปร์ ออสเตรเลีย อิสรำเอล แคนำดำ ออสเตรี ย เบลเยี่ยม เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์
ฯลฯ โดยในแต่ละประเทศอำจมีชื่อเรี ยกแตกต่ำงกันไป และอำจมีคุณลักษณะที่แตกต่ำงกันบ้ำง แต่คุณลักษณะที่
ทุกประเทศมีร่วมกัน คือ (Kayaga 2007)
1) บุคคลจะมีสิทธิได้รับเงินโอนหำกทำงำนในปี ภำษีน้ นั ๆ
2) บุคคลจะต้องยำกจน (เช่น มีเงินได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจน)
3) บุคคลต้องยืน่ แบบภำษี (Tax Return) แจ้งรำยได้ต่อกรมสรรพำกร

1.7 โครงร่ างของรายงานการวิจัย
รำยงำนกำรวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 6 บท บทแรกเป็ นบทนำซึ่ งระบุถึงที่มำและควำมสำคัญ วัตถุประสงค์
ของกำรศึกษำ รวมตลอดจนวิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด เกี่ ยวกับ NIT บทที่ 2 อธิ บำยถึงระบบภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำของไทยในแง่ของสำระสำคัญ หลักกำรในกำรจัดเก็บ ฐำนภำษี กำรบรรเทำภำระภำษี และกำร
ยกเว้นภำษี บทที่ 3 เป็ นกำรศึกษำถึงระบบ NIT ของประเทศต่ำงๆ 9 ประเทศ อันประกอบด้วยสหรัฐอเมริ กำ
นิวซีแลนด์ สิ งคโปร์ สหรำชอำณำจักร อิสรำเอล ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ สวีเดน และแคนำดำ บทที่ 4 เป็ นข้อเสนอ
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NIT สำหรับประเทศไทย บทที่ 5 เป็ นกำรพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขกฎหมำยหำกมีกำรนำ NIT มำใช้ประเทศ
ไทย และบทที่ 6 เป็ นบทสรุ ป
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บทที่ 2
ระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นภำษีทำงตรง (Direct tax) ประเภทที่จดั เก็บจำกฐำนรำยได้ (Income Base)
ตำมหลักควำมสำมำรถในกำรเสี ยภำษี (Ability to Pay Principle) กล่ำวคือ ผูม้ ีรำยได้มำกต้องเสี ยภำษีในอัตรำที่
สู งกว่ำ ผูม้ ี รำยได้น้อย ซึ่ งอัตรำภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำของประเทศไทยจัดเก็บ ในรู ป แบบอัตรำก้ำวหน้ำ
(Progressive Rate) กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำภำษีไว้หลำยอัตรำ โดยอัตรำภำษีจะถูกปรับให้สูงขึ้นตำมฐำน
รำยได้ของผูเ้ สี ยภำษีที่ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บุคคลผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำต้องแบกรับภำระภำษีไว้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่สำมำรถผลักภำระให้กบั ผูอ้ ื่นได้ หรื อหำกสำมำรถกระทำได้ก็เป็ นเพียงส่ วนน้อยเท่ำนั้น นั่นคื อ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำมีลกั ษณะเป็ นภำษีทำงตรง (Direct Tax)
ในกำรประเมินเงินได้น้ นั ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ในกำรประเมินเงินได้
ของตนเอง (Self-assessment) และเพื่อให้กำรชำระภำษีเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ผูเ้ สี ยภำษีมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบใน
กำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำและ
ชำระภำษีให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยนำเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นตลอดปี ภำษีที่ผำ่ นมำมำคำนวณ ภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำเป็ นภำษีที่จดั เก็บเป็ นรำยปี โดยมีรอบปี ภำษีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม
นอกจำกนี้ เนื่องจำกระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในประเทศไทยมีกำรระบุจำนวนเงินได้ข้ นั ต่ำเพื่อ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดให้ผมู ้ ีเงินได้ที่มีหน้ำที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ (ตำมควำมของ
บทบัญญัติมำตรำ 56 แห่ งประมวลรัษฎำกร10) ดังนั้น แม้วำ่ เมื่อคำนวณภำษีแล้ว ผูม้ ีเงิ นได้จะไม่มีภำระที่ตอ้ ง
ชำระภำษีให้กบั รัฐก็ตำม แต่ผมู ้ ีเงิ นได้รำยดังกล่ำวย่อมมีหน้ำที่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ
เพื่อให้กรมสรรพำกรได้มีโอกำสตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรแสดงรำยกำร รวมถึงเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนสำหรับ
ผูเ้ สี ยภำษีในรำยกำรอื่นที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน นอกจำกนี้ขอ้ มูลดังกล่ำว ยังสำมำรถใช้เป็ นฐำนข้อมูล
ให้ภำครัฐนำมำใช้เพื่อศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยกำรจัดเก็บภำษีของประเทศไทยในอนำคตต่อไป
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ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 56 บัญญัติวำ่ “ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผเู ้ ยำว์ หรื อผูท้ ี่ศำลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือน
ไร้ควำมสำมำรถ ยื่นรำยกำรเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่ำงปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วพร้อมทั้งข้อควำมอื่นๆ ภำยใน
เดือนมีนำคมทุกๆ ปี ตำมแบบที่อธิบดีกำหนดต่อเจ้ำพนักงำนซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ถ้ำบุคคลนั้น
(1) ไม่มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 30,000 บาท
(2) ไม่มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะตำมมำตรำ 40(1) ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท
(3) มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 60,000 บาท หรื อ
(4) มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะตำมมำตรำ 40(1) ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท”
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บทนี้ แบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน ส่ วนแรกอธิ บำยถึ งวัตถุ ประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษี อำกร ส่ วนที่สองเป็ น
สำระสำคัญของภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำ ส่ วนที่สำมเป็ นหลักกำรในกำรจัดเก็บภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำใน
ประเทศไทย ส่ วนที่สี่อธิ บำยถึงฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ กำรบรรเทำภำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำอยูใ่ น
ส่ วนที่หำ้ และส่ วนสุ ดท้ำยเป็ นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

2.1 วัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บภาษีอากร
2.1.1 การสร้ างรายได้ ให้ กบั รัฐบาล
เนื่องจำกภำษีอำกรเป็ นสิ่ งที่รัฐบำลเรี ยกเก็บจำกประชำชนเพื่อนำไปใช้จ่ำยในกิจกำรของภำครัฐและ
พัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ชัยสิ ทธิ์ ตรำชูธรรม 2542) เช่น กำรสร้ำง
สำธำรณู ปโภคขั้นพื้นฐำน กำรใช้จ่ำยด้ำนควำมมัน่ คง และด้ำนกำรศึกษำ เป็ นต้น ดังนั้น ภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำจึงเป็ นภำษีอำกรประเภทหนึ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นเงินได้หรื อทรัพยำกรที่รัฐเรี ยกเก็บ โดยเงินได้ดงั กล่ำวจะ
ถูกเคลื่ อนย้ำยจำกภำคเอกชนไปสู่ ภำครัฐ อย่ำงไรก็ดี แม้ตำมโครงสร้ ำงกำรจัดเก็บภำษีอำกรของประเทศไทย
รำยได้ของภำครัฐที่มำจำกภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจะไม่ใช่ภำษีหลักของรัฐบำล แต่ยอดกำรจัดเก็บรำยได้จำก
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำประเภทหัก ณ ที่
จ่ำย เพรำะเป็ นภำษีประเภทที่ถูกจัดเก็บในระยะเวลำที่สม่ำเสมอ เพรำะรัฐได้กำหนดให้ผจู ้ ่ำยเงินได้ตอ้ งทำกำร
คำนวณภำษีล่วงหน้ำจำกผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตำมที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ กำรจัดเก็บในลักษณะดังกล่ำว
ยังแสดงถึงข้อมูลในเบื้องต้นของแหล่งที่มำของเงินได้ อันเป็ นประโยชน์ในกำรกำกับดูแลกำรจัดเก็บภำษีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้น หำกมีกำรกำหนดนโยบำยที่ส่งเสริ มให้ผูม้ ีรำยได้เข้ำมำในระบบภำษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดำแล้ว ฐำนภำษีที่จะทำกำรจัดเก็บก็จะถูกขยำยให้กว้ำงขึ้นเช่ นกัน กล่ำวคือ เมื่อประชำชนในประเทศมี
ระดับรำยได้ที่เพิ่มขึ้น หรื อประกอบกำรงำนใดอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน รัฐบำลก็ยอ่ มมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรจัดเก็บภำษีดว้ ยเช่นกัน
2.1.2 การกระจายรายได้ และสร้ างความเป็ นธรรมในสั งคม
เนื่องจำกภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นภำษีประเภทที่จดั เก็บจำกฐำนรำยได้ตำมหลักควำมสำมำรถใน
กำรเสี ยภำษี ดังนั้น ผูม้ ีรำยได้มำกย่อมเสี ยภำษีในอัตรำที่สูงกว่ำผูม้ ีรำยได้นอ้ ย โดยกำรจัดเก็บในรู ปแบบอัตรำ
ก้ำวหน้ำ (Progressive Rate) ซึ่ งย่อมส่ งผลเป็ นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำหรื อควำมไม่เท่ำเทียมในสังคมระหว่ำงผูม้ ี
ระดับรำยได้ที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ กำรจัดเก็บตำมระดับควำมสำมำรถของผูเ้ สี ยภำษียงั เป็ นเครื่ องมือในกำร
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กระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชน โดยเป็ นกำรกระจำยควำมมัง่ คัง่ ของกลุ่มผูม้ ีรำยได้สูงมำสู่ กลุ่มผูม้ ีรำยได้ต่ำ อัน
เป็ นกำรลดช่องว่ำงทำงรำยได้ระหว่ำงกลุ่มผูม้ ีรำยได้ท้ งั สองประเภทให้นอ้ ยลง ซึ่ งกำรจัดเก็บตำมควำมสำมำรถนี้
เป็ นไปตำมหลักควำมเป็ นธรรม (Principle of Equity) ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรที่ดี (ดุลยลักษณ์ ตรำชูธรรม 2549)
เพรำะหำกโครงสร้ำงกำรจัดเก็บภำษีขำดควำมเป็ นธรรมแล้ว กำรหนี หรื อหลีกเลี่ยงภำษียอ่ มเป็ นปั ญหำที่ตำมมำ
อันมิอำจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมในสังคมผ่ำนระบบภำษี คือ กำรกำหนดโครงสร้ำง
ทำงภำษีอำกรย่อมต้องคำนึ งถึงกำลังควำมสำมำรถและรำยได้ของผูเ้ สี ยภำษีเป็ นสำคัญ โดยให้บุคคลที่มีรำยได้
มำกกว่ำแบกรับภำระทำงกำรเงินที่มำกกว่ำ และให้บุคคลที่มีรำยได้ต่ำแบกรับภำระที่นอ้ ยกว่ำ หรื อในบำงกรณี
อำจได้รับกำรยกเว้นจำกภำระทำงภำษีเลยก็ยอ่ มได้ ซึ่ งกระบวนกำรดังกล่ำว ถือเป็ นวิธีกำรทำงอ้อมในกำรถ่ำยเท
รำยได้จำกบุคคลที่อยูใ่ นฐำนภำษีที่สูงมำสู่ บุคคลที่อยูใ่ นฐำนที่ต่ำ
2.1.3 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เนื่องจำกกำรจัดเก็บภำษีอำกรทุกประเภทมีวตั ถุประสงค์สำคัญประกำรหนึ่ง คือ เพื่อรักษำเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิ จของประเทศ ในส่ วนของภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำถื อเป็ นระบบภำษีที่มีควำมยืดหยุน่ (Flexible)
และมีโครงสร้ำงที่เป็ นตัวช่วยรักษำเสถียรภำพให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (Built-in Stabiliser) กล่ำวคือ
ภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำซึ่ งจัดเก็บในอัตรำก้ำวหน้ำนั้น ในช่ วงที่ เศรษฐกิ จมี อตั รำเจริ ญเติ บโตที่ ดี รำยได้
ประชำชนย่อมเพิ่มมำกขึ้น และเมื่ออัตรำภำษีที่จดั เก็บนั้นเป็ นไปแบบอัตรำก้ำวหน้ำ อัตรำภำษีจึงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเร็ วกว่ำปริ มำณรำยได้ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้รำยได้ของประชำชนลดลงและมีเงิ นไหลเข้ำภำครั ฐมำกขึ้ น
กระบวนกำรดังกล่ำวนี้ จึงถือเป็ นเป็ นกลไกหนึ่ งที่ช่วงลดควำมกดดันของสภำวะเงินเฟ้ อ และควำมร้อนแรงของ
ระบบเศรษฐกิจได้
2.1.4 การส่ งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
กำรควบคุมหรื อส่ งเสริ มพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจผ่ำนระบบภำษีอำกรสำมำรถกระทำได้ในหลำยกรณี
เช่น ในกรณี ที่รัฐบำลต้องกำรกระตุน้ กำรใช้จ่ำยของประชำชน รัฐบำลอำจลดอัตรำภำษีอำกรบำงประเภท หรื อ
ยกเว้นกำรจัดเก็ บภำษี ข องธุ รกิ จเอกชนเพื่ อส่ ง เสริ ม กำรผลิ ตหรื อกำรดำเนิ นธุ รกิ จดัง กล่ ำ วเพื่อให้เกิ ดรำยได้
เพิ่มขึ้นในธุ รกิจหรื อกลุ่มเป้ ำหมำยที่รัฐต้องกำรจะส่ งเสริ ม และในทำงกลับกันหำกรัฐบำลประสงค์จะควบคุมกำร
บริ โภคของประชำชน รัฐบำลอำจใช้ภำษีอำกรเป็ นเครื่ องมือในกำรควบคุมอัตรำกำรบริ โภคของประชำชน เช่น
กำรเรี ยกเก็บภำษีจำกสิ นค้ำฟุ่ มเฟื อย อันเป็ นกำรส่ งผลให้สินค้ำรำยกำรดังกล่ำวมีรำคำสู งขึ้นเพื่อป้ องกันมิให้
ประชำชนบริ โภคสิ นค้ำที่มิได้มีควำมจำเป็ นต่อกำรครองชีพในระดับที่สูงเกินไป
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ในส่ วนของภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำนั้น รัฐบำลอำจใช้มำตรกำรผ่ำนระบบภำษีเงิ นได้เพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมทำงเศรษฐกิ จเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทำงเศรษฐกิ จตำมเป้ ำหมำยที่รัฐได้วำงไว้ เช่ น รัฐบำลเคย
ประกำศใช้ม ำตรกำรทำงภำษีด้ำนกำรออมและกำรลงทุนในปี พ.ศ. 2551 โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในกำรช่ วย
พัฒนำกำรลงทุนในตลำดทุนให้มีเสถียรภำพมำกขึ้น และเพื่อส่ งเสริ มกำรออมและกำรลงทุนเพื่อเพิ่มควำมมัน่ คง
ให้กบั ผูล้ งทุนในอนำคตที่วำงแผนในระยะยำวเพื่อกำรเกษียณอำยุ โดยให้ผมู ้ ีเงินได้สำมำรถหักค่ำลดหย่อนจำก
กำรซื้ อกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พ [Retirement Mutual Fund: (RMF)] หรื อกองทุนรวมหุ ้นระยะยำว [Long
Term Equity Fund: (LTF)] ได้ในอัตรำที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจและ
สนับสนุ นธุ รกิจประเภทอสังหำริ มทรัพย์ โดยให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ซ้ื อบ้ำนสำเร็ จรู ปพร้อมที่ดิน หรื อห้องชุ ด
ในอำคำรที่มีมูลค่ำไม่เกิน 5 ล้ำนบำทเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของตนเป็ นครั้งแรก รัฐบำลจึงได้ออกพระรำชกฤษฎีกำ
ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 528 พ.ศ. 2554 กำหนดให้ยกเว้นภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื ออสังหำริ มทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้น

2.2 สาระสาคัญของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
2.2.1 ความหมายของเงินได้
เงินได้ที่ใช้เป็ นฐำนภำษีสำหรับกำรคำนวณเงินได้น้ นั อำจมีควำมหมำยได้หลำยอย่ำง โดยกฎหมำย
ภำษีอำกรโดยทัว่ ไปจะนิยำมคำว่ำ “เงินได้” โดยพิจำรณำจำกกำรเพิ่มพูนทำงเศรษฐกิจ (Economic Accretion) ซึ่ ง
คำนวณได้จำกกำรเพิ่มขึ้ นของทรั พย์สินสุ ทธิ บวกกับรำยจ่ำยในกำรบริ โภคของบุ คคล (หน่ วยเศรษฐกิ จ) ใน
ระยะเวลำหนึ่งๆ (Increase Net Wealth Plus Consumption) (Sommerfeld, Madeo, and Milliron 1991) ซึ่ งหำก
พิจำรณำตำมกฎหมำยไทยแล้ว ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 39 ได้ให้ควำมหมำยของ “เงิ นได้พึงประเมิน ” ว่ำ
หมำยถึ ง เงิ นได้อนั เข้ำลักษณะอันพึงต้องเสี ยภำษี เช่ น เงิ น ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อย่ำงอื่ นอันสำมำรถคิ ด
คำนวณเป็ นเงินได้ ทั้งนี้ ในกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนั้น กำรนิ ยำมคำว่ำ “เงินได้” จะต้องเป็ นเงินได้
ที่พร้อมที่จะชำระหรื อเป็ นผลประโยชน์ที่อำจคำนวณเป็ นเงิ นได้อย่ำงชัดเจน เพรำะหำกกำรจัดเก็บภำษีเป็ นไป
ตำมมูลค่ำของทรั พ ย์สินที่ เพิ่มขึ้ นแล้วจะเป็ นกำรสร้ ำงปั ญหำในกำรประเมิ นและตรวจสอบของเจ้ำพนักงำน
ประเมิน อันอำจเป็ นเหตุให้ผเู ้ สี ยภำษีไม่มีเงินพอที่จะชำระภำษีประกำรหนึ่ง และเป็ นเหตุให้รัฐไม่อำจจัดเก็บภำษี
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกประกำรหนึ่ง (ชัยสิ ทธิ์ ตรำชูธรรม 2542)
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2.2.2 เกณฑ์ การรับรู้ เงินได้ ของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จำกเหตุผลในด้ำนควำมหมำยของเงินได้ตำมที่ได้กล่ำวไว้ส่งผลให้กำรรับรู ้เงินได้ (Realisation) ของ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นไปตำมเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เท่ำนั้น ซึ่ งเงินได้ที่จะนำมำคำนวณและยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำจะต้องเป็ นเงินได้ที่มีกำรรับรู ้ แล้ว และผูม้ ีเงิ นได้ตำมเกณฑ์เงิ นสดนี้ มีหน้ำที่
รำยงำนเงินได้เมื่อได้รับเงินสดมำแล้วเท่ำนั้น ขณะเดียวกันในส่ วนของค่ำใช้จ่ำยก็จะถูกนำมำหักเมื่อได้มีกำรจ่ำย
จริ งไปแล้วเช่นกัน
ตำมควำมในมำตรำ 56 วรรคแรกของประมวลรัษฎำกรได้บญ
ั ญัติว่ำ ให้บุคคลทุกคนเว้นแต่ผเู ้ ยำว์
หรื อผูท้ ี่ศำลสั่งให้เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ยื่นรำยกำรเกี่ ยวกับเงินได้พึงประเมินที่
ตนได้รับในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วในเดือนมีนำคมของทุกปี ซึ่ งคำว่ำ “เงินได้” ที่จะนำมำคำนวณภำษีในมำตรำนี้ น้ นั
ได้มีคำพิพำกษำฎีกำที่ 580/2506 ตีควำมว่ำหมำยถึง เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อย่ำงอื่นที่ได้รับมำแล้วเท่ำนั้น
มิใช่เป็ นเพียงสิ ทธิ เรี ยกร้องที่จะได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อย่ำงอื่นในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี ในกำรรับรู ้ เงินได้จำกทรัพย์สินนั้น กำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกเกณฑ์เงิน
สดจะอำศัยหลักสิ่ งตอบแทนที่มีค่ำเท่ำกับเงินสด (Cash Equivalent) กล่ำวคือ เกณฑ์กำรใช้เงินสดนั้นอำจมีช่อง
โหว่ในทำงกฎหมำย อันทำให้ผเู ้ สี ยภำษีอำศัยวิธีกำรรับทรัพย์สินอย่ำงอื่นเป็ นค่ำตอบแทนแทนกำรรั บเงิ นสด
ดังนั้น แนวคิ ดในเรื่ องสิ่ งตอบแทนที่ มีค่ำ เท่ำกับเงิ นสดจึ งถู กพัฒนำขึ้ นเพื่อปิ ดช่ องโหว่ของกฎหมำยในเรื่ อง
ดังกล่ำว โดยเมื่อผูเ้ สี ยภำษีได้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจำกกำรประกอบกำรงำนหรื อจำกกำรทำธุ รกิจอัน
จำต้องมีผลตอบแทนตำมกำรค้ำปกติ ก็ให้ถือรำคำของทรัพย์สินหรื อประโยชน์ที่ได้รับมำนั้นเพื่อตีค่ำตำมรำคำ
ตลำด (Market Price) เพื่อใช้เป็ นกำรประเมินรำคำทรัพย์สินเป็ นเงิ นสดที่ได้รับจำกกำรงำนที่ทำนั้น หลักกำร
ดังกล่ำวจึงเป็ นหลักกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินให้เป็ นเงินสดในกรณี ของกำรคำนวณภำษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดำตำมหลักเกณฑ์เงินสด
2.2.3 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
1) บุคคลธรรมดา
หำกพิ จ ำรณำตำมควำมในบทบัญญัติ ของกฎหมำย บุ คคลธรรมดำ (Natural Person) ให้
หมำยควำมถึงผูม้ ีสภำพบุคคลตำมควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ 1511 โดยผูม้ ีสภำพบุคคลนั้น
มิได้จำกัดที่อำยุ ควำมสำมำรถ หรื อสัญชำติของบุคคล ดังนั้น ผูเ้ ยำว์ คนชรำ บุคคลวิกลจริ ต คนไร้ควำมสำมำรถ
11

มำตรำ 15 บัญญัติวำ่ “สภำพบุคคลย่อมเริ่ มแต่เมื่อคลอดแล้วอยูร่ อดเป็ นทำรกและสิ้นสุดลงเมื่อตำย”
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หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถจึงมีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำด้วยตนเอง หำกมีเงินได้ข้ นั ต่ำ
ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร เว้นแต่ในกรณี ที่มีกฎหมำยบัญญัติยกเว้นไว้เป็ นประกำรอื่น เช่น ตำม
ควำมในมำตรำ 56 และ 57 แห่ งประมวลรัษฎำกรได้กำหนดผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุ บำล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อ
ผูจ้ ดั กำรกิจกำรอันก่อให้เกิดเงิ นได้พึงประเมินตำมแต่กรณี มีหน้ำที่นำรำยได้ของผูท้ ี่ขำดควำมสำมำรถในทำง
กฎหมำย อันได้แก่ ผูเ้ ยำว์ ผูท้ ี่ศำลสั่งให้เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถที่มีเงิ นได้พึ ง
ประเมินถึงตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด โดยผูแ้ ทนนั้นย่อมมีหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเงิน
ได้บุคคลธรรมดำและชำระภำษีแทนบุคคลเหล่ำนั้นภำยในเดือนมีนำคมของทุกๆ ปี ภำษี
2) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ หรือคณะบุคคลทีม่ ิใช่ นิติบุคคล
ภำยใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ 1012 1025 และ1026 ห้ างหุ้นส่ วน
สามัญ (Ordinary Partnerships) หมำยถึง สัญญำซึ่ งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงนำหุ ้นมำลงทุนในห้ำงไม่วำ่
จะด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรื อแรงงำน และมีวตั ถุประสงค์ในทำงกำรค้ำหรื อเพื่อแสวงหำกำไร โดย “ห้ำงหุ ้นส่ วน
สำมัญ” เป็ นห้ำงหุ ้นส่ วนที่มิได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล จึงมีสถำนะในทำงกฎหมำยเหมือนบุคคลธรรมดำ โดย
กฎหมำยกำหนดให้ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคนต้องรับผิดร่ วมกันในหนี้ท้ งั ปวงของหุ น้ ส่ วนโดยไม่มีจำกัด
ส่ วนคณะบุคคล (Non-juristic Body of Persons) นั้น ในทำงกฎหมำยแม้ไม่มีสภำพบุคคลตำม
ควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ แต่เพื่อกำรตีควำมตำมเจตนำรมณ์ของกำรบังคับใช้ประมวลรัษฎำกร
คณะบุคคลจึงถื อเป็ นหน่วยภำษี (Tax Entity) หน่วยหนึ่ งที่ถูกกำหนดขึ้นตำมควำมในประมวลรัษฎำกรเพื่อให้
ครอบคลุ มกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ดังนั้นในส่ วนของกำรตีควำม จึงจำเป็ นต้องเทียบเคียงกับบท
นิยำมของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ 1012 โดย “คณะบุคคล” หมำยถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เข้ำตกลงกันเพื่อกระทำกิ จกำรใดหรื อหลำยกิจกำรร่ วมกัน โดยไม่จำเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำกำไร
เช่น หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งได้จดั ทำโครงกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรให้กบั ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในรำคำย่อมเยำว์
อันมิได้มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรแสวงหำกำไร โดยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ในโครงกำรดังกล่ำว มีคณะกรรมกำรที่
ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นผูด้ ำเนิ นกำร ดังนั้น เงิ นได้ที่เกิ ดจำกกำรจัดทำโครงกำรจะต้องเสี ยภำษีในนำมของ
คณะกรรมกำร ซึ่ งเป็ นคณะบุคคลอันถือเป็ นหน่วยภำษีที่กำหนดขึ้นตำมควำมในประมวลรัษฎำกร
อย่ำงไรก็ดี แม้ควำมแตกต่ำงของห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญและคณะบุ คคลจะมี ควำมแตกต่ำงกันที่
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง โดยห้ างหุ้นส่ วนสามัญมีวตั ถุประสงค์ในทำงกำรค้ำหรื อเพื่อแสวงหำกำไร แต่คณะ
บุคคลไม่จำต้องมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อแสวงหำกำไร แต่ในทำงปฏิ บตั ิ และกำรบังคับใช้พบว่ำ มีทิศทำงไปใน
แนวทำงเดียวกันโดยมิได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์วำ่ จะแสวงหำกำไรหรื อไม่ เนื่องจำกผลของกำรชำระภำษีในกรณี
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ของห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญและคณะบุคคลนั้น ย่อมเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเช่นเดียวกัน และหน่วยภำษีท้ งั สอง
จะได้รับเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีเงินได้ประเภทเดียวกัน
นอกจำกนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ พิพำททำงภำษีอำกร กำรฟ้ องร้องคณะบุคคลหรื อห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญก็มี
แนวทำงปฏิบตั ิที่คล้ำยกัน คือ ในกำรฟ้ องร้องนั้น ผูฟ้ ้ องที่ประสงค์จะดำเนิ นคดีฟ้องร้องห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญหรื อ
คณะบุคคล จะต้องฟ้ องผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนในห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญทุกคน หรื อบุคคลในคณะบุคคลทุกคนเป็ นจำเลย
ร่ วมกัน เพรำะหน่วยภำษีท้ งั สองประเภทมิใช่บุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลตำมกฎหมำยที่อำจฟ้ องร้องได้12
3) ผู้ถึงแก่ ความตายระหว่ างปี ภาษี
ตำมควำมในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 57 ทวิ วรรคแรก ได้วำงหลักว่ำ หำกบุคคลธรรมดำที่มีเงิน
ได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ตำมที่ประมวลรัษฎำกรกำหนดได้ถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงปี ภำษี (Deceased during
Taxable Year) โดยที่บุคคลดังกล่ำวมีเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ควำมตำย และยังมิได้ดำเนิ นกำรอย่ำง
หนึ่ งอย่ำงใดเพื่อชำระภำษีในปี ดังกล่ำวนั้น ผูจ้ ดั กำรมรดก ทำยำท หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี มี
หน้ำที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำและชำระภำษีแทนในนำมของผูต้ ำย โดยในกำรคำนวณภำษี ให้
รวมเงินได้พึงประเมินของผูต้ ำยและของกองมรดกที่ได้รับตลอดปี ภำษีที่ผนู ้ ้ นั ถึงแก่ควำมตำยเป็ นยอดเงินได้พึง
ประเมินที่จะต้องยืน่ ทั้งสิ้ น
4) กองมรดกทีย่ งั มิได้ แบ่ ง
ในกรณี ของกองมรดกที่ยงั มิได้แบ่ง (Undistributed Estate of the Deceased) แม้ตำมหลักกำรของ
กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์จะไม่ถือเป็ นสภำพบุคคล แต่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในทำงภำษี บทบัญญัติของประมวล
รัษฎำกรจึงได้กำหนดให้กองมรดกที่ยงั มิได้แบ่งเป็ นหน่วยภำษีหน่วยหนึ่งที่มีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
กล่ำวคือ ตำมควำมแห่งบทบัญญัติของประมวลรัษฎำกรมำตรำ 57 ทวิ วรรคสอง ได้วำงหลักว่ำ ในปี ที่ถดั จำกปี ที่
บุคคลได้ถึงแก่ควำมตำย หำกกองมรดกของผูต้ ำยยังมิได้มีกำรจัดแบ่งให้กบั ทำยำท หรื อมีเงินได้พึงประเมินในปี
ภำษีที่ล่วงมำเพิ่มพูนขึ้นจำกกองมรดก เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย หรื อค่ำเช่ำ เป็ นต้น ให้ผจู ้ ดั กำรมรดก ทำยำท หรื อ
ผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำและชำระภำษีในนำม
ของกองมรดกของผูต้ ำย13
ดังนั้น ในกรณี ที่ทำยำทนำดอกผลที่งอกเงยจำกกองมรดก เช่น เงินปั นผล ไปเสี ยภำษีในนำมของ
ตนเอง ย่อมไม่เป็ นเหตุ ให้กองมรดกของผูต้ ำยหลุ ดพ้นจำกภำระในทำงภำษี เพรำะกองมรดกที่ยงั มิ ได้แบ่ง
12

ตำมแนวคำพิพำกษำฎีกำที่ 495/2519 และ 2401/2543
13
ตำมแนวทำงคำพิพำกษำฎีกำที่ 171/2521
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ดังกล่ำวย่อมเป็ นหน่วยภำษี (Tax Entity) ที่มีภำระและหน้ำที่ในทำงกฎหมำยที่จะต้องชำระค่ำภำษีโดยทำยำท
หรื อผูจ้ ดั กำรมรดกตำมแต่กรณี อย่ำงไรก็ดี หำกได้มีกำรแบ่งทรัพย์มรดกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทรัพย์สินของกอง
มรดกย่อมตกทอดไปยังทำยำท โดยทำยำทแต่ละคนย่อมมีภำระหน้ำที่ในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคล
ธรรมดำและเสี ยภำษีในนำมของตนเองต่อไป หรื อหำกมีเงินได้ที่เกิดขึ้นจำกกองมรดกที่ได้เสี ยภำษีเงินได้ไปแล้ว
หำกในเวลำต่อมำทำยำทหรื อผูร้ ับมรดกรำยใดได้รับเงินได้ดงั กล่ำวที่งอกเงยขึ้นจำกกองมรดก ให้เงินได้จำนวน
นั้นเป็ นเงินได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีตำมควำมในมำตรำ 42 (16) แห่งประมวลรัษฎำกร

2.3 หลักการในการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในประเทศไทย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นภำษีทำงตรงที่จดั เก็บจำกฐำนรำยได้ของผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
และหน่ วยภำษีที่ตำมกฎหมำยภำษี อำกรถื อเป็ นหน่ วยทำงภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำ โดยจัดเก็บจำกเงิ นได้พึง
ประเมินทุกประเภทตำมเกณฑ์เงินสด เว้นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดยกเว้นไว้เป็ นประกำรอื่น ซึ่ งทฤษฎี ในกำร
จัดเก็บนั้น มีหลักกำรพื้นฐำนมำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและรัฐที่ทำกำรจัดเก็บ โดยหลักเกณฑ์ที่ประเทศ
ไทยใช้ในกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำพิจำรณำจำกหลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) และหลักแหล่ งเงินได้
(Source Rule) หลักกำรดังกล่ำวทั้งสองได้ถูกบัญญัติไว้ในมำตรำ 40 และ 41 แห่ งประมวลรัษฎำกร (ดุลยลักษณ์
ตรำชูธรรม 2549: 64 - 69)
อย่ำงไรก็ดี หลักกฎหมำยภำษีอำกรของประเทศไทยปรับใช้หลักถิ่ นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้ โดย
มิได้ใช้หลักสัญชำติ (Nationality Rule) ประกอบด้วยอย่ำงเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งกำหนดให้คนสัญชำติ
สหรัฐฯ มีหน้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำให้กบั กรมสรรพำกรของสหรัฐฯ (Worldwide Basis) ไม่วำ่ จะมี
ถิ่ นที่ อยู่หรื อพำนักอยู่ในประเทศใดหรื อมี แหล่ งเงิ นได้จำกประเทศอื่นใด ดังนั้น ผูท้ ี่ จะเสี ยภำษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดำให้กบั ประเทศไทยจึงต้องเข้ำตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยในเรื่ องหลักถิ่ นที่ อยู่และหลักแหล่งเงิ นได้
ตำมที่บญั ญัติไว้ในประมวลรัษฎำกรเท่ำนั้น
2.3.1 หลักถิ่นทีอ่ ยู่
หลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) ตำมควำมในกฎหมำยภำษีอำกรในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีน้ นั
หมำยถึง ผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศใดย่อมมีหน้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษีอำกรให้กบั ประเทศนั้น เพรำะเมื่อบุคคลดังกล่ำวมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศใดแล้ว ย่อมใช้บริ กำรสำธำรณะและทรัพยำกรของประเทศนั้น จึงมีหน้ำที่จ่ำยค่ำภำษีอำกร
ให้กบั ประเทศดังกล่ ำว โดยผูม้ ี หน้ำที่ เสี ยภำษี ตำมหลักถิ่ นที่ อยู่ตำมกฎหมำยภำษีอำกรของประเทศไทย มิ ได้
คำนึ งถึ งสัญชำติของบุ คคลนั้น (Nationality Rule) และมิ ได้พิจำรณำว่ำผูน้ ้ นั จะมี แหล่งเงิ นได้จำกประเทศใด
ดังนั้น หำกผูใ้ ดอยู่ใ นประเทศไทยชั่วระยะเวลำหนึ่ ง หรื อหลำยระยะเวลำรวมกันทั้งหมดตำมกำหนดเวลำที่
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กฎหมำยก ำหนด ให้ถื อว่ำ ผูน้ ้ ันมี ค วำมสั ม พันธ์ ตำมหลัก ถิ่ นที่ อยู่ หรื อเป็ นผูอ้ ยู่ใ นประเทศไทยตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกร
หลักถิ่นที่อยู่ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 41 โดยในวรรคสองได้บญั ญัติวำ่ “ผู้อยู่ใน
ประเทศไทยมีเงิ นได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปี ภาษี ที่ล่วงมาแล้ ว เนื่ องจากหน้ าที่ งานหรื อกิ จการที่ ทาใน
ต่ างประเทศ หรื อเนื่องจากทรั พย์ สินที่อยู่ในต่ างประเทศ ต้ องเสี ยภาษีเงินได้ ตามบทบัญญัติในส่ วนนีเ้ มื่อนาเงินได้
พึงประเมินนั้นเข้ ามาในประเทศไทย ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรื อหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมด
ถึงหนึ่งร้ อยแปดสิ บวันในปี ภาษีปีใด ให้ ถือว่ าผู้นั้นเป็ นผู้อยู่ในประเทศไทย"
จำกบทบัญญัติดงั กล่ ำวอำจสรุ ป ได้ว่ำ ภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำตำมหลัก ถิ่ นที่ อยู่ ให้เป็ นไปตำม
องค์ประกอบในทำงกฎหมำยดังต่อไปนี้ จึงถือเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย คือ
1) บุคคล (ไม่วำ่ สัญชำติใด) อยูใ่ นประเทศไทยชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง หรื อหลำยระยะเวลำรวมทั้งหมดถึง
180 วันในปี ภำษีใด
2) บุคคลนั้นมีเงินได้พึงประเมิน (ตำมมำตรำ 40 ซึ่ งจะได้กล่ำวถึงในส่ วนต่อไป) อันเนื่องมำจำก
ก. หน้ำที่กำรงำนที่ทำในต่ างประเทศ หรื อ
ข. กิจกำรที่ทำในต่ างประเทศ หรื อ
ค. ทรัพย์สินที่อยูใ่ นต่ างประเทศ
3) บุคคลนั้นนำเงินได้พึงประเมินตำมข้อ 2) เข้ำมำในประเทศไทยในปี ภำษีน้ นั
จำกหลักกำรข้ำ งต้น อำจพิจำรณำได้ว่ำ บุ ค คลผูม้ ี เงิ นได้ที่ ตอ้ งเสี ยภำษี เงิ นได้บุคคลธรรมดำให้ก ับ
ประเทศไทยและเข้ำตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดไว้ คื อ บุ คคลผูม้ ีเงิ นได้พึงประเมินเกิ ดขึ้ นรำยดังกล่ ำว
จะต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยรวมถึง 180 วันและจะต้องนำเงินได้ของปี ภำษีที่มีเงินได้เกิดขึ้นเข้ำมำในประเทศ
ไทยในปี ภำษีน้ นั ด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น บุคคลสัญชำติไทยประกอบอำชี พเป็ นนักกีฬำอำชี พและมีเงินได้เกิดขึ้นใน
ต่ำงประเทศจำกกำรแข่งขันกี ฬำและได้โอนเงิ นที่ ได้รับจำกกำรแข่งขันเข้ำมำในปี ภำษี เดี ยวกัน โดยในปี ภำษี
ดังกล่ ำว บุ คคลผูน้ ้ นั ได้อยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลำ 6 เดื อน และในเดื อนที่ เหลื อได้เดิ นทำงไปแข่งขันกี ฬำใน
ต่ำงประเทศ ดังนี้ จะต้องนำเงินที่ได้รับจำกกิจการทีท่ าในต่ างประเทศที่ได้โอนหรื อนำเข้ำมำในประเทศไทยในปี
ภำษีไปคำนวณเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำหรับเงินได้ดงั กล่ำว
ดังนั้น กรณี กำรโอนหรื อนำเงินได้ของปี ก่อนเข้ำมำในประเทศไทย ย่อมไม่ตกอยูภ่ ำยใต้บทบัญญัติของ
ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 41 วรรคสองและสำม ที่จะต้องนำมำคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำให้กบั
ประเทศไทย
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2.3.2 หลักแหล่งเงินได้
หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) ตำมควำมในกฎหมำยภำษีอำกรในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีน้ นั
หมำยควำมว่ำ ผูท้ ี่มีเงินได้จำกแหล่งในประเทศใดย่อมมีหน้ำที่เสี ยภำษีอำกรให้กบั ประเทศที่เป็ นที่มำของแหล่ง
เงินได้14 โดยไม่คำนึ งว่ำบุคคลดังกล่ ำวจะมีสัญชำติหรื อถิ่ นที่อยู่ในประเทศที่เป็ นแหล่งเงิ นได้หรื อไม่ ซึ่ งหลัก
แหล่ งเงิ นได้น้ ี จะพิจำรณำเพียงแค่เงิ นได้เฉพำะที่ เกิ ดขึ้ นในอำณำเขตของประเทศที่เป็ นแหล่ งเงิ นได้เท่ำนั้น
เนื่ องจำกเมื่อบุคคลมีเงินได้เกิ ดขึ้นจำกแหล่งเงิ นได้ในประเทศใด ย่อมหมำยควำมว่ำผูด้ งั กล่ำวได้รับประโยชน์
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำกประเทศนั้น บุคคลเช่นว่ำจึงมีหน้ำที่เสี ยภำษีอำกรให้กบั ประเทศที่เป็ นแหล่งเงินได้
หลัก แหล่ งเงิ นได้ถูกบัญญัติไว้ใ นประมวลรั ษฎำกรมำตรำ 41 ววรคแรก กล่ ำวคื อ “ผู้มีเงิ นได้ พึ ง
ประเมินตามมาตรา 40 ในปี ภาษี ล่วงมาแล้ ว เนื่ องจากหน้ าที่ งานหรื อกิ จการที่ ทาในประเทศไทยหรื อเนื่องจาก
กิ จการของนายจ้ างในประเทศไทยหรื อเนื่ องจากทรั พย์ สินที่ อยู่ในประเทศไทยต้ องเสี ยภาษี ตามบทบัญญัติใน
ส่ วนนี ้ ไม่ ว่าเงินได้ นั้นจะจ่ ายในหรื อนอกประเทศ”
จำกบทบัญญัติดงั กล่ำวอำจสรุ ปได้ว่ำ บุคคลที่มีหน้ำที่เสี ยภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำให้กบั ประเทศ
ไทย จะต้องเข้ำองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) บุคคล (ไม่วำ่ สัญชำติใด) มีเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 เนื่องมำจำก
ก.
ข.
ค.
ง.

หน้ำที่กำรงำนที่ทำในประเทศไทย
กิจกำรที่ทำในประเทศไทย
กิจกำรของนำยจ้ำงในประเทศไทย
ทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย

2) ไม่วำ่ เงินได้น้ นั จะจ่ำยในหรื อนอกประเทศไทย และไม่วำ่ บุคคลดังกล่ำวจะอยูใ่ นประเทศไทยเป็ น
เวลำเท่ำใด
จำกหลักกำรข้ำงต้น อำจสรุ ปได้วำ่ หลักแหล่งเงินได้พิจำรณำจำกแหล่งเงิ นได้ที่เกิ ดขึ้นในประเทศ
ไทยเป็ นสำคัญ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นอำจเป็ นเงินได้ที่มีที่มำจำกหน้ าที่การงานที่ทาในประเทศไทย โดยผูม้ ีเงิน
ได้ประกอบอำชีพหรื อปฏิบตั ิงำนในประเทศไทย หรื อเงินได้ที่เกิดจำกกิจการที่ทำในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ผู้
มีเงินได้มีกิจกำรเป็ นของตัวเองในประเทศไทย โดยอำจมิได้เข้ำมำในประเทศไทยด้วยตนเอง หรื อเงินได้ที่เกิ ด
จำกกิจ การของนายจ้ า งในประเทศไทย โดยในกรณี น้ ี ผูม้ ี เงิ น ได้อ ำจปฏิ บ ัติง ำนอยู่ใ นประเทศไทยหรื อ ใน
ต่ำ งประเทศก็ ได้ และได้รับ ค่ ำจ้ำ งของนำยจ้ำงในประเทศไทย หรื อ/และเงิ นได้ที่เกิ ด จากทรั พ ย์ สิน ที่ อยู่ใ น
14
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ประเทศไทย ได้แก่ ดอกผลของทรัพย์สินหรื อที่งอกเงยจำกทรัพย์สินเอง เช่น ดอกเบี้ย เงินปั นผล ค่ำเช่ำ หรื อเงิน
ได้ที่เกิ ดจำกกำรขำยทรั พย์สิน เป็ นต้น ทั้งนี้ กำรพิจำรณำข้อกฎหมำยในเรื่ องหลักแหล่งเงิ นได้ไม่จำเป็ นต้อง
คำนึงถึงเวลำที่ผมู้ ีเงินได้น้ นั พำนักอยูใ่ นประเทศไทยแต่อย่ำงใด

2.4 ฐานภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
2.4.1 เงินได้ พงึ ประเมิน
เงินได้พึงประเมินที่บุคคลธรรมดำมีหน้ำที่ตอ้ งนำมำคำนวณในกำรเสี ยภำษีมีกำรบัญญัติไว้ในมำตรำ
39 แห่ งประมวลรัษฎำกร15 โดยมำตรำดังกล่ำวถือเป็ นบทบัญญัติในส่ วนนิ ยำมของ “เงินได้พึงประเมิน” ที่ผเู้ สี ย
ภำษีตอ้ งนำมำคำนวณเพื่อชำระภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำ โดยในกำรคำนวณหรื อประเมินมูลค่ำของทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเพื่อนำมำคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนั้น ให้ใช้เกณฑ์ เงินสด (Cash Basis) ใน
กำรประเมินและรับรู้ รำยได้ของบุค คลธรรมดำ ซึ่ งเกณฑ์เงิ นสด คือ วิธีกำรในทำงบัญชี ที่บนั ทึกรำยได้ และ
ค่ำใช้จ่ำยต่อเมื่อได้รับเงินหรื อจ่ำยเงินไปแล้วจริ ง โดยไม่จำต้องคำนวณถึงงวดเวลำที่เกี่ยวข้องของเงินที่ได้รับมำ
หรื อจ่ำยไป โดยเงินได้จะถูกคิดคำนวณจำกเงินสดหรื อประโยชน์อนั อำจตีค่ำเป็ นเงินสดได้ที่ได้รับทั้งหมดในแต่
ละงวดบัญชี
ในทำงกฎหมำยนั้น แม้นิยำมคำว่ำเกณฑ์เงิ นสดจะมิได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎำกร แต่ในทำง
ปฏิบตั ิก็ถูกใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรรับรู้เงินได้ของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในประเทศไทย โดยได้มีคำพิพำกษำศำล
ฎีกำตีควำมไว้เป็ นแนวทำงว่ำ เงินได้พึงประเมินในมำตรำ 39 นั้น ไม่วำ่ จะเป็ นเงิน หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใด จะต้องเป็ นสิ่ งที่บุคคลธรรมดำหรื อหน่วยภำษีที่ถือเป็ นบุคคลธรรมดำนั้น ได้ รับมาแล้ วในปี ภำษีน้ นั มิใช่
เป็ นเพียงสิ ทธิ เรี ยกร้องในเงินหรื อทรัพย์สินอันอำจบังคับใช้สิทธิ น้ นั ต่อบุคคลอื่นในอนำคต หรื อที่ผเู ้ สี ยภำษีคำด
ว่ำอำจจะได้รับมำในภำยภำคหน้ำ หรื อในปี ภำษีถดั ๆ ไป เพรำะในกรณี ดงั กล่ำว ยังถือไม่ได้วำ่ ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี
บุคคลธรรมดำได้รับเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีน้ นั 16 นอกจำกนี้ ในกำรตีรำคำทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ให้
ถือเอำรำคำหรื อค่ำอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินหรื อได้มำซึ่ งประโยชน์น้ นั
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เพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมและกำรรับรู้รำยได้ของบุคคลธรรมดำ ควำมหมำยของเงินได้พึงประเมิน
ตำมควำมในมำตรำ 39 อำจจำแนกตำมประเภทของเงินได้พึงประเมินได้ ดังนี้
1) เงินสดหรื อตราสารที่มีค่าเสมือนเงินสด หมำยรวมถึ ง เงิ นได้ประเภทค่ำจ้ำง เงิ นเดื อน บำเหน็ จ
บ ำนำญ เบี้ ย เลี้ ย ง โบนัส และเงิ น ได้ส่ ว นก ำไร ไม่ ว่ำ เงิ น ได้น้ ัน จะมี ก ำรจ่ ำ ยเป็ นเงิ น สกุ ล ไทยหรื อ เงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
2) ทรั พ ย์ สิ น ในกำรตี ควำมค ำว่ำ “ทรั พย์สิน ” ตำมควำมในมำตรำ 39 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎำกร ให้
ตีควำมตำมควำมหมำยของคำว่ำทรั พย์สินในมำตรำ 138 แห่ งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ทำให้คำว่ำ
ทรัพย์สินตีควำมได้กว้ำงกว่ำ และให้รวมไปถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่ ำงอันอำจมีรำคำและถือเอำได้ดว้ ย (เช่น หุ ้น) โดยผู้
ที่ได้รับหุ น้ มำนั้น ให้ถือว่ำได้ทรัพย์สินที่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณเป็ นเงินได้ดว้ ย ซึ่ งกำรตีรำคำค่ำหุ ้นให้คำนวณตำม
รำคำที่ พึ ง ซื้ อ ได้ต ำมปกติ 17 ดัง นั้น ทรั พ ย์สิ น ในที่ น้ ี จึ ง รวมถึ ง สิ่ ง ที่ มี รู ป ร่ ำ งและไม่ มี รู ป ร่ ำ ง ไม่ ว่ ำ จะเป็ น
สังหำริ มทรัพย์หรื ออสังหำริ มทรัพย์ ที่อำจคำนวณรำคำและตีค่ำเป็ นเงินสดได้ เช่น รถยนต์ โรงเรื อน ที่ดิน และ
สิ่ งปลูกสร้ำงใดๆ ที่ได้รับมำแล้วจริ งในปี ภำษีน้ นั
3) ประโยชน์ อื่นใดที่ได้ รับอันสามารถคิดคานวณเป็ นเงินสดได้ หมำยถึงประโยชน์ประเภทใดๆ ที่
บุคคลธรรมดำได้รับมำ แต่โดยสภำพทำงกำยภำพของประโยชน์ที่ได้รับมำนั้น ไม่เข้ำลักษณะของเงิ นหรื อตรำ
สำรที่มีค่ำเสมื อนเงิ นสด และมิได้รับมำในลักษณะของทรัพย์สิน แต่ประโยชน์ที่ได้รับมำนี้ สำมำรถนำมำคิ ด
คำนวณเป็ นเงินได้ได้ เช่ น กำรที่บริ ษทั ให้สวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำงในรู ปของที่อยู่อำศัย ค่ำโทรศัพท์ หรื อค่ำอำหำร
กลำงวัน ดังนั้น ประโยชน์ดงั กล่ำวเหล่ำนี้ ถือเป็ นประโยชน์ที่ลูกจ้ำงได้รับและสำมำรถคำนวณเป็ นเงินสดได้ จึง
เป็ นเงิ นได้พึ ง ประเมิ นของลู ก จ้ำ งตำมควำมในมำตรำ 39 โดยถื อเป็ นเงิ นได้ที่ ไ ด้รับอันเนื่ องมำจำกกำรจ้ำ ง
แรงงำน18
4) เงินค่ า ภาษีอากรที่ผ้ ูจ่ ายเงินหรื อที่ผ้ ู อื่นออกแทนให้ สำหรั บ เงิ นได้ประเภทต่ำงๆ ตำมประมวล
รัษฎำกรมำตรำ 40 (รำยละเอียดมำตรำ 40 จะกล่ำวถึงในส่ วนถัดไป) เช่น ในกรณี ที่นำยจ้ำงได้ชำระค่ำภำษีให้แก่
พนักงำนและลูกจ้ำงในบริ ษทั ค่ำภำษีอำกรที่บริ ษทั ได้ชำระแทนนั้น ถื อเป็ นเงิ นได้พึงประเมินของลูกจ้ำงในปี
ภำษีน้ นั
5) เครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่ วนแบ่ งกาไรที่ได้รับจำกบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้น
ตำมที่กฎหมำยกำหนด (มำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร) หมำยถึง กำรคืนภำษีเงินปั นผลหรื อส่ วนแบ่งกำไร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน โดยเงินภำษีที่ได้รับคืนนี้ บุคคลธรรมดำหรื อหน่วยภำษีที่ถือเป็ นบุคคลธรรมดำ
17
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มีหน้ำที่ตอ้ งนำมำคำนวณเป็ นเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีน้ นั ซึ่ งกำรเครดิตภำษีตำมที่กฎหมำยกำหนดในที่น้ ี คือ
กำรเครดิ ตในเงินปั นผลที่ ครั้งหนึ่ งคื อ กำไรสุ ทธิ ซึ่ งได้เสี ยภำษีเงิ นได้นิติบุคคลมำแล้ว และเมื่ อต่อมำมี กำร
จ่ำยเงินปั นผลกลับคืนมำให้บุคคลธรรมดำผูเ้ ป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน ทำให้เงินได้ดงั กล่ำวต้องเสี ยภำษีใน
เงิ นปั นผลนี้ อีกครั้ งหนึ่ ง ทั้งนี้ ในเมื่ อเป็ นเงิ นได้ในจำนวนเดี ยวกัน จึ งไม่ควรเก็บภำษี ซ้ ำซ้อนในเงิ นปั นผล
ดัง กล่ ำ ว ดังนั้น เพื่ อเป็ นกำรบรรเทำภำระในทำงภำษี จึงมี ก ำรให้เครดิ ตภำษีใ นเงิ นปั นผลตำมที่ ก ฎหมำยได้
กำหนดในมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
2.4.2 ประเภทของเงินได้ พงึ ประเมิน
มำตรำ 40 แห่ งประมวลรัษฎำกรได้แบ่งประเภทของเงิ นได้พึงประเมินออกเป็ นประเภทต่ำงๆ ตำม
ข้อเท็จจริ งที่ ว่ำ บุ ค คลย่อมประกอบกิ จกำรงำนอำชี พที่ แตกต่ำงกัน อันส่ งผลให้ตน้ ทุ นทำงด้ำนแรงงำนและ
ค่ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรทำงำนย่อมมีควำมแตกต่ำงกันไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำม
เป็ นธรรมในระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ กฎหมำยจึงแบ่งประเภทของเงินได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรคำนวณภำษีให้เป็ นธรรมกับผูม้ ีเงินได้ในประเภทต่ำง โดยเงิ นได้พึงประเมินมีกำร
จำแนกไว้ 8 ประเภท ดังนี้
1) เงินได้ ที่ได้ รับจากการจ้ างแรงงาน (มำตรำ 40 (1) แห่ งประมวลรั ษฎำกร) คือ เงิ นได้ที่บุคคล
ธรรมดำได้รับเป็ นผลตอบแทนจำกกำรจ้ำงแรงงำน โดยให้รวมถึงประโยชน์อื่นใดที่รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนด้วย
เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนำญ เงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน ซึ่ งให้รวมถึงเงินได้ที่คำนวณได้
จำกมูล ค่ำของกำรได้อำศัย อยู่ใ นที่ พกั โดยไม่ ตอ้ งเสี ยค่ ำเช่ ำ ค่ำ เดิ นทำง ค่ำเลี้ ย งอำหำร และให้รวมถึ งเงิ นได้
ประเภทอื่ น ใดที่ น ำยจ้ำ งได้ช ำระหนี้ ประเภทต่ ำ งๆ แทนลู ก จ้ำ งผู ้ซ่ ึ งมี ห น้ำ ที่ ต้อ งช ำระหนี้ นั้น อัน ถื อ เป็ น
ผลประโยชน์ใดๆ อันได้มำจำกกำรจ้ำงแรงงำน ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินค่ำชดเชยที่ได้รับจำกกำรเลิกจ้ำงด้วย19
ตัวอย่ำงของเงินได้ที่ได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนตำมแนวคำพิพำกษำของศำลฎีกำ เช่น ในกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำง นำยจ้ำงได้รวมค่ำเช่ำบ้ำนและค่ำกำรศึกษำบุตรไว้ในเงินเดือนของลูกจ้ำงด้วย เงินได้เหล่ำนั้นย่อมถือเป็ น
เงินได้ที่จำกกำรจ้ำงแรงงำนตำมควำมในมำตรำ 40 (1) แห่งประมวลรัษฎำกร20 และในกรณี ที่นำยจ้ำงชำระค่ำภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำประเภทเงินเดือนและโบนัสให้แก่พนักงำนแต่ละคน ค่ำภำษีที่นำยจ้ำงได้ชำระไปก่อนนั้น
ให้ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้ำงแต่ละคน โดยถือเป็ นผลประโยชน์อนั อำจคำนวณป็ นเงินได้เนื่องจำกกำร
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จ้ำงแรงงำน21 นอกจำกนี้ ในกรณี ที่นำยจ้ำงและลูกจ้ำงได้ทำสัญญำประนี ประนอมยอมควำมระหว่ำงกัน โดย
นำยจ้ำงยอมจ่ำยเงินค่ำเสี ยหำยอันเนื่องมำจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็ นธรรมตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำมให้กบั
ลูกจ้ำง ให้ถือว่ำเงินค่ำเสี ยหำยที่ได้รับนั้น เป็ นเงินได้ของลูกจ้ำงเนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนด้วยเช่นกัน22
2) เงินได้ ที่รับเนื่องจากการทางาน (ตำมมำตรำ 40 (2) แห่ งประมวลรัษฎำกร) คือ เงินได้เนื่ องจำก
หน้ำที่ หรื อตำแหน่ งงำนที่ ทำ หรื อจำกกำรรั บทำงำนให้ ซึ่ งเกิ ดจำกกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของบุคคลผูม้ ีเงินได้ โดย
มุ่งเน้นถึ งผลสำเร็ จของชิ้ นงำนอันก่ อให้เกิ ดเงิ นได้ข้ ึน เงิ นได้พึงประเมินจำกกำรรั บทำงำน ได้แก่ ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำธรรรมเนียม ค่ำส่ วนลด เบี้ยประชุม23 โดยให้รวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ ที่บุคคลได้รับเนื่องจำก
หน้ำที่ หรื อตำแหน่งที่ทำหรื อจำกกำรรับทำงำนให้ ไม่วำ่ หน้ำที่กำรงำนที่รับมอบหมำยนั้นจะเป็ นงำนในลักษณะ
ประจำหรื อชัว่ ครำวก็ตำม
อำจสรุ ปได้วำ่ เงินได้ ทไี่ ด้ รับจากการจ้ างแรงงานตำมมำตรำ 40 (1) มีควำมแตกต่ำงจำกเงินได้ ที่รับ
เนื่องจากการทางานตำมมำตรำ 40 (2) คือ
- เงิ นได้ที่ได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนนั้น เป็ นเงิ นได้ที่นำยจ้ำงหรื อผูจ้ ่ำยเงิ นกับลูกจ้ำงหรื อผูร้ ับ
เงินมีนิติสัมพันธ์กนั ตำมลักษณะของสัญญำจ้ำงแรงงำน
- เงิ นได้ที่รับเนื่ องจำกกำรทำงำนนั้น มักเป็ นกรณี นิติสัมพันธ์ในลักษณะของผูว้ ่ำจ้ำงและผูร้ ับ
จ้ำง อันเป็ นไปตำมสัญญำจ้ำงทำของหรื อในรู ปแบบตัวแทนหรื อนำยหน้ำ
3) เงินได้ จากค่ าสิ ทธิ (ตำมมำตรำ 40 (3) แห่งประมวลรัษฎำกร) โดยให้รวมถึงค่ำแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่ำแห่ ง
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่ำงอื่น เงินปี หรื อเงินได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรำยปี อันได้มำจำกพินยั กรรม นิ ติกรรมอย่ำงอื่น
หรื อคำพิพำกษำของศำล
4) เงินได้ จากการลงทุน (ตำมมำตรำ 40 (4) แห่ งประมวลรัษฎำกร) คือ เงินได้ประเภทที่เป็ นรำยได้ที่
งอกเงยหรื อเกิดขึ้นจำกทรัพย์สิน โดยไม่ได้เกิดจำกกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนโดยตรง เงินได้ที่ได้จำกกำรลงทุน
สำมำรถจำแนกได้ ดังนี้
ก. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝำก ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน และดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่วำ่ จะ
มีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม อีกทั้งยังรวมถึงค่ำดอกเบี้ยเนื่องจำกกำรชำระค่ำสิ นค้ำช้ำกว่ำกำหนดด้วย
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แนวคำพิพำกษำฎีกำที่ 4186/2533
แนวคำพิพำกษำฎีกำที่ 3353/2532
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หำกเป็ นเบี้ยประชุมที่ลูกจ้ำงได้รับจำกบริ ษทั ของนำยจ้ำง ให้ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตำมควำมในมำตรำ 40 (1) โดยให้เป็ น
เงินได้ที่ได้รับเนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน
22
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ข. เงิ นปั นผล คือ เงิ นส่ วนแบ่ งของก ำไรหรื อประโยชน์ อื่นใดจำกบริ ษ ทั หรื อห้ำ งหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลหรื อกองทุนรวมหรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
ค. เงิ นได้ประเภทโบนัสที่จ่ำยให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูท้ ี่เป็ นหุ ้นส่ วนในบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุ ค คล โดยเงิ น ได้ ป ระเภทโบนั ส คื อ เงิ น ได้ ที่ เ ป็ นส่ ว นแบ่ ง พิ เ ศษให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อผู ้เ ป็ นหุ ้ น ส่ วน
นอกเหนือไปจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งของกำไร
ง. เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้ำงหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลเฉพำะส่ วนที่จ่ำยไม่เกินกว่ำกำไรและเงินที่กนั
ไว้รวมกัน
จ. เงิ นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ัท หรื อห้ ำ งหุ ้ นส่ ว นนิ ติบุ ค คลซึ่ ง ตั้ง จำกก ำไรที่ ไ ด้ม ำหรื อเงิ น ที่ ก ัน ไว้
รวมกัน
ฉ. ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรที่บริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลควบเข้ำกันหรื อรับช่ วงกันหรื อ
เลิกกันซึ่ งตีรำคำเป็ นเงินได้เกินกว่ำเงินทุน
ช. ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอนกำรเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อโอนหุ ้น หุ ้นกู้ พันธบัตรหรื อตัว๋ เงิ น หรื อ
ตรำสำรแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่บริ ษทั หรื อห้ำงหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ เฉพำะที่ตีรำคำเป็ น
เงินได้เกินกว่ำที่ลงทุน เช่น เงินกำไร (Capital Gain) จำกกำรขำยหุน้ เป็ นต้น
5) เงินหรือประโยชน์ ที่ได้ จากทรัพย์ สิน (ตำมมำตรำ 40 (5) แห่ งประมวลรัษฎำกร) ได้แก่ เงินได้ที่
เกิ ดจำกกำรให้เช่ ำทรัพย์สิน จำกกำรผิดสัญญำเช่ ำซื้ อทรัพย์สิน หรื อจำกกำรผิดสัญญำซื้ อขำยเงิ นผ่อนซึ่ งผูข้ ำย
ได้รับคืนทรัพย์สินนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว ตัวอย่ำงของเงินได้ตำมมำตรำนี้ เช่น เงิน
ค่ำเช่ำ เงินกินเปล่ำ เงินค่ำปลูกสร้ำง เงินค่ำเช่ำซื้ อ และเงินผ่อนส่ งสิ นค้ำ เป็ นต้น
6) เงินได้ จากการประกอบวิชาชี พอิสระ (ตำมมำตรำ 40 (6) แห่ งประมวลรัษฎำกร) อันได้แก่วิชำชี พ
ที่กำหนดไว้ 6 ประเภท ได้แก่ วิชำชี พกฎหมำย กำรประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถำปั ตยกรรม กำรบัญชี กำร
ประณี ตศิลปกรรม หรื อวิชำชี พอิสระอื่นตำมที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำหนดไว้ โดยเงินได้จำกกำรประกอบวิชำชี พ
อิสระในลักษณะต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวมำนี้ บุคคลผูม้ ีเงินได้ตอ้ งประกอบกำรด้วยตนเอง ซึ่ งเป็ นลักษณะของกำรจ้ำง
ทำของมิใช่จำ้ งแรงงำนในลักษณะสัญญำจ้ำงแรงงำนตำมมำตรำ 40 (1)
7) เงินได้ จากการรั บเหมา (ตำมมำตรำ 40 (7) แห่ งประมวลรัษฎำกร) หมำยถึ ง เงินได้ที่เกิดจำกกำร
รับเหมำที่ผรู ้ ับเหมำต้องลงทุนจัดหำสัมภำระในส่ วนสำคัญนอกจำกเครื่ องมือ
8) เงินได้ จากธุรกิจ (ตำมมำตรำ 40 (8) แห่งประมวลรัษฎำกร) หมำยถึง เงินได้ที่เกิดจำกกำรประกอบ
ธุ รกิจ กำรพำณิ ชย์ กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ งหรื อกำรอื่นใดนอกจำกที่ระบุไว้ในประเภทอื่นๆ แล้ว
ดังนั้น เงินได้ใดที่ไม่อำจจัดให้อยูใ่ นเงินได้ประเภทที่ (1) – (7) จะถูกจัดให้เป็ นเงินได้ประเภทนี้ เช่น บุคคลได้รับ
29

เงินจำกผูท้ ี่ นำมำชำระหนี้ จำนวนหนึ่ ง แต่บุคคลผูน้ ้ นั ไม่อำจหำหลักฐำนในทำงกฎหมำยมำยืนยันที่มำของเงิ น
ดังกล่ำวได้ เงินได้ดงั กล่ำวจะถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตำมควำมในมำตรำนี้24

2.5 การบรรเทาภาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
2.5.1 การหักค่ าใช้ จ่าย
กำรหักค่ำใช้จ่ำย (Deduction) คือ กำรที่กฎหมำยอนุญำตให้บุคคลธรรมดำสำมำรถหักต้นทุนหรื อหัก
เงินที่จ่ำยไปตำมควำมจำเป็ นตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อให้ได้มำซึ่ ง “เงินได้พึงประเมิน” (Assessable Income)
เพื่อนำไปคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ทั้งนี้ กำรหักค่ำใช้จ่ำยถูกบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎำกรมำตรำ 42 ทวิ
ถึงมำตรำ 46 โดยรู ปแบบในกำรหักค่ำใช้จ่ำยจำแนกตำมประเภทของเงินได้ ดังนี้
1) เงินได้ พงึ ประเมินประเภทที่ 1 (เงินได้ที่ได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำน) และเงินได้ ประเภทที่ 2 (เงินได้
ที่รับเนื่องจำกกำรทำงำน) ให้นำมำคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ โดยกำรหักค่ำใช้จ่ำยแบบเหมาตำมเงื่อนไข
ที่กำหนด คือ ในกรณี บุคคลธรรมดำให้สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำได้ร้อยละ 40 ของเงินได้ แต่รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 60,000 บำท25
2) เงินได้ พงึ ประเมินประเภทที่ 3 (เงินได้จำกค่ำสิ ทธิ ) กฎหมำยอนุญำตให้หกั ได้แบบเหมา โดยให้หกั
ค่ำใช้จ่ำยได้เฉพำะเงินได้ที่เป็ นค่ำแห่ งลิ ขสิ ทธิ์ และให้หกั ได้ร้อยละ 40 ของเงิ นได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิ น
60,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณี ที่กำรได้มำซึ่ งลิขสิ ทธิ์ นั้น บุคคลผูม้ ีเงินได้ได้ใช้ตน้ ทุนหรื อมีค่ำใช้จ่ำยมำก
ในกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่ งลิขสิ ทธิ์ นั้น ในทำงปฏิบตั ิอำจอนุโลมให้ถือเป็ นเงินได้ตำมมำตรำ 40(8) ซึ่ งจะทำให้
ผูม้ ีเงินได้สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำ โดยพิจำรณำตำมควำมจำเป็ นและตำมสมควร ดังนั้น จึงอำจสรุ ปได้วำ่
เงินได้ในส่ วนที่ไม่ใช่ค่ำลิขสิ ทธิ์ กฎหมำยไม่อนุญำตให้หกั ค่ำใช้จ่ำยได้
3) เงินได้ พึงประเมินประเภทที่ 4 (เงินได้จำกกำรลงทุน หรื อเงินได้ประเภทที่เป็ นรำยได้ที่งอกเงย
หรื อเกิ ดขึ้นจำกทรัพย์สิน โดยไม่ได้เกิ ดจำกกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนโดยตรง) กฎหมำยให้ถือว่ำเป็ นเงิ นได้
ประเภทที่ไม่ สามารถหักค่ าใช้ จ่ายในกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้
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แนวคำพิพำกษำฎีกำที่ 8456/2544
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มำตรำ 42 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกร
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4) เงินได้ พึงประเมินประเภทที่ 5 (เงินหรื อประโยชน์ที่ได้จำกทรัพย์สิน ) เช่น ในกรณี ของเงินได้ที่
เกิ ดจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน กฎหมำยอนุ ญำตให้บุคคลผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมำรถเลือกหัก
ค่ำใช้จ่ำยได้ระหว่ำงวิธีหักตามความจาเป็ นและสมควร26 หรื อหักเป็ นการเหมาในอัตราทีก่ าหนด27 ก็ได้
5) เงินได้ พงึ ประเมินประเภทที่ 6 (เงินได้จำกกำรประกอบวิชำชีพอิสระ) กฎหมำยอนุญำตให้บุคคลผู้
มีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในเงินได้ประเภทนี้ สำมำรถเลือกหักค่ำใช้จ่ำยได้ระหว่ำงวิธีหักตามความ
จาเป็ นและสมควรหรื อหัก เป็ นการเหมาในอัต ราที่กาหนดก็ไ ด้ โดยในกรณี กำรเหมำนั้น ให้เงิ นได้จำกกำร
ประกอบวิชำชี พอิสระ ที่เป็ นกำรประกอบโรคศิลปะ ให้หักค่ำใช้จ่ำยได้ร้อยละ 60 และเงินได้จำกกำรประกอบ
วิชำชีพอิสระในหมวดอื่นนอกจำกกำรประกอบโรคศิลปะให้หกั ค่ำใช้จ่ำยได้ร้อยละ 30
6) เงินได้ พึงประเมินประเภทที่ 7 (เงินได้จำกกำรรับเหมำ) กฎหมำยอนุญำตให้บุคคลผูม้ ีหน้ำที่เสี ย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในเงิ นได้ประเภทนี้ สำมำรถเลือกหักค่ำใช้จ่ำยได้ระหว่ำงวิธีหักตามความจาเป็ นและ
สมควรหรื อให้หักเป็ นการเหมาในอัตรำร้อยละ 70
7) เงินได้ พงึ ประเมินประเภทที่ 8 (เงินได้จำกธุ รกิจ) กฎหมำยอนุญำตให้บุคคลผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี เงิน
ได้บุคคลธรรมดำในเงิ นได้ประเภทนี้ สำมำรถเลื อกหักค่ำใช้จ่ำยได้ระหว่ำงวิธีหักตามความจาเป็ นและสมควร
หรื อหักเป็ นการเหมาในอัตราทีก่ าหนดก็ได้ ซึ่ งกำรหักเป็ นกำรเหมำให้เป็ นไปตำมประเภทและกิจกำรที่บุคคลได้
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กำรขอหักค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจำเป็ นและสมควร สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ดังกล่ำว มำข้ำงต้นนั้น รำยจ่ำยที่จะ
นำมำหักเป็ นค่ำใช้จ่ำยต้องมีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมปกติ มีควำมเกี่ยวข้องและจำเป็ นต่อกำรประกอบธุรกิจแต่ละประเภทหรื อต่อเงินได้แต่ละชนิด
2) เป็ นจำนวนที่สมควรและเหมำะสมแก่กิจกำร
3) ไม่เป็ นรำยจ่ำยที่กฎหมำยห้ำมมิให้หกั เป็ นรำยจ่ำย
4) ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหลักฐำนกำรหักใช้จ่ำย พร้อมที่จะให้พนักงำนตรวจสอบได้
กำรเลือกขอหักค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจำเป็ นและสมควรนี้ ไม่จำเป็ นต้องปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ ผูม้ ีเงินได้มีสิทธิ เลือกปฏิบตั ิได้วำ่ ปี
ใดจะหักค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำ หรื อปี ใดจะหักค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจำเป็ นและสมควรได้ นอกจำกนี้ ในปี ภำษีเดียวกันเองผูม้ ีเงิน
ได้ยงั อำจหักค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำสำหรับเงินได้ประเภทหนึ่ ง และหักค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจำเป็ นและสมควรสำหรับเงินได้อีก
ประเภทหนึ่งได้ดว้ ย แต่เงินได้ประเภทและชนิดเดียวกัน หำกเลือกหักค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วธิ ีเดียวกันสำหรับเงินได้
ประเภทนั้นทั้งประเภท นอกจำกนี้เงินได้ประเภทที่ 8 กรณี ขำยอสังหำริ มทรัพย์ที่ได้มำโดยมิได้มุ่งในทำงค้ำหรื อหำกำไรนั้น ผูม้ ี
เงินได้อำจเลือกเสี ยภำษีโดยวิธีหกั ภำษี ณ ที่จ่ำยแทนกำรนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตำมหลักทัว่ ไปก็ได้ ซึ่ งจะทำให้สำมำรถ
ประหยัดภำษีได้
27
หักได้ในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 10 – 30 แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน
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ประกอบกำรอันก่อให้เกิดรำยได้ เช่น กำรทำกิจกำรโรงแรมหรื อภัตตำคำร ให้หกั ค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำในอัตรำ
ร้อยละ 70 และกำรทำเหมืองแร่ หรื อกำรทำเครื่ องดื่ม ให้หกั ค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำในอัตรำร้อยล 80 เป็ นต้น28
หำกพิจำรณำตำมบทบัญญัติของกฎหมำยในเรื่ องกำรหักค่ำใช้จ่ำย อำจกล่ำวได้วำ่ กฎหมำยกำหนดให้
เงินได้พึงประเมินที่มำจำกกำรประกอบกิจกำรงำนที่ใช้แรงงำนหรื อกำลังแรงงำน เช่น เงินได้พึงประเมินประเภท
ที่ 1 (เงินได้ที่ได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำน) และเงินได้ประเภทที่ 2 (เงินได้ที่รับเนื่องจำกกำรทำงำน) ให้หกั ค่ำใช้จ่ำย
ในอัตรำที่สูงกว่ำเงินได้ประเภทที่งอกเงยหรื อเกิดขึ้นจำกกองทรัพย์สิน ดังกรณี ของเงินได้ พึงประเมินประเภทที่
5 (เช่น เงินได้จำกกำรให้เช่ำ) นอกจำกนี้ ในกรณี ของเงินได้ ประเภทที่ 3 เฉพาะในส่ วนของค่ าลิขสิ ทธิ์ และเงินได้
ประเภทที่ 4 (ซึ่ งเป็ นเงิ นได้จำกกำรลงทุน หรื อเงินได้ประเภทที่เป็ นรำยได้ที่งอกเงยหรื อเกิ ดขึ้นจำกทรัพย์สิน
โดยไม่ได้เกิดจำกกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนโดยตรง) กฎหมำยไม่อนุญำตให้หกั ค่ำใช้จ่ำยได้
2.5.2 การหักค่ าลดหย่อน
เพื่อเป็ นกำรบรรเทำภำระภำษีให้แก่ผมู้ ีเงินได้ กฎหมำยได้กำหนดให้ผมู ้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำสำมำรถหักค่ำลดหย่อน (Allowance) ได้เพิ่มเติมหลังจำกได้หกั ค่ำใช้จ่ำยแล้ว โดยค่ำลดหย่อนนี้ ไม่ใช่
ค่ำใช้จ่ำยประเภทต้นทุนหรื อกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่ งรำยได้ (ดุลยลักษณ์ ตรำชูธรรม 2549: 112) หำกแต่กำร
บรรเทำภำระให้แก่ผูเ้ สี ยภำษี ซึ่ งเป็ นกำรสะท้อนหลักกำรพื้นฐำนของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ในหลักเรื่ อง
ควำมสำมำรถในกำรชำระภำษี ดังนั้น หำกประเมินตำมหลักควำมสำมำรถแล้ว ค่ำลดหย่อนจึงถือเป็ นสิ่ งที่จำเป็ น
ในกำรประเมิ นหำรำยได้ที่เกิ นส่ วนจำเป็ นในกำรดำรงเลี้ ยงชี พตำมปกติ โดยกำรนำเงิ นได้จำนวนที่เกิ นนั้นมำ
คำนวณภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำ และหำกมองในแง่ของรัฐ กำรอนุ ญำตให้หกั ค่ำลดหย่อนยังเป็ นมำตรกำรใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยส่ งเสริ มให้ประชำชนสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่ชีวิตและครอบครัว รวมถึงให้สำมำรถ
นำเงินได้ที่ได้รับมำนั้นไปบำรุ งกำรศึกษำหรื อเลี้ยงดูเกื้อกูลบุคคลในครอบครัว ตัวอย่ำงของค่ำลดหย่อนที่สำคัญ
เช่น
- กำรหักลดหย่อนสำหรับตัวผูม้ ีเงินได้จำนวน 30,000 บำท
- ค่ำลดหย่อนสำหรับสำมีหรื อภริ ยำ (คู่สมรส) ของผูม้ ีเงินได้ 30,000 บำท
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อัตรำกำรหักค่ำใช้จ่ำยแบบเหมำนี้ ให้เป็ นไปตำมตำรำงอัตรำกำรหักค่ำใช้จ่ำยเป็ นกำรเหมำ สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่
8 ที่บญั ญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรกำหนดค่ำใช้จ่ำยที่ยอมให้หกั จำกเงินได้พงึ
ประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 และที่ได้ประกำศไว้ในคำสัง่ กรมสรรพำกรที่ ป.120/2545
http://www.rd.go.th/publish/2375.0.html
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- ค่ำลดหย่อนบุตร คนละ 15,000 บำท แต่รวมกันต้องไม่เกิ น 3 คน นอกจำกนี้ กำรหักลดหย่อน
สำหรับบุตร ให้หกั ได้เฉพำะบุตรซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษำอยู่ ในมหำวิทยำลัยหรื อชั้นอุดมศึกษำเฉพำะ
ภำยในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อกำรศึกษำได้อีกคนละ 2,000 บำท
- ค่ำลดหย่อนเบี้ยประกันภัยให้หกั ได้ตำมเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ำยไปตำมจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท
ส่ วนที่เกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 90,000 บำท เป็ นเงินที่ได้รับยกเว้นภำษี (กำรยกเว้นภำษีจะได้อธิ บำยต่อไปใน
หัวข้อ 2.6) ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่กรมธรรม์ประกันชีวติ มีกำหนดเวลำตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
- ค่ำลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ำยเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง แต่ไม่
เกิน 10,000 บำท ส่ วนที่เกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 490,000 บำท เป็ นเงินที่ได้รับยกเว้นภำษี (กำรยกเว้นภำษีจะ
ได้อธิ บำยต่อไปในหัวข้อ 2.6) และกฎหมำยยังอนุ ญำตให้หกั ลดหย่อนค่ำซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชี พ [Retirement Mutual Fund: (RMF)] โดยให้หกั ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยเมื่อรวมกับเงิน
สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชี พและกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บำท นอกจำกนี้ ยงั
สำมำรถหักค่ำซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว [Long Term Equity Fund: (LTF)] ให้สำมำรถหักค่ำ
ลดหย่อนได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บำท
- ค่ำลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมเพื่อซื้ อ เช่ ำซื้ อ หรื อสร้ ำงอำคำรอยู่อำศัย ให้สำมำรถหักได้ตำม
จำนวนเงินที่ได้จ่ำยไปจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บำท
- ค่ำลดหย่อนเนื่ องจำกกำรอุปกำระเลี้ ยงดูบิดำมำรดำ ผูม้ ีเงิ นได้มีสิทธิ หักค่ำอุปกำระเลี้ ยงดูบิดำ
มำรดำที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป โดยอำจเป็ นบิดำมำรดำของตนและของคู่สมรส โดยให้หกั ลดหย่อนได้คนละ 30,000
บำท
- ค่ำลดหย่อนจำกเงินสนับสนุนเพื่อกำรศึกษำ ได้แก่ เงินที่จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุ นกำรศึกษำ
มีสิทธิ หกั ลดหย่อนได้ 2 เท่ำของจำนวนเงินที่ได้จ่ำยไปจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจำกหัก
ค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
- ค่ ำ ลดหย่อนเงิ นบริ จำค คื อ ภำยหลัง จำกกำรหัก ลดหย่อนต่ ำ งๆ หมดแล้ว เหลื อเท่ ำ ใดให้หัก
ลดหย่อ นได้อี ก ส ำหรั บ เงิ น บริ จ ำค โดยต้อ งบริ จ ำคให้ แ ก่ ก ำรกุ ศ ลสำธำรณะ หรื อ สำธำรณะกุ ศ ลตำมที่
รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ โดยให้หกั ได้เท่ำจำนวนเงินที่จ่ำยจริ งแต่ตอ้ งไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยและหักค่ำลดหย่อนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว
2.5.3 การเครดิตภาษี
กำรเครดิตภำษีเงินได้ (Tax Credit) เป็ นมำตรกำรบรรเทำภำระภำษีประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิ ประโยชน์
ในทำงภำษีในลักษณะเดียวกันกับกำรหักค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำลดหย่อน โดยกำรเครดิตภำษีเป็ นวิธีกำรคำนวณภำษีที่
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ทำให้ผเู้ สี ยภำษีมีภำระภำษีลดลง ซึ่ งจะคำนวณเมื่อได้มีกำรหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนแล้ว กำรเครดิตภำษีเงิน
ได้ในระบบภำษีของประเทศไทยปรำกฏอยูใ่ นกฎหมำย 2 ส่ วน ดังนี้
- ส่ วนแรกบัญญัติไว้ในมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร สำหรับผูม้ ีเงินได้ประเภทเงินปั นผลใน
ส่ วนแบ่งของกำไรตำมมำตรำ 40 (4) (ข) ที่ได้รับจำกบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตำมกฎหมำยไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดกำรจัดเก็บภำษีที่ซ้ ำซ้อนในเงินได้จำนวนเดียวกัน (ชัยสิ ทธิ์ ตรำชูธรรม 2542)
- ส่ วนที่สองปรำกฏอยู่ในอนุ สัญญำภำษีซ้อนซึ่ งประเทศไทยได้ทำควำมตกลงกับนำนำประเทศ
โดยได้กำหนดให้ประเทศถิ่นที่อยู่มีหน้ำที่ให้กำรเครดิตภำษีกบั ผูม้ ีเงินได้ที่ได้ชำระแล้วในประเทศแหล่งเงินได้
ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดกำรเก็บภำษีที่ซ้ ำซ้อนเช่นกัน
อย่ำงไรก็ดี ในปั จจุบนั กฎหมำยได้อนุ ญำตให้มีกำรเครดิตภำษีในสองกรณี ที่กล่ำวมำแล้วเท่ำนั้น โดย
มิได้ปรับใช้กบั เงินได้ประเภทบุคคลธรรมดำเป็ นกำรทัว่ ไป ดังนั้น จึงอำจสรุ ปได้วำ่ ประเทศไทยยังไม่ เคยปรับใช้
มาตรการเครดิตภาษีที่ม่ ุงผลในการบรรเทาภาระภาษี หรื อเพื่อเป็ นการลดความเหลื่อมล้าไม่ เป็ นธรรมในทาง
รายได้ หำกแต่มำตรกำรเครดิตภำษีที่ปรับใช้มีวตั ถุประสงค์ในกำรขจัดภำษีซอ้ นในเชิงเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ทั้งนี้ มำตรกำรเครดิตภำษีที่มุ่งผลในกำรบรรเทำภำระภำษี หรื อเพื่อเป็ นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำไม่เป็ น
ธรรมในทำงรำยได้29 เป็ นกำรเครดิตภำษีที่มีลกั ษณะเป็ นมำตรกำรเงินโอน30

เช่น Earned Income Tax Credit (EITC) ในประเทศสหรัฐอเมริ กำและอิสรำเอล Independent Earner Tax
Credit (IETC) ในประเทศนิวซีแลนด์ Working Tax Credit (WTC) ในประเทศสหรำชอำณำจักร ฯลฯ
29

30

เงินโอนในที่น้ ีแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ
1) ส่วนที่เป็ นการให้ เครดิตภาษี (Tax Credit) หรื ออำจเรี ยกว่ำรำยจ่ำยภำษี (Tax Expenditure) เป็ นส่ วนที่ลดภำระภำษีลง เช่น
สมมติวำ่ นำย ก. ยื่นแบบเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และเขำต้องเสี ยภำษี 10,000 บำท หำกเขำได้รับ Tax Credit เป็ น
จำนวน 3,000 บำท ดังนี้ เขำก็ตอ้ งเสี ยภำษีเพียง 7,000 บำทเท่ำนั้น
2) ส่ วนที่เป็ นเงินโอนที่แท้ จริง ซึ่ งเกิดขึ้นในกรณี ที่บุคคลได้รับ Tax Credit เกินกว่ำภำระภำษีของตน เช่น สมมติวำ่ นำย ข.
ยืน่ แบบเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และเขำต้องเสี ยภำษี 4,000 บำท หำกเขำได้รับ Tax Credit เป็ นเงิน 9,000 บำท ดังนี้
เขำก็จะได้รับเงินโอนเป็ นจำนวน 5,000 บำท
โดยทัว่ ไปแล้ว Tax Credit มักจะอยูใ่ นรู ปแบบของเงินโอนที่แท้จริ ง เช่น ในกรณี ของสหรัฐอเมริ กำนั้น EITC ในส่ วนแรกมี
สัดส่ วนน้อยมำกเพียงร้อยละ 12.5 ของ EITC ทั้งหมด ในขณะที่ EITC ในส่ วนที่ สองมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 87.5 ของ EITC
ทั้งหมด (Eissa and Hoynes 2009: 3) และในรำยงำนกำรวิจยั ฉบับนี้ ก็เน้นพิจำรณำถึง Tax Credit ในฐำนะที่เป็ นเงินโอนที่
แท้จริ งเป็ นสำคัญ
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2.6 เงินได้ ทไี่ ด้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำนั้น มี กำรบัญญัติไว้ในกฎหมำยฉบับ
ต่ำงๆ เช่น กำรยกเว้นตำมประมวลรัษฎำกร กำรยกเว้นตำมกฎกระทรวง กำรยกเว้นตำมพระรำชกฤษฎีกำ และ
กำรยกเว้นตำมประกำศและคำสั่ งของคณะปฏิ วตั ิ เป็ นต้น โดยเงิ นได้พึงประเมิ นที่ไ ด้รับกำรยกเว้นภำษีอำจ
จัดแบ่งได้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรยกเว้น ดังต่อไปนี้
1) การยกเว้นเนื่องจากเป็ นเงินได้ ทมี่ ีลกั ษณะเป็ นรายจ่ ายหรือสวัสดิการ โดยได้บญั ญัติไว้ในมำตรำ 42
(1) – (5) แห่งประมวลรัษฎำกร พระรำชกฤษฎีกำ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น
- บำนำญ บำเหน็จพิเศษ บำนำญตกทอด หรื อบำเหน็จตกทอด
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงหรื อค่ำพำหนะ ซึ่ งลูกจ้ำงหรื อผูร้ ับหน้ำที่หรื อตำแหน่งงำน หรื อผูร้ ับทำงำน ได้จ่ำย
ไปโดยสุ จริ ต ตำมควำมจำเป็ นเฉพำะในกำรที่ตอ้ งปฏิบตั ิกำรตำมหน้ำที่ของตน และได้จ่ำยไปทั้งหมดในกำรนั้น
- ค่ำพำหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทำงตำมอัตรำที่รัฐบำลกำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยอัตรำค่ำ
พำหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
- เงินค่ำเดินทำงซึ่ งนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำง เฉพำะส่ วนที่ลูกจ้ำงได้จ่ำยทั้งหมดโดยจำเป็ น เพื่อกำร
เดินทำงจำกต่ำงถิ่นในกำรเข้ำรับงำนเป็ นครั้งแรก หรื อในกำรกลับถิ่นเดิมเมื่อกำรจ้ำงสิ้ นสุ ดลงแล้ว
- เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่ำเช่ำบ้ำน หรื อบ้ำนที่ให้อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำเช่ำสำหรับ
ข้ำรำชกำรสถำนทูต หรื อสถำนกงสุ ลไทยในต่ำงประเทศ
- เงิ นได้ส่วนที่เป็ นค่ำรักษำพยำบำลที่นำยจ้ำงจ่ำยให้ หรื อจ่ำยแทนลูกจ้ำงเป็ นค่ำรักษำพยำบำล
สำหรับ
(1) ลูกจ้ำง สำมี ภริ ยำ บุพกำรี หรื อผูส้ ื บสันดำน ซึ่ งอยูใ่ นควำมอุปกำระเลี้ยงดูของ ลูกจ้ำง ทั้งนี้
เฉพำะสำหรับกำรรักษำพยำบำลที่กระทำในประเทศไทย
(2) ลูกจ้ำงในกรณี ที่จำเป็ นต้องได้รับกำรรั กษำพยำบำลในต่ำงประเทศในขณะที่ ปฏิ บตั ิ กำร
ตำมหน้ำที่ในต่ำงประเทศเป็ นครั้งครำว
- เงินได้ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำน หรื อเงินที่คำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยูบ่ ำ้ น
ที่ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่ำเช่ำ เงินช่วยกำรศึกษำบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่ำเบี้ยกันดำร เงินยังชี พหรื อ เงินค่ำอำหำร
ทำกำรนอกเวลำ
- เงิ นค่ำเช่ ำบ้ำนที่ได้รับจำกรัฐวิสำหกิ จซึ่ งมิใช่ บริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล เท่ำที่ผมู ้ ีเงินได้
ได้จ่ำยไปโดยสุ จริ ตตำมควำมเป็ นจริ ง หรื อเงินที่คำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยูบ่ ำ้ นที่รัฐวิสำหกิจดังกล่ำวให้
อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำเช่ำและรัฐวิสำหกิจผูจ้ ่ำยเงินมิได้ออกค่ำภำษีเงินได้สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่ำวให้
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- เงินได้ที่คำนวณได้จำกมูลค่ำของเครื่ องแบบซึ่ งลูกจ้ำงได้รับจำกนำยจ้ำงในจำนวนคนละไม่เกิน
2 ชุดต่อปี และเสื้ อนอกในจำนวนคนละไม่เกิน 1 ตัวต่อปี
2) เงิ น ได้ ป ระเภทค่ า ทดแทนหรื อ ค่ า ชดเชยที่ ไ ด้บ ัญ ญัติ ย กเว้น ไว้ใ นประมวลรั ษ ฎำกร กฎหมำย
คุม้ ครองแรงงำน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เงิ นประโยชน์ทดแทนที่ ผปู ้ ระกันตนได้รับจำกกองทุ นประกันสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกันสังคม
- เงินค่ำทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริ มทรัพย์
- ค่ำสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ได้จำกกำรประกันภัยหรื อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
- ค่ำชดเชยที่ลูกจ้ำงได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำนและค่ำชดเชยที่พนักงำนได้รับ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยพนักงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่ำชดเชยที่ลูกจ้ำงหรื อพนักงำนได้รับเพรำะเหตุ
เกษียณอำยุหรื อสิ้ นสุ ดสัญญำจ้ำง ทั้งนี้ เฉพำะค่ำชดเชยส่ วนที่ไม่เกินค่ำจ้ำงหรื อเงินเดือนค่ำจ้ำงของกำรทำงำน
300 วันสุ ดท้ำยแต่ไม่เกิน 300,000 บำท
3) การยกเว้ นเพือ่ ส่ งเสริมอาชี พและธุรกิจบางประเภท เช่น
- เงินได้จำกกำรขำย หรื อส่ วนลดจำกกำรซื้ ออำกรแสตมป์ หรื อแสตมป์ ไปรษณี ยำกรของรัฐบำล
และจำกเงินได้จำกกำรจำหน่ำยหรื อส่ วนลดจำกกำรจำหน่ำยสลำกกินแบ่งของรัฐบำล
- เงินได้ของชำวนำที่ได้จำกกำรขำยข้ำว อันเกิดจำกกสิ กรรมที่ตนและหรื อครอบครัวได้ทำเอง
- เงินได้จำกกำรขำยสิ นค้ำยำสู บที่โรงงำนยำสู บ กระทรวงกำรคลังได้เสี ยภำษีเงิ นได้แทนผูข้ ำย
สิ นค้ำดังกล่ำวทุกทอด
- ให้ยกเว้นเงิ นได้บุคคลธรรมดำให้แก่วิสำหกิ จชุ มชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มวิสำหกิ จ
ชุมชน เฉพำะที่เป็ นห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 1.8 ล้ำน
บำทต่อปี ที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
4) การยกเว้นเพือ่ ส่ งเสริมการออม และการลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน
4.1) เงิ นได้ประเภทดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภำษีได้บญั ญัติไว้ในมำตรำ 42 (8) แห่ ง
ประมวลรัษฎำกร เช่น
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(1) ดอกเบี้ยสลำกออมสิ น หรื อดอกเบี้ยเงินฝำกออมสิ นของรัฐบำลเฉพำะประเภทฝำกเผื่อ
เรี ยก และดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิ น รุ่ นพันธบัตรเงินฝำกช่วยชำติ โดยให้รวมถึงกำรยกเว้นดอกเบี้ยและรำงวัล
สลำกออมทรัพย์ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(2) ดอกเบี้ยเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจำกสหกรณ์
(3) ดอกเบี้ยเงิ นฝำกที่เกิ ดจำกกำรฝำกเงิ นกับธนำคำรในประเทศไทยและจำกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ในประเทศ เป็ นรำยเดือนติดต่อกันมีระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 24 เดือนนับแต่วนั ที่
ฝำก โดยมียอดเงินฝำกแต่ละครำวเท่ำกันแต่ไม่เกิน 25,000 บำทต่อเดือนและรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000
บำท
(4) ดอกเบี้ยเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ดอกเบี้ยเงินฝำกสหกรณ์เฉพำะเงินฝำกที่ตอ้ งจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมประเภทออมทรัพย์ ซึ่ ง
ใช้สมุดคู่ฝำกในกำรฝำกถอน
(6) ดอกเบี้ยเงิ นฝำกธนำคำรในรำชอำณำจักรที่ตอ้ งจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมประเภทออมทรัพย์
เฉพำะกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่ำวในจำนวนรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 20,000 บำทตลอดปี ภำษีน้ นั
(7) ดอกเบี้ยพันธบัตรหรื อดอกเบี้ยหุ ้นกู้ หรื อผลต่ำงระหว่ำงรำคำไถ่ถอนกับรำคำ จำหน่ำย
พันธบัตร หรื อหุ ้นกูท้ ี่ออกจำหน่ ำยครั้งแรกในรำคำต่ ำกว่ำรำคำไถ่ถอน หรื อผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอน
พันธบัตรหรื อหุ ้นกู้ ทั้งนี้ เฉพำะพันธบัตรหรื อหุ ้นกูข้ องรัฐบำล องค์กำรของรัฐบำล หรื อสถำบันกำรเงินที่มี
กฎหมำยโดยเฉพำะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรั บให้กู้ยืมเงิ นเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรม พำณิ ชยกรรม หรื อ
อุตสำหกรรม และผูม้ ีเงินได้น้ นั มิได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย
4.2) ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงิ นได้เท่ำที่ ได้จ่ำยเป็ นดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมให้แก่ธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงิ นอื่ น บริ ษทั
ประกันชี วิต สหกรณ์ หรื อนำยจ้ำงสำหรั บกำรกูย้ ืมเงิ นเพื่อซื้ อ เช่ ำซื้ อ หรื อสร้ำงอำคำรที่ อยู่อำศัยโดยจำนอง
อำคำร ที่ซ้ื อหรื อสร้ำงเป็ นประกันกำรกูย้ มื นั้น ซึ่งรวมถึงอำคำรพร้อมที่ดินด้วย เฉพำะส่ วนที่เกิน 10,000 บำท แต่
ไม่เกิน 90,000 บำท และเฉพำะดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่ได้จ่ำยตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นไป
(2) เงินได้ที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรลงทุนและส่ งเสริ มกำรลงทุนบำงประเภท
(2.1) เงินได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเงิน
ได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหุ น้ กูห้ รื อพันธบัตร
(2.2) เงิ น ได้จ ำกกำรขำยหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจำกกำรขำยหน่วยลงทุนคืน
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ให้แก่ กองทุ นรวมเพื่อกำรเลี้ ยงชี พ หรื อกองทุ นรวมหุ ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์
(2.3) เงินได้เท่ำที่ได้จ่ำยเป็ นค่ำซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พ (RMF) ให้
ยกเว้นเท่ำที่ได้จ่ำยเป็ นค่ำซื้ อหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิ น 500,000
บำท สำหรับปี ภำษีน้ นั โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ซื้ อหน่วย
ลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผูม้ ีเงินได้มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 55 ปี บริ บูรณ์
(2.4) เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชี พตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ในเงินได้หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชี พเนื่ องจำกลูกจ้ำง ออก
จำกงำนเพรำะตำย ทุพพลภำพ หรื อออกจำกงำนเมื่อมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 55 ปี บริ บูรณ์
(2.5) เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พ (RMF)
ได้รับจำกกองทุนรวมดังกล่ำวเพรำะเหตุสูงอำยุ ทุพพลภำพ หรื อตำย
(2.6) เงิ นหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับ เนื่ องจำกกำรขำยหน่ วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน
รวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พ (RMF) เฉพำะกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วนั
ซื้ อหน่วยลงทุนครั้งแรก
(2.7) เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่ องจำกกำรขำยหน่วยลงทุนคืนให้แก่ กองทุน
รวมหุน้ ระยะยำว (LTF) ทั้งนี้ เฉพำะกรณี ที่ผมู้ ีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี ปฏิทิน แต่ไม่
รวมถึงกรณี ทุพพลภำพหรื อตำย และเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่ำวคำนวณมำจำกเงินได้พึงประเมินที่ได้รับสิ ทธิ
ยกเว้นภำษีเงินได้
(2.8) ผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งอยูใ่ นประเทศไทย และได้รับเงินส่ วนแบ่งของกองทุนรวมที่จดั ตั้งตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และยอมให้ผจู ้ ่ำยเงิ นได้น้ นั หักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำม
มำตรำ 50 (2) แห่งประมวลรัษฎำกร ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินได้
5) การยกเว้นเพือ่ ส่ งเสริมการศึกษา ซึ่ งตัวอย่ำงของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นเพื่อกำรศึกษำ เช่น
- เบี้ยประชุ มกรรมำธิ กำรหรื อกรรมกำร หรื อค่ำสอน ค่ำสอบที่ทำงรำชกำรหรื อสถำนศึกษำของ
ทำงรำชกำรจ่ำยให้ แต่หำกเอกชนเป็ นผูจ้ ่ำยเงินดังกล่ำวจะไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษี
- รำงวัลเพื่อกำรศึกษำหรื อค้นคว้ำในวิทยำกำร รำงวัลสลำกกินแบ่งหรื อสลำกออมสิ นของรัฐบำล
รำงวัลที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้ในกำรประกวดหรื อแข่งขัน ซึ่ งผูร้ ับมิได้มีอำชี พในกำรประกวดหรื อแข่งขัน หรื อ
สิ นบนรำงวัลที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เพื่อประโยชน์ในกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิด
- เงินได้จำกกิจกำรโรงเรี ยนเอกชน
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- เงิ นได้ส่วนที่ เป็ นค่ำจ้ำงกำรทำงำนในระหว่ำงเวลำปิ ดภำคกำรศึกษำของคนต่ำงด้ำว ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษำ หรื อนิสิตที่เข้ำมำศึกษำ ณ สถำนศึกษำในประเทศไทย
- เงินได้ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เป็ นเงินค่ำเช่ำบ้ำน หรื อเงินที่คำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยูบ่ ำ้ น
ที่ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่ำเช่ำ เงินช่วยกำรศึกษำบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่ำเบี้ยกันดำร เงินยังชี พหรื อ เงินค่ำอำหำร
ทำกำรนอกเวลำ
- เงิ นปั นผลหรื อเงิ นส่ วนแบ่ ง ของก ำไรจำกบริ ษ ทั หรื อห้ำ งหุ ้นส่ วนนิ ติบุ ค คลที่ ไ ด้จำกกิ จกำร
โรงเรี ยนเอกชนที่ต้ งั ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรี ยนเอกชนหรื อกิ จกำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ต้ งั ขึ้น ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
- เงิ น ได้จ ำกกำรโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น ให้ แ ก่ ส ถำบัน อุ ด มศึ ก ษำเอกชน และกำรบริ จ ำค
อสังหำริ มทรัพย์ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
6) ยกเว้ นเนื่องจากการทาคุณประโยชน์ เช่น
- รำงวัลสลำกบำรุ งกำชำดไทย เงินได้จำกกำรขำยหรื อส่ วนลดจำกกำรซื้ อสลำกบำรุ งกำชำดไทย
- รำงวัลที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันมิให้มีกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับภำษี
อำกร
- เงิ นได้ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้เพื่อประโยชน์ในกำรรั กษำควำมมัน่ คงภำยในรำชอำณำจักรและ
กระทรวงกำรคลังได้อนุญำตให้เบิกจ่ำยได้
7) การยกเว้นเพือ่ ส่ งเสริมความสั มพันธ์ อนั ดีระหว่างประเทศ
- เงินได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลต่ำงประเทศ ซึ่ งปฏิบตั ิหน้ำที่ในประเทศไทยได้รับจำกรัฐบำลของ
ตน
- เงินได้ที่ผเู ้ ชี่ยวชำญของประชำคมยุโรปที่เป็ นคนต่ำงด้ำวและไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยได้รับ
เนื่ องจำกกำรเข้ำมำทำงำนในประเทศไทย ภำยใต้โครงกำรควำมช่ วยเหลื อที่ประเทศไทยได้รับจำกประชำคม
ยุโรป
- เงินได้ที่เป็ นเงินเดือนหรื อค่ำตอบแทนที่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วิจยั วนเกษตรนำนำชำติ ซึ่ งเป็ นคน
ต่ำงด้ำวและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับจำกศูนย์วิจยั วนเกษตรนำนำชำติ เนื่องจำกกำรเข้ำมำทำงำนใน
ประเทศไทย ภำยใต้ขอ้ ตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยและศูนย์วจิ ยั วนเกษตรนำนำชำติ
8) การยกเว้นเนื่องจากเป็ นมรดก
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- กำรขำยสังหำริ มทรัพย์อนั เป็ นมรดก หรื อสังหำริ มทรัพย์ที่ได้มำโดยมิได้มุ่งในทำงกำรค้ำหรื อ
หำกำไร แต่ไม่รวมถึงเรื อกำปั่ น เรื อที่มีระวำงตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์ที่มีระวำงตั้งแต่ 5 ตันขึ้น
ไปหรื อแพ
- เงินได้ที่ได้รับจำกกองมรดกซึ่งได้เสี ยภำษีเงินได้ไว้ในนำมของกองมรดกแล้ว
- เงินได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์อนั เป็ นมรดกหรื ออสังหำริ มทรัพย์ที่ได้รับจำกกำรให้โดย
เสน่ หำที่ต้ งั อยู่นอกเขตกรุ งเทพมหำนคร เทศบำล สุ ขำภิบำล หรื อเมืองพัทยำหรื อกำรปกครองท้องถิ่ นอื่นที่มี
กฎหมำยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพำะ ทั้งนี้ เฉพำะเงินได้จำกกำรขำยในส่ วนที่ไม่เกิน 200,000 บำทตลอดปี ภำษีน้ นั
9) การยกเว้นเงินได้ ประเภทเงินช่ วยเหลือ เช่น
- ให้ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำหรับเงินได้ตำมมำตรำ 40 (5) – (8) แห่ งประมวลรัษฎำกร
ในกรณี เป็ นผูป้ ระสบอุทกภัย วำตภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชำติอื่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 เป็ นต้น
มำ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั ศูนย์หรื อหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือของรำชกำร
- ให้ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับชดเชยจำกรัฐบำล และเงินหรื อ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริ จำค กรณี ประสบอุ ทกภัย วำตภัย อัคคี ภยั หรื อภัยธรรมชำติ อื่นที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 เป็ นต้นมำ
นอกจำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว ยังมีกำรยกเว้นภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำในกรณี อื่นๆ อีก เช่ น กำร
ยกเว้นเพื่อมิ ให้มีกำรเก็บภำษี ซ้ ำซ้อน เช่ น เงิ นส่ วนแบ่งกำไรจำกห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญหรื อคณะบุ คคลที่ มิใ ช่
นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึ งเงินส่ วนแบ่งของกำไรจำกกองทุนรวม (มำตรำ 42 (14) แห่ งประมวลรัษฎำกร) เพรำะ
ห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลให้ถือเป็ นหน่วยภำษีอีกหน่วยหนึ่ งแยกต่ำงหำกจำกหุ ้นส่ วน
และเงินได้ที่ได้รับจำกกองมรดกที่ ผไู้ ด้รับมีหน้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษีตำมควำมในมำตรำ 57 ทวิ (ในกองมรดกที่ยงั
ไม่ได้แบ่ง) โดยเสี ยในนำมกองมรดกนั้นอยูแ่ ล้ว (มำตรำ 42 (16) แห่งประมวลรัษฎำกร) และในกรณี ที่เป็ นเงินได้
ที่ได้รับจำกกำรอุปกำระโดยหน้ำที่ธรรมจรรยำ หรื อจำกกำรให้โดยเสน่ หำเนื่ องในพิธี หรื อตำมโอกำสแห่ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี กฎหมำยก็กำหนดให้ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำด้วยเช่ นกันตำมควำมมำตรำ 42
(10) แห่งประมวลรัษฎำกร
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บทที่ 3
NIT ในประเทศต่ างๆ
บทนี้ เป็ นกำรศึกษำถึงประสบกำรณ์ กำรนำ NIT มำใช้ในต่ำงประเทศโดยพิจำรณำถึ งควำมเป็ นมำ
รู ปแบบและหลักเกณฑ์ กำรบริ หำรจัดกำร ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของ NIT ในประเทศต่ำงๆ 9 ประเทศ อัน
ประกอบด้วย สหรัฐอเมริ กำ นิ วซี แลนด์ สิ งคโปร์ สหรำชอำณำจักร อิสรำเอล ออสเตรเลี ย เกำหลีใต้ สวีเดน
แคนำดำ
3.1 NIT ในประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 ความเป็ นมาของ Earned Income Tax Credit (EITC)
กำรใช้มำตรกำรเครดิตภำษีเงินได้เนื่องจำกกำรทำงำน หรื อ Earned Income Tax Credit หรื อที่เรี ยก
กัน สั้ นๆว่ำ EITC ของประเทศสหรั ฐอเมริ ก ำ มี ก ำรประกำศใช้ใ นรั ฐบำลระดับ Federal ครั้ งแรกภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรลดอัตรำภำษีอำกร ค.ศ. 1975 (The Tax Reduction Act of 1975) ซึ่ งเป็ นกฎหมำยกำรให้
เครดิตภำษีปลำยปี แก่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ย ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรับประกันรำยได้ข้ นั ต่ำให้กบั ชำวอเมริ กนั เพื่อแก้ไข
ปั ญหำควำมยำกจนอย่ำงทัว่ ถึง ซึ่ งกำรใช้มำตรกำร EITC เป็ นกำรผนวกเข้ำกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้
บุคคลธรรมดำ โดยผูท้ ี่มีรำยได้ต่ำกว่ำที่กำหนดนั้น แทนที่จะต้องเสี ยภำษีแก่รัฐก็จะได้เงินโอนเป็ นกำรช่วยเหลือ
แทน
ตั้งแต่ในช่วงกลำงทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1970 วุฒิสมำชิก Russell Long ได้ผลักดันมำตรกำร
EITC ซึ่งพัฒนำมำจำก NIT รู ปแบบเดิม โดยกำหนดให้ผทู ้ ี่จะได้รับเงินโอนจำกรัฐต้องเป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยถึงปำน
กลำงที่ทำงำนเท่ำนั้น เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ประชำชนทำงำนหำเลี้ยงชี พเพิ่มขึ้น โดยจะไม่ให้โอนเงินแก่ผทู ้ ี่ไม่ได้
ทำงำน ซึ่งถือเป็ นกำรให้ Work Bonus หรื อรำงวัลจำกกำรทำงำน
ในช่วงเริ่ มต้นของ EITC มี 3 เหตุกำรณ์ที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุ นให้เกิดกำรนำมำตรกำร EITC มำใช้
ในสหรัฐอเมริ กำ (Hotz and Scholz 2001)
เหตุกำรณ์แรกคือ กำรขึ้นภำษี Payroll Tax ของสหรัฐอเมริ กำในช่วงทศวรรษ 1960 จำกร้อยละ 3 เป็ น
ร้อยละ 4.8 และเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 5.8 ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่ งส่ งผลให้ครัวเรื อนที่มีฐำนะยำกจนมีภำระภำษีที่เพิ่ม
มำกขึ้น
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เหตุกำรณ์ ที่สองคือ ควำมสนใจใน NIT ที่แพร่ หลำยเป็ นอย่ำงมำกในขณะนั้น ทั้งในกลุ่มนักวิจยั
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ
เหตุกำรณ์ที่สำมคือ ภำวะเศรษฐกิ จถดถอยในปี พ.ศ. 2517 ที่ทำให้สมำชิ กสภำคองเกรสใช้วิธีกำร
กระตุน้ อุปสงค์มวลรวมของประเทศโดยกำรเครดิตภำษีเงินได้คืนแก่ประชำชนคิดเป็ นมูลค่ำ 8.1 พันล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และลดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำลงอีก คิดเป็ นมูลค่ำประมำณหนึ่งหมื่นล้ำนดอลลำสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.
2518
ด้วยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ข้ำงต้น มำตรกำร EITC โดยกำรผลักดันของวุฒิสมำชิก Russell Long จึงได้ถูก
บรรจุอยูใ่ นกฎหมำยภำษี และมีกำรนำมำใช้จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั
มำตรกำร EITC ถือเป็ นเครื่ องมือในกำรขจัดควำมยำกจนที่สำคัญที่สุดทั้งในแง่ของมูลค่ำและกำร
ขยำยตัวมำตรกำรหนึ่งของสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งมำตรกำร EITC ในปี พ.ศ. 2518 เริ่ มต้นจำกกำรให้เครดิตภำษีมูลค่ำ
สู งสุ ดถึง 400 ดอลลำร์ สหรัฐฯ โดยมีผรู้ ับประโยชน์จำกรัฐบำล 6.2 ล้ำนครัวเรื อน คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 1.25
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และมูลค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 201 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อครัวเรื อน ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 มีผรู้ ับเงิน
โอนจำกรัฐบำลถึง 27.7 ล้ำนครัวเรื อน คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 60.9 พันล้ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และมูลค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่
2,194 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อครัวเรื อน
มำตรกำร EITC ในขณะนั้นมีเพียงระยะ Phase-in และ Phase-out นัน่ คือ ช่ วงเงินโอนเพิ่มขึ้นหรื อ
Phase-in ครัวเรื อนจะได้รับเงินโอนเพิ่มร้อยละ 10 ของรำยได้ไปจนถึงรำยได้ 4,000 ดอลลำร์ สหรัฐฯ และช่วงเงิน
โอนลดลงหรื อ Phase-out ครัวเรื อนจะได้รับเงินโอนลดลงร้อยละ 10 ในช่ วงเงิ นได้เกิ นกว่ำ 4,000 ดอลลำร์
สหรัฐฯ ไปจนถึง 8,000 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อมำในปี พ.ศ. 2521 ได้มีกำรบัญญัติเป็ นกฎหมำยถำวร และเพิ่มช่วง
อัตรำกำรจ่ำยเงินโอนคงที่ ระหว่ำงช่วง Phase-in และ Phase-out รวมไปถึงกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรรับเงินโอน
ล่วงหน้ำ (Advance Payment) เพื่อให้ผทู้ ำงำนสำมำรถเลือกรับเงินโอนเป็ นระยะๆ ตลอดทั้งปี แทนกำรรับเงิ น
เพียงปี ละครั้งได้
ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีกำรปรับปรุ งกฎหมำย EITC อีกครั้งหนึ่ ง เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้ มำตรกำร EITC
ไม่ได้มีกำรปรับอัตรำเงินโอนให้สอดคล้องกับระดับกับอัตรำเงินเฟ้ อ ทำให้มูลค่ำเงินโอนที่ผทู ้ ำงำนได้รับลดลง
มำก พระรำชบัญญัติกำรลดอัตรำภำษีอำกร ค.ศ. 1986 (TRA 1986) จึงได้แก้ไขขอบกพร่ องดังกล่ำวโดยมีกำร
กำหนดกำรปรับอัตรำเงินโอนให้สอดคล้องกับระดับอัตรำเงินเฟ้ อ สิ่ งที่น่ำสนใจคือ มำตรกำร EITC ได้รับกำร
สนับสนุ นทั้งจำกฝั่ ง Liberals และ Conservatives ที่สนับสนุ นแนวคิดกำรลดภำระภำษีสำหรับครัวเรื อนที่มี
รำยได้นอ้ ยและกำรให้รำงวัลแก่ผทู ้ ำงำน
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หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2534 เงินโอนสำหรับผูม้ ีบุตรสองคนหรื อมำกกว่ำถูกปรับให้สูงขึ้นกว่ำผูท้ ี่มี
บุตรคนเดียว และได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2536 ในระหว่ำงกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประธำนำธิ บดี Bill Clinton ได้กล่ำวว่ำ “ประชำชนที่ทำงำนอย่ำงน้อย 40 ชัว่ โมงต่ออำทิตย์
และมีลูกหนึ่ งคนอยู่ที่บำ้ นจะไม่อยู่ในควำมยำกจนอีกต่อไป” ดังนั้น EITC จึงถูกปรับอัตรำเพิ่มขึ้นอีกครั้งและ
เพิ่มขึ้นเป็ นอย่ำงมำกสำหรับครัวเรื อนที่มีลูกมำกกว่ำสองคนหรื อมำกกว่ำ
ในกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย และกำรขยำยขอบเขตของ EITC ในปี พ.ศ. 2536
ซึ่ งได้รับเสี ยงสนับสนุนเพียงหนึ่งเสี ยงในวุฒิสภำ ถือเป็ นจุดพลิกผันทำงกำรเมืองที่สำคัญของ EITC เพรำะเป็ น
ครั้งแรกที่ EITC ไม่ได้รับเสี ยงสนับสนุ นจำกพรรค Republican แม้แต่เสี ยงเดี ยว และตั้งแต่น้ นั มำ EITC ก็
กลำยเป็ นนโยบำยที่สนับสนุนโดยพรรค Democrat เท่ำนั้น (Hotz and Scholz 2001)
3.1.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ EITC
หลักเกณฑ์กำรขอรับเงินโอนผ่ำนมำตรกำร EITC31 กำหนดให้ผทู ้ ี่จะขอรับเงินโอนต้ องยื่นแบบแสดง
รายการเงิ นได้ บุ ค คลธรรมดา ถึ งแม้ ว่ า จะไม่ ต้ อ งจ่ า ยภาษี หรื อ ไม่ ต้ อ งยื่นแบบฯ ตามกฎหมายก็ต าม โดยมี
ข้อกำหนดว่ำ จะต้องเป็ นผูม้ ี เงินได้เนื่ องจำกกำรทำงำน (Earned Income) ภำยในระดับที่กำหนด ซึ่ ง Earned
Income หมำยถึง กำรทำงำนให้แก่ผทู ้ ี่จ่ำยค่ำจ้ำง หรื อกำรเป็ นเจ้ำของธุ รกิ จหรื อฟำร์ ม และไม่รวมถึ งรำยได้จำก
ดอกเบี้ ย เงิ นปั นผล รำยได้จำกกำรเกษียณอำยุ รำยได้จำกประกันสังคม ผลประโยชน์จำกกำรว่ำงงำน เป็ นต้น
(Internal Revenue Service 2013)
กำรใช้มำตรกำร EITC ของสหรัฐอเมริ กำจะให้เงิ นโอนแก่ครัวเรื อนแบ่งตำมประเภทกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ (ยืน่ คนเดียวหรื อยืน่ กับคู่สมรส) และจำนวนบุตร (ไม่มีบุตร บุตร 1 คน บุตร 2
คน และบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินโอนจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ (ดูรูปที่ 3)
1) Phase-in หรื อช่วงเงินโอนเพิ่มขึ้น
2) Plateau หรื อช่วงเงินโอนคงที่
31

รู ปแบบและหลักเกณฑ์ของ EITC ในส่ วนของสหรัฐอเมริ กำในรำยงำนฉบับนี้ เป็ นของรัฐบำลระดับชำติ (Federal) เท่ำนั้น
เนื่ องจำกรู ปแบบกำรปกครองระดับชำติจะมีควำมคล้ำยคลึงกับรู ปแบบกำรปกครองของไทยมำกกว่ำ ทั้งนี้ ระบบกำรปกครอง
ของสหรัฐอเมริ กำเป็ นแบบสหพันธรัฐ จึงมีกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแยกจำกกันชัดเจนระหว่ำงระดับชำติและระดับ
รัฐ (State) โดยประชำกรทุกคนต้องจ่ำยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทั้งในระดับชำติและระดับรัฐ หำกรัฐที่ตนอำศัยอยูม่ ีกำรจัดเก็บ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (7 รัฐไม่มีกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ได้แก่ Wyoming, Washington, Texas, South Dakota,
Nevada, Florida, และ Alaska) ซึ่ ง 23 รั ฐ มี ก ำรใช้ม ำตรกำร EITC อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในจ ำนวนนี้ 21 รั ฐ ใช้ห ลัก เกณฑ์
ของ EITC เช่นเดียวกับรัฐบำลระดับชำติ
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3) Phase-out หรื อช่วงเงินโอนลดลง
รู ปที่ 3: Earned Income Tax Credit จาแนกตามประเภทการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ บุคคลธรรมดาและ
จานวนบุตร ปี พ.ศ. 2555

ที่มำ: Tax Policy Center a (2013)

EITC ปี พ.ศ. 2555 มีรำยละเอียดดังนี้
ผูม้ ีสิทธิ ขอรับเงินโอนจะต้องมีรำยได้ต่ำกว่ำ:
 $45,060 ($50,270 หำกยืน
่ แบบร่ วมกับคู่สมรส) สำหรับผูม้ ีบุตรสำมคนหรื อมำกกว่ำ


$41,952 ($47,162 หำกยืน่ แบบร่ วมกับคู่สมรส) สำหรับผูม้ ีบุตรสองคน



$36,920 ($42,130 หำกยืน่ แบบร่ วมกับคู่สมรส) สำหรับผูม้ ีบุตรหนึ่งคน



$13,980 ($19,190 หำกยืน่ แบบร่ วมกับคู่สมรส) สำหรับผูไ้ ม่มีบุตร

ระดับเงินโอนสู งสุ ด:


$5,891 สำหรับผูม้ ีบุตรสำมคนหรื อมำกกว่ำ



$5,236 สำหรับผูม้ ีบุตรสองคน



$3,169 สำหรับผูม้ ีบุตรหนึ่งคน



$475 สำหรับผูไ้ ม่มีบุตร

รำยละเอียดอัตรำเงินโอนตำมตำรำงที่ 3:
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ตารางที่ 3: อัตราเงินโอนในโครงการ EITC ปี พ.ศ. 2555

กรณี

อัตราเงินโอน
ในช่ วง
Phase-in

(ร้ อยละ)
ไม่มีบุตร
7.65
บุตร 1 คน
34
บุตร 2 คน
40
บุตร 3 คนขึ้นไป
45
ที่มำ: Tax Policy Center b (2013)

ระดับรายได้
ตา่ สุ ดสาหรับ
อัตราเงินโอน
ระดับเงิน
การได้ รับเงิน
ในช่ วง
โอนสู งสุ ด
โอนสู งสุ ด
Phase-out
(ช่ วง Plateau)
($)
($)
(ร้ อยละ)
6,210
475
7.65
9,320
3,169
15.98
13,090
5,236
21.06
13,090
5,891
21.06

ช่ วง Phase-out
รายได้
เริ่มต้ น
($)
7,770
17,090
17,090
17,090

รายได้
สิ้นสุ ด
($)
13,980
36,920
41,952
45,060

3.1.3 การบริหารจัดการ EITC
หน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรจ่ำยเงินโอนตำมมำตรกำร EITC คือ Internal Revenue
Service (IRS) หรื อกรมสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ ง เป็ นกำรอำศัยกลไกของระบบภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำที่มีอยูแ่ ล้วให้เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิกำรของรัฐ จึงทำให้มีตน้ ทุนกำรบริ หำรจัดกำรที่ต่ำกว่ำสวัสดิกำร
ของรัฐในรู ปแบบอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม อำจมีควำมผิดพลำดในกำรบริ หำรจัดกำร EITC ซึ่ งมักเกิดจำกกำรจ่ำยเงินที่
ผิดพลำดจำกกำรแจ้งรำยได้ผิดพลำดของผูเ้ สี ยภำษี ซึ่ ง Tax Policy Center (2013) คำนวณว่ำ ควำมผิดพลำดใน
ลักษณะนี้มีมูลค่ำสู งถึง 1 ใน 4 ของมูลค่ำ EITC ต่อปี (หรื อประมำณ 11 ถึง 13 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี )
3.1.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ EITC
1) ข้อดีของ EITC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
1.1) เป็ นมำตรกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนอย่ำงทัว่ ถึง
1.2) ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงมำกในกำรกระตุน้ ให้ประชำชนที่ไม่ทำงำนหันมำทำงำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ มำรดำที่เลี้ยงดูบุตรด้วยตัวคนเดียว
1.3) กระบวนกำรหำผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินโอนไม่ยงุ่ ยำก เนื่ องจำกใช้กระบวนกำรกำรยืน่ แบบแสดง
รำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำที่มีอยูแ่ ล้ว
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2) ข้อด้อยของ EITC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
2.1) ผลของกำรใช้ EITC ในเรื่ องของกำรเพิ่มชัว่ โมงกำรทำงำนยังไม่แน่ชดั (Tax Policy Center c
2013) กล่ำวคือ ประชำชนส่ วนหนึ่งอำจยังคงไม่ยอมทำงำนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ยงั ได้รับเงินโอนจำกรัฐ ซึ่ งส่ งผลทำให้
ผูเ้ สี ยภำษีไม่พอใจที่จะต้องมำแบกรับภำระผูท้ ี่ไม่ยอมทำงำนเต็มศักยภำพ
2.2) EITC มีควำมซับซ้อน ทำให้ประชำชนต้องพึ่งผูใ้ ห้คำปรึ กษำด้ำนภำษีในกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรเงิ นได้บุ คคลธรรมดำ ซึ่ ง 2 ใน 3 ของบิ ดำมำรดำที่ มีรำยได้ต่ ำต้องจ่ำยเงิ นให้ผูใ้ ห้คำปรึ กษำด้ำนภำษี
ดังกล่ำว (Tax Policy Center c 2013)
2.3) EITC ลงโทษกำรแต่งงำน หรื อทำให้คู่แต่งงำนบำงครอบครั วเสี ยเปรี ยบในเรื่ องของกำร
ได้รับเงินโอน ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำบิดำหรื อมำรดำเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียวจะได้รับเงินจำก EITC แต่พอแต่งงำน
ทำให้เงินที่ได้รับลดลงหรื อไม่ได้รับเลย เป็ นต้น
3.1.5 สรุ ป
EITC ของประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นมำตรกำรที่ ใช้เป็ นสวัสดิ กำรแก่ ผูท้ ำงำนที่ มีรำยได้น้อย ซึ่ ง
ครอบคลุมผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จำกมำตรกำรนี้เป็ นจำนวนประมำณ 28 ล้ำนครัวเรื อน และค่ำใช้จ่ำยมูลค่ำกว่ำ 60
พันล้ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ โดยจะได้รับเงินโอนแตกต่ำงกันไปสำหรับผูไ้ ม่มีบุตร มีบุตร 1 คน มีบุตร 2 คน และมี
บุตร 3 คนขึ้นไป และตำมสถำนะกำรสมรส ทั้งนี้ EITC ใช้กลไกกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำที่
มีอยูแ่ ล้วจึงง่ำยต่อกำรบริ หำรจัดกำร อย่ำงไรก็ตำม ข้อเสี ยของ EITC สหรัฐอเมริ กำ คือ ผูข้ อรับเงินโอนมีกำรแจ้ง
รำยได้ผดิ พลำดถึงประมำณร้อยละ 25 ของมูลค่ำ EITC แต่ละปี
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3.2 NIT ในประเทศนิวซีแลนด์
3.2.1 ความเป็ นมาของ Independent Earner Tax Credit (IETC)
NIT ในประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ม ีชื่ อ เรี ย กว่ำ กำรเครดิต ภำษีเ งิน ได้เ นื ่ อ งจำกกำรท ำงำน หรื อ
Independent Earner Tax Credit (IETC) ซึ่ งรัฐบำลนิ วซี แลนด์ได้เริ่ มนำมำใช้เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2552
เพื่อบรรเทำภำระภำษีให้แก่ประชำชนที่มีรำยได้นอ้ ยอย่ำงตรงกลุ่มเป้ ำหมำย โดยเป็ นกำรโอนเงินให้แก่ประชำชนที่
มีรำยได้จากการทางานประจาในช่วง 24,000 – 48,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ (612,000 – 1,224,000 บำท32) ต่อปี 33 (ดูรูปที่
4) โดยจะได้รับเงินโอนสู งสุ ด 10 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ (255 บำท) ต่อสัปดำห์ หรื อ 520 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ (13,260
บำท) ต่อปี
รู ปที่ 4: IETC ของประเทศนิวซีแลนด์

ที่มำ : Inland Revenue (2012)

ช่วงของรำยได้ที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จำก IETC เป็ นกำรกำหนดขึ้นจำกค่ าแรงขั้นต่าของการทางาน
ประจา 24,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ (612,000 บำท) ต่อปี และรำยได้เฉลี่ยของประชำชนในประเทศนิวซี แลนด์ 48,000
ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ (1,224,000 บำท) ต่อปี
32

ในบทนี้ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน 1 ดอลลำร์นิวซีแลนด์ = 25.5 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2556)
33
ปี ภำษีของนิวซีแลนด์อยูใ่ นช่วงระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน – 31 มีนำคม
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รู ปที่ 5: จานวนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บได้ ในแต่ ละช่ วงเงินได้ ของประเทศนิวซี แลนด์
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีจ่ ดั เก็บได้
(NZD)

IETC

ปี 2551

ปี 2548

ปี 2544

ปี 2542

เงินได้
( NZD ต่ อปี )

ที่มำ: Centre for Accounting Governance and Taxation (2010)

จำกรู ปที่ 5 จะเห็นได้วำ่ มีประชำชนจำนวนมำกที่มีเงินได้ต่ำกว่ำ 24,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ต่อปี จึง
ท ำให้ส ำมำรถจัด เก็ บ ภำษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดำได้เป็ นเงิ น จ ำนวนมำก อย่ำ งไรก็ ต ำม ประชำชนกลุ่ ม นี้ น้ ัน
บำงส่ วนไม่ได้ทำงำนประจำ ดังนั้น IETC ของนิ วซี แลนด์มุ่งเน้นจูงใจให้ประชำชนที่มีรำยได้นอ้ ยที่ทำงำนประจำ
เป็ นแรงงำนด้อยฝี มือหรื อแรงงำนชัว่ ครำว ซึ่ งมีรำยได้นอ้ ยกว่ำ 24,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ (612,000 บำท) ต่อปี มำ
ทำงำนประจำกันมำกขึ้น (ขวนขวำยทำให้ตนเองมีรำยได้เพิ่มขึ้นจนถึ ง 24,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ เพื่อจะได้รับ
IETC) โดยเร่ งพัฒนำทักษะของตนเพื่อให้ได้ท ำงำนประจำ นอกจำกนี้ ย งั มี ส่ ว นช่ ว ยจูง ใจให้ป ระชำชนผู ใ้ ช้
แรงงำนทำงำนในประเทศของตนให้ม ำกขึ้ น ลดอัต รำกำรว่ำ งงำนอันเนื่ องมำจำกกำรเลื อกงำนและต่อรอง
ค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงขึ้นซึ่ งเป็ นผลให้นำยจ้ำงหลำยรำยจะต้องเลิกกิจกำรไป
สู ตรกำรคำนวณเงินโอนจำก IETC
- สำหรับผูม้ ีเงินได้ 24,000 – 44,000 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ต่อปี จะได้รับเงินโอนจำกมำตรกำร IETC
ตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร

จำนวนเดือนที่ทำงำนใน ปี
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- สำหรับผูม้ ีเงินได้ 44,001 – 48,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ต่อปี จะได้รับเงินโอนจำกมำตรกำร IETC
ตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
จำนวนเดือนที่ทำงำนใน

เงินได้ต่อปี

เงินโอนจำกมำตรกำร

ปี

ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
- สำหรับผูม้ ีเงินได้ 24,000 – 44,000 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ต่อปี และมีระยะเวลำกำรทำงำน 1 เดือน จะได้รับ
เงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร

= 43.3 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ต่อปี

จำกสู ตรนี้ จะเห็นได้วำ่ หำกมีระยะเวลำกำรทำงำน (จำนวนเดือน) ที่มำกขึ้นก็จะได้รับเงินโอน
IETC มำกขึ้น
- สำหรับผูม้ ีเงินได้ 44,001 – 48,000 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ต่อปี ซึ่งในที่น้ ีสมมติให้มีเงินได้ 45,000
ดอลลำร์นิวซีแลนด์ต่อปี และได้ทำงำนประจำนำน 12 เดือนในรอบปี ภำษี ก็จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร

= 390 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ต่อปี
วิวฒั นำกำรของ IETC มีดงั นี้
พ.ศ. 2491: ประเทศนิ วซี แลนด์ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิ จซึ่ งเป็ นผลอันเนื่ องมำจำกนโยบำยประชำนิยม ใน
เวลำต่อมำจึงมีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำรทำงกำรคลัง โดยกำรทำงบประมำณสมดุล
พ.ศ. 2542: ประเทศนิ วซี แลนด์ เริ่ มรู ้ จ ัก IETC เป็ นครั้ งแรกจำกเอกสำรปกขำวชื่ อ Modernising
Government ของประเทศสหรำชอำณำจักรที่ได้จดั พิมพ์รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรศึกษำ
รู ปแบบกำรพัฒนำนโยบำยเพื่อสังคมและแนวทำงปฏิบตั ิ (John and Dale 2010)
พ.ศ 2549: ประชำชนมีควำมสนใจเรื่ องนโยบำยเพื่อสังคมเพิ่มมำกขึ้น จนกระทัง่ มีกำรดำเนินกำร
วิจยั เชิงลึกเกี่ยวกับกำรดำเนินนโยบำยเพื่อสังคมอย่ำงจริ งจัง (John and Dale 2010)
49

พ.ศ. 2550: ประเทศนิ วซี แลนด์ประสบปั ญหำแรงงำนมี ฝีมื อเคลื่ อนย้ำยไปทำงำนและใช้ชีวิตที่
ต่ำงประเทศมำกขึ้น ซึ่ งมีจำนวนประมำณร้ อยละ 25 ของแรงงำนมีฝีมือทั้งหมด ทำให้
จำนวนแรงงำนมีฝีมือลดลง ในขณะเดี ยวกันแรงงำนด้อยฝี มือ และไร้ฝีมือได้เคลื่อนย้ำย
เข้ำมำอยูใ่ นประเทศเพิม่ มำกขึ้น (Inland Revenue 2008)
พ.ศ. 2551: ในช่ ว งปลำยปี ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ป ระสบวิก ฤตกำรณ์ ท ำงกำรเงิ น จึง ได้อ อก
มำตรกำรทำงกำรคลังเพื่อ กระตุ น้ เศรษฐกิจ (NZ Fiscal Stimulus) ซึ่ งมีท้ งั มำตรกำร
ด้ำ นรำยจ่ำ ยและมำตรกำรภำษี (OECD 2009) และเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2551
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักกำรของ IETC ซึ่ งเท่ำกับว่ำ นิ วซี แลนด์ใช้ระยะเวลำ
ในกำรผลักดัน IETC ทั้งสิ้ น 9 ปี นับตั้งแต่เคยมีขอ้ เสนอ IETC ผ่ำนเอกสำรปกขำวชื่ อ
Modernising Government
พ.ศ. 2552: วันที่ 1 เมษำยน 2552 มีกำรนำ IETC มำใช้เป็ นครั้งแรก ซึ่ งเป็ นกำรประกำศใช้พร้อมกับ
กำรประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำยใต้นโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงภำษี
เงิ นได้บุ ค คลธรรมดำแห่ ง ชำติ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของมำตรกำรด้ำ นภำษี เพื่ อกระตุ ้น
เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับกำรเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้กบั สังคม
3.2.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ IETC
IETC มีลกั ษณะเป็ นเงิ นโอนซึ่ งอำศัยระบบของภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำ โดย Inland Revenue
Department จะโอนเงินให้เป็ นรำยสัปดำห์เข้ำบัญชี ธนำคำร ทั้งนี้ จำนวนเงินที่โอนจะแตกต่ำงกันตำมจำนวนเงิน
ได้ต่อปี ซึ่ งต้องอยูใ่ นช่วงของเงินได้ 24,000 – 48,000 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์ต่อปี หำกมีเงินได้ต่อปี จำนวนมำกก็จะ
ได้รับคืนเงินจำนวนน้อยกว่ำผูท้ ี่มีเงินได้ต่อปี จำนวนน้อย และผูท้ ี่มีระยะเวลำในกำรทำงำนประจำที่ยำวนำน
กว่ำก็จะได้รับคืนเงินจำนวนมำกกว่ำ ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรได้รับ IETC มีดงั นี้
1) เป็ นประชำกรของประเทศนิวซีแลนด์
2) คู่สมรสจะต้องไม่อยูร่ ะหว่ำงกำรได้รับสิ ทธิ ในกำรเครดิตภำษี หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่เท่ำเทียม
กันจำกต่ำงประเทศ
3) ต้องไม่ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษหรื อผลประโยชน์อื่นใด ดังนี้
- เงินช่วยเหลือจำกกำรเป็ นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Mother) ที่ไม่มีงำนทำ
- เงินช่วยเหลือจำกกำรประสบภัยพิบตั ิ
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- เงินช่วยเหลือสำหรับวัยรุ่ นที่มีอำยุ 16 – 17 ปี ที่ไม่มีงำนทำอันเนื่องมำจำกอยูร่ ะหว่ำงกำรหำ
งำนทำ กำรฝึ กอบรมวิชำชีพ กำลังศึกษำ กำรเจ็บป่ วย หรื อพิกำร ทั้งนี้ วัยรุ่ นดังกล่ำวจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินจำกผูป้ กครอง (Independent Youth)
- ค่ำครองชีพสำหรับผูเ้ จ็บป่ วยเรื้ อรัง หรื อผูพ้ ิกำรจนไม่สำมำรถทำงำนหำเลี้ยงชีพได้
- ค่ำรักษำพยำบำล
- เงินชดเชยกำรว่ำงงำน (Unemployment Benefit)
- เงินช่วยเหลือจำกกำรเป็ นม่ำย เนื่องจำกหย่ำร้ำง หรื อคู่สมรสเสี ยชีวติ แล้วไม่ได้ทำกำรสมรสใหม่
- สิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่เทียบเคียงได้กบั สิ ทธิ ประโยชน์ขำ้ งต้น
4) ต้องไม่ได้รับเงินบำนำญ (Veteran’s Pension) หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นจำกต่ำงประเทศ
5) ต้องไม่ได้รับเงินจำกโครงกำร New Zealand Superannuation หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่เทียบเคียงกัน
6) กำรคำนวณ IETC จะต้องคำนวณจำกเงินได้ท้ งั เดือน ดังนั้น หำกขำดคุณสมบัติตำมข้อ 1) – 5) ข้อ
ใดข้อหนึ่งไปในระยะเวลำใดเวลำหนึ่งให้ถือว่ำได้ขำดคุณสมบัติท้ งั เดือน
3.2.3 การบริหารจัดการ IETC
กำรบริ หำรจัดกำร IETC อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยภำษีเงินได้ Income Tax Act ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
Commission of Inland Revenve และดำเนินกำรโดย Inland Revenue Department ซึ่ งมีบุคลำกรประจำจำนวน
5,500 คน โดยมีสำขำกระจำยอยู่ 17 เมืองทัว่ ประเทศนิวซี แลนด์
กำรดำเนินกำรให้เงินโอนผ่ำนมำตรกำร IETC จะดำเนินกำรใน 3 ช่วงระยะเวลำภำยใน 3 ปี ดังนี้
ระยะที่ 1: ในวันที่ 1 เมษำยน 2552 ได้ประกำศจำนวนเงินโอนสู งสุ ดเป็ นจำนวนเงิน 10 ดอลลำร์
นิวซีแลนด์ (255 บำท) ต่อสัปดำห์ หรื อ 520 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ (13,260 บำท) ต่อปี
ระยะที่ 2: ในวัน ที่ 1 เมษำยน 2553 ได้ข ยำยวงเงิน โอนสู ง สุ ด เป็ นจำนวนเงิน 15 ดอลลำร์
นิ วซี แลนด์ (450 บำท) ต่อสัปดำห์ หรื อ 780 ดอลลำร์ นิวซีแลนด์ (19,890 บำท) ต่อปี
ระยะที่ 3: ในวันที่ 1 เมษำยน 2554 ได้ปรับลดจำนวนเงินโอนสู งสุ ดลงเป็ น 10 ดอลลำร์ นิวซี แลนด์
(255 บำท) ต่อสัปดำห์เหมือนเดิม (ดูตำรำงที่ 4)
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ตารางที่ 4: จานวนเงินโอนสู งสุ ด
ปี ปฏิทนิ
1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553
1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554
1 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน
ที่มำ: Inland Revernue (2012)

ปี ภาษี
2553
2554
ปั จจุบนั

เงินโอนสู งสุ ดต่ อสัปดาห์
10
15
10

หน่วย: ดอลลำร์นิวซีแลนด์
เงินโอนสู งสุ ดต่ อปี
520
780
520

ตารางที่ 5: งบประมาณทีใ่ ช้ ในการบริหารจัดการ IETC
ปี พ.ศ.

2552

44
งบประมาณ
ที่มำ: Government Bill (2012)

2553

2554

239

356

หน่วย: ล้ำนดอลลำร์นิวซีแลนด์
2555
2556
(ประมาณการ)
364
353

3.2.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ IETC
1) IETC มีขอ้ ดีอย่ำงน้อย 4 ประกำร ดังนี้ (Alstott 2010; Inland Revenue 2008)
1.1) IETC เป็ นที่ชื่นชอบของนักกำรเมือง
1.2) IETC เป็ นมำตรกำรทำงกำรคลังในกำรกระตุน้ เศรษฐกิจแบบบังคับ กล่ำวคือ ภำครัฐจะต้องมี
กำรทยอยจ่ำยเงินให้เป็ นรำยสัปดำห์เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะสั้น
1.3) IETC เป็ นมำตรกำรช่วยเหลือค่ำครองชีพให้แก่ผมู้ ีรำยได้นอ้ ยในลักษณะที่เจำะจง
กลุ่มเป้ ำหมำย จึงใช้งบประมำณจำนวนไม่มำกนัก
1.4) IETC เป็ นมำตรกำรที่จูงใจให้แรงงำนไร้ฝีมือพัฒนำตนเองมำทำงำนประจำด้วยระยะเวลำ
กำรทำงำนที่นำนขึ้น และจูงใจให้แรงงำนไร้ฝีมือเร่ งพัฒนำทักษะของตนเพื่อให้เป็ นแรงงำนมีฝีมือมำกขึ้นเพื่อให้
ได้ทำงำนประจำ อันเป็ นเป็ นกำรเพิ่มค่ำแรงทำงอ้อม เพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้กบั แรงงำน และเพิ่มผลผลิตให้กบั
ประเทศ และส่ งผลดีต่อกำรเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจในที่สุด
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2) IETC มีขอ้ ด้อยอย่ำงน้อย 3 ประกำร ดังนี้
2.1) ในช่วง Phase-out ของ IETC นั้น อำจเป็ นมำตรกำรจูงใจทำงลบหรื อลดแรงจูงใจในกำร
ทำงำน
2.2) พบปั ญ หำในทำงปฏิ บ ตั ิ ว ่ำ ผูม้ ี เ งิ น ได้ต่อ ปี ต่ ำ กว่ำ เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 24,000 ดอลลำร์
นิ วซี แลนด์ต่อปี มำยื่นขอใช้สิทธิ ประโยชน์ IETC และได้รับเงินจำกมำตรกำร IETC จึงทำให้ผทู้ ี่ได้รับประโยชน์
จำก IETC มำกกว่ำกลุ่มเป้ ำหมำยที่แท้จริ ง จึงทำให้ภำครัฐต้องจัดสรรงบประมำณมำกกว่ำควำมต้องกำรที่แท้จริ ง
(Rankin 2009)
2.3) กำรมีม ำตรกำร IETC ที่เพิ่ม มำกขึ้ นทำให้ภำครัฐลดกำรสนับ สนุ นเงิ นเพื่อ ช่ วยเหลื อ ผู ้
ว่ำงงำน ผ่ำนกำรประกันรำยได้จำกกำรว่ำงงำน (Alstott 2010) เนื่องจำก IETC ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอำไว้วำ่ ผูท้ ี่
จะสำมำรถยื่นขอใช้สิทธิ ประโยชน์ผ่ำนมำตรกำร IETC ได้น้ นั จะต้ องไม่ เป็ นผู้ที่ได้ รับเงินชดเชยการว่ างงาน
(Unemployment Benefit) อย่ำงไรก็ตำม ข้อด้อยดังกล่ำวก็ถูกหักล้ำงด้วยข้อดีจำกกำรที่ IETC มีส่วนทำให้
แรงงำนไร้ฝีมือขยันมำกขึ้น อันทำให้อตั รำกำรว่ำงงำนค่อนข้ำงคงที่ภำยหลังจำกมี IETC ซึ่ งต่ำงกับสถำนกำรณ์
กำรว่ำงงำนก่อนใช้มำตรกำร IETC
รู ปที่ 6: อัตราการว่างงาน ปี พ.ศ. 2549 – 2557
IETC

อัตราการว่างงาน
(% of Total Labour
Force)

8
6
4

6.1
3.7

6.5

6.5

6.5

6.6

6.8

6.8

4.2

2
0

ที่มำ: Ministry of Business (2012)

3.2.5 สรุ ป
IETC ของประเทศนิ วซี แลนด์มี ลกั ษณะเป็ นกำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี ให้แตกต่ำงกันตำมรำยได้ของ
บุคคล เพื่อจูงใจให้แรงงำนไร้ ฝีมื อเร่ งพัฒนำทักษะของตนเพื่อให้เป็ นแรงงำนมี ฝีมื อมำกขึ้นเพื่อให้ได้ทำงำน
ประจำ อันเป็ นเป็ นกำรเพิ่มค่ำแรงทำงอ้อม เพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้กบั แรงงำน และเพิ่มผลผลิ ตให้กบั ประเทศ และ
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ส่ งผลดีต่อกำรเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจในที่สุด นอกจำกนี้ มำตรกำรดังกล่ำวยังเป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือผูม้ ีรำยได้
น้อยได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ ำหมำย ซึ่ งประเทศไทยอำจพิจำรณำนำรู ปแบบของ IETC มำประยุกต์ใช้เพื่อรักษำแรงงำนมี
ฝี มือให้คงอยูใ่ นประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้แรงงำนด้อยฝี มือ และแรงงำนไร้ฝีมือได้พฒั นำ
ตนเองเป็ นแรงงำนมีฝีมือมำกขึ้น เพื่อลดปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนของประเทศไทย นอกจำกนี้ แล้วยังเป็ นกำร
เพิ่มค่ำแรงทำงอ้อม และกำรช่วยเหลือค่ำครองชี พให้กบั ผูม้ ีรำยได้นอ้ ยโดยไม่กระทบต่อต้นทุนในกำรผลิตสิ นค้ำ
อีกด้วย

3.3 NIT ในประเทศสิ งคโปร์
3.3.1 ความเป็ นมาของ Workfare Income Supplement (WIS)
Negative Income Tax ในประเทศสิ งคโปร์ มีชื่อเรี ย กว่ำ กำรสนับ สนุ นรำยได้ให้ก บั ผูท้ ี่ทำงำน
หรื อ Workfare Income Supplement (WIS) โดยสิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่มีกำรเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำใน
อัตรำก้ำวหน้ำเช่ นเดี ยวกับหลำยๆป ระเทศ แต่อตั รำภำษีในแต่ละช่ วงรำยได้ค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ในเอเชี ย โดยใน พ.ศ. 2555 อัตรำภำษี ข้ นั ต่ ำที่สุด คือ ร้ อยละ 2 โดยเริ่ มเก็บจำกผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ เกิ นกว่ำ
20,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (494,905 บำท34) ส่ วนอัตรำภำษีข้ นั สู งสุ ดจะเก็บจำกผูม้ ีเงินได้สุทธิ เกินกว่ำ 320,000
ดอลลำร์สิงคโปร์ (7,918,475 บำท) ในอัตรำร้อยละ 20 (ดูตำรำงที่ 6)

34

ในบทนี้ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ = 24.75 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2556)
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ตารางที่ 6: อัตราภาษีส่วนเพิม่ (Marginal Tax Tate) และอัตราภาษีเฉลีย่ (Average Tax Rate)
ในแต่ ละช่ วงรายได้
รายได้
(ดอลลาร์ สิงคโปร์ )

อัตราภาษีส่วนเพิม่
(Marginal Tax Rate)
(ร้ อยละ)
ไม่เกิน 20,000
0.0
20,001 – 30,000
2.0
30,001 – 40,000
3.5
40,001 – 80,000
7.0
80,001 – 120,000
11.5
120,001 – 160,000
15.0
160,001 – 200,000
17.0
200,001 – 320,000
18.0
มำกกว่ำ 320,000
20.0
ที่มำ: Inland Revenue Authority of Singapore (2012)

อัตราภาษีเฉลีย่
(Average Tax Rate)
(ร้ อยละ)
0.000
0.006
0.010
0.040
0.060
0.080
0.130
0.130
0.150

แม้วำ่ โครงสร้ำงอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจะเป็ นอัตรำก้ำวหน้ำ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักควำมเป็ น
ธรรมในกำรกระจำยรำยได้ แต่สำหรับผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 20,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ (494,905 บำท) ซึ่ งก็คือผู ้
ที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดหรื อมีเงินได้ทำงลบ (Negative Income) ระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำกลับ
มิได้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ ดังนั้น ในอดีตจึงมักมีขอ้ เสนอให้รัฐบำลนำ NIT มำใช้ควบคู่กบั ระบบภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ ต่อมำในปี พ.ศ. 2550 รัฐบำลสิ งคโปร์ จึงได้ริเริ่ มโครงกำร Workfare Income Supplement (WIS) ขึ้น
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงแรงงำน (Ministry of Manpower) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ [Central Provident Fund Board: (CPF Board)] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่แรงงานอายุ
มากที่มีรายได้ ต่า และเพื่อกระตุน้ ให้คนกลุ่มนี้ มีแรงจูงใจในกำรทำงำนมำกขึ้น โดยในช่วงแรกที่เริ่ มโครงกำร
(มกรำคม พ.ศ. 2550) มีแรงงำนถึง 262,000 คน ที่ได้รับเงินโอนจำกโครงกำร WIS คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 272
ล้ำนดอลลำร์ สิงคโปร์ (6,731 ล้ำนบำท) ต่อปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2555 รัฐบำลสิ งคโปร์ ได้ต้ งั งบประมำณสำหรับ
โครงกำรดังกล่ำวคิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 450 ล้ำนดอลลำร์ สิงคโปร์ (11,113 ล้ำนบำท) ต่อปี โดยคำดว่ำจะมีผไู ้ ด้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำรนี้ประมำณ 440,000 คน (Central Provident Fund Board 2012)
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3.3.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ WIS
WIS ได้นำหลักกำร NIT มำปรับใช้ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนและเพิ่มรำยได้ให้แก่แรงงำนที่มี
รำยได้น้อย รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดกำรออมมำกขึ้น โดยโครงกำรดังกล่ำวได้กำหนดให้ผทู ้ ี่มีสิทธิ สมัครเข้ำร่ วม
โครงกำรต้องมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีสัญชำติสิงคโปร์
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 35 ปี
3) มีรำยได้ (รวมเงินโบนัสและเงินค่ำล่วงเวลำ) ตั้งแต่ 200 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (4,939 บำท) ต่อเดือน
หรื อ 2,400 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (59,267 บำท) ต่อปี จนถึง 1,700 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (42,067 บำท) ต่อเดื อน หรื อ
20,400 ดอลลำร์สิงคโปร์ (504,803 บำท) ต่อปี
4) ครอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีมูลค่ำไม่เกิน 13,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ (321,030 บำท)
กลุ่มเป้ ำหมำยของโครงกำร WIS ประกอบด้วยกลุ่มลูกจ้ำง (Employees) และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว (Self-employed Persons และ Informal Workers) โดยมีลกั ษณะดังนี้
1) กลุ่มที่เป็ นลูกจ้ำงจะเข้ำร่ วมโครงกำร WIS โดยอัตโนมัติ เนื่ องจำกเขำจำเป็ นต้องสมทบเงินเข้ำ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (CPF) เป็ นรำยเดือนร่ วมกับนำยจ้ำงอยูแ่ ล้ว และลูกจ้ำงจะได้รับเงินจำกโครงกำร WIS เมื่อ
ทำงำนเป็ นเวลำไม่ต่ำกว่ำ 2 เดื อน ภำยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยเงิ น
สวัสดิกำร ซึ่ งจะจ่ำยเป็ นรำยไตรมำส35
2) กลุ่ ม ผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ วนตัวจำเป็ นต้องสมัค รเข้ำร่ วมโครงกำรโดยผ่ำนกำรส่ งเงิ นสมทบเข้ำ
กองทุ นตำมอัตรำที่กำหนด พร้ อมทั้งแจ้งรำยได้ต่อปี ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พทรำบ
ภำยในเดือนมีนำคมของแต่ละปี และจะได้รับเงินจำกโครงกำร WIS ในเดือนพฤษภำคมของปี นั้นๆ โดยโครงกำร
WIS จะจ่ำยให้แก่กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ วนตัวเป็ นรำยปี

35

เช่น ผูท้ ี่ทำงำนเป็ นเวลำนำนอย่ำงน้อย 2 เดือน ในช่วงไตรมำสแรกของปี (มกรำคม - มีนำคม) จะได้รับเงินจำกโครงกำร WIS
ในเดือนมิถุนำยนของปี นั้นๆ
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ตารางที่ 7: จานวนเงินโอน (Cash) และเงินสมทบในกองทุนสารองเลีย้ งชี พ [Central Pension Fund: (CPF)]
สาหรับกลุ่มทีเ่ ป็ นลูกจ้ าง (Employees) ต่ อปี (ดอลลาร์ สิงคโปร์ )
รายได้ สุทธิ
(ต่ อปี )
2,400
4,800
7,200
9,600
12,000
14,400
16,800
19,200
20,400

Cash

CPF
กลุ่มอายุ 35-44
103
257
206
514
266
664
283
707
300
750
215
535
129
321
43
107
0
0

รวม

Cash

CPF
รวม
กลุ่มอายุ 45-54
138
342
480
275
685
960
355
885 1,240
378
942 1,320
400 1,000 1,400
286
714 1,000
172
428
600
58
142
200
0
0
0

360
720
930
990
1,050
750
450
150
0

Cash

CPF
กลุ่มอายุ 55-59
172
428
343
857
463
1,157
532
1,328
600
1,500
429
1,071
258
642
86
214
0
0

รวม
600
1,200
1,620
1,860
2,100
1,500
900
300
0

Cash CPF
รวม
กลุ่มอายุมากกว่ า 60 ขึน้ ไป
172
428
600
343
857 1,200
503 1,257 1,760
652 1,628 2,280
800 2,000 2,800
572 1,428 2,000
343
857 1,200
115
285
400
0
0
0

ที่มำ: Central Provident Fund Board (2012)

รู ปที่ 7: จานวนเงินโอนและเงินสมทบทีจ่ ะได้ รับจากรัฐบาลในแต่ ละช่ วงรายได้ ในแต่ ละช่ วงอายุ
สาหรับกลุ่มทีเ่ ป็ นลูกจ้ าง (Employees)
Cash+CPF

2,800

3,000
2,280

2,500
1,760

2,000
1,200

1,500
1,000

600

500
0

480
360
2,400

960
720
4,800

1,860

2,100

กลุ่มอำยุ 35-44

1,500

1,620
1,240

1,320

1,400

930

990

1,050

7,200

2,000

9,600

1,000
750

1,200

กลุ่มอำยุ 45-54

900

กลุ่มอำยุ 55-59

600
450

400
300

200
150
12,000 14,400 16,800 19,200

กลุ่มอำยุมำกกว่ำ 60 ขึ้นไป

รำยได้

ที่มำ : Central Provident Fund Board (2012)
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จำกตำรำงที่ 7 และรู ปที่ 7 จะเห็นว่ำ ในกรณี ของลูกจ้ำง (Employees) นั้น เมื่อทำงำนและมีรำยได้ถึง
2,400 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (59,267 บำท) ต่อปี ก็จะเริ่ มได้รับเงิ นจำกโครงกำร WIS และจำนวนเงิ นดังกล่ำวจะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 12,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (296,335 บำท) ต่อปี ก็จะได้รับเงินรวม
สู งสุ ด แล้วหลังจำกนั้นจำนวนเงินที่จะได้รับจะค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ เมื่อมีรำยได้ถึง 20,400 ดอลลำร์ สิงคโปร์
(504,803 บำท) ต่อปี ซึ่ งเป็ นระดับรายได้ ที่ใกล้ เคียงกับเงินได้ สุทธิข้ ันต่าที่ต้องเริ่มเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(นัน่ คือ 20,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ ) บุคคลผูน้ ้ นั จะไม่ได้รับเงินจำกโครงกำร WIS อีก และจำกภำพที่ 1 จะพบว่ำ
แต่ละช่ วงอำยุจะได้รับเงิ นสวัสดิ กำรที่ แตกต่ำงกัน โดยกลุ่ มคนอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงิ นโอนจำก
โครงกำร WIS สู งสุ ดถึง 2,800 ดอลลำร์สิงคโปร์ (69,145 บำท) รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 55 - 59 ปี กลุ่มอำยุ 45 - 54
ปี และกลุ่มอำยุ 35 - 44 ปี ตำมลำดับ
นอกจำกจำนวนเงินที่ได้รับจำกโครงกำร WIS จะแตกต่ำงกันไปตำมระดับรำยได้และกลุ่มอำยุแล้ว
ยังแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของกำรทำงำนอีกด้วย โดยกลุ่มคนที่เป็ นลูกจ้ำงจะได้รับเงินโอนสู งสุ ดถึง 2,800
ดอลลำร์ สิงคโปร์ (69,145 บำท) ต่อปี แต่สำหรับกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ วนตัว (Self-employed Persons และ
Informal Workers) จะได้รับเงินโอนสู งสุ ดเพียง 1,867 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (46,105 บำท) ต่อปี (ดูตำรำงที่ 8) และ
จะได้รับเงินผ่ำนบัญชี ออมสุ ขภำพ (Medisave Account)36 ของสิ งคโปร์ ซึ่ งแตกต่ำงจำกลูกจ้ำงที่จะได้รับในรู ป
เงินโอน และเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

36

Medisave Account คือบัญชีกำรออมเพื่อสุ ขภำพ อยูภ่ ำยใต้โครงกำรกำรออมเพื่อสุ ขภำพหรื อ Medisave Scheme ของ Central
Government Fund Board ซึ่งเป็ นโครงกำรของรัฐบำลที่ส่งเสริ มให้ประชำชนออมเงินเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลของ
ตนเองและครอบครัวในอนำคต
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ตารางที่ 8: จานวนเงินทีก่ ลุ่มผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัวได้ รับจากโครงการ WIS ต่ อปี (ดอลลาร์ สิงคโปร์ )
รายได้ สุทธิ

อายุ
35-45
46-54
55-59
240
320
400
2,400
480
640
800
4,800
620
827
1,080
7,200
660
880
1,240
9,600
700
933
1,400
12,000
500
667
1,000
14,400
300
400
600
16,800
100
133
200
19,200
0
0
0
20,400
ที่มำ: Central Provident Fund Board (2012)

60 ปี ขึน้ ไป
400
800
1,173
1,520
1,867
1,333
800
267
0

ในที่ น้ ี จะพิ จ ำรณำในกรณี ข องกลุ่ ม ลู ก จ้ำ ง (Employees) เท่ ำ นั้น เนื่ องจำกผูท้ ี่ ไ ด้รั บ เงิ นโอนจำก
โครงกำร WIS ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นลูกจ้ำง37 โดยเมื่อนำเงินโอนที่ลูกจ้ำงได้รับมำแสดงบนแผนภูมิร่วมกับอัตรำ
เฉลี่ยของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จะพบว่ำ ในช่วงรำยได้ที่ต่ำกว่ำ 20,000 ดอลลำร์ สิงคโปร์ (493,891 บำท) ต่อ
ปี อัตรำภำษีเฉลี่ ยจะเป็ นลบ (มีลกั ษณะเป็ นเงินโอนหรื อ Negative Income Tax) และจะเริ่ มเป็ นบวกเมื่อรำยได้
เพิม่ ขึ้นสู งกว่ำรำยได้ดงั กล่ำว (ดูรูปที่ 8)

37

จำกจ ำนวนผูท้ ี่ ได้รับ เงิ น โอนจำก WIS ทั้งหมด สัดส่ วนระหว่ำ งลูก จ้ำง (Employees) กับ ผูท้ ี่ ประกอบธุ ร กิ จส่ วนตัว
(Self-employed Persons and Informal Workers) อยูท่ ี่ประมำณร้อยละ 82 : ร้อยละ 18
59

รู ปที่ 8: อัตราภาษี (อัตราเงินโอน) ตามโครงการ WIS และอัตราภาษีเฉลีย่ ของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
อัตราภาษี (ร้ อยละ)
0.2
0.1
0

ดอลลาร์ สิงคโปร์

-0.1
-0.2
-0.3
กลุ่มอำยุ 35-44

กลุ่มอำยุ 45-54

กลุ่มอำยุ 55-59

กลุ่มอำยุ 60 ปี ขึ้นไป

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

ที่มำ: คำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

3.3.3 ผลของโครงการ WIS
1) ผลด้ านการกระจายรายได้
Amoz Hor Jin Yi และคณะ (2012) ศึกษำพบว่ำ กำรใช้โครงสร้ำงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำใน
อัตรำก้ำวหน้ำในสิ งคโปร์ ทำให้รำยได้ของกลุ่มคนที่อยู่ใน Decile ที่ 3 ถึง 10 ปรับตัวลดลง โดยเมื่อรำยได้ยิ่ง
สู งขึ้นก็ตอ้ งเสี ยภำษีสูงขึ้น ในขณะที่เงินโอนจำกโครงกำร WIS ทำให้รำยได้ของคนที่อยูใ่ น Decile ที่ 1 และ 2
เพิ่มขึ้น (ดูตำรำงที่ 9)
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ตารางที่ 9: ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและเงินโอนทีไ่ ด้ รับจาก WIS ของบุคคลในแต่ ละชั้ นรายได้
Decile
รายได้
ภาษีบุคคลธรรมดาทีต่ ้องเสีย
1
ไม่เกิน 12,000
0
2
12,000 - 23,999
0
3
24,000 - 35,999
484.45
4
36,000 - 47,999
1,843.14
5
48,000 - 59,999
4,086.95
6
60,000 - 71,999
6,470.46
7
72,000 - 83,999
9,001.28
8
84,000 - 95,999
12,968.37
9
96,000 - 107,999
16,790.63
10
108,000 ขึ้นไป
20,612.89
ที่มำ: Amoz Hor Jin Yi และคณะ (2012)

หน่วย: ดอลลำร์สิงคโปร์
เงินโอนทีไ่ ด้ รับจาก WIS
-825
-300
0
0
0
0
0
0
0
0

นอกจำกนี้ งำนวิจยั ดังกล่ำวยังได้คำนวณค่ำสัมประสิ ทธิ์ จีนี (Gini Coefficient) ก่อนและหลังจำก
ที่มีโครงกำร WIS พบว่ำ ภำยหลังจำกมีโครงกำร WIS แล้ว ค่ำสัมประสิ ทธิ์ จีนีมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีค่ำลดลง
ประมำณ 0.002 สะท้อนให้เห็นว่ำ โครงกำร WIS มีส่วนช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ได้บำงส่ วน
2) ผลต่ อการทางาน
Trading Economics (2012) ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 255 ได้ช้ ี วำ่ Labour Participation Rate38 ของ
สิ งคโปร์ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นมำโดยตลอด โดยได้เพิ่มในอัตรำที่สูงอย่ำงเห็นได้ชดั ในปี พ.ศ. 2551 อันเป็ นช่วง
ภำยหลังจำกที่รัฐบำลสิ งคโปร์ ได้เริ่ มโครงกำร WIS (ดูรูปที่ 9)

38

Labour Participation Rate (หรื อ Labour Force Participation Rate) คือ สัดส่ วนของประชำกรที่มีอำยุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้กำลังแรงงำนในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรในระบบเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับประชำกรที่มีอำยุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด
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รู ปที่ 9: Labour Force Participation Rate ของสิ งคโปร์
67.5
67
66.5
66
65.5
65
64.5
64

ร้ อยละ

66.9
66.4
65.2

65.2

65.2

65.4

65.7

66.4

65.9

ที่มำ: Trading Economics (2012)

3.3.4 สรุ ป
รัฐบำลสิ งคโปร์ ได้นำหลักกำรของ NIT มำปรับใช้ภำยใต้โครงกำร WIS โดยมีเป้ ำหมำยหลักเพื่อกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนและกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่แรงงำนที่มีรำยได้นอ้ ย รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดกำรออมมำก
ขึ้ น ในขณะเดี ยวกันก็เพื่ อบรรเทำปั ญหำกำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ ที่ เพิ่ม มำกขึ้ นเรื่ อยๆ ในสิ งคโปร์ ทั้งนี้ กำร
จ่ำยเงิ นโอนตำมโครงกำร WIS แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ เงินโอนที่เป็ นเงิ นสด และเงิ นออมในบัญชี กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (CPF) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ นอกจำกรัฐบำลจะสนับสนุ นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ผมู้ ีรำยได้นอ้ ยแล้ว
ยังส่ งเสริ มกำรออมผ่ำนกำรออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชี พอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี แนวทำงของสิ งคโปร์ อำจทำให้ผทู้ ี่
มีรำยได้ต่ำมำก (ต่ำกว่ำ 2,400 ดอลลำร์ สิงคโปร์ ) ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกโครงกำรดังกล่ำว ซึ่ งอำจทำให้ผมู้ ี
รำยได้นอ้ ยบำงส่ วนถูกละเลยไป

3.4 NIT ในประเทศสหราชอาณาจักร39
3.4.1 ความเป็ นมาของ Working Tax Credit (WTC)
NIT ในประเทศสหรำชอำณำจักรมีชื่อเรี ยกว่ำ Working Tax Credit (WTC) ซึ่ งเป็ นเงินที่รัฐบำลโอน
ให้แก่บุคคลที่มีงำนทำแต่มีรำยได้น้อย โดยไม่ตอ้ งนับรวมมำเป็ นรำยได้ที่ตอ้ งเสี ยภำษี ซึ่ งเงินโอนดังกล่ำวจะ
ค่อยๆ ลดลงเมื่อบุคคลมีรำยได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบำลสหรำชอำณำจักรเริ่ มดำเนินกำรโครงกำร Family Credit มำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ต่อมำได้ปรับปรุ งให้อยูใ่ นลักษณะ Tax Credit รวมทั้งนำประเด็นกำรทำงำนมำประกอบกำร
39

ข้อมูลในบทนี้ได้มำจำก HM Revenue and Customs (2013) และ UK Government (2013)
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ให้เงินโอน และเปลี่ยนชื่อเป็ น Working Families Tax Credit (WFTC) เมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 2542 แล้วในเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2545 จึงได้ปรับปรุ งเป็ น Working Tax Credit (WTC)
3.4.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ WTC
WTC เป็ นกำรจ่ำยเงินในลักษณะสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผทู ้ ี่ทำงำนและได้รับค่ำจ้ำงต่อเนื่ องกันไม่นอ้ ย
กว่ำ 4 สัปดำห์ ไม่วำ่ จะเป็ นลูกจ้ำง (Employees) หรื อทำงำนอิสระ (Self-employed Persons) และไม่วำ่ ค่ำจ้ำงนั้น
จะอยูใ่ นรู ปตัวเงิน ค่ำตอบแทนอื่นๆ หรื อกำไร ทั้งนี้ เงินโอน WTC จะลดลงเมื่อมีรำยได้เพิ่มขึ้น
ผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับเงินโอน WTC ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีอำยุ 25 ปี ขึ้นไป และต้องทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 30 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
2) ถ้ำพิกำรและมีอำยุ 16 ปี ขึ้นไป ต้องทำงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 16 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
3) ถ้ำอำยุ 60 ปี ขึ้นไป ต้องทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 16 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
4) ถ้ำเป็ นโสดแต่มีบุตรต้องเลี้ยงดู (Single Parent) จะต้องมีอำยุ 16 ปี ขึ้นไป และทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ
16 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
5) ถ้ำสมรสและมีบุตรต้องเลี้ยงดู ชัว่ โมงทำงำนของทั้งคู่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 24 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ โดย
ฝ่ ำยหนึ่งต้องทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 16 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
WTC คำนวณเป็ นรำยปี จำกสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Element) ลบด้วยสิ ทธิหกั ทอน (Withdrawal) ซึ่งกำร
คำนวณสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
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1) กรณี มีหลำยสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Element) ให้นบั รวมกัน ดังนี้
สิทธิส่วนบุคคล (Element)
ปอนด์ ต่อปี
1,920 (94,502 บำท)
สิทธิส่วนบุคคลขั้นพืน้ ฐาน (Basic Element)
1,970 (96,963 บำท)
สามีภรรยายืน่ ขอใช้ สิทธิ WTC ร่ วมกัน (Couple Element)
สามีหรือภรรยาต้ องเลีย้ งดูบุตรเพียงคนเดียว
1,970 (96,963 บำท)
(Single Parent Element)
ทางานอย่ างน้ อย 30 ชั่วโมง
790 (38,884 บำท)
(30-Hour Element)
เป็ นผู้พกิ าร
2,855 (140,523 บำท)
(Disabled Worker Element)
เป็ นผู้ทุพพลภาพ (Severe Disability Element) โดยจะ
1,220 (60,048 บำท)
ได้ รับเงินโอนเพิม่ เติมจากกรณีการเป็ นผู้พจิ าร (Disabled
Worker Element)
หมำยเหตุ: ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน 49.22 บำทต่อปอนด์ (เป็ นอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มกรำคม 2556)

2. กรณี มีบุตร: จะได้สิทธิ ส่วนบุคคล (Element) เพิม่ เติม ดังนี้
สิทธิส่วนบุคคล (Element)
เงินโอนสู งสุ ดสาหรับกรณีมบี ุตร 1 คน
เงินโอนสู งสุ ดสาหรับกรณีมบี ุตรตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป

ปอนด์ ต่อสัปดาห์
122.5 (6,030 บำท)
210 (10,336 บำท)

เมื่อคำนวณสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Element) ต่ำงๆ แล้ว ก็ให้นำไปหักออกด้วยสิ ทธิหกั ทอน
(Withdrawal) ซึ่งจะคำนวณเป็ นรำยปี ดังนี้
สิทธิหักทอน (Withdrawal)
รายได้ ข้นั สู ง
อัตราหักทอน (ร้ อยละ)

ปอนด์ ต่อปี
6,420 (315,992 บำท)
41
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ตัวอย่ำง
กรณี คู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีรำยได้ 10,000 ปอนด์ต่อปี จะมีสิทธิได้รับ WTC ดังนี้
 ได้สิทธิ ส่วนบุคคลจำนวน 2 สิ ทธิ ส่วนบุคคล (Elements)
- สิ ทธิ ส่วนบุคคลขั้นพื้นฐำน (Basic Element)
- สิทธิกรณี สำมีภรรยำยืน่ ขอ WTC ร่ วมกัน (Couple Element)
- รวม
 หักด้วยสิ ทธิหกั ทอน (Withdrawal) = (10,000 – 6,420)  0.41
 คิดเป็ น WTC ที่ได้รับทั้งสิ้ น = 3,890 – 1,468

1,920 ปอนด์ต่อปี
1,970 ปอนด์ต่อปี
3,890 ปอนด์ต่อปี
1,468 ปอนด์ต่อปี
2,422 ปอนด์ต่อปี

สรุ ปได้วำ่ บุคคลหนึ่งๆ จะได้รับเงินโอน WTC มำกหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะต่ำงๆ ดังนี้
-

มีเด็กที่อำศัยอยูก่ บั บุคคลนั้นกี่คน
บุคคลนั้นสมรสหรื อไม่
บุคคลนั้นทำงำนหรื อไม่ และทำงำนกี่ชวั่ โมงต่อสัปดำห์
บุคคลนั้นและเด็กที่อำศัยอยูก่ บั บุคคลนั้นเป็ นผูพ้ ิกำรหรื อไม่

ในประกำรสำคัญเงินโอน WTC จะขึ้นอยูก่ บั รำยได้ของบุคคลนั้นๆ กล่ำวคือ ถ้ำรำยได้ต่ำ เงินโอน
WTC ก็จะสู ง
3.4.3 การบริหารจัดการ WTC
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินโอน WTC ต้องสมัครขอใช้สิทธิ กบั HM Revenue and Customs (HMRC) ซึ่ งเป็ น
หน่วยงำนเก็บภำษีของสหรำชอำณำจักร โดยแสดงข้อมูลส่ วนบุคคลต่ำงๆ แล้ว HMRC จะเป็ นผูค้ ำนวณสิ ทธิ ที่
จะได้รับ หลังจำกนั้นก็จะจ่ำย WTC โดยจ่ำยเป็ นรำยเดื อนหรื อรำยสัปดำห์ให้แก่ผขู ้ อใช้สิทธิ โดยตรงผ่ำนบัญชี
เงินฝำกธนำคำรจนครบปี ภำษีในวันที่ 5 เมษำยนของทุกปี และเมื่อครบปี ภำษี HMRC จะส่ งแบบฟอร์ มให้ผใู ้ ช้
สิ ทธิเพื่อให้ยนื ยันหรื อปรับปรุ งข้อมูลภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม เพื่อ HMRC จะคำนวณและจ่ำย WTC ให้แก่ผมู ้ ี
สิ ทธิ ต่อไป
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3.4.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ WTC
1) ข้อดีของ WTC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
1.1) กำรคำนวณ WTC มีลกั ษณะเดียวกันกับกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
1.2) WTC มีกำรคำนวณสิ ทธิตำมคุณลักษณะ (Element) ของแต่ละบุคคล
1.3) กำรโอนเงินให้ผทู ้ ี่มีงำนทำช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรทำงำนมำกขึ้น และเป็ นกำรช่วยเหลือ
ผูม้ ีรำยได้นอ้ ยโดยตรง
1.4) กำรโอนเงินให้ผทู ้ ี่มีงำนทำช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรทำงำนมำกขึ้น และเป็ นกำรช่วยเหลือ
ผูม้ ีรำยได้น้อยโดยตรง ซึ่ งจำกรู ปที่ 10 จะเห็ นได้ว่ำ ผูท้ ี่สมัครขอใช้สิทธิ WTC จะได้รับเงินโอน และมีเงินได้ที่
ได้รับทั้งหมดเพิ่มมำกขึ้น หรื อมีเงินเพื่อกำรใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น
รู ปที่ 10: การเปรียบเทียบจานวนเงินทีไ่ ด้ รับก่อนและหลังการใช้ มาตรการ WTC
จำนวนเงินได้ที่ได้รับทั้งหมด (ปอนด์/ปี )

จำนวนเงินได้ (ปอนด์/ปี )
ที่มำ: Institute for Fiscal Studies (2011)
2) ข้อเสี ยของ WTC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
2.1) WTC มักเกิดปั ญหำกำรจ่ำยเงินเกินสิ ทธิ ที่ควรได้รับ เนื่ องจำกมีลกั ษณะเป็ นกำรคำนวณจำก
ข้อเท็จจริ งในปี ก่อนหน้ำ และผูม้ ีสิทธิ ตอ้ งแจ้งปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยตนเอง
2.2) WTC มี ควำมล่ ำช้ำ เนื่ องจำกเจ้ำหน้ำที่ ตอ้ งใช้เวลำในกำรคำนวณ รวมถึ งปรั บปรุ งสิ ทธิ
ระหว่ำงปี
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2.3) กลุ่มที่มีรำยได้ผนั ผวนสู งมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับสิ ทธิ ต่อเนื่อง โดยเฉพำะผูท้ ำงำนอิสระ
3.4.5 สรุ ป
ลักษณะเด่นของ WTC คือ ใช้ชวั่ โมงทำงำนต่อสัปดำห์เป็ นเงื่อนไขสำคัญในกำรจ่ำย WTC โดยไม่
จำกัดว่ำจะมี รำยได้จำกกำรทำงำนในรู ปแบบตัวเงิ น ค่ำ ตอบแทนอื่ นๆ หรื อกำไร ในขณะที่ วิธีค ำนวณจะใช้
สถำนภำพกำรสมรส จำนวนบุตร และควำมพิกำรเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณเงิน WTC ในลักษณะ Element แล้ว
หักด้วย Withdrawal ในลักษณะอัตรำหักทอน ทำให้ง่ำยต่อกำรคำนวณ นอกจำกนี้ จุดเด่นอีกประกำร คือ รัฐบำล
จ่ำย WTC ในลักษณะกระจำยตัวตลอดทั้งปี ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร อย่ำงไรก็ดี รู ปแบบกำรประเมินตนเองของ
ระบบภำษีและระบบกำรจ่ำย WTC ทำให้หน่วยงำนจัดเก็บภำษีตอ้ งใช้ระยะเวลำตรวจสอบเป็ นเวลำนำนและอำจ
ทำให้จำนวนเงิน WTC คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็ นจริ ง แม้วำ่ รัฐบำลได้ใช้สวัสดิกำรในลักษณะ WTC มำตั้งแต่ปี
2529 และมีกำรปรับปรุ งให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ตลอดมำก็ตำม

3.5 NIT ในประเทศอิสราเอล
3.5.1 ความเป็ นมาของ Earned Income Tax Credit (EITC)
NIT ในประเทศอิสรำเอลมีชื่อเรี ยกว่ำ Earned Income Tax Credit (EITC) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ช่องว่ำงของรำยได้และเพิ่มแรงจูงใจให้ผมู ้ ีรำยได้ต่ำเข้ำทำงำน โดยเริ่ มนำมำใช้เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2551 และใน
ช่วงแรกเป็ นกำรเริ่ มใช้เฉพำะใน 4 เมืองที่มีปัญหำกำรว่ำงงำนสู ง คือ เมือง Ashkelon Hadera Jerusalem และ Nazareth
ทั้งนี้ รัฐบำลอิสรำเอลได้จ่ำยเงินโอน EITC โดยแบ่งแยกตำมจำนวนบุตรที่มีอำยุไม่เกิน 19 ปี ดังนี้ (OECD 2010)
1) กรณี บุคคลที่ไม่มีบุตรหรื อมีบุตรไม่เกิน 2 คน และมีเงินได้จำกกำรทำงำนประจำในช่วง 21,720 –
65,400 Shekels (176,051 – 530,100 บำท40) ต่อปี
2) กรณี บุคคลที่มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปหรื ออำยุเกิ น 55 ปี และมีเงิ นได้จำกกำรทำงำนประจำในช่ วง
21,720 – 71,640 Shekels ต่อปี (176,051 – 580,678 บำท)
รัฐบำลอิสรำเอลจะจ่ำยเงินโอน EITC ทุกๆ 3 เดือน คือ วันที่ 15 มกรำคม, 15 เมษำยน, 15 กรกฎำคม
และ 15 ตุลำคม ของทุกปี (Bassok 2008)

40

ในบทนี้ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน 1 Shekels = 8.1 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2556)
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รู ปที่ 11: จานวนเงินโอนจาก EITC

ที่มำ: Bank of Israel (2010)

กำรคำนวณเงินโอนจำก EITC แยกได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีบุคคลทีไ่ ม่ มีบุตร หรื อมีบุตรไม่ เกิน 2 คน
รายได้ ต่อปี
21,720 – 37,680 Shekels
(176,051 – 305,415 บำท)

เงินโอนต่ อปี
840 – 3,480 Shekels
(6,809 – 28,207 บำท)

37,680 – 50,280 Shekels
(305,415 – 407,545 บำท)
50,280 – 65,400 Shekels
(407,545 – 530,100 บำท)

3,480 Shekels
(28,207 บำท)
เริ่ มต้นจำก 3,480 Shekels
(28,207 บำท) ลดลงไปจนถึง
240 Shekels (1,945 บำท)

หลักการคานวณ
เงินโอนเพิ่มขึ้น 0.161
Shekels ทุกๆ รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
1 Shekels
จำนวนเงินคงที่
เงินโอนลดลง 0.23 Shekels
จำกระดับสูงสุด ทุกๆ รำยได้
ที่เพิ่มขึ้น 1 Shekels
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2) กรณีบุคคลทีม่ ีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึน้ ไป หรือบุคคลมีอายุเกิน 55 ปี
รายได้ ต่อปี
21,720 – 37,680 Shekels
(176,051 – 305,415 บำท)

เงินโอนต่ อปี
1,200 – 5,040 Shekels
(9,727 – 40,852 บำท)

37,680 – 50,280 Shekels
(305,415 – 407,545 บำท)
50,280 – 71,640 Shekels
(407,545 – 580,678 บำท)

5,040 Shekels
(40,852 บำท)
เริ่ มต้นจำก 5,040 Shekels
(40,852 บำท) ลดลงไปจนถึง
240 Shekels (1,945 บำท)

หลักการคานวณ
เงินโอนเพิ่มขึ้น 0.235
Shekels ทุกๆ รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
1 Shekels
อัตรำคงที่
เงินโอนลดลง 0.235 Shekels
จำกระดับสูงสุด ทุกๆ รำยได้
ที่เพิ่มขึ้น 1 Shekels

วิวฒั นำกำรของ EITC มีดงั นี้
ปี พ.ศ. 2545: ธนำคำรกลำงอิส รำเอลได้สำรวจพบว่ำ Labour Participation Rate ของอิส รำเอล
ต่ำกว่ำประเทศพัฒนำแล้ว โดยในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 2530 - 2545) เศรษฐกิจอิสรำเอลมี
กำรเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น (Brender and Strawczynski 2006)
ปี พ.ศ. 2549: ธนำคำรกลำงอิสรำเอลได้ศึกษำรำยงำนเรื่ อง Earned Income Tax Credit in Israel:
Designing the System to Reflect the Characteristics of Labor Supply and Poverty
ซึ่ งเป็ นกำรออกแบบมำตรกำรเครดิ ตภำษี โดยเริ่ มจำกกำรออกแบบสอบถำมประชำชน
เพื่อให้ทรำบว่ำประชำชนกลุ่มที่มีควำมน่ำจะเป็ นที่จะเข้ำทำงำนมำกที่สุดคือกลุ่มใด ซึ่ ง
รำยงำนนี้ได้เสนอรู ปแบบของ EITC โดยใช้หลักเกณฑ์เพศและจานวนบุตร (Brender
and Strawczynski 2006)
ปี พ.ศ. 2550: รัฐสภำผ่ำนกฎหมำยมำตรกำร EITC และมีผลใช้บงั คับ
ปี พ.ศ. 2551: มำตรกำร EITC เริ่ มใช้ในกลุ่มลูกจ้ำง (Employees) ใน 4 เมืองที่มีกำรจ้ำงงำนต่ำ คือ
เมือง Ashkelon Hadera Jerusalem และ Nazareth
ปี พ.ศ. 2552: กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจส่ วนตัว (Self-employed Persons และ Informal Workers) ใน 4
เมืองดังกล่ำวสำมำรถร่ วมโครงกำร EITC ได้เช่ นเดี ยวกับกลุ่มลูกจ้ำง (Employees)
(Wrobel 2010)
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ปี พ.ศ. 2553: ขยำยพื้นที่ใช้ EITC ไปทั้งประเทศ แต่สำหรับพื้นที่นอกเหนือจำก 4 เมืองข้ำงต้น ได้มี
กำรจำกัดเงิ นโอน EITC ให้แก่เฉพำะผูห้ ญิงทำงำนที่มีบุตร (บุตรอำยุไม่เกิ น 2 ปี )
เท่ำนั้น
ปี พ.ศ. 2554: กระทรวงกำรคลังเสนอแผนที่จะเพิ่มเงิ นโอน EITC ขึ้นอีก 0.50 รวมทั้งขยำยฐำน
บุคคลที่ได้รับเงินโอน EITC กับผูช้ ำยที่มีภรรยำเพียงคนเดียว (กรณี อำศัยภำยนอก 4
เมืองข้ำงต้น)
3.5.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ EITC
1) รู ปแบบของ EITC
EITC เป็ นมำตรกำรเงินโอนบนฐำนของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ให้แก่บุคคลที่อำศัยในพื้นที่ 4
เมืองที่กำหนดและมีช่วงของเงินได้ระหว่ำง 21,720 - 71,640 Shekels (176,051 - 580,678 บำทต่อปี ) โดยจะจ่ำย
ทุกๆ 3 เดือน คือ จ่ำยในเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม ทั้งนี้ อัตรำเงินโอนจะมี 3 ช่วง คือ เพิ่มขึ้น
(Phase-in) คงที่ (Plateau) และลดลง (Phase-out) (Worldwide-tax 2012)
2) หลักเกณฑ์ ในการได้ รับเงินโอน EITC
2.1) กรณี อำศัยในเมือง Ashkelon Hadera Jerusalem และ Nazareth
2.1.1) กลุ่มลูกจ้ำง (Employees) หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจเองที่มีอำยุ 21 ปี ขึ้นไปและ
- มีรำยได้รวมต่อปี จำนวน 21,720 - 71,640 Shekels (176,051 - 580,678 บำทต่อปี )
(กรณี มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป บุตรต้องมีอำยุต่ำกว่ำ 19 ปี แต่ในกรณี ผรู้ ับเครดิตที่
มีอำยุ 55 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็ นต้องมีบุตร) หรื อ
- มีรำยได้รวมต่อปี 21,720 - 65,400 Shekels (176,051 - 530,100 บำทต่อปี ) (กรณี มี
บุตรไม่เกิน 2 คน หรื อไม่มีบุตร)
2.1.2) รำยได้ต่อปี ของทั้งครอบครัวรวมกันไม่เกิน 513,000 Shekels (4,158,121 บำท)
2.2) กรณี เมืองอื่นๆ: ให้เฉพำะผูห้ ญิงทำงำนที่มีบุตรเท่ำนั้น โดยบุตรต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
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3) เงื่อนไข
ผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำร่ วมในมำตรกำร EITC จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ณ ที่ทำกำรไปรษณี ยห์ รื อธนำคำร
พำณิ ชย์ ในวันที่ 15 มกรำคม, 15 เมษำยน, 15 กรกฎำคม และ 15 ตุลำคม ของทุกปี (Bassok 2008)
3.5.3 การบริหารจัดการ EITC
EITC กำเนิ ดจำกควำมร่ วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกระทรวงกำรคลังและ Bank of Israel โดย
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริ หำรจัดกำร EITC มีดงั นี้ (Frugal and Kosher 2012; Israel Tax Authority 2012)
1) Tax Authority: เป็ นหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี และติ ดต่อกับประชำชน โดยมี สำขำกระจำยไปทัว่
ประเทศ ทั้งนี้ Tax Authority มีหน้ำที่พิจำรณำว่ำบุคคลใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับ EITC คำนวณ EITC และรวบรวม
ข้อมูลรำยได้ของประชำชน
2) Bank of Israel: เป็ นหน่วยงำนอิสระไม่ได้อยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของกระทรวงกำรคลัง และมีบทบำท
ในกำรทำวิจยั ที่เกี่ยวกับ EITC โดยที่ในทุกปี ประธำนธนำคำร Bank of Israel จะมีกำรกล่ำวรำยงำนถึงผลลัพธ์
ของกำรในกำรดำเนินนโยบำย EITC ที่มีต่อสภำวะกำรจ้ำงงำนและเศรษฐกิจ
3) ที่ทำกำรไปรษณี ยแ์ ละธนำคำรพำณิ ชย์: เป็ นหน่วยงำนที่จ่ำยเงินให้กบั บุคคลที่ได้รับ EITC
3.5.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ EITC
1) EITC มีขอ้ ดีอย่ำงน้อย 2 ประกำร ดังนี้ (Bank of Israel 2010)
1.1) เป็ นมำตรกำรที่เน้นกลุ่มเป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิ ภำพในกำรเพิ่มรำยได้ให้กบั ประชำกรที่มี
รำยได้ต่ำและช่วยพัฒนำชี วิตควำมเป็ นอยูข่ องครอบครัวที่มีรำยได้สูงกว่ำเส้นควำมยำกจนเล็กน้อย41 โดยในปี พ.ศ.
2552 Bank of Israel ได้ทำกำรประเมินผลภำยหลังจำกกำรนำ EITC มำใช้ครบ 1 ปี พบว่ำ EITC ช่วยลดช่องว่ำง
ควำมยำกจน (Poverty Gap) ลงถึงร้อยละ 5 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรำยได้ของคนยำกจนที่สุดร้อยละ 20 สุ ดท้ำยของ
โครงสร้ำงกำรกระจำยรำยได้ (Bottom Quintile) อีกร้อยละ 12 นอกจำกนี้ เงินโอนกว่ำร้อยละ 80 ของ EITC ได้
ถูกโอนไปยังคนยำกจนที่สุดร้อยละ 40 สุ ดท้ำยอีกด้วย

41

Dr Karnit Flug ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิจยั ของธนำคำรกลำงของอิสรำเอลซึ่งเป็ นผูท้ ำกำรประเมินผลของ EITC ได้สรุ ปว่ำ “Based on
the experience and findings to date, it can be stated that EITC is a focused and effective tool that raises the level of income of
the working low-paid population, and helps to improve the situation of families.” (Flug no date)
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1.2) รัฐบำลมีตน้ ทุนต่ำ เพรำะไม่ได้ใช้กบั ทั้งประเทศ (ในเขตพื้นที่นอกจำก 4 เมืองข้ำงต้น จะ
จ่ำยให้เฉพำะผูห้ ญิงที่มีบุตรอำยุไม่เกิน 2 ปี เท่ำนั้น)
2) สำหรับข้อด้อยของ EITC คือ มำตรกำรไม่ได้บงั คับใช้ท้ งั ประเทศ จึงอำจจะเกิดปั ญหำควำมไม่
พอใจหรื อกำรประท้วงของประชำชนที่ไม่ได้รับ EITC
3.5.5 สรุ ป
EITC ในประเทศอิสรำเอลมีประเด็นที่น่ำสนใจอย่ำงน้อย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ เงินโอนที่
กำหนดไว้ถือได้ว่ำ เป็ นจำนวนเงิ นที่ค่อนข้ำงสู ง โดยอยู่ที่ประมำณ 28,000 – 41,000 บำทต่อคนต่อปี ทำให้ผูท้ ี่
ได้รับเงินโอนมีรำยได้เพิ่มขึ้นมำกพอที่จะสำมำรถยกระดับชีวิตได้ค่อนข้ำงดี ประเด็นที่สอง คือ รัฐบำลอิสรำเอล
เลื อกที่ จะไม่ใช้มำตรกำร EITC กับกลุ่ มคนยำกจนในวงกว้ำง แต่เลื อกที่ จะใช้กบั คนยำกจนบำงกลุ่มเท่ำนั้น
กล่ำวคือ ในช่วงแรกของมำตรกำร มีกำรบังคับใช้เฉพำะเมืองที่มีอตั รำกำรว่ำงงำนสู งก่อน 4 เมือง คือ Ashkelon
Hadera Jerusalem และ Nazareth หลังจำกนั้นจึ งค่อยขยำยใช้บงั คับไปทัว่ ประเทศ แต่ในพื้นที่นอกเขตเมือง
ดังกล่ำวได้มีกำรแยกประชำกรในกลุ่มยำกจนออกเป็ นกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มแรกประกอบด้วยคนยำกจนแต่เป็ น
เพศชำย และคนยำกจนที่เป็ นเพศหญิงแต่ไม่มีบุตร กับกลุ่มที่สอง คือ คนยำกจนเพศหญิงที่มีบุตร (บุตรอำยุต่ำ
กว่ำ 2 ปี ) ซึ่ งกลุ่มหลังมีแนวโน้มที่จะมีภำระค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกลุ่มแรก ดังนั้นรัฐบำลอิสรำเอลจึงเลือกที่จะให้เงิน
โอนเฉพำะกลุ่มที่สองเท่ำนั้น เท่ำกับมีลกั ษณะเป็ นกำรจัดลำดับ (Prioritise) ให้คนยำกจนที่สุดได้รับเงินก่อน เมื่อ
พิ จำรณำข้อดี ข องกำรให้เงิ น โอนกับ คนในกลุ่ ม แคบมำกกว่ำ ที่ ใ ห้ ใ นวงกว้ำ ง ก็ คื อ รั ฐมี ภำระค่ ำ ใช้จ่ำ ยของ
โครงกำรต่ำ และปัญหำกำรยืน่ ข้อมูลรำยได้เท็จ (เพื่อให้ได้รับเงินโอน) ก็จะลดลง
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3.6 NIT ในประเทศออสเตรเลีย
3.6.1 ความเป็ นมาของ Family Tax Benefit (FTB)
จำกจุดเริ่ มต้นของปั ญหำอัตรำกำรว่ำงงำนที่สูงมำกนำไปสู่ กำรยอมรับแนวควำมคิดของระบบ NIT
ในประเทศออสเตรเลีย ประกอบกับกำรผลักดันของนักเศรษฐศำสตร์ 5 คน ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ Peter Dawkins,
John Freebairn, Ross Garnaut, Chris Richardson และ Michael Keating ซึ่ งได้ท ำจดหมำยเปิ ดผนึก ถึง
นำยกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะมำตรกำร NIT เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2541 ซึ่งในช่วงเวลำเดียวกันนั้นคณะกรรมกำร
แรงงำนแห่ งประเทศออสเตรเลียได้นำเสนอมำตรกำร Family Tax Benefit (FTB) ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2541
และต่อมำในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรปรับปรุ งระบบสวัสดิกำร จึงได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื ่อ กำรปฏิรูป ระบบสวัส ดิก ำรภำยใต้ก ำรดูแ ลของกระทรวงแรงงำน และต่อ มำในวัน ที่ 1
กรกฎำคม พ.ศ. 2543 จึงได้เริ่ มประกำศใช้มำตรกำร FTB อย่ำงเป็ นทำงกำร ซึ่งในกำรประกำศใช้มำตรกำร FTB
ครั้งแรกจะดำเนิ นกำรอยู่ภำยใต้อำนำจของ Australian Tax Office แต่ภำยหลังได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนให้บริ กำร
ทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคมแบบเบ็ดเสร็ จ นัน่ คือ Department of Human Service ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลประเทศ
ออสเตรเลีย (Duncan and Harris 2002)
FTB เป็ นมำตรกำรกำรโอนเงิ นให้แก่ ผปู ้ กครองที่ ดูแลบุตร เพื่อช่ วยเหลื อผูม้ ีรำยได้น้อยให้มีรำยได้
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับกำรดำรงชี พ (Kalb 2007) โดยจะมีกำรโอนเงินให้ทุกๆ 2 สัปดำห์ หรื อโอนเงิ นครั้งเดียวตอนสิ้ น
ปี งบประมำณ42
วิวฒั นำกำรของ FTB มีดงั นี้

42

พ.ศ. 2483 - 2502:

ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่ มมีแนวควำมคิดในกำรจัดตั้งระบบสวัสดิกำร
สังคม

พ.ศ. 2503 - 2513:

แนวคิด NIT แพร่ หลำยมำกขึ้ น เพื่อช่ วยกำรลดปั ญหำกับดักควำมยำกจน
(Poverty Trap) หรื อปั ญหำกับดักสำหรับผูม้ ีรำยได้นอ้ ย (Low Income Trap) ซึ่ ง
เป็ นกำรนำระบบภำษี มำใช้ใ นกำรสนับสนุ นกำรให้ส วัส ดิ กำรสังคม โดยมี
ศำสตรำจำรย์ Milton Friedman จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ศำสตรำจำรย์ Nicolas
Kaldor จำกประเทศสหรำชอำณำจักร และศำสตรำจำรย์ Ronald Henderson จำก
ประเทศออสเตรเลียเป็ นนักวิจยั หลักผูส้ นับสนุนแนวคิดนี้ (Hodgson 2005)

ปี งบประมำณของออสเตรเลียอยูใ่ นช่วงระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม - 30 มิถุนำยน
73

พ.ศ. 2539:

ศำสตรำจำรย์ Ronald Henderson ได้ให้คำแนะนำแก่ศำสตรำจำรย์ Peter Dawkins
ในกำรนำเสนอผลงำนวิจยั ว่ำ ควรนำ NIT มำใช้ในกำรปฏิรูปตลำดแรงงำน เพื่อ
ลดอัตรำกำรว่ำงงำนในประเทศออสเตรเลี ย และลดปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ นกับชนชั้น
แรงงำน ผูม้ ีรำยได้นอ้ ย ซึ่ งในเวลำต่อมำ ศำสตรำจำรย์ Peter Dawkins ได้นำ
แนวควำมคิ ดดังกล่ำวมำวิจยั และนำเสนองำนวิจยั เรื่ องกำรปฏิ รูปโครงสร้ ำง
ภำษีและกำรว่ำงงำนโดยกำรประยุกต์ใช้แนวควำมคิดจำก NIT (Dawkins et al.
1998)

พ.ศ. 2541:

ศำสตรำจำรย์ Peter Dawkins, John Freebairn, Ross Garnaut, Michael Keating และ
Chris Richardson ได้ทำจดหมำยเปิ ดผนึกถึงนำยกรัฐมนตรี ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2541
เพื่ อเสนอแนะมำตรกำร NIT โดยให้ชื่ อใหม่ ว่ำ Wage-tax Trade-off เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรลดจำนวนคนว่ำงงำน และยังช่ วยลดกำรให้รำงวัลเพื่อจูงใจ
ให้เกิ ดกำรจ้ำงแรงงำนด้อยฝี มือ ซึ่ งในระยะเวลำเดียวกันคณะกรรมกำรแรงงำนแห่ ง
ประเทศออสเตรเลียได้นำแนวคิด NIT มำเสนอเป็ น “มำตรกำร Family Tax Benefit”
ต่อคณะรัฐมนตรี (Apps 2002)

พ.ศ. 2542:

คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ แต่ งตั้งคณะกรรมกำรเพื่ อกำรปฏิ รู ประบบสวัสดิ กำร
(Hodgson 2005)

พ.ศ. 2543:

วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2543 ได้เริ่ มใช้มำตรกำร Family Tax Benefit อย่ำงเป็ น
ทำงกำร (Hodgson 2005)

พ.ศ. 2544:

คณะกรรมกำรเพื่ อกำรปฏิ รู ประบบสวัสดิ กำรได้ รวบรวมและปรั บปรุ งระบบ
สวัสดิกำรของครอบครัวและคนพิกำร เพื่อกำรแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนในระยะยำว
ผ่ำนโครงกำร Australians Working Together (AWT) ซึ่ งมำตรกำร FTB เป็ น
มำตรกำรหนึ่งของโครงกำรดังกล่ำว (Hodgson 2005)
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3.6.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ FTB
1) รู ปแบบของ FTB
FTB แบ่งได้ 2 รู ปแบบ ได้แก่ Family Tax Benefit Part A (FTB A) และ Family Tax Benefit Part B
(FTB B) โดยผูป้ กครองสำมำรถเลือกสมัครเข้ำร่ วมโครงกำร FTB รู ปแบบ A หรื อ B อย่ างใดอย่ างหนึ่งที่จะทาให้ ตน
ได้ รับเงินช่ วยเหลือสู งทีส่ ุ ด โดย FTB A และ B มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้
1.1) FTB A จะมีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือตำมเงินได้ของครัวเรื อน จำนวนบุตร และอำยุบุตร
1.2) FTB B เป็ นกำรจ่ ำยเงิ นช่ วยเหลื อครอบครั วที่ มี ผูท้ ี่ มี เงิ นได้หลักเพียงคนเดี ยว เพื่ อให้
ผูป้ กครองสำมำรถแบ่งเวลำกำรทำงำนและกำรเลี้ยงดูบุตรได้อย่ำงเหมำะสม โดยจะจ่ำยเงินช่วยเหลือตำมอำยุบุตร
ที่มีอำยุนอ้ ยที่สุด
2) หลักเกณฑ์ ของ FTB มีดังนี้
2.1) หลักเกณฑ์ การได้ รับสิ ทธิประโยชน์
2.1.1) FTB A
- ครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูบุตรที่อำยุไม่เกิน 16 ปี หรื อมีอำยุไม่เกิน 17 ปี ซึ่ งกำลังศึกษำเล่ำ
เรี ยนภำคบังคับ 12 ปี หรื อมีอำยุอยูร่ ะหว่ำง 16 – 19 ปี ซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแบบเต็มระยะเวลำ หรื อเรี ยนเสริ ม
พิเศษกำรเรี ยนภำคบังคับ 12 ปี หรื อได้รับทุนเล่ำเรี ยนที่สำมำรถใช้สิทธิ FTB ได้
- ครอบครั ว จะต้อ งเป็ นพลเมื อ งของประเทศออสเตรเลี ย ที่ พ ัก อำศัย ในประเทศ
ออสเตรเลีย
- คู่สมรสคนใดคนหนึ่ งได้รับเงินช่วยเหลือจำกสวัสดิกำรภำครัฐ หรื อมีเงินได้ตรงตำม
คุณสมบัติที่ได้รับจำกกำรรับรองจำก Centrelink Customer Service Centre ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินภำครัฐ
ให้แก่ประชำชนชำวออสเตรเลีย (Guide to Australian Government Payments)
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ตารางที่ 10: การกาหนดเงื่อนไขเงินได้ ของครอบครั วและจานวนบุตร สาหรับ Family Tax Benefit Part A
เงินได้ของครอบครัวสูงสุด
(ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี )
จำนวนของบุตรที่มีอำยุ 0 – 12 ปี (คน)

0
1
2
3

จำนวนของบุตรที่มีอำยุ 13 - 19 ปี (คน)
0
1
2
69,496
91,177
62,853
84,543
77,891
99,572
92,929
-

3
-

ที่มำ: Department of Human Service (2012)

จำกตำรำงที่ 10 แสดงให้เห็ นว่ำ หำกครอบครัวมีบุตรอำยุ 13 – 19 ปี จำนวน 1 คน
และมีบุตรอำยุ 0 – 12 ปี จำนวน 2 คน ครอบครั วดังกล่ ำวจะต้องมี เงิ นได้ไม่เกิ น 99,572 ดอลลำร์ ออสเตรเลี ย
จึงจะสำมำรถใช้สิทธิ ประโยชน์ FTB A แต่หำกครอบครัวดังกล่ำวมีบุตรอำยุ 13 – 19 ปี จำนวน 3 คน ก็จะสำมำรถใช้
สิ ทธิประโยชน์ FTB A ได้เพียง 2 คน และในกรณี ที่ครอบครัวไม่มีบุตรเลยก็จะไม่สำมำรถใช้สิทธิ FTB A ได้
2.1.2) FTB B
- ครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูบุตรที่อำยุไม่เกิน 16 ปี หรื อมีอำยุไม่เกิน 18 ปี ซึ่ งกำลังศึกษำเล่ำ
เรี ยนแบบเต็มเวลำ และบุตรดังกล่ำวต้องไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ หรื อเงินช่วยเหลือสำหรับเยำวชน
- ครอบครั ว จะต้อ งเป็ นพลเมื อ งของประเทศออสเตรเลี ย ที่ พ ัก อำศัย ในประเทศ
ออสเตรเลีย
2.2) การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ FTB
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ขำ้ งต้นสำมำรถกรอกใบสมัครเข้ำร่ วมโครงกำร FTB ได้ดว้ ย
ตนเองหรื อผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.centrelink.gov.au ของ Centrelink Customer Service Centre ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนที่อยู่
ภำยใต้ Family Assistance Office
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2.3) รู ปแบบการได้ รับเงินโอน FTB
- กำรได้รับเงินทุกๆ 2 สัปดำห์
- กำรได้รับเงินครั้งเดียวตอนสิ้ นปี งบประมำณ
2.4) สู ตรการคานวณเงินโอน FTB
2.4.1) FTB A
FTB A เป็ นมำตรกำรกำรจ่ำยเงิ นช่ วยเหลื อผูป้ กครองที่ ดูแลบุตร โดยจะจ่ำยเงิ น
ช่ วยเหลื อให้แตกต่ำงกันตำมจำนวนบุ ตร อำยุบุตร และรำยได้ของครอบครั ว ดังนั้น หำกมี บุตรหลำยคนก็จะ
ได้รับเงินโอนเพิ่มมำกขึ้นตำมจำนวนบุตร แต่ตอ้ งไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนบุตร และรำยได้ของครอบครัว (ดู
รู ปที่ 12)
รู ปที่ 12: จานวนเงินโอนทีไ่ ด้ รับจาก Family Tax Benefit Part A

ที่มำ: Department of Human Service (2012)
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ตารางที่ 11: อัตราเงินโอนสู งสุ ด (Maximum Rate) สาหรับ Family Tax Benefit Part A
อำยุบุตร (ปี )

จำนวนเงินโอนสูงสุด ต่อบุตร 1 คน
(ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์)
169.68
220.64
220.64
54.32
54.32

0 - 12
13 - 15
16 - 19 และกำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ
16 - 17 จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำแล้ว
19
ที่มำ: Department of Human Service (2012)
หมำยเหตุ: อัตรำดังกล่ำวจะมีกำรปรับปรุ งใหม่ทุกวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี

ตารางที่ 12: อัตราเงินโอนพืน้ ฐาน (Base Rate) สาหรับ Family Tax Benefit Part A
อำยุบุตร
จำนวนเงินโอนสูงสุด ต่อบุตร 1 คน
(ปี )
(ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์)
0 - 17
54.32
18 - 19
54.32
ที่มำ: Department of Human Service (2012)
หมำยเหตุ: อัตรำดังกล่ำวจะมีกำรปรับปรุ งใหม่ทุกวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี

สู ตรกำรคำนวณเงินโอนจำก FTB A
- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้ไม่ถึง 47,815 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี จะได้รับเงินโอนจำก
มำตรกำร FTB A ตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Maximum Rate
- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้อยูร่ ะหว่ำง 47,815 - 94,316 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี จะได้รับ
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A ตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Maximum Rate - 0.2 (เงินได้ - 47,815)
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- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้มำกกว่ำ 94,316 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี จะได้รับเงิ นโอนจำก
มำตรกำร FTB A ตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Base Rate - 0.3 (เงินได้ - 94,316)
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้รวม 20,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร 3 คน โดยคนแรกอำยุ
19 ปี ส่ วนคนรองอำยุ 12 ปี และคนสุ ดท้ำยอำยุ 2 ปี โดยบุตรทั้งสำมมีคุณสมบัติตรงตำม FTB A ทุกประกำร
ครอบครัวนี้จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Maximum Rate
ดังนั้นครอบครัวจะได้รับเงินโอนจำกกำรเลี้ยงดูบุตรทั้งสำมคน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = เงินโอนสำหรับบุตรคนแรก + เงินโอนสำหรับบุตรคนที่สอง +
เงินโอนสำหรับบุตรคนที่สำม
= 54.32 + 169.68 + 169.68 ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อปี
= 384.86 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 10,005.84 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้รวม 50,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร 1 คน อำยุ 16 ปี ซึ่ ง
กำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Maximum Rate - 0.2 (เงินได้ - 47,815)
= 220.64 - 0.2 (50,000 - 47,815)
= - 216.36 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์
ดังนั้น จะเห็นว่ำ เงินโอนมีค่ำติดลบ แต่จะต้องเอำค่ำดังกล่ำวไปเทียบกับ Base Rate ด้วย
กล่ำวคือ เงินโอนที่ได้รับจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ Base Rate คือ 54.32 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ 1,412.32
ต่อปี
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- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้รวม 94,400 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร 2 คน คนแรกอำยุ
17 ปี ส่ วนคนรองอำยุ 5 ปี จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Base Rate - 0.3 (เงินได้ - 94,316)
เนื่องจำก Base Rate ของบุตรทั้งสองมีจำนวนเท่ำกัน ดังนั้นสู ตรกำรคำนวณจะเป็ นดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = 2 (Base Rate - 0.3 (เงินได้ - 94,316))
= 2 (54.32 - 0.3 (94,400 - 94,316))
= 58.24 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 1,514.24 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
- สำหรับครอบครัวที่มีเงินได้รวม 95,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร 1 คน อำยุ 10 ปี จะ
ได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB A = Base Rate - 0.3 (เงินได้ - 94,316)
= 54.32 - 0.3 (95,000 - 94,316)
= 0 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 0 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
2.4.2) FTB B
FTB B เป็ นกำรจ่ำยเงิ นโอนให้ครอบครั วที่มีผ้ ูที่มีเงินได้ หลักเพียงคนเดียว เพื่อให้
ผูป้ กครองสำมำรถแบ่งเวลำกำรทำงำนและกำรเลี้ยงดูบุตรได้อย่ำงเหมำะสม
(1) ผูป้ กครองเลี้ยงเดี่ยวที่มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี จะได้รับ
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B ในอัตรำ Maximum Rate
(2) บิดำและมำรดำร่ วมกันดูแลบุตร โดยมีผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดเป็ นผูห้ ำรำยได้หลักที่มีเงินได้
ไม่เกิน 150,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี และอีกผูห้ นึ่งมีรำยได้ดงั นี้
(2.1) มีเงินได้ไม่เกิน 25,623 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี ได้เลี้ยงดูบุตรที่มีอำยุนอ้ ย
ที่สุดที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับเงินโอนจำกมำตรกำร FTB B ในอัตรำ Maximum Rate
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(2.2) มีเงิ นได้ไม่เกิ น 19,929 ดอลลำร์ ออสเตรเลี ยต่อปี ได้เลี้ ยงดูบุตรที่มีอำยุ
น้อยที่สุดที่มีอำยุ 5 - 18 ปี จะได้รับเงินโอนจำกมำตรกำร FTB B ในอัตรำ Maximum Rate
รู ปที่ 13: จานวนเงินโอนทีไ่ ด้ รับจาก Family Tax Benefit Part B
จำนวนเงินโอน
(AUD / 2 สัปดำห์)

ผูป้ กครองเลี้ยงเดี่ยว
บิดำมำรดำร่ วมเลี้ยงดูบุตร ที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี
บิดำมำรดำร่ วมเลี้ยงดูบุตร ที่มีอำยุไม่เกิน 5 - 18 ปี

Maximum Rate

0

19,929

25,623

150,000

เงินได้
(AUD /ปี )

ที่มำ: Department of Human Service (2012)

ตารางที่ 13: อัตราเงินโอนสู งสุ ด (Maximum Rate) สาหรับ Family Tax Benefit Part B43
อายุบุตรทีม่ อี ายุน้อยทีส่ ุ ด
จานวนเงินโอนสู งสุ ด
(ปี )
(ดอลลาร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดาห์ )
0-4
144.34
5 - 18
100.66
ที่มำ: Department of Human Service (2012)

จานวนเงินโอนสู งสุ ด
(ดอลลาร์ ออสเตรเลียต่อปี )
4,117.20
2,978.40

สู ตรกำรคำนวณเงินโอนจำก FTB B
- สำหรับผูป้ กครองเลี้ยงเดี่ยวที่มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี จะได้รับ
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B
- สำหรับบิดำและมำรดำร่ วมกันดูแลบุตร ผูม้ ีเงินได้ไม่เกิน 25,623 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี ได้
เลี้ยงดูบุตรที่มีอำยุนอ้ ยที่สุดที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี
43

อัตรำดังกล่ำวจะมีกำรปรับปรุ งใหม่ทุกวันที่ 1 กรกฎำคม ของทุกปี
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- สำหรับบิดำและมำรดำร่ วมกันดูแลบุตร ผูม้ ีเงินได้ไม่เกิน 19,929 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี ได้
เลี้ยงดูบุตรที่มีอำยุนอ้ ยที่สุดที่มีอำยุไม่เกิน 5 - 18 ปี
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B = Maximum Rate
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
- สำหรับผูป้ กครองที่เลี้ ยงเดี่ ยว มีเงิ นได้ 50,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลี ยต่อปี มีบุตร 2 คน โดย
บุตรคนเล็กอำยุ 4 ปี จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B = Maximum Rate
= 144.34 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 4,117.20 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
- สำหรับบิดำและมำรดำร่ วมกันดูแลบุตร มีเงินได้ 20,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร
1 คน อำยุ 4 ปี จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B = Maximum Rate
= 144.34 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 4,117.20 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
- สำหรับบิดำและมำรดำร่ วมกันดูแลบุตร มีเงินได้ 15,000 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี มีบุตร
3 คน โดยบุตรคนเล็กอำยุ 15 ปี จะได้รับเงินโอน ดังนี้
เงินโอนจำกมำตรกำร FTB B = Maximum Rate
= 100.66 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อ 2 สัปดำห์ หรื อ
= 2,978.40 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อปี
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3.6.3 การบริหารจัดการ FTB
กำรบริ หำรจัดกำร FTB อยูภ่ ำยใต้กฎหมำย A New Tax System (Family Assistance) Act 1999 และ A
New Tax System (Family Assistance) (Administration) Act 1999 และดำเนินกำรโดย Family Assistance Office
ซึ่ งอยูภ่ ำยใต้ Department of Human Service และกำรบริ หำรงำนของรัฐบำลประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งมีบุคลำกร
ประจำจำนวน 550 คน
3.6.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ FTB
1) FTB มีขอ้ ดีอย่ำงน้อย 3 ประกำร ดังนี้
1.1) FTB เป็ นกำรจูง ใจให้แรงงำนด้อยฝี มือมำทำงำนเพิ่ม มำกขึ้ น จึงเป็ นกำรลดอัตรำกำร
ว่ำงงำน
1.2) FTB เป็ นกำรให้สิทธิ ประโยชน์ เพิ่มขึ้นจำกรำยได้ปกติของผูม้ ีรำยได้น้อย จึงเป็ นกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม
1.3) FTB เป็ นระบบที่ผสมผสำนระหว่ำงสวัสดิ กำรสังคมและมำตรกำรภำษีให้รวมเป็ นระบบ
เดียวกัน ทำให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรงำนภำครัฐ
2) FTB มีขอ้ ด้อย เช่ น ครอบครัวที่มีรำยได้น้อยอำจเห็ นว่ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรว่ำงงำนจะได้
มำกกว่ำเงินได้จำก FTB ดังนั้น มำตรกำร FTB จึงอำจเป็ นมำตรกำรที่จูงใจให้เกิดกำรทำงำน กำรออม และกำร
กระตุน้ กำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่มำกนัก (Creedy, Herault, and Kalb 2008)
3.6.5 สรุ ป
มำตรกำร Family Tax Benefit (FTB) ของประเทศออสเตรเลียนั้น สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบหลัก
นัน่ คือ Family Tax Benefit Part A (FTB A) และ Family Tax Benefit Part B (FTB B) โดยผูป้ กครองสำมำรถเลือก
สมัครเข้ำร่ วมโครงกำร FTB รู ปแบบ A หรื อ B อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง ที่จะทำให้ตนได้รับเงิ นช่ วยเหลื อสู งที่สุด โดย
มำตรกำรดังกล่ำวจะโอนเงินให้ทุกๆ 2 สัปดำห์ หรื อโอนเงินครั้งเดียวตอนสิ้ นปี งบประมำณให้แก่ผปู้ กครองที่ดูแล
บุตร เพื่อช่ วยเหลื อผูม้ ีรำยได้น้อยให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นเพียงพอกับกำรดำรงชี พ ทั้งนี้ มำตรกำร FTB เป็ นมำตรกำรที่
ผสมผสำนระหว่ำงสวัสดิ กำรสังคมและมำตรกำรภำษีให้รวมเป็ นระบบเดี ยวกัน ทำให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพในกำร
บริ หำรงำนภำครัฐ และจูงใจให้ผมู้ ีรำยได้สูงเห็นคุณประโยชน์ทำงตรงที่เกิดขึ้นจำกกำรเสี ยภำษี แต่อย่ำงไรก็ดีควรมี
กำรออกแบบให้สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษีที่ได้รับจำก FTB จูงใจมำกกว่ำสิ ทธิ ประโยชน์หรื อเงิ นได้ที่ได้รับจำกกำร
ประกันกำรว่ำงงำน
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3.7 NIT ในประเทศเกาหลีใต้
3.7.1 ความเป็ นมาของ Earned Income Tax Credit (EITC)
NIT ในประเทศเกำหลีใต้มีชื่อเรี ยกว่ำ Earned Income Tax Credit (EITC) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ควำมเหลื่ อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้และลดควำมยำกจน โดยเริ่ มนำมำใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่ งรัฐบำลจะจ่ำยเงิ น
EITC ให้กบั ผูท้ ี่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำในเดือนมีนำคมของทุกปี
รู ปที่ 14: รายได้ และจานวนเงินโอน EITC สาหรับมาตรการ EITC ในเกาหลีใต้

ที่มำ: TotallyExpat (2013)

ตารางที่ 14: อัตรา EITC ในเกาหลีใต้
รายได้ ต่อปี
เงินโอนต่ อปี
หลักการคานวณ
เงินโอน EITC เพิม่ ขึ้น 0.0625 วอน
0 – 8 ล้ านวอน
0 – 5 แสนวอน
ทุกๆ รำยได้ที่เพิ่มขึ้น 1 วอน
(0 – 207,592 บำท)
(0 – 13,000 บำท)
อัตรำคงที่
8 – 12 ล้ านวอน
5 แสนวอน
(207,592 – 311,387 บำท)
(13,000 บำท)
เงินโอน EITC ลดลง 0.1 วอน
12 – 17 ล้ านวอน
เริ่ มต้นจำก 5 แสนวอน
(311,387 – 441,132 บำท)
(13,000 บำท) ลดลงไปจนถึง 0 วอน จำกระดับสูงสุด ทุกๆ รำยได้ที่เพิม่ ขึ้น 1 วอน
หมำยเหตุ: ในส่วนที่เป็ นกรณี ของประเทศเกำหลีใต้ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน 1 วอน = 0.026 บำท (เป็ นอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16
เมษำยน พ.ศ. 2556)
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วิวฒั นำกำรของ EITC มีดงั นี้
พ.ศ. 2504: รั ฐ บำลเกำหลี ใ ต้ ต้ อ งกำรจะพัฒ นำเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยเน้ น กำรพัฒ นำ
ภำคอุ ตสำหกรรมให้เติ บโต โดยใช้มำตรกำรประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ (National Health
Insurance) ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป อีกทั้ง
ยังใช้มำตรกำรให้เงินช่วยเหลือคนยำกจน แต่ผลประโยชน์ของมำตรกำรนี้ ก็มกั ตกอยูก่ บั คน
กลุ่มที่มีรำยได้อยูใ่ นระดับกลำงเป็ นหลัก
พ.ศ. 2516: รัฐบำลเกำหลี ใต้มีแนวคิดที่ จะใช้ มำตรกำรบำนำญแห่ ง ชำติ หรื อ National Pension
Program (NPP) เพื่ อช่ วยเพิ่ มเงิ นออมภำยในประเทศและส่ งเสริ มกำรเป็ นประเทศ
อุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนั้นรำคำน้ ำมันได้ปรั บตัวสู งขึ้ นมำก และเกิ ดเงิ น
เฟ้ อในประเทศเกำหลี ใต้ รัฐบำลจึงเลื่อนกำรใช้ NPP ออกไป
พ.ศ. 2531: รัฐบำลเกำหลีใต้ประกำศใช้ NPP โดยให้เฉพำะผูท้ ี่มีงำนทำ ทำให้เกิดกำรเรี ยกร้องจำกผู้
ว่ำงงำนที่ไม่มีสิทธิ ได้รับบำนำญดังกล่ำว
พ.ศ. 2538: รัฐบำลเกำหลีใต้ประเมินว่ำควำมยำกจนและควำมไม่เท่ำเทียมกันของคนในประเทศมี
ผลต่อปั ญหำสังคม จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปั ญหำดังกล่ำวด้วยกำรเพิ่มกำรพัฒนำทักษะ
ของคน กำรส่ งเสริ มกำรมีสุขภำพดี รวมทั้งกำรช่วยเหลือเงินทุนภำคกำรเกษตร
พ.ศ. 2540: เกิดปั ญหำวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย และเศรษฐกิจเกำหลีใต้ชะลอตัว อัตรำกำรว่ำงงำน
สู งขึ้นจำกร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2541 ทำให้มีกำร
ตั้ง คณะกรรมกำรร่ ว มระหว่ำ งรั ฐ บำลเกำหลี ใ ต้ กลุ่ ม แรงงำน และผูป้ ระกอบกำร
(Labor-Employers-Government Committee) ซึ่ ง มี ม ติ ว่ำ เกำหลี ใ ต้ควรจะเป็ นรั ฐ
สวัสดิกำร (Walfare State)
พ.ศ. 2541: รัฐบำลเกำหลีใต้ได้ประกำศใช้ 3 มำตรกำร เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ คือ 1. กำรสร้ำงอุปสงค์
- 2548
แรงงำนในภำคอุตสำหกรรม 2. กำรลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital Investment)
และ 3. บำนำญภำคประชำชน
พ.ศ. 2549: รัฐบำลเกำหลี ใต้มุ่งเน้นที่ จะปรับเปลี่ ยนแรงงำนที่อยู่ในเกณฑ์ยำกจนให้มีคุณสมบัติ
ของแรงงำนที่ มีท กั ษะสู ง (High-skilled Labor) โดยรัฐบำลเกำหลี ใต้ใช้นโยบำย
สนับ สนุ นกำรจัดฝึ กอบรมแรงงำน (Training) แต่ นโยบำยดัง กล่ ำ วก็มี ปั ญหำ เช่ น
แรงงำนที่ผำ่ นกำรอบรมมีทกั ษะไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผูป้ ระกอบกำรในประเทศ
เกำหลีใต้ (Kwon, Dong, and Moon 2010)
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พ.ศ. 2549: รัฐ บำลเกำหลี ใ ต้มีแ นวคิด ที่จะใช้มำตรกำร EITC เพื่อช่ วยแก้ไขควำมยำกจน โดย
นโยบำยดังกล่ำวเป็ นเครื่ องมือสำคัญที่จะช่วยรับประกันรำยได้ของคนในเกำหลีใต้ให้มี
รำยได้อย่ำงน้อยให้อยู่เหนื อระดับเส้ นควำมยำกจน โดยได้นำมำตรกำร EITC ของ
ประเทศสหรำชอำณำจักรและสหรัฐอเมริ กำมำเป็ นตัวอย่ำง (Chung 2006) ร ว ม ทั้ ง
ได้ศึกษำระดับเส้นควำมยำกจน (Poverty Line) ซึ่ งพบว่ำ เส้นควำมยำกจนของคนอยูท่ ี่
4,418,712 วอนต่อปี (114,886.5 บำท), 7,318,104 วอนต่อปี (190,270.7 บำท), 10,065,552
วอนต่อปี (261,704.4 บำท) และ 12,661,080 วอนต่อปี (329,188.1 บำท) สำหรับครอบครัว
ที่มีสมำชิกในครอบครัวเท่ำกับ 1 คน 2 คน 3 คน และ 4 คนตำมลำดับ (OECD 2006)
พ.ศ. 2551: รัฐบำลเกำหลี ใต้ประกำศใช้ EITC ขึ้ น ซึ่งในช่วงแรกที่ใช้ ได้เกิดปั ญหำเกี่ยวกับกำรที่
กลุ่ มผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้วยตนเอง (Self-employed) ได้ยื่นข้อมูลที่ ไม่น่ำเชื่ อถื อให้กบั
หน่วยงำนรัฐ (OECD 2008)
พ.ศ. 2555: ได้มีกำรปรับลดเงินเครดิตภำษีสูงสุ ดลงจำก 800,000 วอน (20,759 บำท) เหลือ 500,000
วอน (12,974 บำท) และได้เพิ่มกลุ่มผูส้ ู งอำยุที่มีอำยุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงิน EITC
ด้วย (TotallyExpat 2013)
3.7.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ EITC
1) รู ปแบบของ EITC
EITC เป็ นมำตรกำรเงินโอนโดยใช้ฐำนเดียวกันกับภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ให้แก่บุคคลผูม้ ี
รำยได้และผูท้ ี่ประกอบกิจกำรตนเอง (Self-employed) ที่มีรำยได้ต่อปี ตั้งแต่ 0 - 17 ล้ำนวอน (0 - 441,132 บำท)
2) หลักเกณฑ์ ในการได้ รับเงินโอน EITC
ผูท้ ี่จะได้รับ EITC ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1) มีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่ งบุตรต้องมีอำยุไม่เกิน 18 ปี
2.2) ไม่มีบำ้ นเป็ นของตนเอง
2.3) มูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมดที่ครอบครอง มีมูลค่ำรวมกันไม่เกิน 100 ล้ำนวอน (2,594,895 บำท)
ทั้งนี้ รำยได้ของบุคคลประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนัส เงินรำงวัล (Gratuities) ผลประโยชน์
(Benefits in Kind) และเบี้ยเลี้ยง (Allowance) (Thornton 2012)
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3) เงื่อนไข
ผูร้ ับเงินโอน EITC จะต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ โดยแจ้งข้อมูลต่ำงๆ เช่ น
รำยได้ จำนวนบุตร ให้กบั District Tax Office ของแต่ละเมือง ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี (KPMG)
3.7.3 การบริหารจัดการ EITC
ลักษณะกำรบริ หำรจัดกำร EITC มีดงั นี้
1) กระทรวงยุทธศำสตร์ และกำรคลัง (Ministry of Strategy and Finance) มีหน้ำที่ในกำรผลักดัน
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ กำรจัดสรรทรัพยำกรของประเทศ ซึ่ งได้กำหนดให้มำตรกำร EITC อยูใ่ นแผน
ของกำรปรับโครงสร้ำงภำษี ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ประชำชนและ
ลดควำมยำกจนโดยใช้นโยบำยภำษี ซึ่ งกระทรวงยุทธศำสตร์ และกำรคลังจะมีกำรออก Tax Revision ทุกปี เพื่อ
ทำกำรวิเครำะห์ผลของนโยบำย และแผนกำรยกร่ ำงนโยบำยในปี ต่อไป
2) National Tax Service ทำหน้ำที่คำนวณและจัดเก็บภำษี โดยจะมีหน่วยงำนเรี ยกว่ำ District Tax
Office ซึ่ งเป็ นสำนักงำนที่ต้ งั อยูท่ วั่ ประเทศ ทำหน้ำที่จดั เก็บภำษีและชำระคืนเงิ นโอน EITC ให้กบั ผูย้ ื่นแบบ
แสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ (National Tax Service 2012)
3.7.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ EITC
1) ข้อดีของ EITC
EITC ในเกำหลีใต้มีลกั ษณะเด่น คือ สำมำรถช่วยเหลือคนจนได้มำกกว่ำมำตรกำรอบรมแรงงำน
หรื อกำรแจกเบี้ ยยังชี พในอดี ต โดยมำตรกำร EITC ในเกำหลี ใต้มีกำรวำงแผนที่จะดึงดูดให้คนเข้ำทำงำนใน
ระดับรำยได้ที่อยูใ่ นระดับพ้นควำมยำกจน คือ กำรกำหนดจำนวนเงินโอน EITC สู งสุ ดในช่วงรำยได้ระหว่ำงช่วง
8 - 12 ล้ำนวอน (207,592 – 311,387 บำท) ซึ่ งเป็ นระดับที่สูงกว่ำเส้น Poverty Line รวมทั้งมำตรกำร EITC ยัง
ช่ วยลดอัตรำกำรว่ำงงำนของคนเกำหลี ใต้ได้ พิจำรณำจำกรู ปที่ 15 จะเห็ นได้ว่ำอัตรำกำรว่ำงงำนในเกำหลีใต้มี
แนวโน้มลดลง
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รู ปที่ 15: อัตราการว่างงานในเกาหลีใต้ ในช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2551 - 2555

ที่มำ: Tradingeconomics (2013)
2) ข้อด้อยของ EITC
EITC ในเกำหลีใต้ก็มีขอ้ ด้อยที่สำคัญ คือ กำรกำหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลผูส้ ำมำรถรับเงิน EITC ที่
ค่อนข้ำงเข้มงวด กล่ำวคือ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีบุตรจำนวน 2 คนขึ้นไป (บุตรมีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ) และไม่มีบำ้ น
เป็ นของตนเอง ซึ่งทำให้ในปี แรกมีผทู้ ี่ใช้สิทธิเพียงร้อยละ 4 ของจำนวนผูย้ ำกจนทั้งหมด
3.7.5 สรุ ป
รัฐบำลเกำหลี ใต้มีควำมพยำยำมอย่ำงจริ งจังที่จะยกระดับชี วิตของคนยำกจนในประเทศให้ดีข้ ึน ซึ่ ง
ในอดี ตก็เคยมีกำรนำหลำยมำตรกำรมำใช้ อำทิเช่ น มำตรกำรประกันสุ ขภำพ มำตรกำรเงินบำนำญเพื่อเพิ่มเงิน
ออม มำตรกำรอบรมแรงงำน อย่ำงไรก็ตำม ประสิ ทธิ ผลของมำตรกำรดังกล่ำวมิได้อยูใ่ นระดับที่น่ำพอใจ รัฐบำล
เกำหลีใต้จึงประกำศใช้มำตรกำร EITC แต่กำรใช้มำตรกำรดังกล่ำวก็ยงั จำกัดอยูเ่ ฉพำะกลุ่มคนบำงกลุ่มเท่ำนั้น
คือ กลุ่มคนที่ มีบุตรแล้ว 2 คนขึ้นไป และต้องไม่มีบำ้ นเป็ นของตนเองด้วย และหำกพิจำรณำจำกกำรปรับลด
จำนวนเงินโอนจำกในปี แรกที่ให้เงินจำนวนสู งสุ ด 800,000 วอน (20,759 บำท) เหลือเป็ นเงินโอนสู งสุ ดจำนวน
500,000 วอน (12,974 บำท) ในปี ที่ 5 สะท้อนให้เห็น ว่ำ กำรดำเนิ นมำตรกำร EITC ไม่ใช่ มำตรกำรหลักของ
รัฐบำลเกำหลีใต้ หำกแต่เป็ นมำตรกำรที่ใช้ควบคู่ไปกับมำตรกำรอื่นๆ ในกำรเพิ่มรำยได้ให้กบั คนยำกจน และลด
อัตรำกำรว่ำงงำนในที่สุด
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3.8 NIT ในประเทศสวีเดน
3.8.1 ความเป็ นมาของ Earned Income Tax Credit (EITC)
NIT ของประเทศสวีเดนมีชื่อเรี ยกว่ำ Earned Income Tax Credit (EITC) โดยอำจเริ่ มพิจำรณำได้จำก
กำรที่ระบบกำรจัดเก็บภำษีเงินได้ของสวีเดนเป็ นระบบที่กำหนดให้ผมู ้ ีเงิ นได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดต้องเสี ยภำษี
ให้แก่รัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่น ซึ่ งภำษีที่รัฐบำลท้องถิ่นจัดเก็บนั้นจะมีหลำยอัตรำ ขึ้นอยูก่ บั นโยบำยของ
แต่ละท้องถิ่น โดยกำรจัดเก็บภำษีดงั กล่ำวอยูภ่ ำยใต้ควำมรับผิดชอบของ Swedish Tax Agency (Skatteverket) ซึ่ ง
จัดตั้งขึ้นในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2547 จำกกำรควบรวม The Swedish National Tax Board (Riksskatteverket) กับ
หน่วยงำนจัดเก็บภำษีในภูมิภำค (Regional Tax Authorities) 10 แห่ ง และปั จจุบนั Swedish Tax Agency มี
สำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่กรุ ง Stockholm และมีสำนักงำนสำขำตั้งอยูใ่ นเมืองต่ำงๆ มำกกว่ำ 100 แห่งทัว่ ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2550 อัตรำภำษีที่แต่ละท้องถิ่นจัดเก็บสู งสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 34.24 ของเงินได้สุทธิ ส่ วนอัตรำ
ต่ำสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 28.89 ของเงินได้สุทธิ ซึ่ งอัตรำเฉลี่ยของทุกท้องถิ่นอยูท่ ี่ร้อยละ 31.5 ของเงินได้สุทธิ ในส่ วน
ของภำษีเงิ นได้ที่รัฐบำลกลำงจัดเก็บเป็ นอัตรำก้ำวหน้ำ โดยยกเว้นสำหรับผูท้ ี่รำยได้ที่ต่ ำกว่ำ 317,700 โครน
สวีเดน (1,476,119 บำท) ส่ วนผูท้ ี่มีรำยได้เกิ นกว่ำ 503,900 โครนสวีเดน (2,341,259 บำท) จะถูกเก็บในอัตรำ
ร้อยละ 20 ของเงินได้สุทธิ และสำหรับรำยได้สุทธิ ที่เกินกว่ำ 503,900 โครนสวีเดน (2,341,259 บำท) จะถูกเก็บ
ในอัตรำสู งสุ ดคือร้อยละ 25 ของเงินได้สุทธิ ในขณะที่คนสัญชำติอื่นๆ (Non-resident) จะเสี ยในอัตรำคงที่ร้อยละ
25 ของเงิ นได้สุทธิ ให้แก่รัฐบำลกลำงเท่ำนั้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยภำษีเงิ นได้ให้แก่ รัฐบำลท้องถิ่ น (Edmark et al.
2012)
อัตรำภำษีของสวีเดนค่อนข้ำงสู ง เพรำะนอกจำกจะเสี ยให้แก่รัฐบำลกลำงแล้วยังต้องเสี ยให้แก่รัฐบำล
ท้องถิ่นด้วย โดยมีคนบำงกลุ่มต้องจ่ำยภำษีในอัตรำรวมสู งถึงประมำณร้อยละ 60 ของเงินได้สุทธิ ซึ่ งอัตรำภำษีที่
สู งดังกล่ ำว อำจส่ งผลเป็ นกำรลดแรงจูงใจในกำรทำงำน ตัวอย่ำงเช่ น ในปี พ.ศ. 2549 อัตรำกำรว่ำงงำนของ
สวีเดนสู งถึงประมำณร้อยละ 15 (Edmark et al. 2012) นอกจำกอัตรำภำษีที่สูงแล้ว ระบบกำรสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น
กำรประกันกำรว่ำงงำน ก็มีผลต่อแรงจูงใจในกำรทำงำนเช่ นกัน ซึ่ งอำจกล่ ำวได้ว่ำ ประชำกรของสวีเดนส่ วน
หนึ่ งตกอยูใ่ นวงจรแห่ งกำรว่ำงงำน (Unemployment Trap) ซึ่ งวัดได้จำก Participation Tax Rate (PTR)44 ที่สูง
44

Participation Tax Rate (PTR) เป็ นดัชนีที่ใช้วดั รำยได้หลังภำษีเปรี ยบเทียบระหว่ำงกรณี ที่ทำงำน (Working) กับไม่ทำงำน (Not
Working) ซึ่ง PTR จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบภำษีและผลประโยชน์ต่ำงๆ ที่จะได้จำกกำรทำงำน โดยถ้ำ PTR ยิง่ สูงเท่ำใด ก็จะยิง่
สะท้อนว่ำ ระบบภำษีและผลประโยชน์ต่ำงๆ สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนน้อยลง
PTR = 1 - (รำยได้จำกกำรทำงำนหลังหักภำษี - สวัสดิกำรจำกภำครัฐในกรณี วำ่ งงำน)
รำยได้จำกกำรทำงำน
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โดยกลุ่มที่อยูใ่ นระบบประกันกำรว่ำงงำนมี PTR สู งถึงร้อยละ 77.9 และเมื่อพิจำรณำจำก Marginal Effective
Tax Rate (METR)45 พบว่ำ ยังมีคนจำนวนมำกที่เผชิญกับ METR สู งถึงประมำณร้อยละ 80 - 100 สะท้อนให้เห็น
ว่ำ กำรทำงำนหำรำยได้เพิ่มขึ้นมิได้ช่วยเพิ่มควำมมัง่ คัง่ ให้แก่พวกเขำมำกนัก
ดังนั้น เพื่อหลี กเลี่ ยงผลกระทบทำงลบจำกระบบภำษีและสวัสดิ กำรต่อแรงจูงใจในทำงำน และเพื่อ
แก้ปัญหำวงจรที่ไม่พึงประสงค์ดงั กล่ำว รัฐบำลสวีเดนจึงได้ปฏิรูประบบภำษีและสวัสดิกำรใหม่ โดยนำ EITC
มำใช้ในปี พ.ศ. 2550 โดยมำตรกำรดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่แรงงำนและสร้ำงแรงจูงใจ
ให้แรงงำนนอกระบบเข้ำมำทำงำนเพิ่มขึ้น
3.8.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ EITC
EITC ของสวีเดนเป็ นกำรนำหลักกำร NIT มำปรับใช้ในรู ปของให้เงินโอนแก่ผทู ้ ี่มีรำยได้นอ้ ยเพื่อให้
กำรกระจำยรำยได้มีควำมเป็ นธรรมมำกขึ้นและช่วยลดช่องว่ำงควำมยำกจน ในขณะเดียวกันมำตรกำรดังกล่ำวยัง
ช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนของกำลังแรงงำนในประเทศควบคู่กนั ไปด้วย โดยมีหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่จดั เก็บ
ภำษี Swedish Tax Agency (Skatteverket) เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
เมื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินโอนแล้ว เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ มำตรกำร EITC ของ
สวีเดนเน้นไปที่กำรเพิ่มอุปทำนแรงงำนในประเทศมำกกว่ำเรื่ องควำมเป็ นธรรมในกำรกระจำยรำยได้ กล่ำวคือ
โครงกำรสร้ำงอัตรำกำรจ่ำยเงินโอนที่แม้วำ่ จะผันแปรตำมระดับรำยได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่จำนวนเงิ น
โอนกลับไม่ลดลงเมื่อแรงงำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็ นว่ำ กลุ่มเป้ ำหมำยของรัฐสำหรับมำตรกำรนี้ มิใช่
กลุ่มผูม้ ีรำยได้ต่ำเท่ำนั้น แต่เป็ นคนทุกระดับรำยได้ เพื่อให้คนทุกกลุ่มมีแรงจูงใจในกำรทำงำนมำกขึ้นนัน่ เอง
1) วิธีการคานวณเงินโอน
กำรคำนวณเงินสวัสดิกำรของมำตรกำร EITC มีสูตรในกำรคำนวณที่ค่อนข้ำงซับซ้อน กล่ำวคือ
จะต้องนำ Basic Deduction (BD) และ Basic Amount (BA) เข้ำมำรวมคำนวณ และใช้อตั รำภำษีเงินได้ที่แต่ละ
ท้องถิ่นจัดเก็บเป็ นอัตรำที่ใช้ในกำรคำนวณ EITC ดังตำรำงที่ 15

45

Marginal Effective Tax Rate (METR) = กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำสุทธิของภำษี (ภำษีหกั ด้วยเงินโอน) เมื่อมีรำยได้เพิ่มขึ้น
รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
ค่ำ METR แสดงถึงภำษีสุทธิที่ตอ้ งเสี ยเพิ่มขึ้นเมื่อมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง ดังนั้น หำกค่ำ METR สูง จะยิง่ ทำให้แรงจูงใจใน
กำรทำงำนลดลง
90

ตารางที่ 15: สู ตรการคานวณ EITC ของสวีเดน
ปี
2550

เงินได้ จากการทางาน (Earned income: E)
สู ตรการคานวณ
0 - 0.79 BA
Max [ 0, (E - BD) * t]
มำกกว่ำ 0.79 BA - 2.72 BA
[ 0.79*BA + 0.2*( E - 0.79*BA ) - BD ]*t
มำกกว่ำ 2.72 BA
[ 1.176*BA - BD ]
0 - 0.91 BA
Max [ 0, (E - BD) * t]
2551
มำกกว่ำ 0.91 BA - 2.72 BA
[ 0.91*BA + 0.2*( E - 0.91*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 2.72 BA - 7.00 BA
[ 1.272*BA + 0.033*( E - 2.72*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 7.00 BA
[ 1.413*BA - BD]
0 - 0.91 BA
Max [ 0, (E-BD) * t]
2552
มำกกว่ำ 0.91 BA - 2.72 BA
[ 0.91*BA + 0.25*( E - 0.91*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 2.72 BA - 7.00 BA
[ 1.363*BA + 0.065*( E - 2.72*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 7.00 BA
[ 1.642*BA - BD ]
0 - 0.91 BA
Max [ 0, (E-BD) * t]
2553
มำกกว่ำ 0.91 BA - 2.72 BA
[ 0.91*BA + 0.304*( E - 0.91*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 2.72 BA - 7.00 BA
[ 1.461*BA + 0.095*( E - 2.72*BA ) - BD )*t
มำกกว่ำ 7.00 BA
[ 1.868*BA – BD ]
ที่มำ: Edmark และคณะ (2012)
หมำยเหตุ: E คือ รำยได้
BD คือ Basic Deduction ซึ่งเป็ นค่ำลดหย่อนส่วนบุคคล จึงแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล (ดังเช่น ค่ำลดหย่อนในระบบ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของไทยนั้น บุคคลธรรมดำแต่ละคนก็จะมีสิทธิหกั ค่ำลดหย่อนแตกต่ำงกันไป)
BA คือ Basic Amount ซึ่งเกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ National Insurance Act (2010:110) และเป็ นตัวเลขที่กำหนด
โดยภำครัฐ ซึ่งคำนวณโดยอิงกับกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำ (Consumer Price Index) และตัวเลขดังกล่ำวจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุกปี ปฏิทิน
t คือ อัตรำภำษีที่แต่ละท้องถิ่นจัดเก็บ

สู ตรกำรคำนวณจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลให้ EITC มีค่ำ
เพิ่มขึ้ น นอกจำกนี้ จำกสู ตรข้ำงต้นจะพบว่ำ EITC ไม่เพียงผันแปรตำมรำยได้เท่ำนั้น แต่ยงั ขึ้นอยู่กบั Basic
Amount อีกด้วย ซึ่ง Basic Amount ที่รัฐบำลกำหนดจะเป็ นจำนวนคงที่ในแต่ละปี ดังตำรำงที่ 16
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ตารางที่ 16: Basic Amount (BA) ในช่ วงปี พ.ศ. 2543 - 2556 (โครนสวีเดน)
ปี พ.ศ.
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
ที่มำ: Statistics Sweden (2012)

หน่วย: โครนสวีเดน
Basic Amount
44,500
44,000
42,800
42,400
42,800
41,000
40,300
39,700
39,400
39,300
38,600
37,900
36,900
36,600

สำหรับค่ำลดหย่อนที่แต่ละคนได้รับอำจไม่เท่ำกัน โดยขึ้นอยู่กบั รำยได้ และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินชีวติ ประจำวัน โดยค่ำลดหย่อนที่รัฐบำลกำหนดในแต่ละปี จะแตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 17
ตารางที่ 17: ค่ าลดหย่อนในช่ วงปี พ.ศ. 2550 - 2553
ปี พ.ศ.
ค่ าลดหย่ อน (โครนสวีเดน)
2550
11,900 - 31,100
2551
12,100 - 31,600
2552
12,600 - 33,000
2553
12,500 - 32,700
ที่มำ: OECD (2012)
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2) ตัวอย่างการคานวณ
เมื่อคำนวณโดยใช้สูตรของปี พ.ศ. 2553 ตำมตำรำงที่ 15 ข้ำงต้น ภำยใต้ขอ้ สมมติวำ่ ไม่มี Basic
Deduction เพื่อให้ง่ำยต่อกำรคำนวณ โดยใช้ตวั เลขสมมติว่ำมีเงิ นได้จำกกำรทำงำนเท่ำกับ 0.91 BA (38,584
โครนสวีเดน หรื อ 174,326 บำท) 2.72 BA (115,328 โครนสวีเดน หรื อ 521,062 บำท) และ 7.00 BA (296,800
โครนสวีเดน หรื อ 1,340,969 บำท) และ BA ในปี พ.ศ. 2553 แทนเข้ำไปในสู ตร จะได้ผลลัพธ์ดงั คอลัมน์ที่ 4 ใน
ตำรำงที่ 18
ตารางที่ 18: ตัวอย่างการคานวณ EITC โดยใช้ สูตรของปี พ.ศ. 2553
ช่ วงเงินได้ จากการทางาน
(Earned Income)
0 - 0.91 BA
มำกกว่ำ 0.91 BA - 2.72 BA

เงินได้ จากการทางาน
(คานวณจากการแทน
ตัวเลขในสู ตร)
0 - 38,584
มำกกว่ำ 38,584 - 115,328

มำกกว่ำ 2.72 BA - 7.00 BA

มำกกว่ำ 115,328 - 296,800

EITC

Max [ 0, (E-BD) * t]
[ 0.91*BA + 0.304*
( E – 0.91*BA ) - BD )*t
[ 1.461*BA + 0.095*
( E – 2.72*BA ) - BD )*t
[ 1.868*BA - BD]

EITC
(แทนตัวเลขในสู ตร)

มำกกว่ำ 7.00 BA
มำกกว่ำ 296,800
ที่มำ: คำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
หมำยเหตุ: t คือ อัตรำภำษีเงินได้เฉลี่ยที่รัฐบำลท้องถิ่นจัดเก็บจำกรำยได้สุทธิ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 31.5
BA เท่ำกับ 42,400 โครนสวีเดน
กำหนดให้ BD เท่ำกับศูนย์

12,154
19,503
24,944
79,203

เมื่อนำตัวเลขรำยได้สุทธิ ต้ งั แต่ 0 ถึง 7.00 BA (296,800 โครนสวีเดน หรื อ 1,340,969.94 บำท) มำ
แสดงในรู ปกรำฟเส้น จะพบว่ำ EITC มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกับรำยได้ โดยในระยะแรกเมื่อรำยได้เพิ่ม
เงินโอนที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ เมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง เงินโอนที่ได้รับจะเริ่ มคงที่ ไม่ผนั แปรตำม
รำยได้อีก46 โดยเงินโอนจะมีค่ำสู งสุ ดที่ประมำณเกือบ 80,000 โครนสวีเดน (371,701 บำท) (รู ปที่ 16)

46

ระดับรำยได้ที่ EITC เริ่ มคงที่ (ไม่ผนั แปรตำมรำยได้อีก) เป็ นกำรประมำณมำจำกรำยได้เฉลี่ยต่อปี ของกลุ่มพนักงำนประเภท
White Collar ที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง
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รู ปที่ 16: ความสั มพันธ์ ระหว่ าง EITC กับรายได้ ในปี พ.ศ. 2553
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EITC (โครนสวีเดน)

รายได้ ของบุคคล

ที่มำ: กำรคำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

จำกรู ปที่ 16 เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ EITC ของสวีเดนเป็ นกำรให้เงินโอนในลักษณะ Phase-in กล่ำวคือ
EITC ที่แต่ละคนได้รับจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในช่วงที่รำยได้ต่ำ และจะคงที่เมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ ง แต่จะไม่มี
กำรลดลงเมื่ อเที ย บกับ รำยได้ (Phase-out) ซึ่ ง ต่ ำ งกับ กรณี ข องประเทศอื่ นๆ ซึ่ งมัก จะมี ช่ วง Phase-out สิ่ ง นี้
สะท้อนให้เห็นว่ำมำตรกำร EITC ของสวีเดนไม่ได้มุ่งเน้นกลุ่มคนมีรำยได้นอ้ ยโดยเฉพำะ แต่มีเป้ ำหมำยหลัก คือ
กำรเพิ่มอุปทำนแรงงำนในตลำดแรงงำนมำกขึ้น เนื่ องจำกเมื่อมีรำยได้เพิ่มขึ้นแต่ละหน่วย ก็จะได้รับเงิ นสมทบ
เพิ่มขึ้นเสมอ โดยไม่มีกำรลด EITC ลงแต่อย่ำงใด
3.8.3 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ EITC
1) ข้อดีของ EITC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
1.1) แรงจูงใจในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
จำกกำรศึกษำผลกระทบด้ำนอุปทำนแรงงำนในระยะยำวของ The Swedish National Audit
Office (SNAO) ในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้แบบจำลองทำงเศรษฐศำสตร์ พบว่ำ EITC ทำให้จำนวนชัว่ โมงทำงำน
ของแรงงำนสวีเดนในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ และมีประมำณ 88,000
คนที่อยูน่ อกกำลังแรงงำน กลับเข้ำมำทำงำนมำกขึ้น
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำจำก Participation Tax Rate (PTR) ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 จะ
พบว่ำ PTR ของสวีเดนลดลง โดยกลุ่มคนที่อยูใ่ นระบบประกันกำรว่ำงงำน กลุ่มคนที่อยูใ่ นระบบประกันสุ ขภำพ
และกลุ่ มคนที่ได้รับสวัสดิ กำรบำนำญเพรำะเหตุทุพพลภำพนั้น PTR ลดลงเฉลี่ ยร้ อยละ 10.3, 9.8 และ 5.3
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ตำมลำดับ (ตำรำง 19) ซึ่ งสะท้อนว่ำ ระบบกำรจ่ำยสวัสดิ กำรในรู ปแบบ EITC ได้ช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ทำงำนเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 19: Participation Tax Rate (PTR) ของกลุ่มคนในระบบประกันการว่ างงาน กลุ่มประกันสุ ขภาพ และ
กลุ่มทีไ่ ด้ รับสวัสดิการบานาญเพราะเหตุทุพพลภาพ
หน่วย: ร้อยละ
Decile

ประกันการว่ างงาน
2553

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
กำรเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยทุกระดับรำยได้

116.5
73.1
67.2
67.7
64.9
62.1
59.3
56.9
54.8
53.1

การเปลีย่ นแปลง
ในช่ วง
2549 - 2553
-12.6
-7.7
-12.3
-10.5
-11.4
-11.1
-10.7
-10.2
-9.4
-6.6
-10.3

ประกันสุ ขภาพ
2553

62.3
70.7
72.9
74.9
75.4
75.7
72.6
69.1
65.5
60.4

การเปลีย่ นแปลง
ในช่ วง
2549 - 2553
-21.6
-14.1
-8.4
-7.1
-6.2
-5.8
-8.3
-9.4
-9.5
-7.8
-9.8

สวัสดิการบานาญ
เพราะเหตุทุพพลภาพ
2553
การเปลีย่ นแปลง
ในช่ วง
2549 - 2553
65.2
-12.4
66.5
-8.1
67.6
-3.5
67.9
-2.5
68.0
-2.5
67.7
-2.8
65.5
-4.4
62.6
-6.4
60.2
-5.6
57.0
-4.6
-5.28

ที่มำ: Pirttilä and Selin (2011)

1.2) ภำระภำษีลดลง
ในกำรพิ จ ำรณำภำระภำษี ที่ เปลี่ ย นแปลงไปนั้น อำจพิ จำรณำได้จำกอัต รำภำษี ส่ ว นเพิ่ ม
(Marginal Tax Rate) และอัตรำภำษีเฉลี่ย (Average Tax Rate) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ ง Edmark และคณะ (2012)
ศึกษำพบว่ำ มำตรกำร EITC ช่วยให้ภำระภำษีที่แต่ละคนต้องจ่ำยให้แก่รัฐบำลลดลง เนื่ องจำกเมื่อทำงำนและมี
รำยได้ ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลด้วย ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบอัตรำภำษีส่วนเพิ่มระหว่ำงช่วงก่อนและหลังมี
นโยบำย EITC พบว่ำ อัตรำภำษีดงั กล่ำวเมื่อถูกชดเชยด้วยเงินโอนจำกมำตรกำร EITC มีค่ำลดลง (รู ปที่ 17)
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รู ปที่ 17: อัตราภาษีส่วนเพิม่ (Marginal Tax Rate) และ อัตราภาษีเฉลีย่ (Average Tax Rate) เปรียบเทียบกรณี
ก่อนมีมาตรการ EITC และหลังจากมีมาตรการ EITC

ที่มำ: Edmark และคณะ (2012)

2) ข้อเสี ยของ EITC อำจสรุ ปได้ ดังนี้
แม้ว่ำ สวีเดนจะมี ก ำรปฏิ รูป ระบบภำษี และสวัส ดิ ก ำรโดยนำหลัก กำร NIT มำปรั บ ใช้ ผ่ำ น
มำตรกำร EITC แต่ระบบดังกล่ำวยังเน้นกำรเพิ่มอุปทำนแรงงำนมำกกว่ำกำรกระจำยรำยได้ให้กลุ่มคนยำกจน ดัง
จะเห็นได้จำกเงินโอนจำกรัฐที่ไม่มีกำรปรับลดลง แม้วำ่ แรงงำนจะมีรำยได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น แนวทำงแก้ไขอำจใช้
วิธีกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงกำรจ่ำยเงินโอนใหม่ให้มีลกั ษณะ Phase-out สำหรับผูท้ ี่มีรำยได้สูงพอสมควรแล้ว
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำสู ตรในกำรคำนวณ EITC ของสวีเดนจะพบว่ำ มีควำมซับซ้อนมำก ยำก
แก่กำรทำควำมเข้ำใจโดยประชำชนทัว่ ไป ตัวอย่ำงเช่น จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็ นกลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 15 - 74 ปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ของ SNAO พบว่ำ ประชำชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้ำใจในมำตรกำร EITC โดยมีเพียงร้อยละ 11.1
ที่รับรู้และเข้ำใจมำตรกำรดังกล่ ำว และเมื่อสอบถำมกลุ่ มผูว้ ่ำงงำนพบว่ำ มี เพียงร้ อยละ 29.3 ที่รับรู้และเข้ำใจ
มำตรกำร EITC (Pirttilä and Selin 2011)
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3.8.4 สรุ ป
รัฐบำลสวีเดนค่อนข้ำงให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงอุปทำนแรงงำนผ่ำน EITC ซึ่ งเป็ นกำรให้เงินโอน
แก่ ผูท้ ี่ มีรำยได้จำกกำรทำงำน โดยมีเป้ ำหมำยหลัก คื อ เพื่อแก้ปัญหำกับดักของกำรว่ำ งงำน (Unemployment
Trap) ที่เกิดขึ้นในประเทศมำเป็ นเวลำนำน และในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยผูท้ ี่มีรำยได้นอ้ ยให้มีคุณภำพชี วิตดีข้ ึน
อย่ำงไรก็ดี วิธีกำรให้เงินโอนของสวีเดนค่อนข้ำงซับซ้อนกว่ำประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นได้จำกสู ตรกำรคำนวณที่มี
ตัวแปรจำนวนมำก อีกทั้งยังนำ Basic Deduction และ Basic Amount มำคำนวณอีกด้วย นอกจำกนี้ เป็ นที่น่ำ
สังเกตว่ำ แนวทำงกำรให้เงินโอนของสวีเดนไม่ได้เจำะจงกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นคนจนโดยเฉพำะ เนื่องจำกไม่มีกำร
กำหนดรำยได้สูงสุ ดของผูท้ ี่จะได้รับเงินโอนดังกล่ำว ซึ่ งอำจส่ งผลให้เกิดกำรสิ้ นเปลื องงบประมำณของรัฐโดย
ไม่จำเป็ น ดังนั้น หำกจะมำปรับใช้ในประเทศไทยนั้น แนวทำงของสวีเดนอำจต้องมีกำรปรั บปรุ ง ทั้ง ในแง่
กลุ่มเป้ ำหมำยที่จะให้เงินโอน รวมทั้งตัวแปรและสู ตรที่จะนำมำใช้ในกำรคำนวณเงินโอนอีกด้วย
3.9 NIT ในประเทศแคนาดา
3.9.1 ความเป็ นมาของ Working Income Tax Benefit (WITB)
NIT ในประเทศแคนำดำมีชื่อเรี ยกว่ำ Working Income Tax Benefit (WITB) ซึ่ งเป็ นกำรโอนเงินเพื่อ
บรรเทำภำระให้แก่กำลังแรงงำนที่มีรำยได้นอ้ ย ไม่วำ่ จะอยูใ่ นสถำนะบุคคลเดียวหรื อเป็ นครอบครัวตำมเงื่อนไข
ที่กำหนด รวมทั้งเพื่อส่ งเสริ มให้ประชำกรแคนำดำเข้ำสู่ กำลังแรงงำนมำกขึ้น โดยให้ได้รับสิ ทธิ สำหรั บกำลัง
แรงงำนที่ มีรำยได้จำกกำรท ำงำนมำกกว่ำ 3,000 ดอลลำร์ แคนำดำต่อปี (ประมำณ 86,000 บำท) โดยมี อตั รำ
แตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัดและดิ นแดน (Territory) โดยเฉพำะ Alberta, British Columbia, Quebec และ
Nunavut และมีกำรปรับอัตรำทุกปี โดยรำยได้จำกกำรทำงำน (Working Income) หมำยถึงรำยได้จำกกำรจ้ำงงำน
และรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิจ (ไม่รวมผลขำดทุน)
WITB เริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภำยหลังกำรถือกำเนิ ดของ Canada Child Tax Benefit (CCTB) ซึ่ ง
เป็ นกำรจ่ำยเงินให้แก่ครัวเรื อนที่มีรำยได้นอ้ ยเช่นกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ ประชำชน และเพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรทำงำนมำกขึ้น (Canadian Tax and Financial Information 2013)
3.9.2 รู ปแบบและหลักเกณฑ์ ของ WITB
WITB เป็ นเงินโอนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ซ่ ึ งแตกต่ำงกันไปตำมสถำนภำพกำรสมรส และจังหวัดหรื อดินแดน
(Territory) ที่อำศัยอยู่ รำยได้จำกกำรทำงำน รำยได้สุทธิ และสิ ทธิ เพิ่มเติมซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ประเภทควำมพิกำร (ซึ่ ง
จะได้รับ WITB ในลักษณะเงินโอนเพิ่มเติมสำหรับผูพ้ ิกำร (WITB Disability Supplement) ไม่ว่ำผูข้ อรับสิ ทธิ
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หรื อของคู่สมรสจะเป็ นผูพ้ ิกำรก็ตำม) ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินโอนใน Alberta, British Columbia, Quebec และ
Nunavut จะแตกต่ำงกันเล็กน้อย
1) เงื่อนไขในกำรขอรับ WITB
ผูม้ ีสิทธิรับ WITB จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้ (Canada Revenue Agency 2013)
 ผูม้ ีสิทธิ ขอรับ WITB ต้องมีอำยุต้ งั แต่ 19 ปี ขึ้นไป และเป็ นผูอ้ ยูอ่ ำศัยในแคนำดำตลอดปี ภำษี
ยกเว้นกรณี ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 19 แต่มีคู่สมรส หรื ออยู่กนั ฉันสำมีภรรยำ หรื อมีบุตร ก็อนุ โลมให้
ได้รับ WITB ได้
 ไม่เป็ นนักศึกษำเต็มเวลำในสถำนศึกษำเกินกว่ำ 13 สัปดำห์ตลอดปี นั้นๆ
 ไม่ตอ้ งโทษจำคุกหรื ออื่นๆ ในลักษณะเดียวกันเกินกว่ำ 90 วันตลอดปี นั้นๆ
 บุตรตำมเงื่อนไข หมำยถึง
o บุตรของผูม้ ีสิทธิ หรื อบุตรของคู่สมรสหรื อบุตรของคู่ครองในลักษณะ Common Law Partner
o มีอำยุต่ำกว่ำ 19 ปี และอำศัยอยูก่ บั ผูม้ ีสิทธิ ณ สิ้ นปี นั้นๆ
o บุตรดังกล่ำวต้องไม่มีสิทธิ ได้รับ WITB ในปี นั้นๆ
 คู่สมรส หมำยถึง คู่สมรสของผูม้ ีสิทธิ ซึ่ง
o เป็ นคู่สมรสของผูม้ ีสิทธิ หรื อคู่ครองในลักษณะ Common Law Partner
o เป็ นผูอ้ ยูอ่ ำศัยในแคนำดำตลอดปี นั้นๆ
o ไม่เป็ นนักศึกษำเต็มเวลำในสถำนศึกษำเกินกว่ำ 13 สัปดำห์ตลอดปี นั้นๆ
 รำยได้สุทธิของครอบครัว หมำยถึง รำยได้สุทธิ ของบุคคลรวมกับรำยได้สุทธิ ของคู่สมรสหรื อ
คู่ครองในลักษณะ Common Law Partner หักด้วย Universal Child Care Benefit (UCCB)
 รำยได้จำกกำรทำงำน หมำยถึง รำยได้จำกกำรทำงำนในปี ภำษีใดๆ ของบุคคลหรื อครอบครัวที่
ได้จำกกำรจ้ำงงำนหรื อจำกกำรประกอบธุ รกิจ
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2) อัตรำและเงื่อนไขของ WITB ในกรณี ของจังหวัดต่ำงๆ
รู ปที่ 18: WITB ของเงินโอนขั้นพืน้ ฐาน (Basic Amount) กรณีจังหวัด Quebec
3,000
2,500
WITB 2,000
1,500
(CAD) 1,000
500
0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Annual Net Income (CAD)
Single without Children

Single with Children

Family without Children

Family with Children

ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013) ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 20: WITB ของเงินโอนขั้นพืน้ ฐาน (Basic Amount) กรณีจังหวัด Quebec
หน่วย: ดอลลำร์แคนำดำ/ปี
WITB

บุคคลไม่ มีบุตร
1,599
2,400
10,853
18,850

บุคคลมีบุตร
936
2,400
10,853
15,534

ครอบครัวไม่ มีบุตร
2,498
3,600
16,793
29,284

ครอบครัวมีบุตร
974
3,600
16,793
21,668

อัตราจ่ ายสู งสุ ด
รายได้ข้ันต่าที่จะได้รับ WITB
รายได้เริ่มปรับฐาน WITB
รายได้ข้นั สู งที่ไม่ มีสิทธิได้รับ WITB
ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013)
หมำยเหตุ:
- บุคคลไม่ มีบุตร หมำยถึง บุคคล ไม่วำ่ จะเป็ นโสด แยกกันอยู่ หย่ำ หรื อเป็ นม่ำย ซึ่งไม่มีบุตรที่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
- บุคคลมีบุตร หมำยถึง บุคคล ไม่วำ่ จะเป็ นโสด แยกกันอยู่ หย่ำ หรื อเป็ นม่ำย ซึ่งมีบุตรที่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
- ครอบครั วไม่ มีบุ ตร หมำยถึง ครอบครั วเดี่ยว รวมถึงกรณี แยกกัน อยู่ หย่ำ เป็ นม่ำย ไม่ว่ำจะแต่งงำนหรื ออยู่กันฉัน สำมีภ รรยำ
(Common Law Couples) ซึ่งไม่มีบุตรที่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
- ครอบครัวมีบุตร หมำยถึง ครอบครัวเดี่ยว รวมถึงกรณี แยกกันอยู่ หย่ำ เป็ นม่ำย ไม่ว่ำจะแต่งงำนหรื ออยู่กนั ฉันสำมีภรรยำ (Common
Law Couples) ซึ่งมีบุตรที่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
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รู ปที่ 19: WITB ของเงินโอนเพิม่ เติมสาหรับผู้พกิ าร (Disability Supplement) กรณีจังหวัด Quebec
1,000

WITB
500
(CAD)
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5,000

10,000
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25,000

30,000
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Single without Children

Single with Children

Family without Children

Family with Children

ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013) ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 21: WITB ของเงินโอนเพิม่ เติมสาหรับผู้พกิ าร (Disability Supplement) กรณีจังหวัด Quebec
WITB
อัตรำจ่ำยสูงสุด
รำยได้ข้ นั ต่ำที่จะได้รับ WITB
รำยได้เริ่ มปรับฐำน WITB
รำยได้ข้ นั สูงที่ไม่มีสิทธิได้รับ
WITB
ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013)

บุคคลไม่ มบี ุตร

บุคคลมีบุตร

513
1,200
18,850

513
1,200
15,534

21,419

18,103

หน่วย: ดอลลำร์แคนำดำ/ปี
ครอบครัว
ครอบครัวมีบุตร
ไม่ มบี ุตร
513
513
1,200
1,200
29,284
21,668
31,853

24,237
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ตารางที่ 22: WITB กรณีจังหวัดและดินแดนอื่นๆ ไม่ รวม Quebec
หน่วย: ดอลลำร์แคนำดำ/ปี
WITB

จังหวัดและ
ดินแดนอืน่ ๆ

British
Columbia

Nunavut

Alberta

อัตรำจ่ำยสูงสุด (บุคคล)
989
1,230
620
อัตรำจ่ำยสูงสุด (ครัวเรื อน)
1,797
1,952
1,241
รำยได้ข้ นั ต่ำที่ได้รับ WITB (บุคคล)
3,000
4,750
6,000
รำยได้ข้ นั ต่ำที่ได้รับ WITB (ครอบครัว)
3,000
4,750
6,000
รำยได้เริ่ มปรับฐำน WITB (บุคคล)
11,231
12,301
21,392
รำยได้เริ่ มปรับฐำน WITB (ครอบครัว)
15,509
16,579
27,275
รำยได้ข้ นั สูงที่ไม่มีสิทธิได้รับ WITB (บุคคล)
17,827
19,537
36,902
รำยได้ข้ นั สูงที่ไม่มีสิทธิได้รับ WITB (ครอบครัว)
27,489
28,061
42,788
ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013)
หมำยเหตุ: จังหวัดและดินแดนอื่นๆ ไม่รวม Quebec, British Columbia, Nunavut, และ Alberta

1,080
1,620
2,760
2,760
11,766
16,044
18,968
26,844

ตารางที่ 23: WITB ของเงินโอนเพิม่ เติมสาหรับผู้พกิ าร (Disability Supplement) กรณีจังหวัดและดินแดนอืน่ ๆ
ไม่ รวม Quebec
หน่วย: ดอลลำร์แคนำดำ/ปี
เงินโอนเพิม่ เติมสาหรับผู้พกิ าร
(WITB Disability Supplement)

จังหวัดและ
ดินแดนอืน่ ๆ

British
Columbia

Nunavut

Alberta

อัตรำจ่ำยสูงสุดต่อรำย
495
551
310
495
รำยได้ข้ นั ต่ำที่จะได้รับ WITB (บุคคลและ
1,150
2,295
4,800
910
ครอบครัว)
รำยได้เริ่ มปรับฐำน WITB (บุคคล)
17,827
19,537
36,902
18,968
รำยได้เริ่ มปรับฐำน WITB (ครอบครัว)
27,489
28,061
42,785
26,847
รำยได้ข้ นั สูงที่ไม่มีสิทธิได้รับ WITB
21,127
22,778
38,969
22,268
Disability Supplement (บุคคล)
รำยได้ข้ นั สูงที่ไม่มีสิทธิได้รับ WITB
30,789
31,302
44,852
30,147
Disability Supplement (ครอบครัว)
ที่มำ: Canada Revenue Agency (2013)
หมำยเหตุ: จังหวัดและดินแดนอื่นๆ ไม่รวม Quebec, British Columbia, Nunavut, และ Alberta
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3.9.3 การบริหารจัดการ WITB
ผูม้ ีสิทธิ ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ มคำนวณ WITB เมื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรเงิ นได้บุคคลธรรมดำต่อ
Canada Revenue Agency (CRA) ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของประเทศแคนำดำ และในกรณี ที่ขอรับ WITB
Advance Payment (เป็ นกำรรับเงินโอนล่วงหน้ำเพื่อให้ผทู ้ ำงำนสำมำรถเลือกรับเงินโอนเป็ นระยะๆ ตลอดทั้งปี
แทนกำรรับเงินเพียงปี ละครั้ง) จะต้องกรอกแบบเพื่อยื่นต่อ CRA Agency ภำยในวันที่ 31 สิ งหำคมของทุกปี ซึ่ ง
จะได้รับเงิน WITB ในช่วงต้นเดือนเมษำยน กรกฎำคม ตุลำคม หรื อมกรำคม
จำกรำยงำน Public Accounts of Canada Volume II 2012 พบว่ำมีกำรจ่ำยเงินเพื่อโครงกำร Benefit
Programs ทั้งหมดทั้งปี ประกอบด้วย Canada Child Tax Benefit, Goods and Services Tax / Harmonised Sales
Tax Credit, Children’s Special Allowances, the Disability Tax Credit, Universal Child Care Benefit และ
Working Income Tax Benefit (WITB) ทั้งสิ้ นจำนวน 223,547,283 ดอลลำร์ แคนำดำ (Minister of Public Works
and Government Services Canada 2012)
3.9.4 ข้ อดีและข้ อด้ อยของ WITB
1) ข้อดีของ WITB อำจสรุ ปได้ ดังนี้ (Woolley 2012)
1.1) เกณฑ์รำยได้และอัตรำจ่ำยจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัดและดิ นแดน (Territory) ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ขนำดเศรษฐกิจ กล่ำวคือ จังหวัดและดินแดนที่มีขนำดเศรษฐกิ จใหญ่กว่ำ ก็จะมี
เกณฑ์รำยได้และอัตรำจ่ำยมำกกว่ำ
1.2) มีกำรปรับอัตรำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ
2) ข้อด้อยที่สำคัญของ WITB คือ ผูม้ ีรำยได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รำยได้จำกกำรทำงำนหรื อรำยได้จำก
ธุ รกิจ รวมถึงผูม้ ีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ไม่มีสิทธิ ได้รับ WITB
3.9.5 สรุ ป
WITB เป็ นหนึ่งใน Benefit Program ของรัฐบำลแคนำดำ โดยจ่ำยให้ประชำชนในจำนวนแตกต่ำงกัน
ขึ้นอยูก่ บั สภำพเศรษฐกิจของบุคคล ตั้งแต่ระดับสถำนะกำรสมรส กำรเลี้ยงดูบุตร ควำมพิกำร ตลอดจนแหล่งที่
อยู่ ซึ่ งนับว่ำมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยที่ชดั เจน นอกจำกนี้ กระบวนกำรขอรับ WITB ถูกรวมเข้ำกับกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำเพื่อเสี ยภำษีและกำรขอรับสิ ทธิ จำก Benefit Program อื่นๆ รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ี
สิ ทธิ รับ WITB ขอรับ WITB ล่ วงหน้ำระหว่ำงปี ได้สูงสุ ดจำนวนครึ่ งหนึ่ ง โดยผูเ้ สี ยภำษี สำมำรถแจ้งกำร
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เปลี่ยนแปลงสถำนะของตนเพื่อปรับปรุ งยอด WITB ได้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัดของ WITB ที่สำคัญก็คือ ผูย้ ื่น
ขอรับ WITB ต้องมีรำยได้จำกกำรจ้ำงงำนและรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิจตำมเกณฑ์ข้ นั ต่ำเท่ำนั้น จึงทำให้ไม่
รวมถึ ง ผูม้ ี รำยได้ประเภทอื่ นๆ ตลอดจนผูม้ ี รำยได้ไม่ถึ งเกณฑ์ แต่เมื่ อพิ จำรณำจำกวัตถุ ประสงค์ในกำรใช้
กล่ำวคือ เพื่อมุ่งให้เกิดกำรจ้ำงงำนมำกขึ้น ก็ถือว่ำเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

3.10 สรุปประสบการณ์ จากต่ างประเทศและแนวทางในการนามาประยุกต์ ใช้ กบั ประเทศไทย
ประสบกำรณ์ของ NIT ในต่ำงประเทศได้ช้ ีให้เห็นว่ำ NIT เป็ นมำตรกำรที่ผสมผสำนระหว่ำงสวัสดิกำร
สังคมและมำตรกำรภำษีให้รวมเป็ นระบบเดี ยวกัน ทำให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรงำนภำครัฐ และถือเป็ น
มำตรกำรที่สำมำรถนำมำใช้แก้ไขปั ญหำควำมยำกจนได้ค่อนข้ำงดี ซึ่ งรู ปแบบของ NIT ในกลุ่มประเทศตัวอย่ำง
สำมำรถสรุ ปได้ดงั ตำรำงที่ 24 ดังนี้
ตารางที่ 24: สรุ ป NIT ในกลุ่มประเทศที่ทาการศึกษา
เงือ่ นไขของ NIT
1. ปี ที่เริ่มใช้ NIT (พ.ศ.)
2. อายุของผู้ที่มีสิทธิได้รับ
NIT
3. ส่ วนหนึ่งของ NIT เป็ น
การสมทบเงินในกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
4. NIT สัมพันธ์ กบั สถานะ
การสมรส
5. NIT สัมพันธ์ กบั จานวน
บุตรและอายุบุตร
6. NIT สัมพันธ์ กบั อายุของ
ผู้มีสิทธิรับ NIT
7. NIT สัมพันธ์ กบั
ความพิการ
8. มีเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การครอบครองที่ดนิ และ
สิ่ งปลูกสร้ าง

สหรัฐ
อเมริกา
2518

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

2552

2550

สหราช
อาณาจักร
2545

-

-

> 35

-

-



อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาหลีใต้

สวีเดน

แคนาดา

2551

2543

2551

2550

2550

> 25

> 21

-

-

-

> 19



-

-

-

-

-

-

-

-







-

-





-

-









-



-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-

-



-

-

-



-

-
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เงือ่ นไขของ NIT
9. ช่ วง Phase-in เริ่มต้ นจาก
รายได้บาทแรก
10. ช่ วง Phase-in เริ่มต้ น
จากรายได้จานวนหนึ่ง
ซึ่งมากกว่าบาทแรก
11. มีช่วง Plateau
12. ช่ วง Plateau เริ่มต้ นจาก
รายได้บาทแรก
13. มีช่วง Phase-out
14. เงือ่ นไขของ NIT
แตกต่ างกันในพืน้ ที่
ต่ างๆ ของประเทศ

สหรัฐ
อเมริกา

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

สหราช
อาณาจักร

อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาหลีใต้

สวีเดน

แคนาดา



-

-

-

-

-





-

-









-

-

-







-

-











-

-

-

-

-



-

-

-







-







-



-

-

-

-



-

-

-



ที่มำ: ประมวลโดยคณะผูว้ จิ ยั

หำกพิจำรณำตัวอย่ำงจำกมำตรกำร NIT ในประเทศเกำหลีใต้จะเห็นว่ำ มีกำรกำหนดเงื่ อนไขของผูท้ ี่
ได้รับเงินโอน NIT ว่ำ จะต้องมีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (บุตรต้องมีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ) และต้องไม่มีบำ้ นเป็ นของ
ตนเอง ทำให้มีผทู้ ี่มำรับเงินโอน NIT เพียงเล็กน้อย และทำให้ช่วยลดควำมยำกจนของคนในเกำหลีใต้ได้ไม่มำกนัก
อีกทั้งยังทำให้ผทู ้ ี่ไม่มีบุตรบำงส่ วนเกิดควำมไม่พอใจที่ไม่ได้รับเงินโอน เป็ นต้น
ในกรณี ของสวีเดน ไม่มีช่วงรำยได้ที่มีลกั ษณะ Phase-out นัน่ คือ จำนวนเงินโอนไม่ลดลงเมื่อแรงงำนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งสะท้อนว่ำ มำตรกำร NIT ของสวีเดนเน้นไปที่กำรเพิ่มอุปทำนแรงงำนในประเทศมำกกว่ำเรื่ อง
ควำมเป็ นธรรมในกำรกระจำยรำยได้ แต่หำกนำ NIT มำประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทย ก็ควรปรับปรุ งโครงสร้ำง
กำรจ่ำยเงิ นโอนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เนื่ องจำกประชำกรในประเทศไทยมี รำยได้ค่อนข้ำงต่ ำ และมีกำรกระจำย
รำยได้ที่ไม่ดีเท่ำที่ควร กำรจ่ำยเงิ นโอนควรมุ่งเป้ ำหมำยไปที่กลุ่มคนรำยได้ต่ ำมำกกว่ำคนมีฐำนะดี ดังนั้น อัตรำ
กำรจ่ำยเงินโอนควรลดลง (Phase-out) เมื่อแรงงำนมีรำยได้สูงขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้ว
กำรกำหนดอำยุของผูม้ ีสิทธิ เข้ำโครงกำรอำจพิจำรณำโดยอิงตำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน นัน่ คือ ต้อง
ไม่ต่ ำกว่ำ อำยุ 15 ปี (ดูหัวข้อ 5.2.6 หลัก เกณฑ์ในกำรพิจำรณำผูม้ ี สิท ธิ เข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT) เพรำะ
ประสบกำรณ์ของประเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งกำหนดอำยุของผูม้ ีสิทธิ เอำไว้ที่ “ไม่ต่ำกว่ำ 35 ปี ” ทำให้ผทู้ ี่อำยุนอ้ ยหรื อ
เพิ่งจบกำรศึกษำ ถูกละเลยไป และไม่ได้รับแรงจูงใจให้ทำงำนเพิ่มขึ้นเท่ำที่ควร
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สำหรับระบบ NIT ของอิสรำเอลมีจุดเด่นที่ในช่วงแรกที่นำมำใช้เป็ นกำรประกำศใช้เฉพำะบำงพื้นที่
ทำให้ใช้งบประมำณน้อย แต่มำตรกำรก็มีกำรปรับเปลี่ยนในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2553 ได้เพิ่มเขตพื้นที่บงั คับใช้
มำตรกำรไปทัว่ ประเทศ อย่ำงไรก็ดี วิธีน้ ี อำจทำให้เกิดควำมลักลัน่ ในกำรใช้มำตรกำร NIT ระหว่ำงพื้นที่ต่ำงๆ
ในประเทศ
กำรนำ NIT มำประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยควรเริ่ มต้นจำกรู ปแบบที่ง่ำย เนื่ องจำกคนไทยที่มีรำยได้
น้อยยังมีควำมรู้ ในเรื่ องของกำรยื่นภำษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดำไม่มำกนัก จึ งไม่ควรทำให้ระบบ NIT ยุ่งยำก
ซับซ้อนจนเกินไป และสู ตรที่ใช้ในกำรคำนวณต้องไม่ซับซ้อนมำกนัก เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ และมี
ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นกำร เช่ น ในระยะแรกควรให้ NIT เป็ นรำยบุคคล โดยไม่ผูกกับสถำนะกำรสมรส
จำนวนบุตร หรื อควำมทุพพลภำพ เพื่อควำมง่ำยในกำรนำมำใช้
นอกจำกนี้ ในกรณี ของไทยซึ่ งมีอตั รำกำรว่ำงงำนต่ ำมำก ประโยชน์หลักในกำรใช้ระบบ NIT จึงอำจ
ไม่ใช่ เพื่อจูงใจให้กำลังแรงงำนทำงำนมำกขึ้ น แต่น่ำจะเป็ นเพื่อจูงใจให้กำลังแรงงำนเข้ำสู่ ระบบภำษี มำกขึ้ น
นอกจำกนี้ ภำครัฐต้องให้ควำมสำคัญกับกำรให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับมำตรกำร NIT เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถ
เข้ำถึ งข้อมูลและเข้ำใจถึ งผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำร เพื่อให้เกิ ดกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิผลมำกที่สุด
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บทที่ 4
ข้ อเสนอ NIT สาหรับประเทศไทย
ด้ ว ยเหตุ ที่ ร ะบบตลำดเสรี ไม่ อ ำจท ำหน้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ รั ฐ จึ ง มี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำร
แบ่งสรรปั นส่ วนรำยได้ใหม่ ด้วยกำรดึ งเอำควำมสำมำรถในกำรแสวงหำรำยได้ของผูค้ นมำแปลงรู ปเป็ นภำษี
อำกร เพื่ อ น ำมำจั ด สรรแก่ ค นที่ ด้ อ ยกว่ ำ ในสั ง คมในรู ปสวัส ดิ ก ำร ซึ่ งกำรน ำภำษี อ ำกรมำท ำหน้ ำ ที่
แบ่งสรรปั นส่ วนรำยได้ใหม่เท่ำกับเป็ นกำรยอมรับว่ำ ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ไม่ใช่มำตรวัดที่เที่ยงแท้ของ
ควำมยุติธรรม และมนุษย์มีควำมแตกต่ำงกัน คนที่จดั ได้วำ่ เสี ยเปรี ยบที่สุดในสังคมควรที่จะได้รับควำมช่วยเหลือ
เพื่อให้คนเหล่ำนี้มีมำตรฐำนชีวติ ที่ดีเท่ำเทียมกับผูอ้ ื่น
ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศได้ช้ ี ให้เห็นว่ำ NIT เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภำพและมีประสิ ทธิ ผลใน
กำรน ำมำใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำ ทำงรำยได้ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง
ควำมสำมำรถในกำร “ระบุ” ผูท้ ี่ยำกจนและสมควรได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงแท้จริ ง นอกจำกนี้ NIT ยังเป็ นกำร
สร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนแต่ละคนใช้ควำมพยำยำมในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ กล่ำวคือ หำกได้ทำเต็มที่แล้ว แต่
ยังคงมีรำยได้ไม่เพียงพอ รัฐบำลก็ค่อยยื่นมือเข้ำไปช่ วยเหลือ ซึ่ งกำรผูกควำมช่ วยเหลื อของรัฐบำลไว้กบั ความ
พยายามของปั จเจกบุคคลนั้นสอดคล้องกับค่ำนิยมของผูค้ นส่ วนใหญ่ในสังคมเอเชีย ดังที่ผลกำรสำรวจควำมเห็น
ของประชำชนในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่ งจัดทำโดย Asian Development Bank (ADB)
พบว่ำ ผูค้ นในเอเชียร้อยละ 62.2 เห็นว่ำ ควำมเหลื่อมล้ ำเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ หำกควำมเหลื่อมล้ ำดังกล่ำวมีสำเหตุ
มำจำกควำมแตกต่ำงในควำมพยำยำมของแต่ละบุคคลและผลลัพธ์ของกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม (ดูรูปที่ 20)
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รู ปที่ 20: ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ กบั ข้ อความทีว่ ่า “ความเหลือ่ มลา้ ในการกระจายรายได้ เป็ นสิ่ งทีย่ อมรับได้ หาก
ความเหลือ่ มลา้ ดังกล่ าวมีสาเหตุมาจากความแตกต่ างในความพยายามของแต่ ละบุคคล และผลลัพธ์ ของการ
แข่ งขันอย่างเป็ นธรรม?”47
หน่วย: ร้อยละ

62.2

เห็นด้ วยอย่างยิง่
เห็นด้ วย
ไม่ มีความเห็น

22.0

12.2

2.9

ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิง่

0.7

ที่มำ: ADB (2012)

บทนี้ เป็ นกำรพิจำรณำ NIT สำหรับประเทศไทย โดยประกอบไปด้วย 4 ส่ วน คือ ส่ วนแรกอธิ บำยถึ ง
หลักกำรในกำรออกแบบ NIT สำหรับประเทศไทย จำกหลักกำรดังกล่ำวนำไปสู่ ขอ้ เสนอ NIT สำหรับประเทศ
ไทยในส่ วนที่สอง ส่ วนที่สำมและสี่ เป็ นกำรวิเครำะห์ถึงข้อดีและข้อจำกัดของ NIT ตำมลำดับ

4.1 หลักการในการออกแบบ NIT สาหรับประเทศไทย
ในส่ วนนี้ เป็ นกำรเสนอหลักกำรในกำรออกแบบ NIT สำหรับประเทศไทย โดยคณะผูว้ ิจยั เริ่ มจำกกำร
สรุ ป ข้อ เสนอของงำนศึ ก ษำอื่ นเพื่ อสะท้อ นให้เ ห็ นถึ ง มุ ม มองที่ ห ลำกหลำยและข้อ เสนอที่ แตกต่ ำ งในกำร
ออกแบบ NIT กล่ำวคือ ในกรณี ของไทยนั้น คณะผูว้ ิจยั พบงำนศึกษำเพียงชิ้ นเดียวที่ทำกำรศึกษำเกี่ยวข้องกับ
NIT นัน่ คือ สุ กำนดำ ศรี บุญส่ ง (2553) เสนอให้นำ NIT มำใช้ในประเทศไทย โดยมองว่ำ มำตรกำรนี้ เป็ นกำรจัด
สวัสดิ กำรที่จดั สรรผ่ำนระบบบภำษีอำกร ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ผูท้ ี่อยู่ในมำตรกำร NIT จะต้องทำงำน โดยต้องมี
รำยได้เนื่ องจำกกำรทำงำนและยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำเช่ นเดี ยวกับผูเ้ สี ยภำษีในระบบ เพื่อ

47

คำถำมในกำรสำรวจ คือ “Would you agree with the statement that income inequality is acceptable if it is due to differences
in individual efforts and an outcome of fair competition?”
107

ตรวจสอบว่ำเป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควรจริ งๆ งำนวิจยั ดังกล่ำวมีขอ้ เสนอที่สำคัญ
ดังนี้
1) เงินโอนควรจะสัมพันธ์กบั ขนำดของครัวเรื อน โดยครัวเรื อนที่มีบุตรมำกก็ควรได้รับเงินโอนมำก
2) อัตรำเงินโอนควรเป็ นอัตรำคงที่โดยเสนอว่ำ อยูท่ ี่ร้อยละ 10 ซึ่ งสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ภำษีของผูเ้ สี ยภำษีส่วนใหญ่ของประเทศ เพรำะจำกข้อมูลที่รวบรวมในช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2547 นั้น
ผูม้ ีเงินได้ส่วนใหญ่เสี ยภำษีโดยเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 10
3) ระดับรำยได้สูงสุ ดที่จะมีสิทธิได้รับ NIT เป็ นไปได้ 2 เกณฑ์ คือ
3.1) ยึดจานวนเงินทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ หักลดหย่ อนภาษี เช่น สมมติวำ่ ครอบครัวนำย ก. มีรำยได้
50,000 บำท และประกอบด้วยพ่อ แม่ และมีบุตร 2 คน ซึ่ งกฎหมำยในขณะนั้นยอมให้หกั ค่ำ
ลดหย่อนได้ = 30,000 + 30,000 + 15,000 + 15,000 = 90,000 บำท ก็จะยึดหลักว่ำ ครอบครัวที่
มีสิทธิ ได้รับ NIT จะต้องเป็ นครอบครัวที่มีรำยได้นอ้ ยกว่ำ 90,000 บำท โดยอัตรำเงินโอนคือ
ร้อยละ 10 แล้วอัตรำเงินโอนสู งสุ ด คือ 90,000  10% = 9,000 บำท เมื่อเป็ นเช่นนี้ อัตรำเงิน
โอนของครอบครัวนำย ก. = (รำยได้ครั วเรื อน  อัตรำเงินโอน) - อัตรำเงินโอนสู งสุ ด =
(50,000  10%) - 9,000 = 5,000 - 9,000 = -4,000 บำท ดังนั้น อัตรำเงินโอนคือ 4,000 บำท
3.2) ยึดเส้ นความยากจน เช่น สมมติวำ่ นำย ข. มีรำยได้ 12,000 บำทต่อปี และเส้นควำมยำกจนอยู่
ที่ 20,000 บำทต่อปี อัตรำเงินโอนคือ ร้อยละ 10 แล้วอัตรำเงินโอนสู งสุ ด คือ 20,000  10% =
2,000 บำท เมื่อเป็ นเช่นนี้ อัตรำเงินโอนของนำย ข. = (รำยได้ของบุคคล  อัตรำเงินโอน) อัตรำเงินโอนสู งสุ ด = (12,000  10%) - 2,000 = 1,200 - 2,000 = -800 บำท ดังนั้น อัตรำเงิน
โอนคือ 800 บำท
จำกกำรพิ จำรณำปั จจัย และเงื่ อนไขต่ ำ งๆ ประกอบกับ กำรทบทวนวรรณกรรมแล้ว ในงำนวิจยั นี้
คณะผูว้ จิ ยั เสนอหลักกำรในกำรออกแบบ NIT สำหรับประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1) NIT ควรเป็ นรู ปแบบที่ง่าย เนื่ องจำกคนไทยที่มีรำยได้น้อยยังมีควำมรู ้ เกี่ ยวกับภำษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดำไม่มำกนัก ระบบ NIT จึงควรเป็ นระบบที่เข้ำใจง่ำย มีเงื่อนไขไม่มำกนัก และสู ตรที่ใช้ในกำรคำนวณต้อง
ไม่ซับซ้อน จำกลักษณะดังกล่ำวคณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้ NIT เป็ นมำตรกำรสำหรับรำยบุคคล โดยไม่ข้ ึนอยู่กบั
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สถำนะกำรสมรส จำนวนบุตร ควำมทุพพลภำพ หรื อกำรเป็ นเจ้ำของและครอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง ทั้งนี้
เพื่อควำมง่ำยในกำรนำมำใช้
แม้ว่ำบำงประเทศมีกำรใช้รำยได้ของ “ครัวเรื อน” เป็ นหน่ วยในกำรกำหนด NIT อย่ำงไรก็ตำม
สภำพปั ญหำที่ มกั เกิ ดขึ้ นกับกำรใช้หน่ วยครั วเรื อน คื อ ปั ญหำในกำรนิ ยำมและภำระในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องว่ำ บุคคลใดบ้ำงที่ถือเป็ นสมำชิกของครัวเรื อน48 เช่น ผูเ้ ยำว์ซ่ ึ งอำศัยอยูก่ บั บุคคลอื่นที่มิใช่บิดำมำรดำ ชำย
หญิงที่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส เป็ นต้น อีกทั้งยังมีปัญหำเรื่ องแรงจูงใจให้มีกำรแตกหน่ วยครัวเรื อน
เพื่อที่สมำชิกในครัวเรื อนจะได้แยกยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำต่ำงหำกจำกกัน (เพื่อให้ได้รับเงิน
โอนจำก NIT) ด้วยเหตุขำ้ งต้น คณะผูว้ ิจยั เห็ นว่ำหน่ วย “บุคคล” เหมำะสมกับกรณี ของประเทศไทยมำกกว่ำ
หน่วย “ครัวเรื อน” นอกจำกนี้ กำรใช้หน่วยบุคคลยังสอดคล้องกับกำรคำนวณเส้นควำมยำกจนของไทย ซึ่ งเป็ น
กำรสะท้อนเกณฑ์มำตรฐำนกำรดำรงชี วิตขั้นต่ ำสำหรับปั จเจกชนเฉพาะราย นัน่ คือ เป็ นกำรกำหนดจำกระดับ
รำยได้และ/หรื อระดับค่ำใช้จ่ำยเป็ นรำยบุคคล49
2) ต้ องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ บุคคลธรรมดา ถึงแม้ ว่าจะไม่ ต้องจ่ ายภาษีหรื อไม่ ต้องยื่นแบบฯ
ตามกฎหมายก็ตาม50 กำรกำหนดเงื่อนไขว่ำต้องยื่นแบบฯ จะทำให้รัฐสำมำรถทรำบรำยได้ของผูม้ ีเงินได้ได้ และ
หำกมีกรณี ที่สงสัยถึ งควำมถูกต้องของรำยกำรเงิ นได้ รัฐก็จะมีแบบแสดงรำยกำรเงิ นได้บุคคลธรรมดำอันเป็ น
หลักฐำนที่ทำให้รัฐสำมำรถตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงินได้สะดวกมำกขึ้น

48

ตัวอย่ำงเช่น ในกรณี ของสหรัฐอเมริ กำนั้น กำรจัดสรรเงิ นโอนเกือบร้อยละ 40 ถูกจ่ำยให้แก่ครัวเรื อนที่ไม่มีคุณสมบัติตำม
มำตรกำร EITC (Allen 2008) เนื่ องจำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของครัวเรื อนโดย Internal Revenue Service (หรื อ IRS ซึ่ งก็คือ
กรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริ กำ) เป็ นไปได้ยำกมำก
49
หน่วยบุคคลในกรณี ของ NIT จะแตกต่ำงจำกหน่วยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (หมำยถึง หน่วยที่แสดงถึงบุคคลซึ่ งมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยในอันที่จะต้องเสี ยภำษี) กล่ำวคือ ในกรณี ของ NIT นั้นจะไม่รวมถึงห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู ้
ถึงแก่ควำมตำยระหว่ำงปี ภำษี และกองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
50
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 56 บัญญัติวำ่ “ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผเู ้ ยำว์ หรื อผูท้ ี่ศำลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ ยืน่ รำยกำรเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่ำงปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วพร้อมทั้งข้อควำมอื่นๆ ภำยในเดือน
มีนำคมทุกๆ ปี ตำมแบบที่อธิบดีกำหนดต่อเจ้ำพนักงำนซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ถ้ำบุคคลนั้น
(1) ไม่มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 30,000 บาท
(2) ไม่มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะตำมมำตรำ 40(1) ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท
(3) มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 60,000 บาท หรื อ
(4) มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะตำมมำตรำ 40(1) ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท”
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3) การกาหนดอายุเริ่ มต้ นของผู้มีสิทธิรับเงินโอน NIT ควรอิงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นั่นคือ
ต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 15 ปี (ดูหวั ข้อ 5.2.6 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผูม้ ีสิทธิ เข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT) เนื่องจำก
กำลังแรงงำน (Labour Force) เป็ นประชำกรที่มีอำยุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป และประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ51 ได้
ชี้ ให้เห็ นว่ำ กำรกำหนดอำยุสูงเกิ นไปจะทำให้ผูท้ ี่ อำยุน้อยหรื อเพิ่ง จบกำรศึ กษำ ถู กละเลยไป และไม่ไ ด้รับ
แรงจูงใจให้ทำงำนเพิ่มขึ้นเท่ำที่ควร
4) ผู้มีสิทธิรับเงินโอน NIT จะต้ องมีอายุน้อยกว่ า 60 ปี เพรำะในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสวัสดิกำร
ประเภทเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอำยุ (ซึ่ งมีชื่อเป็ นทำงกำรว่ำ “โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผสู ้ ู งอำยุ”) ซึ่ งให้
สิ ทธิ แก่บุคคลที่มีอำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปรองรั บอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้ NIT สอดคล้องกับสวัสดิ กำรเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอำยุและไม่เกิ ดควำมซ้ ำซ้อน ผูท้ ี่มีสิทธิ รับเงินโอน NIT จึงต้องมีอำยุไม่ถึง 60 ปี (ดูคำอธิ บำยเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 5.2.6 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผูม้ ีสิทธิ เข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT ในบทที่ 5)
5) ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินโอน NIT ต้ องเป็ นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรื อตามหลักดินแดน และ
ต้ องอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 180 วันในปี นั้นๆ (ดูคำอธิ บำยเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2.6 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผูม้ ี
สิ ทธิ เข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT ในบทที่ 5)
6) NIT ควรบังคับใช้ ทวั่ ประเทศ เนื่องจำกประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศ (เช่น อิสรำเอล) ได้ช้ ี ให้เห็นว่ำ
กำรใช้ NIT เพียงบำงเมืองในประเทศ แม้วำ่ จะทำให้รัฐบำลประหยัดงบประมำณไปได้เป็ นจำนวนมำก แต่ก็เกิด
ควำมลัก ลัน่ ในกำรใช้ม ำตรกำร NIT ระหว่ำ งพื้นที่ ต่ำ งๆ อี ก ทั้งยังเกิ ดควำมไม่ พอใจหรื อกำรประท้วงของ
ประชำชนที่ไม่ได้รับ NIT อีกด้วย
7) NIT ควรมีช่วง Phase-in (ช่ วงทีจ่ านวนเงินโอนเพิ่มขึน้ เมื่อแรงงานเริ่มมีรายได้ ) เพื่อเป็ นกำรจูงใจ
ให้ทำงำนมำกขึ้น ซึ่ งเท่ำกับเป็ นกำรช่วยเหลือผูม้ ีรำยได้ต่ำมำกๆ ขึ้นอีกด้วย โดยช่วง Phase-in ควรมีลกั ษณะดังนี้
7.1) ควรเริ่ ม โอนเงิ นจากรายได้ ต้ั ง แต่ บ าทแรก ซึ่ ง สอดคล้องกับ กรณี NIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ ออสเตรเลี ย เกำหลี ใต้ และสวีเดน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรให้ควำมช่ วยเหลือทันทีที่ผมู ้ ีรำยได้น้อยเริ่ ม
ขวนขวำยทำงำนช่วยเหลือตนเอง และเพื่อจูงใจให้กำลังแรงงำนที่มีรำยได้นอ้ ยเข้ำสู่ ระบบภำษีมำกขึ้น
7.2) ควรสิ้ นสุ ดช่ วง Phase-in ที่ระดับรายได้ ของ “คนจนมาก”52 เนื่ องจำกคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มี
ควำมเสี่ ยงในกำรดำรงชี วิตสู งมำก ดังนั้น รัฐบำลควรต้องช่วยเร่ งยกระดับรำยได้และคุ ณภำพชี วิตให้แก่คนกลุ่ม

51

เช่น กรณี ของประเทศสิ งคโปร์ซ่ ึงกำหนดอำยุของผูม้ ีสิทธิเอำไว้ที่ “ไม่ต่ำกว่ำ 35 ปี ”
52
“คนจนมำก” ในที่น้ ีหมำยถึง ผูท้ ี่มีระดับรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนเกินกว่ำร้อยละ 50
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ดังกล่ำวโดยเร็ ว กำรกำหนดอัตรำเงินโอนที่สูงๆ ในช่วง Phase-in จนถึงระดับรำยได้ของคนจนมำก จะช่วยให้
“คนจนมำก” มีแรงจูงใจในกำรทำงำนมำกขึ้น และพ้นจำกควำมเป็ น “คนจนมำก” โดยเร็ ว
8) ช่ วง Plateau (ช่ วงที่จานวนเงินโอนคงที่) ควรอยู่ระหว่ างระดับรายได้ ของ “คนจนมาก” จนถึง
ระดับของเส้ นความยากจน (ซึ่ งถือเป็ นเกณฑ์มำตรฐำนของกำรดำรงชี วิตขั้นต่ำบุคคลในสังคม) เพื่อเป็ นกำรให้
ควำมช่วยเหลือสู งสุ ดจนกระทัง่ บุคคลหนึ่งๆ มีรำยได้สูงจนถึงเกณฑ์ที่หลุดพ้นจำกควำมยำกจนแล้ว
9) NIT ควรมีช่วง Phase-out (ช่ วงที่จานวนเงินโอนลดลง เมื่อบุคคลมีรายได้ สูงกว่ าเส้ นความยากจน
แล้ ว) เพรำะเมื่อบุคคลมีรำยได้สูงถึงระดับหนึ่งและมีรำยได้เกินกว่ำเส้นควำมยำกจนแล้ว ควำมจำเป็ นในกำรให้
แรงจูงใจย่อมลดลง
10) อัตราเงินโอนในช่ วง Phase-in ควรจะสู งกว่ าช่ วง Phase-out เพื่อให้ผทู้ ี่มีรำยได้ต่ำมำกๆ ได้รับ
ประโยชน์สูงกว่ำและได้รับแรงจูงใจมำกกว่ำผูท้ ี่มีรำยได้ในช่วง Phase-out
11) อัตราเงินโอนสู งสุ ดต้ องมีความเหมาะสม โดยต้องเป็ นอัตรำที่ช่วยแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและ
ช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนได้ระดับหนึ่ง ซึ่ งคณะผูว้ จิ ยั ได้วำงหลักกำรว่ำ
- ถ้ำอัตรำนี้สูงเกินไปจะทำให้ผรู ้ ับประโยชน์ขำดแรงจูงใจในกำรทำงำน และจะทำให้ตน้ ทุนของ
มำตรกำรสู งมำก
- ถ้ำอัตรำนี้ ต่ ำ เกิ นไปจนไม่ มีผลเป็ นกำรส่ งเสริ ม รำยได้แก่ ผูม้ ี รำยได้น้อย ก็จะทำให้ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมำตรกำร NIT
12) เกณฑ์ ของรายได้ ในระดับต่ างๆ ควรมีการปรั บทุกปี ให้สอดคล้องกับอัตรำเงินเฟ้ อ เพื่อให้สะท้อน
ถึงอำนำจซื้ อที่แท้จริ งของประชำชน
13) การโอนเงินไม่ ควรโอนเป็ นรายปี เพรำะผูม้ ี รำยได้น้อยอำจจะไม่มีควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรบริ หำร
กำรเงินส่ วนบุคคลมำกนัก และอำจนำเงินโอนไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะ (เช่น นำไปเล่นกำรพนัน) ดังนั้น จึงเสนอ
ให้กำหนดเงินโอนเป็ นรำยปี แล้วทยอยโอนเงินให้แก่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ยเป็ นรำยเดือน

4.2 ข้ อเสนอ NIT สาหรับประเทศไทย
ในกำรพิจำรณำกำหนด NIT สำหรับประเทศไทยนั้น จำเป็ นต้องทรำบรำยได้หรื อรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่
เพียงพอต่อกำรดำรงชี พของประชำชน ซึ่ งโดยหลักกำรสำกลมักจะวัดโดยใช้ “เส้นควำมยำกจน (Poverty Line)
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53

” เป็ นเครื่ องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ (2554) กำหนดว่ำ เส้นควำมยำกจนในปี พ.ศ. 2554 อยูท่ ี่ 29,064 บาท/ปี (หรือ ≈
2,422 บาท/เดือน) ซึ่ งสะท้อนถึงควำมพอเพียงในกำรได้รับสำรอำหำรและสิ นค้ำอื่นๆ ในกำรดำรงชี วิต ดังนั้น
เพื่อให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน คนจนก็จะต้องมีรำยได้สำหรับนำไปบริ โภคเป็ นจำนวนเงินอย่ำงน้อยประมำณ
30,000 บำท
ในกำรออกแบบ NIT นั้น คำถำมสำคัญที่เกิดขึ้น คือ ระดับรายได้ สูงสุ ดที่จะได้ รับเงินโอนจากภาครั ฐ
ควรเป็ นเท่าใด ซึ่ งคณะผูว้ จิ ยั เสนอว่ำ ระดับรำยได้สูงสุ ดที่เหมำะสมจะได้รับเงินโอนจำกภำครัฐ คือ 50,000 บำท/
ปี ซึ่ งสู งกว่ำเส้นควำมยำกจนร้อยละ 67 โดยกำรให้ควำมช่วยเหลื อโดยกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่ำเส้นควำมยำกจน
(กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผทู ้ ี่มีรำยได้ระหว่ำง 30,001 - 50,000 บำท) เนื่องจำกเหตุผลอย่ำงน้อย 2 ประกำร ดังนี้
1) เส้นควำมยำกจนของไทย (ที่ ประมำณ 30,000 บำท/ปี หรื อประมำณ 2,500 บำท/เดื อน หรื อ
ประมำณ 83 บำท/วัน) อำจถือได้วำ่ ต่ำมำก เพรำะในกรณี ของไทยเป็ นกำรใช้เส้นควำมยำกจนเพียง
เส้นเดียวสำหรับทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ จึงอำจไม่สะท้อนถึงควำมยำกจนที่เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ สำหรับพื้นที่ในกรุ งเทพมหำนคร และพื้นที่ที่มีควำมเจริ ญสู ง เพรำะในพื้นที่เหล่ำนี้ มีค่ำครองชี พ
สู งกว่ำค่ำเฉลี่ ย ดังนั้น เส้นควำมยำกจนในพื้นที่เหล่ำนี้ จึงควรจะสู งกว่ำเส้นควำมยำกจนในพื้นที่
อื่นๆ ทัว่ ไป ด้วยเหตุดงั กล่ำว หำกรัฐบำลจะนำ NIT มำใช้เพื่อให้ควำมช่ วยเหลื อแก่คนจนนั้น
รั ฐบำลก็ควรจะให้ควำมช่ วยเหลื อไม่เพียงแต่ค นจนเท่ำนั้น แต่ ควรครอบคลุ มไปยังผูท้ ี่ มีรำยได้
ใกล้เคียงเส้นควำมยำกจน (มีรำยได้สูงกว่ำเส้นควำมยำกจนไม่มำกนัก) ด้วย
2) ลักษณะกำรกระจำยรำยได้ของไทยมีลกั ษณะเบ้ขวำ (Positively Skewed หรื อ Right Skewed) นัน่
คือ มีผทู ้ ี่มีรำยได้ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยเป็ นสัดส่ วนสู ง (ดูรูปที่ 21) ดังนั้น รำยได้เฉลี่ยของคนไทยจึงไม่ใช่
ตัวแทนที่ดี และรัฐบำลควรให้ควำมช่วยเหลือครอบคลุมไปยังผูท้ ี่มีรำยได้ต่ำกว่ำรำยได้เฉลี่ยด้วย
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เส้นควำมยำกจนในสหรัฐอเมริ กำซึ่ งจัดทำโดย U.S. Census Bureau นั้น มิได้ใช้คำว่ำเส้นควำมยำกจน แต่ใช้คำว่ำ “Poverty
Threshold” ทั้งนี้ มีขอ้ แตกต่ำงที่สำคัญระหว่ำงเส้นควำมยำกจนของไทยกับของกรณี ของสหรัฐอเมริ กำ คือ เส้นควำมยำกจนของ
ไทยไม่มีกำรจำแนกเส้นควำมยำกจนตำมจำนวนสมำชิกในครอบครัวและจำนวนบุตรในครอบครั ว (รวมถึงกำรจำแนกอำยุของ
บุตรว่ำเกิน 18 ปี หรื อไม่) ในขณะที่เส้นควำมยำกจนของสหรัฐอเมริ กำมีกำรจำแนกเส้นควำมยำกจนตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
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รู ปที่ 21: ลักษณะของแบบแผนการกระจายรายได้ ของไทย

ในกำรพิจำรณำรำยได้ของคนไทยนั้น ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อหัว (GDP per
capita) ในปี 2556 อยูท่ ี่ประมำณ 170,000 บำท ซึ่ งอำจจะดูรำวกับว่ำ คนไทยมีรำยได้ค่อนข้ำงสู ง
อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เช่นนี้ ยอ่ มทำให้ภำพสะท้อนรำยได้ของคน
ไทยบิดเบือนไป กล่ ำวคื อ ในทำงวิชำกำรนั้น ค่ำเฉลี่ ยเลขคณิ ตจะสะท้อน “ค่ำทัว่ ไป (Typical)”
หรื อ “ค่ำกลำง (Middle)” ได้ดีก็ต่อเมื่อรำยได้ของแต่ละคนไม่ต่ำงกันมำกนัก แต่ถำ้ คนส่ วนน้อยมี
รำยได้มำก แต่คนส่ วนใหญ่มีรำยได้น้อย (เกิ ด Skewness) ดังเช่ น ในกรณี ของไทยซึ่ งประสบกับ
ปั ญหำควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้มำโดยตลอดนั้น หลักวิชำกำรได้แนะนำว่ำ ให้ใช้มัธย
ฐาน (Median) แทน นัน่ คือ ให้นำรำยได้ของทุกคนมำเรี ยงกันจำกน้อยไปหำมำกแล้วดึงเอำรำยได้
ของคนที่อยูต่ รงกลำงมำเป็ นตัวแทน ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำในชุ มชนหนึ่ งมีสมำชิ ก 10 คน โดยที่ 9 คนไม่
มีรำยได้เลยสักบำท แต่คนสุ ดท้ำยมีรำยได้ 100 บำท ดังนั้น ถ้ำใช้วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิ ตก็จะได้
ว่ำ โดยเฉลี่ ยแล้วชุ มชนนี้ มีรำยได้คนละ 10 บำท ซึ่ งเป็ นกำรสะท้อนที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็ น
จริ งอย่ำงมำก เพรำะแท้จริ งแล้วคนร้อยละ 90 ไม่มีรำยได้แม้แต่บำทเดียว แต่ถำ้ เรำหันมำใช้ค่ำมัธย
ฐำนแล้วก็จะได้ว่ำ โดยเฉลี่ยแล้วชุ มชนนี้ ไม่มีรำยได้เลยแม้แต่บำทเดียว ซึ่ งถึ งแม้จะไม่สอดคล้อง
กับควำมเป็ นจริ ง แต่ก็สอดคล้องหรื อมีแนวโน้มเข้ำสู่ ค่ำกลำง (Central Tendency) ได้ดีกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่มีหน่วยงำนใดๆ ในไทยที่ทำกำรคำนวณหำค่ำรำยได้
มัธยฐำน จึงทำให้ไม่ทรำบว่ำรำยได้ดงั กล่ำวอยู่ที่ใด แต่ขอ้ สังเกตที่สำคัญ คือ กำรใช้ขอ้ มูลรำยได้
เฉลี่ยที่ 170,000 บำท/ปี นั้น ทำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนโดยสะท้อนว่ำ รำยได้คนไทยสู งกว่ำที่เป็ น
จริ ง ด้วยเหตุน้ ี กำรออกแบบมำตรกำร NIT จึงควรเข้ำไปให้ควำมช่ วยเหลื อแก่ผทู ้ ี่ มีรำยได้ต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย 170,000 บำท/ปี ด้วย ดังนั้น งำนวิจยั นี้ จึงให้ควำมช่วยเหลือครอบคลุมไปยังผูท้ ี่มีรำยได้สูง
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กว่ำเส้นควำมยำกจน (สู งกว่ำ 30,000 บำท) ด้วย โดยเสนอให้กำหนดเพดำนกำรช่วยเหลือเอำไว้
สู งสุ ดที่รำยได้ 50,000 บำท/ปี
จำกลักษณะข้ำงต้น เพื่อให้ NIT เป็ นระบบที่สำธำรณชนเข้ำใจได้ง่ำย งำนวิจยั นี้จึงเสนอให้ช่วง Plateau
สิ้ นสุ ดที่เงินได้ 30,000 บำท/ปี ซึ่งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกับเส้นควำมยำกจน และจุดที่ช่วง Plateau เริ่ มต้น (ซึ่ งเป็ น
จุดที่ช่วง Phase-in สิ้ นสุ ด) จะกำหนดจำกจุดแบ่งระหว่ำงเกณฑ์ควำมเป็ น “คนจน” กับ “คนจนมำก” ซึ่ งนิ ยำมว่ำ
คือ กำรมีรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนร้ อยละ 50 ดังนั้น จุดที่ช่วง Plateau เริ่ มต้นคือ (1 - 0.5)  30,000 =
15,000 บำท/ปี
นอกจำกนี้ กำรแบ่งช่ วงรำยได้แบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง นัน่ คือ ช่วงขึ้นภูเขำ (Phase-in Region) ช่ วงยอด
ภูเขำ (Flat Region หรื อ Plateau) และช่วงลงภูเขำ (Phase-out Region) ซึ่ งเป็ นลักษณะเดี ยวกันกับรู ปแบบของ
สหรัฐอเมริ กำ เกำหลีใต้ อิสรำเอล และแคนำดำ โดยอัตรำเงินโอนในแต่ละช่วงเป็ นดังนี้ (ดูรูปที่ 22)
 ช่วง Phase-in: อัตรำเงินโอนอยูท่ ี่ 1/3 ของรำยได้
 ช่วง Plateau: อัตรำเงินโอนอยูท่ ี่ 5,000 บำท/คน ซึ่งเป็ นอัตรำคงที่
 ช่วง Phase-out: เงินโอนจะลดลงในอัตรำ 1/4 ของรำยได้
กำรกำหนดอัตรำเงินโอนดังกล่ำว เกิดจำกกำรพิจำรณำถึงควำมสมดุลระหว่ำงเงื่อนไข 3 ด้ำน คือ
1. เงินโอนจะต้องเพียงพอสำหรับกำรช่วยบรรเทำควำมยำกจน (Payment Adequacy)
2. เงิ น โอนจะต้องสร้ ำ งแรงจู ง ใจแก่ ค นจนในกำรที่ จ ะตัด สิ นใจท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น (Creating Right
Incentive)
3. เงิ น โอนจะต้อ งไม่ ส ร้ ำ งภำระต่ อ งบประมำณรำยจ่ ำ ยของรั ฐบำลมำกเกิ น สมควร (Program
Affordability)
รู ปที่ 22: ประเด็นในการพิจารณากาหนดเงินโอน
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รู ปที่ 23: ข้ อเสนอมาตรการ NIT สาหรับประเทศไทย

จำกรู ปที่ 23 สำมำรถแบ่งกำรตีควำมออกได้เป็ น 4 ช่วง คือ
 ช่วงที่ 1: ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินต่อปี ไม่ เกิน 15,000 บาท จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลในอัตรำ 1/3
(หรื อร้อยละ 33.3) ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ทุกๆ 1 บำทที่ผมู้ ีเงินได้หำมำได้ จะได้รับเงินสมทบ
จำกรัฐบำลอีก 1/3 บำท เช่น สมมติวำ่ นำย A มีเงินได้พึงประเมินปี ละ 12,000 บำท ก็จะ
ได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลอีก 4,000 ดังนั้น นำย A จะมีเงินได้ท้ งั สิ้ น = 12,000 + 4,000 =
16,000 บำท
 ช่วงที่ 2: ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินต่อปี เกิน 15,000 บาท แต่ไม่ เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินโอนจำก
รัฐบำลเป็ นจำนวน 5,000 บำท
 ช่วงที่ 3: ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินต่อปี เกิน 30,000 บาท แต่ไม่ เกิน 50,000 บาท จะได้รับเงินโอนจำก
รัฐบำลในอัตรำที่ลดลง 1/4 (หรื อร้อยละ 25) ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ทุกๆ 1 บำทที่หำมำได้
เพิม่ ขึ้น จะทำให้เงินโอนลดลงจำกช่วงที่สูงสุ ด 1/4 บำท เช่น นำย B มีเงินได้พึงประเมิน
ปี ละ 40,000 บำท ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำล = 5,000 - [1/4 x (40,000 - 30,000)] =
5,000 - 2,500 = 2,500 บำท จึงมีเงินได้รวมทั้งสิ้ น = 40,000 + 2,500 = 42,500 บำท
 ช่วงที่ 4: ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 50,000 บำทขึ้นไป จะไม่ได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลเลย
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เงิ นโอนจำกรัฐบำลจะเป็ นแรงจูงใจให้แรงงำนทำงำนมำกขึ้น เพรำะหำกตัดสิ นใจไม่ทำงำนเลย ก็จะ
ไม่ได้เงินโอนจำกรัฐบำลเลย แต่หำกตัดสิ นใจทำงำนแล้ว เงิ นทุกๆ บำทที่ตนเองหำมำได้เพิ่มขึ้น ก็จะได้รับเงิ น
โอนจำกรัฐบำลมำสมทบอีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งอัตรำที่รัฐบำลโอนให้จะค่อยๆ ลดลง และจะหมดลงเมื่อมีเงิ นได้พึง
ประเมินเกิน 50,000 บำท
หำกนำมำตรกำร NIT มำใช้ ผูม้ ีเงินได้ในช่ วงที่ 1 ก็จะมีแรงจูงใจให้ทำงำนมำกขึ้น เพรำะหำกตนเอง
ขยันขึ้น ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลมำกขึ้น และหำกยิง่ ทำงำนมำกขึ้นจนกระทัง่ ตนเองมีเงินได้มำกกว่ำ 15,000
บำท ก็จะได้รับเงินโอนจำกรัฐบำลมำสมทบอีก 5,000 บำท ดังนั้น มำตรกำร NIT จะสร้ำงแรงจูงใจที่ถูกต้องแก่
กำลังแรงงำนให้ตอ้ งขวนขวำยทำงำนมำกขึ้น (เพื่อให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน) โดยใช้งบประมำณไม่มำกนัก
เมื่อเทียบกับงบประมำณที่เกี่ ยวกับสวัสดิ กำรด้ำนอื่นๆ โดยมำตรกำร NIT ตำมข้อเสนอดังกล่ำว คำดว่ำจะใช้
งบประมำณทั้งสิ้ นประมำณ 7 หมื่นล้ำนบำท/ปี (ดูตำรำงที่ 25) และจะทำให้จำนวนคนจนในไทยมีจำนวนลดลง
อย่ำงน้อย 2.4 ล้ำนคน54 เท่ำกับว่ำคนจนในไทยจะลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 28

54

เป็ นจำนวนประชำกรที่มีรำยได้ระหว่ำง 25,000 - 30,000 บำท ซึ่งหำกได้รับเงินโอนอีก 5,000 บำท ก็จะทำให้มีรำยได้ไม่นอ้ ย
กว่ำเส้นควำมยำกจนที่ 30,000 บำท
116

ตารางที่ 25: จานวนผู้ได้ รับประโยชน์ และจานวนเงินโอนทีต่ ้ องใช้
ขั้นเงินได้
พึงประเมิน
ต่ากว่า 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
จานวนผู้ที่ได้ รับเงิน
โอน (% ของจานวน
ประชากร)
จานวนประชากร
ทั้งหมด

กรุงเทพฯ และ
3 จังหวัด
131,619
260,929
1,009,078
1,401,625
(10.1%)
13,854,612

ภาคกลาง
285,772
1,374,762
2,769,517
4,430,051
(31.4%)
14,112,188

จานวนประชากร (คน)
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
เฉียงเหนือ
373,713
916,464
1,812,556
3,818,600
2,992,601
5,005,548
5,178,870
9,740,612
(44.7%)
(51.0%)

ภาคใต้

ทั่วประเทศ

144,720
779,760
1,525,680
2,450,160
(28.4%)

1,707,568
7,266,847
11,776,744
20,751,158
(32.1%)

11,588,000

8,640,000

64,623,000

19,093,000

เงินโอนทั้งหมด
ที่ใช้ (บาท)
4,268,919,053
36,334,235,868
29,441,859,089
70,045,014,010

ที่มำ:

คำนวณโดยคณะผูว้ จิ ยั โดยใช้ขอ้ มูลรำยได้ของประชำกรจำกกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ.
2554 ส ำหรั บ ข้อ มู ล จ ำนวนประชำกรเป็ นข้ อ มู ล ณ กลำงปี 2556 จำกสถำบั น วิ จั ย ประชำกรและสั ง คม
มหำวิทยำลัยมหิ ดล
หมำยเหตุ: ตำรำงนี้เป็ นกำรคำนวณจำกประชำกรที่มีรำยได้ทุกช่วงอำยุ ดังนั้น จึงรวมถึงผูท้ ี่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี และเกิน 60 ปี ด้วย
(เนื่องจำกไม่สำมำรถจำแนกได้วำ่ ประชำกรในแต่ละช่วงเงินได้มีอำยุเท่ำใดบ้ำง) ดังนั้น จำนวนผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับเงิน
โอน (ซึ่งต้องมีอำยุระหว่ำง 15 ปี ถึง 60 ปี เท่ำนั้น) และจำนวนเงินโอนที่ตอ้ งใช้ คำดว่ำจะน้อยกว่ำในตำรำงเล็กน้อย

งบประมำณจำนวนประมำณ 7 หมื่นล้ำนบำทนี้ อำจเทียบเคียงได้กบั งบประมำณอื่นๆ เช่น งบประมาณ
แผนงานยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชน ซึ่ งตั้งงบประมำณเอำไว้ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็ นจำนวน
เงิน 69,754.7 ล้ำนบำท โดยงบประมำณตำมแผนงำนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภำพชี วิตของประชำชน
โดยพักหนี้ ครัวเรื อนของเกษตรกรรำยย่อย และผูม้ ีรำยได้นอ้ ย สนับสนุ นให้แรงงำนมีรำยได้เป็ นวันละไม่น้อย
กว่ำ 300 บำท และผูจ้ บกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี รำยได้เดือนละไม่นอ้ ยกว่ำ 15,000 บำท รวมทั้งจัดให้มีเบี้ยยัง
ชี พผูส้ ู งอำยุแบบขั้นบันได และให้มีมำตรกำรภำษีเพื่อลดภำระกำรลงทุนสำหรับประชำชน ได้แก่ บ้ำนหลังแรก
และรถยนต์คนั แรก55

55

โครงกำรมำตรกำรรถยนต์คนั แรกที่ระบุเอำไว้ในแผนงำนยกระดับคุณภำพชีวติ ของประชำชน ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 ตั้ง
งบประมำณเอำไว้ 5,280 ล้ำนบำท โดยงบประมำณสำหรับโครงกำรนี้จะคำบเกี่ยวระหว่ำงปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 ซึ่ง
ได้มีกำรประมำณกำรเอำไว้เมื่อปิ ดโครงกำร (วันที่ 31 ธันวำคม 2555) ว่ำ โครงกำรนี้จะต้องใช้งบประมำณทั้งสิ้นประมำณ 9 หมื่น
ล้ำนบำท
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4.3 ข้ อดีของ NIT หากนามาใช้ ในประเทศไทย
กำรนำระบบ NIT มำใช้ในประเทศไทยจะมีขอ้ ดีอย่ำงน้อย 9 ประกำร ดังนี้
1) NIT สามารถระบุผ้ ูรับประโยชน์ ได้ อย่ างตรงเป้าหมาย (Effectively Targeted) และเพิ่มเงิ นใน
กระเป๋ ำให้แก่ผทู ้ ี่มีรำยได้นอ้ ย โดยรัฐบำลสำมำรถดึงข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ของบุคคลจำกฐำนข้อมูลกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำประจำปี มำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรกำหนดเงื่อนไขรำยได้ (Means Test) ที่จะ
ใช้ระบุตวั ผูม้ ีรำยได้นอ้ ย เพื่อจำกัดจำนวนเฉพำะผูท้ ี่มีควำมเดือดร้อนมำกๆ เท่ำนั้น (Humphreys 2001) อีกทั้งยัง
เป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือแตกต่ำงกันไปตำมระดับรำยได้ ดังนั้น จึงช่วยให้ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้
ลดลง (Wind 2010) ทั้งนี้ กำรพิจำรณำ “รำยได้” ของบุคคลสำมำรถสะท้อนควำมยำกจนได้โดยตรง อันจะช่วย
ป้ องกันมิให้รัฐบำลต้องจัดสรรเงินให้แก่ครอบครัวที่ไม่สมควรได้รับควำมช่ วยเหลือ (ป้ องกันปั ญหำ Inclusion
Error) สิ่ งนี้ยอ่ มดีกว่ำกำรใช้เกณฑ์อื่นๆ ซึ่ งมิได้สะท้อนว่ำผูน้ ้ นั เป็ นคนจนจริ งๆ หรื อไม่ ดังเช่น กรณี ของประเทศ
ไทยที่ใช้เกณฑ์อำยุ 60 ปี ดังกรณี ของโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผสู ้ ู งอำยุ (เบี้ยยังชี พคนชรำ) ทั้งๆ ที่
ผูส้ ู งอำยุมิได้ยำกจนเสมอไป หรื อเกณฑ์ควำมเป็ นเกษตรกร 56 ทั้งๆ ที่เกษตรกรจำนวนมำกมีรำยได้สูงกว่ำผูท้ ี่อยู่
นอกภำคเกษตร
2) NIT ช่ วยให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการกระจายรายได้ ได้ โดยไม่ ส่งผลกระทบทางลบต่ อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปกติแล้ว กำรใช้เครื่ องมือทำงกำรคลังในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำมักจะส่ งผลทำให้
กำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจลดลง ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดสวัสดิกำรแก่ผวู ้ ำ่ งงำนมักเป็ นแรงจูงใจทำให้ผคู ้ นขี้เกียจ
มำกขึ้น (นัน่ คือ เลือกที่จะรอรับเงินจำกรัฐบำลดีกว่ำออกไปหำงำนทำ) หรื อกำรใช้ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่มี
โครงสร้ำงอัตรำก้ำวหน้ำมำกๆ ย่อมจะทำให้แรงจูงใจในกำรทำงำนลดลง ทั้งนี้ แบบจำลองเศรษฐกิจมหภำคของ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังได้ช้ ี วำ่ กำรดำเนิ นมำตรกำร NIT ตำมรู ปที่ 23 จะส่ งผลให้เศรษฐกิจไทยมีอตั รำกำร
เจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.4 จำกกรณี ฐำน และจะทำให้อตั รำกำรเติบโตของรำยได้รัฐบำลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
0.42 จำกกรณี ฐำนอีกด้วย
ทั้งนี้ NIT ช่วยส่ งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยผ่ำนกลไกที่สำคัญ 2 ประกำร คือ
2.1) NIT ช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้บุคคลเลือกที่จะทำงำน เนื่องจำก NIT เป็ นระบบ “Make Work Pay”
(กำรจ่ำยเงินให้แก่ผทู้ ำงำนเท่ำนั้น) ให้แก่แรงงำนที่มีทกั ษะต่ำ ดังนั้นทฤษฎีอุปทำนแรงงำนจึงคำดกำรณ์วำ่ NIT
จะสร้ำงแรงจูงใจทำให้มีผตู ้ ดั สิ นใจเข้ำมำเป็ นกำลังแรงงำน (Labour Force) มำกขึ้น (โปรดดู Eissa and Hoynes
56

เช่น ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 42 (15) บัญญัติยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำให้แก่ชาวนาที่มีเงินได้จำกกำรขำยข้ำวที่ตนและ
ครอบครัวทำเอง
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2004, 2006ก, 2006ข) กำรสร้ ำงแรงจูงใจให้บุคคลตัดสิ นใจทำงำนจะส่ งผลต่อเนื่ องทำให้บุคคลเหล่ำนี้ ได้ฝึก
ทักษะจำกกำรทำงำน และในระยะยำวแล้วก็จะทำให้รำยได้รัฐบำลเพิ่มขึ้นในที่ สุด ลักษณะของ NIT เช่ นนี้
แตกต่ ำ งจำกโครงกำรสวัส ดิ ก ำรกำรว่ำ งงำน ซึ่ งมัก สร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลตัด สิ น ใจไม่ ท ำงำนเพื่ อ รอรั บ
ผลประโยชน์จำกรัฐบำล
2.2) NIT เป็ นกำรโอนเงิ นไปยังผูม้ ีรำยได้น้อย ซึ่ งมีควำมโน้มเอียงหน่ วยสุ ดท้ำยในกำรบริ โภค
(Marginal Propensity to Consume: MPC) สู ง โดยผูม้ ีรำยได้นอ้ ยมักจะนำเงิ นโอนที่ตนเองได้รับไปจับจ่ำยใช้
สอยเกื อบหมด อันจะเกิ ดผลทวีคูณ (Multiplier Effect) ในกำรสร้ ำงควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิ จ อีกทั้งยัง
ส่ งผลพลอยได้ทำให้รัฐบำลสำมำรถจัดเก็บภำษีจำกฐำนกำรบริ โภค (เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ได้สูงขึ้น
3) NIT ช่ วยลดต้ นทุ นในการบริ หารจั ด การ (Administrative Cost) โดยปกติ แล้ว กำรจ่ ำ ยเงิ น
สวัสดิ กำรจำกส่ วนกลำงไปยังแต่ละท้องที่ในระบบรำชกำรจะต้องมีกำรดำเนิ นกำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำที่
ซับซ้อนและมีข้ นั ตอนยำว ทำให้ควำมช่ วยเหลื อไปถึ งมือผูร้ ับล่ำช้ำและอำจไม่ทวั่ ถึ ง เพรำะประสบปั ญหำกำร
รั่วไหลในขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แต่ระบบ NIT สำมำรถทำได้โดยสะดวกผ่ำนกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำร
เงินได้บุคคลธรรมดำ แล้วถ้ำบุคคลใดมีสิทธิ ได้รับเงินโอน รัฐก็สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือโดยกำรจ่ำยเช็คหรื อ
โอนเงิ นไปยังบุคคลนั้นๆ โดยตรง ลักษณะดังกล่ำวย่อมเป็ นกำรลดจำนวนหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดสรร
เงินสวัสดิกำร ทำให้ข้ นั ตอนกำรดำเนินกำรของทำงรำชกำรสั้นลงและมีควำมรั่วไหลน้อย ตัวอย่ำงเช่น หน่วยงำน
จัดเก็บภำษีของประเทศสหรัฐอเมริ กำเคยทำกำรประเมินว่ำ ต้นทุนในกำรบริ หำรจัดกำรคิดเป็ นเพียงร้อยละ 0.5
ของเงิน NIT ที่โอนไปยังประชำชนเท่ำนั้น (Internal Revenue Service 2003) ในทำงตรงข้ำม โครงกำรสวัสดิกำร
สังคมอื่นๆ กลับมีตน้ ทุนในกำรบริ หำรจัดกำรสู งถึง ร้อยละ 16 ของเม็ดเงินที่โอนไปยังประชำชน (Eissa and
Hoynes 2009)
4) NIT เป็ นการโอนเงินสด ซึ่ งอำจถือว่ำเป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือที่ถูกใจผูม้ ีรำยได้นอ้ ยมำกที่สุด และ
เขำสำมำรถตัดสิ นใจด้วยตนเองว่ำ เขำจะนำเงินดังกล่ำวไปใช้อะไร อย่ำงไร
5) NIT ไม่ บิดเบือนกลไกตลาด ซึ่ งต่ำงกับกรณี ที่รัฐบำลดำเนิ นกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
กระจำยรำยได้โดยวิธีกำรอื่นๆ เช่น กำรกำหนดค่ำจ้ำงขั้นต่ำ กำรอุดหนุนสิ นค้ำเกษตร
6) NIT เป็ นสิ ทธิของผู้มีรายได้ น้อยมิใช่ การสงเคราะห์ กล่ำวคือ NIT ซึ่ งเป็ นกำรโอนเงินแก่ผมู ้ ีรำยได้
น้อยผ่ำนระบบภำษีจะช่วยลดควำมน่ำรังเกียจ (Stigma) ซึ่ งอำจเกิดขึ้นในกรณี ที่ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ยบุคคลนั้นๆ ต้องไป
ติดต่อกับหน่วยงำนทำงด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ซึ่ งมักจะต้องมีกำรกรอกแบบฟอร์ มและอำจต้องถูกสัมภำษณ์โดยนัก
สังคมสงเครำะห์ นัน่ คือ ปรัชญำที่อยูเ่ บื้องหลังของ NIT มิได้มองว่ำ กำรจัดสรรสวัสดิกำรเป็ นกำรสงเครำะห์และ
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บรรเทำทุกข์ แต่เป็ นกำรยอมรับแนวคิดของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ ด้วยเหตุน้ ี ภำยใต้ระบบ NIT ผูม้ ีรำยได้นอ้ ย
จะรู ้สึกมีเกียรติมำกขึ้นและมีควำมพึงพอใจกับกำรดูแลเอำใจใส่ ที่ได้รับจำกรัฐบำลมำกขึ้น
7) NIT ช่ วยลดความยากจนในสั งคม ตัวอย่ำงเช่น EITC ในสหรัฐอเมริ กำเป็ นเครื่ องมือที่ สำคัญในกำร
แก้ไขปั ญหำควำมยำกจน ซึ่ งงำนวิจยั ของ Llobrera และ Zahradnik (2004) ได้ศึกษำพบว่ำ EITC เป็ นโครงกำรที่
ประสบผลส ำเร็ จมำกที่ สุดในกำรลดควำมยำกจนเมื่ อเที ย บกับ โครงกำรอื่ นๆ ของรั ฐบำล นอกจำกนี้ Meyer
(2007) ได้คำนวณผลของ EITC ต่อกำรลดควำมยำกจน โดยแบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
วิธีแรกเป็ นกำรคำนวณรำยได้เฉลี่ยเปรี ยบเทียบระหว่ำงกรณี ที่มี EITC กับกรณี ที่ไม่มี EITC พบว่ำ
สำหรับครอบครัวที่มีแม่คนเดียว (Single Mother) ซึ่ งมีรำยได้ระหว่ำง 6,000 ถึง 12,000 ดอลลำร์ สหรัฐนั้น กำรมี
EITC ทำให้มีรำยได้เฉลี่ ยเพิ่มขึ้ นประมำณร้ อยละ 9.5 ในขณะที่ ครอบครั วที่แม่คนเดี ยวซึ่ งมี รำยได้ระหว่ำง
12,000 ถึง 20,000 ดอลลำร์ สหรัฐนั้น กำรมี EITC ทำให้มีรำยได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 16.6
วิธีที่สองเป็ นกำรคำนวณว่ำ EITC ทำให้ประชำกรหลุดพ้นจำกเส้นควำมยำกจนได้หรื อไม่เพียงใด
ผลกำรคำนวณพบว่ำ EITC ทำให้ประชำชน 3.7 ล้ำนคนมีรำยได้สูงกว่ำเส้นควำมยำกจน โดยจำนวนคนจนลดลง
ถึงร้อยละ 14 และจำนวนเด็กยำกจนลดลงมำกถึงร้อยละ 18
8) NIT ช่ วยทาให้ รัฐบาลไทยมีฐานข้ อ มูลของผู้มีรายได้ น้อย เพรำะกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้
เป็ นเงื่อนไขสำคัญในกำรได้รับ NIT อันจะทำให้รัฐบำลสำมำรถทรำบรำยได้ของประชำชนได้ กำรที่ผมู้ ีรำยได้
น้อยเข้ำมำยื่นแบบแสดงรำยกำรเงิ นได้บุคคลธรรมดำมำกขึ้นก็จะช่ วยในกำรวำงระบบฐำนข้อมูลและพัฒนำ
กลไกในกำรนำภำคนอกระบบ (Informal Sector) เข้ำสู่ ระบบภำษีในที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเศรษฐกิ จนอก
ระบบขนำดใหญ่มำกโดยมีขนำดใหญ่เป็ นลำดับที่ 7 ของโลก หรื อร้อยละ 57.2 ของ GDP (Schneider, Buehn,
and Montenegro 2010) ขณะเดียวกันจำกผูม้ ีงำนทำทั้งสิ้ น 39.6 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2555 นั้น เป็ นแรงงำนนอก
ระบบจำนวน 24.8 ล้ำนคน (หรื อร้อยละ 62.6) และที่เหลือเป็ นแรงงำนในระบบ 14.8 ล้ำนคน (หรื อร้อยละ 37.4)
ซึ่ งแรงงำนเหล่ ำ นี้ เป็ นผู ้ท ำงำนที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ควำมคุ ้ม ครองและไม่ มี ห ลัก ประกัน ทำงสั ง คมจำกกำรท ำงำน
(สำนักงำนสถิติแห่งชำติ 2555)
ลักษณะดังกล่ำวเป็ นข้อจำกัดในกำรขยำยฐำนภำษี อย่ำงไรก็ตำม กำรนำ NIT มำใช้จะเป็ นกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้แรงงำนนอกระบบเข้ำมำยื่นแบบแสดงรำยกำรเงิ นได้บุคคลธรรมดำมำกขึ้น (เพรำะเขำเหล่ำนี้ จะ
ได้รับผลประโยชน์จำก NIT) จึงช่วยในกำรขยำยฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของไทย ซึ่ งต่อมำหำกแรงงำนเข้ำ
มำอยู่ใ นระบบแล้ว รั ฐ บำลก็ จ ะสำมำรถจัด เก็ บ รำยได้ไ ด้สู ง ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลนั้น ๆ มี ร ำยได้สู ง ขึ้ นในอนำคต
ขณะเดี ยวกันรั ฐบำลก็ส ำมำรถกำหนดนโยบำยเพื่อช่ วยเหลื อผูม้ ี รำยได้น้อยและผูด้ ้อยโอกำสได้ถู กต้องและ
เหมำะสม
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9) NIT สามารถเข้ ามาแทนที่หรื อใช้ ควบคู่กับโครงการสวัสดิการต่ างๆ ได้ ซึ่ งโครงกำรเหล่ำนี้ อำจเป็ น
โครงกำรที่ซ้ ำซ้อนกัน ขณะเดี ยวกันนอกจำกผูม้ ีรำยได้น้อยแล้ว คนชั้นกลำงและผูม้ ี รำยได้สูงก็มกั จะได้รับ
ประโยชน์โครงกำรสวัสดิกำรต่ำงๆ ไปพร้อมกันด้วย ซึ่ งในอดีตนั้น Friedman (1962) เสนอว่ำ NIT ควรนำมำใช้
แทนที่นโยบำยกำรกำหนดค่ำจ้ำงขั้นต่ำ เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี ของไทยอำจนำ NIT มำใช้ทดแทนสวัสดิกำรในรู ป
ของเงินสงเครำะห์ผมู้ ีรำยได้นอ้ ยและไร้ที่พ่ ึง57 เนื่องจำกมีวตั ถุประสงค์คล้ำยคลึงกัน

4.4 ข้ อจากัดของ NIT
จำกคุ ณลักษณะของ NIT ที่ อธิ บำยไปข้ำงต้นจะเห็ นได้ว่ำ เครื่ องมื อทำงภำษีสำมำรถนำมำใช้เป็ น
เครื่ องมือในกำรโอนเงินไปยังกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้นอ้ ยได้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัดที่สำคัญของกำรนำระบบ
NIT มำใช้มีดงั นี้
1) กำรกำหนดเงื่อนไขว่ำจะโอนเงินให้แก่ผทู้ ี่ทำงำนเท่ำนั้น ทำให้ครอบครัวที่ยำกจนที่สุด (ซึ่ งสมำชิก
ในครอบครัวไม่มีงำนทำ) ไม่ได้รับประโยชน์จำกระบบ NIT นี้
2) กำรนำ NIT มำใช้อำจเป็ นกำรสร้ำงภำระให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและ
พิสูจน์รำยได้ของบุคคล ตัวอย่ำงเช่น ในกรณี ของสหรัฐอเมริ กำนั้น Internal Revenue Service มีหน้ำที่ตอ้ งทำกำร
ตรวจสอบเงื่ อนไขเกี่ ยวกับบุตร (โดยบุตรต้องอำศัยอยู่กบั ผูเ้ สี ยภำษีเกิ นกว่ำ 6 เดือน จึงจะมีสิทธิ ได้รับ EITC)
นอกจำกนี้ หำกนำ NIT มำใช้ในกรณี ของไทย อำจก่อให้เกิ ดภำระเพิ่มขึ้นต่อกรมสรรพำกรในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของระดับเงินได้ของผูท้ ี่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำ ทั้งนี้ เพรำะบุคคลผูจ้ ะเข้ำมำยื่น
แบบฯ เพิ่มขึ้นจำกกำรนำ NIT มำใช้ ก็เป็ นที่คำดหมำยได้วำ่ ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นผูม้ ีรำยได้ต่ำที่เป็ นแรงงำนนอก
ระบบ ทำให้กำรตรวจสอบเงินได้ที่แท้จริ งของบุคคลกลุ่มนี้เป็ นไปได้ค่อนข้ำงยำก ทั้งนี้ เพื่อทำให้ปัญหำดังกล่ำว
57

สวัสดิกำรสงเครำะห์ครอบครัวผูม้ ีรำยได้นอ้ ยและไร้ที่พ่ งึ มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำ
ด้วยกำรสงเครำะห์ครอบครัวผูม้ ีรำยได้นอ้ ยและผูไ้ ร้ที่พ่ ึง พ.ศ. 2552 ซึ่ งกำหนดให้ควำมช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บำทต่อ
ครอบครัว และช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว/ปี งบประมำณ ตำมรำยกำรดังนี้
1) ค่ำเครื่ องอุปโภคบริ โภค และหรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพตำมควำมจำเป็ น
2) ค่ำรักษำพยำบำล เช่น ค่ำยำ ค่ำอุปกรณ์กำรรักษำ ค่ำอำหำร ที่โรงพยำบำลหรื อสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรสั่ง และ
รวมถึงค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ระหว่ำงติดต่อรักษำพยำบำล เท่ำที่จำเป็ น เว้นแต่ในกรณี ได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
อื่น
3) ค่ำซ่อมแซมที่อยูอ่ ำศัยเท่ำที่จำเป็ น
4) ช่วยเหลือเงินทุนประกอบอำชีพ รวมถึงกำรรวมกลุ่ม
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เบำบำงลง คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ำ จำเป็ นต้องอำศัยควำมร่ วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงาน
ที่ทาหน้ า ที่ดู แลสวัส ดิก าร หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ส ารวจหรื อ ทาส ามะโนประชากร และองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สำมำรถทรำบข้อมูลสถำนะของบุคคลได้ใกล้เคียงควำมเป็ นจริ งมำกที่สุด
โดยสรุ ปแล้ว ในทิศทำงที่ประเทศไทยจะมุ่งสู่ ควำมเป็ นรัฐสวัสดิกำรมำกขึ้น รัฐบำลไทยอำจพิจำรณำ
นำ NIT มำใช้ประกอบกับระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในปั จจุบนั โดย NIT เป็ นกำรรวมระบบภำษีและระบบ
สวัสดิกำรเข้ำด้วยกัน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรระบุตวั ผูส้ มควรได้รับกำรช่วยเหลือ (Targeting for the Poor) หรื อ
ก็คือเป็ นกำรนำวิธีกำรกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรำยได้ (Means Test) มำใช้ในขณะเดียวกันกับกำรโอนเงินสดไป
ยังกลุ่มบุคคลที่ยำกจนและสมควรได้รับเงินช่วยเหลืออย่ำงแท้จริ ง ดังนั้น NIT จึงสำมำรถเข้ำมำแทนที่หรื อใช้
ควบคู่กบั ระบบสวัสดิกำรในปั จจุบนั ได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในกำรบริ หำรจัดกำร (Administrative Cost) ไม่
บิดเบือนกลไกตลำด ช่วยขยำยฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของไทย และเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ผลในกำร
แก้ไขปั ญหำควำมยำกจนในที่สุด
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บทที่ 5
ประเด็นทางกฎหมายในการนา NIT มาใช้ ในประเทศไทย
บทนี้ เป็ นกำรศึกษำถึ งประเด็นทำงกฎหมำยและแนวทำงในกำรแก้ไขกฎหมำยหำกนำ NIT มำใช้ใน
ประเทศไทย โดยประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกอธิ บำยถึ งหลักกำรในกำรแก้ไขกฎหมำยภำษีอำกร และ
ส่ วนที่สองเป็ นกำรพิจำรณำถึงข้อกฎหมำยเกี่ยวกับเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรนำ NIT มำใช้

5.1 หลักการทัว่ ไปในการแก้ไขกฎหมายภาษีอากร
การตรากฎหมาย หมำยถึง กำรออกกฎหมำยเพื่อบังคับใช้ ซึ่ งเป็ นอำนำจหน้ำที่ หลักของรัฐสภำภำยใต้
หลักกำรกำรบริ หำรและปกครองประเทศที่จำเป็ นต้องมีกำรจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เสรี ภำพ ควำมเสมอ
ภำค และควำมเป็ นธรรมของประชำชนในสังคม อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคมเพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์สุขส่ วนรวมร่ วมกัน ซึ่ งคำว่ำ “กฎหมำย” ภำยใต้ระบบกฎหมำยไทยได้จดั แบ่ง
ล ำดับ ศัก ดิ์ ออกเป็ น 7 ชั้ น โดยอำจจัด เรี ยงได้ ดัง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ พระรำชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
พระรำชบัญ ญัติ พระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎี ก ำ กฎกระทรวง และข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น 58 (ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 2544) โดยกฎหมำยที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ำย่อมไม่สำมำรถขัดหรื อแย้งกับกฎหมำยที่มีศกั ดิ์
สู งกว่ำได้
หำกรัฐบำลต้องกำรให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยภำษีเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคมภำยใต้มำตรกำร NIT นั้น สำมำรถกระทำภำยใต้แนวทำงนโยบำยทำงเศรษฐกิจที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 84 (4) และ (6) ที่ได้บญั ญัติหลักกำรว่ำ รัฐสำมำรถควบคุมและรักษำวินัยทำงกำรเงิ นเพื่อสนับสนุ น
เสถียรภำพและควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอำจปรับปรุ งระบบกำรจัดเก็บภำษีอำกรให้มี
ควำมเป็ นธรรมและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสังคม
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยเพื่อใช้บงั คับนั้น หำกเป็ นกรณี ที่ไม่เคยมีกำรตรำกฎหมำยในเรื่ องดังกล่ำว
มำก่อนก็สำมำรถตรำกฎหมำยฉบับใหม่ข้ ึนใช้บงั คับ แต่หำกเป็ นกรณี ที่มีกำรตรำกฎหมำยในเรื่ องดังกล่ำวมำก่อน
แล้ว ก็ตอ้ งพิจำรณำว่ำกำรยกร่ ำงกฎหมำยฉบับใหม่น้ นั จะกระทบในหลักกำรและเหตุผลของกฎหมำยที่มีผล
บังคับใช้อยูห่ รื อไม่ หำกกฎหมำยฉบับใหม่มีหลักกำรที่แตกต่ำงก็จะต้องมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกกฎหมำย
58

เช่น ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหำนครและข้อบัญญัติเมืองพัทยำ
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ที่ใช้บงั คับอยู่ และในกำรกำหนดรู ปแบบและดำเนิ นกำรยกร่ ำงกฎหมำยก็ตอ้ งพิจำรณำประกอบด้วยว่ำ กฎหมำย
ที่จะดำเนินกำรยกร่ ำงนั้น เป็ นกฎหมำยในลำดับศักดิ์ใด เนื่ องจำกหำกเป็ นกำรยกร่ ำงแก้ไขกฎหมำยที่มีผลบังคับ
ใช้ ย่อมมีผลเป็ นกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงกฎหมำยฉบับนั้นไปโดยปริ ยำย ซึ่ งกฎหมำยกำหนดให้กำรแก้ไขใน
กรณี ดงั กล่ำวสำมำรถกระทำได้ในกฎหมำยที่มีลำดับศักดิ์เท่ำกัน หรื อที่ลำดับศักดิ์สูงกว่ำเท่ำนั้น โดยกฎหมำยที่มี
ลำดับศักดิ์ต่ำกว่ำย่อมไม่สำมำรถแก้ไขฉบับที่สูงกว่ำได้ (สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 2554)
ดังนั้น การแก้ ไขประมวลรัษฎากรจึงต้ องกระทาในรู ปแบบการยกร่ างพระราชบัญญัติเท่ านั้น เนื่องจำก
ประมวลรัษฎำกรมีลำดับขั้นของกฎหมำยอยูใ่ นลำดับพระรำชบัญญัติ เมื่อรัฐบำลต้องกำรแก้ไขประมวลรัษฎำกร
จึงจำเป็ นต้องยกร่ ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกรเป็ นรำยฉบับไป อย่ำงไรก็ดี หำกกำรแก้ไข
ประมวลรัษฎำกรนั้นเป็ นกำรแก้ไขในประเด็นกำรลดหรื อยกเว้นอัตรำภำษี อำจทำโดยกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ยกเว้นหรื อลดได้ โดยมำตรำ 3 แห่ งประมวลรัษฎำกรได้วำงหลักว่ำ บรรดำรัษฎำกรประเภทต่ำงๆ ที่ได้เรี ยกเก็บ
ตำมประมวลรัษฎำกรนี้ อำจมีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำยกเว้นหรื อลดได้ และหำกต่อมำรัฐบำลประสงค์จะยกเลิก
หรื อเปลี่ ยนแปลงมำตรกำรดังกล่ำวย่อมต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำอีกฉบับเพื่อยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงพระรำช
กฤษฎีกำฉบับเดิมนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมที่ได้บญั ญัติไว้ในมำตรำ 3 วรรคท้ำยแห่งประมวลรัษฎำกร
ในกรณี ตำมมำตรำ 3 นี้ อำจอธิ บำยได้ว่ำ โดยทัว่ ไปนั้นฝ่ ำยบริ หำรมีอำนำจในกำรกำหนดหรื อบัญญัติ
อนุบญั ญัติหรื อรำยละเอี ยดของกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ไม่มีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิออกกฎหมำยแม่บท ดังนั้น
ในกรณี กำรแก้ไขหลักกำรและเหตุผลในกำรจัดเก็บภำษี ฝ่ ำยบริ หำรมิอำจทำได้โดยลำพัง เพรำะเป็ นหลักกำรที่
จำเป็ นต้องได้รับกำรอนุมตั ิเห็นชอบของฝ่ ำยนิติบญั ญัติ หรื ออำจกล่ำวได้อีกนัยว่ำ ในกำรตรำกฎหมำยแม่บทที่ได้
ผ่ำนสภำไปแล้วนั้น ฝ่ ำยนิ ติบญั ญัติได้พิจำรณำเห็นชอบเนื้ อหำและหลักกำรที่เป็ นสำระสำคัญไว้แล้ว หำกมีกำร
แก้ไขในรำยละเอียดบำงประกำรในภำยหลัง เช่น กำรยกเว้นหรื อปรับลดอัตรำภำษี จึงเห็นสมควรให้เป็ นอำนำจ
ของฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรตรำพระรำชกฤษฎี ก ำ (ที่ มี ล ำดับ รองกว่ำ กฎหมำยในระดับ ประมวลกฎหมำยหรื อ
พระรำชบัญญัติ) เพื่อออกอนุบญั ญัติในกำรลดอัตรำภำษีตำมเพดำนอัตรำกำรลดภำษีที่ฝ่ำยนิติบญั ญัติได้อนุมตั ิใน
หลักกำรไว้แล้ว จึงถือเป็ นกำรกระทำโดยชอบภำยใต้หลักกำรแบ่งแยกองค์กรของผูใ้ ช้อำนำจ

5.2 ประเด็นทางด้ านกฎหมายทีต่ ้ องพิจารณาในกรณีการนา NIT มาใช้ ในประเทศไทย
5.2.1 ประเด็นการแก้ไขประมวลรัษฎากร
ตำมหลักกำรที่ ได้กล่ำวมำข้ำงต้น กำรแก้ไขประมวลรั ษฎำกรเพื่อให้สอดรับกับมำตรกำร NIT นั้น
อำจทำได้โดยกำรพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 3 ประกำร ดังนี้
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ประกำรแรก มำตรกำร NIT สำมำรถตรำเป็ นกฎหมำยในรู ป แบบพระรำชบัญ ญัติ เ พื่ อ รองรั บ
หลักกำร NIT โดยเป็ นอำนำจของกระทรวงกำรคลังในกำรออกกฎ ระเบียบ หรื อกฏหมำยลำดับรองในรู ปแบบ
ต่ำงๆ เพื่อให้กำรบังคับใช้มำตรกำร NIT ดำเนิ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก NIT มีหลักกำร
และเหตุผลที่แตกต่ำงกับหลักกำรในกำรจัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำที่บญั ญัติไว้ในประมวลรัษฎำกร จึงอำจ
ดำเนิ นกำรยกร่ ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลรั ษฎำกรอี กฉบับเพื่อแก้ไขบำงหลักกำรในประมวล
รัษฎำกร เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มให้กำรบังคับใช้และกำรตีควำมในกฎหมำยทั้งสองฉบับมีควำมสอดคล้องตรงกัน
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง หลัก กำรและข้อ ก ำหนดในส่ ว นของกำรยื่ น แบบรำยกำรเงิ น ได้บุ ค คลธรรมดำ เช่ น
มำตรกำร NIT ได้กำหนดให้บุคคลมีหน้ำที่ยื่นรำยกำรเกี่ ยวกับเงิ นได้พึงประเมิ นตั้งแต่รำยได้บำทแรก ซึ่ งเป็ น
หลักกำรที่แตกต่ำงกับหลักกำรในมำตรำ 56 แห่ งประมวลรัษฎำกรที่ได้กำหนดให้บุคคลทุกคนมีหน้ำที่ตอ้ งยื่น
รำยกำรเกี่ ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่ำงปี ภำษีที่ล่วงมำแล้ว ในสี่ กรณี อันได้แก่ กรณี ไม่มีสำมี
หรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 30,000 บำท กรณี ไม่มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึง
ประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะตำมมำตรำ 40(1) ประเภท กรณี มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี
ภำษีที่ล่วงมำแล้วเกิน 60,000 บำท หรื อกรณี มีสำมีหรื อภริ ยำและมีเงินได้พึงประเมินในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วเฉพำะ
ตำมมำตรำ 40 (1) ประเภทเดียวเกิน 100,000 บำท
ประกำรที่สอง กำรยกร่ ำงแก้ไขเพิม่ เติมหรื อยกเลิกกฎหมำยที่บงั คับใช้น้ ี ผูป้ ระสงค์ยกร่ ำงจำเป็ นต้อง
คำนึงถึงรู ปแบบและกำรดำเนิ นกำรในยกร่ ำงกฎหมำย โดยจะต้องพิจำรณำว่ำ กฎหมำยที่บงั คับใช้อยูท่ ี่จะทำกำร
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น เป็ นกฎหมำยในลำดับศักดิ์ใด เนื่ องจำกในกำรแก้ไขจะสำมำรถกระทำได้ในกฎหมำยที่มีลำดับ
ศักดิ์ เท่ำกัน หรื อที่ลำดับศักดิ์ สูงกว่ำเท่ำนั้น ทั้งนี้ กฎหมำยที่มีลำดับศักดิ์ ต่ำกว่ำย่อมไม่สำมำรถแก้ไขฉบับที่สูง
กว่ำ ได้ ในกรณี น้ ี ประมวลรั ษ ฎำกรมี ลำดับศัก ดิ์ อยู่ในชั้นกฎหมำยระดับ พระรำชบัญญัติ ดังนั้นกำรแก้ไ ขจึ ง
จำเป็ นต้องตรำกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติเช่ นกัน ซึ่ งต้ องตรากฎหมายในรู ปแบบพระราชบัญญัติแก้ ไข
และเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร ทั้งนี้ กรณี ดงั กล่ำวไม่อำจตรำเป็ นพระรำชกฤษฎี กำโดยให้เป็ นอำนำจของฝ่ ำย
บริ หำรได้ เนื่องจำกมิใช่กรณี ลดหรื อยกเว้นอัตรำอำกรตำมที่บญั ญัติไว้ในมำตรำ 3 แห่งประมวลรัษฎำกร
ประกำรสุ ดท้ำย ในกำรยกร่ ำงกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติน้ นั ผูย้ กร่ ำงหรื อหน่วยงำนผูท้ ำกำร
ยกร่ ำงจำเป็ นต้องตรวจสอบตำมขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรยกร่ ำงกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ โดย
จะต้องทำกำรตรวจสอบควำมจำเป็ นในกำรตรำกฎหมำย ตำมระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และกำรเสนอเรื่ องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 นอกจำกนี้ในกำรตรำกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติยงั ต้องทำกำรชี้ แจงตำมหลักเกณฑ์
ในกำรตรวจสอบควำมจำเป็ นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ เพื่อจัดท ำสรุ ปสำระสำคัญของหลักกำรในกำรร่ ำ ง
พระรำชบัญ ญัติ และให้ จ ัด ท ำตำรำงเปรี ย บเที ย บในกรณี แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ งกฎหมำยในระดับ
พระรำชบัญญัติที่บงั คับใช้อยูเ่ ดิมด้วย
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5.2.2 การกาหนดความหมายของ “เงินได้ เนื่องจากการทางาน” (Earned Income หรือ Active Income)
เนื่องจำกมำตรกำร NIT จะกำหนดให้เงินได้เนื่ องจำกกำรทำงำน (Earned Income) เป็ นเงินได้ตำม
ควำมหมำยที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังนั้น ในกำรนิ ยำมคำว่ำ “เงินได้” ภำยใต้มำตรกำรดังกล่ำวจึงไม่อำจรวม
เงิ นได้ทุ ก ประเภทตำมควำมในมำตรำ 40 แห่ ง ประมวลรั ษ ฎำกรได้ เพรำะเงินได้ เนื่องจากการทางานนั้ น
หมายความถึ งเงินได้ ประเภทที่เป็ นค่ า ตอบแทน หรื อ จากการใช้ น้า พักน้า แรงจากการทางานหรื อประกอบ
สั มมาชีพ ซึ่งโดยสภาพจะต้ องเป็ นรายได้ ที่เป็ นผลตอบแทนโดยตรงทางกายภาพจากการลงมือประกอบการงาน
นั้นๆ (Active Income) โดยไม่คำนึ งว่ำงำนที่ ทำดังกล่ ำวจะมี ลกั ษณะเป็ นงำนประจำหรื อมี ลกั ษณะเป็ นงำน
ชัว่ ครำว หรื อที่เป็ นไปตำมสัญญำจ้ำงแรงงำน หรื อกำรว่ำจ้ำงในลักษณะใดๆ อันกำรทำงำนในลักษณะเช่นว่ำนั้น
ย่อมก่อให้เกิดผลตอบแทนจำกกำรเข้ำทำงำนดังกล่ำว ทั้งนี้ เงินได้จำกกำรทำงำน ย่อมหมำยรวมถึงเงินได้จำกกำร
ประกอบธุ รกิจกำรงำนของตนเองด้วย
ดังนั้น หำกพิจำรณำตำมควำมในประมวลรัษฎำกรแล้ว เงิ นได้เนื่ องจำกกำรทำงำนย่อมเป็ นไปตำม
นิยำมของมำตรำ 40 แห่ งประมวลรัษฎำกร โดยเงินได้เนื่ องจำกกำรทำงำนอำจครอบคลุมในส่ วนนิ ยำมของคำว่ำ
“เงินได้” ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ประกำรแรก เงินได้ตำมควำมในมำตรำ 40 (1) เงินได้ จากการจ้ างแรงงาน และ 40 (2) เงินได้ ที่ได้ รับ
เนื่องจากการงานที่ทา โดยเงินได้ตำม (1) และ (2) นั้น ให้ตีควำมรวมถึ ง ค่ำจ้ำง เงิ นเดื อน เบี้ ยเลี้ ยง โบนัส
บำเหน็ จ บำนำญ ค่ำเช่ ำ ค่ำนำยหน้ำ ค่ำเบี้ ยประชุ ม ทั้งนี้ ในกำรประเมิ นรำยได้ย่อมให้รวมถึ งทรั พย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ใดอันอำจคำนวณเป็ นเงิ นได้ที่ได้รับจำกหน้ำที่ หรื อตำแหน่ งหน้ำที่ กำรงำนนั้นด้วย เช่ น เงิ น
ช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนที่ได้อำศัยอยูโ่ ดยมิตอ้ งจ่ำยค่ำเช่ำ และค่ำภำษีที่นำยจ้ำงได้ชำระให้ลูกจ้ำงไปก่อนในปี ภำษีน้ นั
ด้วยเช่นกัน
ประกำรที่สอง เงินได้เนื่องจำกกำรทำงำนยังหมำยรวมถึงกรณี ของเงินได้ตำมมำตรำ 40 (6) ซึ่ งเป็ น
กรณี ของเงินได้เนื่องจำกกำรทำงำนที่ผมู้ ี เงินได้ได้รับจำกการประกอบวิชาชี พอิสระ ซึ่ งตำมกฎหมำยได้กำหนด
วิชำชีพอิสระไว้ท้ งั หมด 6 ประเภท ได้แก่ วิชำชีพกฎหมำย กำรประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถำปั ตยกรรม กำร
บัญชี กำรประณี ตศิลปกรรม หริ อวิชำชีพอิสระอื่นตำมที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำหนดไว้
ประกำรที่ ส ำม เงิ นได้จำกการรั บเหมาที่ผ้ ู รับ เหมาต้ องลงทุนจั ด สั มภาระในส่ วนส าคั ญนอกจาก
เครื่องมือตามความในมาตรา 40 (7) อย่ำงไรก็ดี กำรประกอบอำชี พใน (7) นี้ เป็ นเรื่ องของกำรตีควำมตำมแนวคำ
พิพำกษำฎีกำ59 โดยอำจสรุ ปได้วำ่
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- หำกเป็ นกำรรับเหมำงำนเพียงคนเดียว โดยเหมำทั้งค่ำแรงและค่ำวัสดุอุปกรณ์ เงินได้ที่ได้รับจะถือ
เป็ นเงินได้ประเภทที่ (7)
- หำกเป็ นกำรเหมำเฉพำะค่ำแรง แต่ส่วนวัสดุอุปกรณ์ผวู ้ ำ่ จ้ำงเป็ นผูอ้ อก เงินค่ำแรงที่ได้น้ นั จะเป็ น
เงินได้ที่ได้รับเนื่องจำกกำรงำนที่ทำตำมควำมในมำตรำ 40 (2)
- หำกเป็ นกรณี ผรู ้ ับเหมำจัดหำคนงำนมำเอง โดยเป็ นผูจ้ ่ำยค่ำแรงงำนให้แก่คนงำนด้วยตัวเองแล้ว
นั้น เงินได้ที่ได้รับจำกกำรจ้ำงเหมำดังกล่ำว จะเป็ นเงินได้จำกธุ รกิจพำณิ ชย์ตำมควำมในมำตรำ 40 (8)
ประกำรสุ ดท้ำย เงินได้ตำมมาตรา 40 (8) เป็ นเงิ นได้ประเภทที่ได้มำจำกการประกอบธุ รกิจ การ
พาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ งหรื อการอื่นนอกจากที่ได้ ระบุไว้ ในประเภท (1) – (7) ดังนั้น กำร
ประกอบกำรงำนใด หำกมี เงิ นได้เกิ ดขึ้ นเนื่ องจำกกำรทำงำน และกรณี มิอำจปรั บได้ตำมมำตรำที่ ได้กล่ ำวมำ
ข้ำงต้น กฎหมำยจัดให้เงินได้ประเภทนั้นเป็ นเงินได้ประเภท (8) อย่ำงไรก็ดี กำรปรับใช้มำตรำนี้ ของศำลนั้น มิได้
ปรั บ ใช้ก ับ เงิ นได้ป ระเภทที่ เ ป็ นผลตอบแทนโดยตรงทำงกำยภำพจำกกำรลงมื อ ประกอบกำรงำน (Active
Income) เท่ำนั้น แต่ ให้ตีควำมรวมถึ งกรณี ต่ำงๆ ที่ ผูเ้ สี ยภำษี มีเงิ นได้เกิ ดขึ้ น แต่มิ อำจพิสู จน์ได้ว่ำเงิ นได้พึ ง
ประเมินที่ได้รับมำนั้นจัดอยู่ในเงินได้ประเภทใด เช่ น ในกรณี กำรนำเช็คเข้ำธนำคำร แต่โจทก์อำ้ งว่ำเป็ นเช็คที่
ได้รับจำกกำรชำระหนี้เงินที่ได้ให้ยมื ไป แต่โจทก์มิอำจพิสูจน์ตวั ผูย้ ืมได้ ข้ออ้ำงจึงฟั งไม่ข้ ึนว่ำเป็ นเงินได้จำกกำร
ชำระหนี้ เงินได้จำนวนดังกล่ำวศำลจึงตีควำมให้เป็ นเงินได้ประเภทที่ (8) นอกจำกนี้ กำรตีควำมของศำลได้วำง
หลักในมำตรำนี้วำ่ กำรประกอบธุ รกิจพำณิ ชย์ในกรณี ตำม (8) นั้น ต่ำงจำกกำรเข้ำร่ วมเป็ นห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญอัน
ถือเป็ นหน่วยภำษีอีกประเภทหนึ่ ง ตรงที่วำ่ กำรประกอบกิจกำรงำนตำม (8) เป็ นกำรประกอบกิจกำรงำนเพียงผู ้
เดียวหรื อด้วยลำพังตนเอง มิได้เข้ำร่ วมกับผูห้ นึ่งผูใ้ ดเพื่อจุดประสงค์ในทำงกำรค้ำหรื อแสวงหำกำไรอย่ำงเช่นใน
กรณี เข้ำทำสัญญำจัดตั้งห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญระหว่ำงบุคคลสองคนขึ้นไป
ดังนั้น ในกำรปรับใช้มำตรำดังกล่ำวกับเรื่ อง NIT จึงควรปรับให้อยูใ่ นฐำนของกำรได้เงินมำจำกกำร
ทำงำนหรื อสื บเนื่องมำจำกกำรทำงำนเท่ำนั้น ซึ่ งโดยสภำพจะต้องเป็ นผลตอบแทนโดยตรงจำกกำรทำงำน นัน่ คือ
ไม่ รวมถึ ง ดอกเบี้ ย ดอกผล กำรลงทุ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ นใดอันได้ม ำจำกกำรงอกเงยของทรั พ ย์สิ นนั้น
(Passive Income)
5.2.3 เงินได้ ทมี่ ิได้ มาจากการทางาน (Unearned Income หรือ Passive Income)
ในกำรคำนวณเงิ นได้ในมำตรกำร NIT นั้น ในกรณี ที่ผูเ้ สี ยภำษี แม้มีเงิ นได้สืบเนื่ องจำกกำรจ้ำ ง
แรงงำนหรื อกำรทำงำน (Active Income) ในอัตรำต่ำ จนสำมำรถเข้ำใช้สิทธิ รับเงินโอนได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในมำตรกำร NIT แต่ อย่ำ งไรก็ ดี หำกข้อเท็จจริ งปรำกฏเพิ่ ม เติ ม ว่ำ ผูเ้ สี ย ภำษี รำยดัง กล่ ำ วมี เงิ นได้หรื อ
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ผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกกำรงอกเงยของทรัพย์สิน (Passive Income) ด้วยอีกรำยกำร และเมื่อรวมกับเงินได้
ประเภทผลประโยชน์ที่งอกเงยของทรัพย์สินเข้ำกับประเภทเงินได้ที่มำจำกกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนตำมมำตรำ
40 (1), (2), (6), (7) และ (8) แล้ว หากผู้เสี ยภาษีรายนั้นมีเงินได้ ท้ ังหมดรวมกันเกินกว่ าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใน
มาตรการ NIT (นั่นคือ 50,000 บาท) แล้ว บุคคลดังกล่ าวไม่ อาจเข้ าใช้ สิทธิในมาตรการ NIT ได้
เงินได้ประเภทผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกกำรงอกเงยของทรัพย์สิน (Passive Income) ตำมควำมใน
มำตรำ 40 แห่ งประมวลรั ษฎำกรที่ ผูย้ ื่นเสี ยภำษี ในโครงกำร NIT ต้องแจกแจงและนำมำรวมคิ ดคำนวณเพื่ อ
พิจำรณำกำรเข้ำใช้สิทธิในโครงกำร NIT อำจจำแนกได้ดงั นี้
1) เงินได้ จากค่ าสิ ทธิ (มำตรำ 40 (3) แห่ งประมวลรัษฎำกร) โดยให้รวมถึง ค่ำแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่ำแห่ ง
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่ำงอื่น เงินปี (คือ เงินได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรำยปี อันได้มำจำกพินยั กรรม นิ ติกรรมอย่ำงอื่น
หรื อตำมคำพิพำกษำของศำล)
2) เงินได้ จากการลงทุน (มำตรำ 40 (4) แห่งประมวลรัษฎำกร) ซึ่งสำมำรถจำแนกได้ ดังนี้
ก. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝำก ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน และดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่วำ่ จะ
มีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม ยกตัวอย่ำงเช่ น ค่ำดอกเบี้ยเนื่ องจำกกำรชำระค่ำสิ นค้ำช้ำกว่ำกำหนดเป็ นเงิ นได้ที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยตำมควำมในมำตรำ 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎำกร
ข. เงิ นปั นผล คือ เงิ นส่ วนแบ่ งของก ำไรหรื อประโยชน์อื่นใดจำกบริ ษทั หรื อห้ำ งหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคลหรื อกองทุนรวมหรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
ค. เงิ นได้ประเภทโบนัสที่จ่ำยให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูท้ ี่ เป็ นหุ ้นส่ วนในบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคล โดยเงินได้ประเภทโบนัสนี้เป็ นเงินที่มิใช่เงินปั นผล แต่เป็ นเงินได้ที่เป็ นส่ วนแบ่งพิเศษให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อ
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนนอกเหนือไปจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งของกำไร
ง. เงินลดทุนของบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลเฉพำะส่ วนที่จ่ำยไม่เกินกว่ำกำไรและเงินที่กนั
ไว้รวมกัน
จ. เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั หรื อห้ำงหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งจำกกำไรที่ได้มำหรื อเงินที่กนั ไว้รวมกัน
ฉ. ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรที่บริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลควบเข้ำกันหรื อรับช่ วงกันหรื อ
เลิกกันซึ่ งตีรำคำเป็ นเงินได้เกินกว่ำเงินทุน
ช. ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอนกำรเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อโอนหุ ้น หุ ้นกูพ้ นั ธบัตรหรื อตัว๋ เงิ น หรื อ
ตรำสำรแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่บริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเป็ นออก ทั้งนี้ เฉพำะที่ตีรำคำเป็ น
เงินได้เกินกว่ำที่ลงทุน เช่น เงินกำไร (Capital Gain) จำกกำรขำยหุน้ เป็ นต้น
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3) เงินหรือประโยชน์ ที่ได้ จากทรั พย์ สิน (มำตรำ 40 (5) แห่ งประมวลรัษฎำกร) ได้แก่ เงิ นได้ที่เกิ ด
จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน จำกกำรผิดสัญญำเช่ำซื้ อทรัพย์สิน หรื อจำกกำรผิดสัญญำซื้ อขำยเงินผ่อนซึ่ งผูข้ ำยได้รับ
คืนทรัพย์สินนั้นโดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว ตัวอย่ำงเงินได้ตำมมำตรำนี้ ได้แก่ เงินค่ำเช่ำ เงิน
กินเปล่ำ เงินค่ำปลูกสร้ำง เงินค่ำเช่ำซื้ อ และเงินผ่อนส่ งสิ นค้ำ เป็ นต้น
ทั้งนี้ กำรคำนวณภำษี ในมำตรกำร NIT ไม่อำจรวมเงิ นได้ทุกประเภทในมำตรำ 40 ไว้เป็ นก้อน
เดี ยวกันได้ เนื่ องจำกวัตถุ ประสงค์ของมำตรกำรเป็ นกำรโอนเงิ นเพื่อช่ วยเหลื อผูท้ ี่มีรำยได้น้อยที่มีแหล่งเงินได้
ส่ วนมำกมำจำกกำรใช้แรงงำน ดังนั้น หำกรำยได้หลักมิได้มำจำกกำรใช้แรงงำนเพียงอย่ำงเดี ยว แต่ยงั มีเงินได้
จำกแหล่งรำยได้อื่นอันเป็ นผลประโยชน์ที่งอกเงยจำกทรัพย์สิน (Passive Income) เช่น ดอกเบี้ย หรื อดอกผลจำก
กำรลงทุน) และเมื่อรวมรำยได้ประเภทงอกเงยจำกทรัพย์สินเข้ำกับเงินได้ประเภทกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนของ
มำตรำ 40 (1), (2), (6), (7) และ (8) แห่ งประมวลรัษฎำกรแล้ว ยังคงต่ำกว่ำเกณฑ์เงินได้ข้ นั ต่ำที่จะได้รับเงินโอน
ตำมที่กฎหมำยกำหนด บุคคลดังกล่ำวจึงจะถือว่ำเป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยตำมควำมในกฎหมำยฉบับใหม่น้ ี อย่ำงไรก็ดี
ในกรณี ที่บุคคลดังกล่ำวไม่มีเงินได้ประเภทกำรจ้ำงแรงงำนหรื อทำงำนตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้นเลย จะไม่ได้
รับสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT โดยรำยละเอียดของเงื่ อนไขในกำรคำนวนสัดส่ วนของเงิ นได้มีกำร
อธิ บำยไว้ในส่ วนถัดไป
5.2.4 เงื่อนไขในการคานวณสั ดส่ วนของเงินได้
เนื่ องจำกผูม้ ีเงิ นได้พึงประเมินนั้น อำจมีเงิ นได้เกิดขึ้นทั้งในรู ปแบบของเงินได้เนื่องจำกกำรทำงำน
(Earned Income) และเงินได้ที่มิได้มำจำกกำรทำงำน (Unearned Income) นัน่ คือ ในบำงกรณี ผทู ้ ี่มีรำยได้นอ้ ย
อำจจะมีทรัพย์สินมำก (จึงมีเงินได้ที่มิได้มำจำกกำรทำงำนสู ง ) ดังนั้นเพื่อสร้ำงควำมเป็ นธรรมและควำมชัดเจน
ให้กบั มำตรกำร NIT จึงเห็นควรให้มีกำรกำหนดเงื่อนไขสัดส่ วนของเงินได้ท้ งั สองก้อนไว้ในเงื่อนไขกำรขอเข้ำ
รับเงินโอนจำกรัฐบำล ดังนี้
1) สำหรับบุคคลที่ไม่มีเงินได้จำกกำรทำงำนเลย (ไม่มี Earned Income เลย) จะไม่มีสิทธิ ได้รับเงิน
โอนจำกมำตรกำร NIT
2) สำหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินที่มีแหล่งรำยได้ท้ งั จำกกำรทำงำน (Earned Income) และมิได้มำจำก
กำรทำงำน (Unearned Income) ให้ นาเงินได้ ท้งั สองประเภทดังกล่าวมาคานวณรวมกัน โดยผูม้ ีเงิน
ได้พึงประเมิน จะต้ องมีเงินได้ ประเภทที่มิได้ มาจากการทางานไม่ เกิน 1,500 บาท ซึ่ งเป็ นกำร
คำนวนโดยอ้ำงอิงจำกผลตอบแทนระดับกลำงของกำรลงทุน โดยนำผลตอบแทนเฉลี่ยของตัว๋ เงิน
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คลังอำยุ 1 ปี ที่ มี อตั รำอยู่ที่ป ระมำณร้ อยละ 3 นำไปคู ณกับเพดำนสู ง สุ ดของจำนวนเงิ นได้ใ น
มำตรกำร NIT ที่ 50,000 บำท
อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรรำยงำนข้อมูลของผูป้ ระสงค์เข้ำโครงกำร NIT ที่มีลกั ษณะของ
กำรใช้เอกสำรหรื อหลักฐำนในกำรจดแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ฉ้อโกง หรื อกลอุบำยใดๆ อันเป็ นกำรปกปิ ดหรื อ
เจตนำให้สำคัญผิดในจำนวนเงินได้หรื อข้อเท็จจริ งใดๆ ประกอบกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำรมีสิทธิ เข้ำรับเงิน
โอนตำมมำตรกำร NIT ดังนั้น กำรบัญญัติกฎหมำยสำหรับมำตรกำร NIT จึงควรมีบทกำหนดโทษในกรณี
ดังกล่ำวไว้ดว้ ย โดยอำจให้มีท้ งั โทษปรับและจำคุก รวมถึงกำรตัดสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรในอนำคต
5.2.5 บุคคลผู้มีสิทธิได้ รับเงินโอนหรือเครดิตภาษีเงินได้ เนื่องจากการทางาน
เนื่องจำกมำตรกำร NIT ประสงค์จะให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลผูม้ ีรำยได้นอ้ ยตำมควำม
เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูม้ ีเงินได้ที่มีสิทธิ ตำมมำตรกำรดังกล่ำวจึงควรเป็ นบุคคลธรรมดำ (Natural
Person) ตำมควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์มำตรำ 15 ทั้งนี้ หำกพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับผูม้ ีหน้ำที่
เสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแล้วจะจำกัดอยูท่ ี่บุคคลธรรมดำ โดยไม่หมำยควำมรวมถึงหน่วยภำษีประเภทอื่นๆ
(Tax Entity) ที่กฎหมำยถือให้เป็ นผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีเงิ นได้บุคคลธรรมดำตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษี
ภำยใต้บทบัญญัติของประมวลรัษฎำกร อันได้แก่ ห้ำงหุ น้ ส่ วนหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผูท้ ี่ถึงแก่ควำมตำย
ในระหว่ำงปี ภำษี และกองมรดกที่ยงั มิได้แบ่ง
หำกพิจำรณำในแง่ของเหตุผล แม้วำ่ ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจะเข้ำร่ วมกันตำมสัญญำที่ได้ตกลงกันและมี
วัตถุประสงค์ในกำรค้ำหรื อแสวงหำกำไรก็ตำม แต่โดยวัตถุประสงค์ของมำตรกำร NIT นั้น เป็ นกำรเครดิตภำษี
ชนิดคืนเงินให้แก่บุคคลที่มีเงินได้จำกกำรทำงำนและมีรำยได้ไม่เกินจำนวนที่กฎหมำยไว้ ดังนั้น สภำวะเช่นนี้ จึง
เป็ นกรณี ที่ผเู ้ สี ยภำษีที่อยูใ่ นระบบภำษีแต่เป็ นผูม้ ีรำยได้นอ้ ยหรื อต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด โดยผูท้ ี่มีรำยได้
น้อยย่อมได้รับกำรบรรเทำภำระทำงภำษีโดยตรงจำกรัฐ ซึ่ งแตกต่ำงจำกกรณี กำรเข้ำร่ วมกันในลักษณะของห้ำง
หุ น้ ส่ วนสำมัญที่มีจุดประสงค์ในกำรค้ำหรื อแสวงหำกำไร ซึ่ งกำรมีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดในกรณี
ของห้ำงหุ ้นส่ วนนี้ หำกได้รับเงิ นโอนหรื อเครดิ ตคื นจำกรัฐ ก็จะเท่ำกับว่ำเป็ นกำรช่ วยเอกชนในกำรประกอบ
ธุ รกิจที่ขำดทุน อันมิใช่จุดประสงค์หลักของมำตรกำร NIT นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำในด้ำนผลของกฎหมำยแล้ว
ในกรณี กำรฟ้ องร้องห้ำงหุ น้ สำมัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ยังจะต้องฟ้ องร้องผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อบุคคลใน
คณะบุคคล เนื่องจำกหน่วยภำษีท้ งั สองประเภท มิใช่บุคคลธรรมดำตำมกฎหมำยที่อำจฟ้ องร้องบังคับคดีได้60
60
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นอกจำกนี้ ทั้งในกรณี ของผู้ถึงแก่ ความตายในระหว่ างปี ภาษี และกองมรดกที่ยังไม่ แบ่ ง นั้น ล้วน
แล้วแต่มิใช่ เงินได้ที่ได้มำจำกกำรทำงำนที่สมควรให้นำมำคำนวนรวมเพื่อพิจำรณำว่ำมีสิทธิ ได้รับเงินโอนหรื อ
เครดิตภำษีตำมมำตรกำร NIT หรื อไม่ เพรำะโดยสภำพของหน่วยภำษีท้ งั สองประเภทแล้ว เป็ นเพียงหน่วยภำษีที่
ประมวลรัษฎำกรกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรเรี ยกเก็บภำษีในกรณี ที่มีบุคคลที่เป็ นผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีได้
เสี ยชีวติ ลงในระหว่ำงปี ภำษี และในกรณี ที่บุคคลได้ถึงแก่ควำมตำยแต่กองมรดกของผูน้ ้ นั ยังมิได้มีกำรจัดแบ่งให้
ทำยำท และอำจมีเงินได้งอกเงยหรื อเพิ่มพูนขึ้นมำจำกกองมรดกนั้น ซึ่ งเงิ นได้ประเภทดังกล่ำวนี้ มีลกั ษณะเป็ น
เงินได้ที่มิได้เป็ นผลตอบแทนโดยตรงจำกกำรลงมือทำงำน (Passive Income)
5.2.6 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมในมาตรการ NIT
1) การพิจารณาสั ญชาติ
บุคคลผูม้ ีสิทธิ เข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT ควรเป็ นบุ คคลที่ มีสัญชำติไทยเท่ำนั้น โดยกำรพิสูจน์
สัญชำติไทยของบุคคลที่มีสิทธิ ได้รับเงินโอนหรื อเครดิตภำษีในมำตรกำร NIT ควรเป็ นไปตำมหลักกำรของกำร
ได้สัญชำติไทยตำมที่ได้บญั ญัติไว้ในกฎหมำยฉบับต่ำงๆ ได้แก่ พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 และระเบียบ
สำนักทะเบี ยนกลำงว่ำด้วยกำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎร ดังนั้น บุคคลผูม้ ีสิทธิ ใน
มำตรกำร NIT จะต้องเป็ นบุคคลสัญชำติไทยอันอำจพิสูจน์ได้ตำมหลักกำรกำรพิจำรณำของกำรได้มำซึ่ งสัญชำติ
ไทยใน 5 กรณี ดังต่อไปนี้
ประการแรก กำรได้มำซึ่งสัญชำติไทยตำมหลักกำรสื บสำยโลหิต ตำมหลักกำรที่ได้บญั ญัติไว้ใน
พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 มำตรำ 7 ว่ำ บุคคลย่อมได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดหำกบิดำหรื อมำรดำเป็ นผูม้ ี
สัญชำติไทย ไม่วำ่ จะเกิดภำยในหรื อนอกประเทศไทยก็ตำม
ประการที่ส อง กำรได้ม ำซึ่ งสั ญ ชำติ ไ ทยตำมหลัก ดิ น แดน กล่ ำ วคื อ มำตรำ 7 ทวิ แห่ ง
พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 ได้กำหนดว่ำ ผูใ้ ดเกิดในรำชอำณำจักรไทย โดยบิดำมำรดำเป็ นคนต่ำงด้ำว
ย่อมไม่ได้รับสัญชำติไทย อย่ำงไรก็ดี กำรได้มำซึ่ งสัญชำติโดยหลักดินแดนนั้น ในกรณี ที่เห็นสมควร รัฐมนตรี จะ
พิจำรณำและสั่งเฉพำะรำยให้บุคคลที่ ได้กล่ ำวมำแล้วนั้นได้สัญชำติไทยก็ได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด นอกจำกนี้ กำรได้สัญชำติไทยโดยหลักดิ นแดนยังอำจเป็ นไปตำมข้อบังคับของระเบียบและหนังสื อสั่ง
กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 หนังสื อสั่งกำร
กระทรวงมหำดไทย หนังสื อสั่งกำรตอบข้อหำรื อของกรมกำรปกครองและสำนักทะเบียนกลำง เป็ นต้น
ประการที่สาม กำรได้มำซึ่ งสัญชำติโดยกำรสมรส ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรำ 9 แห่ งพระรำชบัญญัติ
สัญชำติ พ.ศ. 2508 ที่กำหนดว่ำ หญิงที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวหำกได้สมรสกับผูม้ ีสัญชำติไทย มีสิทธิ ยื่นคำขอต่อ
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พนักงำนตำมแบบและวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ได้มำซึ่ งสัญชำติไทย โดยข้อกำหนดในมำตรำนี้
ประเทศไทยยอมรับผูท้ รงสิ ทธิ ที่เป็ นหญิงเท่ำนั้น และกำรสมรสจะต้องเป็ นกำรสมรสที่ชอบตำมกฎหมำยไทย
มิใช่เพียงกำรสมรสหรื ออยูก่ ินในทำงประเพณี (ตำมแนวทำงคำพิพำกษำที่ 624/2503)
ประการที่สี่ กำรได้ม ำซึ่ ง สัญชำติ ไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ตำมควำมในมำตรำ 10 แห่ ง
พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 ประกอบกับระเบียบของกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเรื่ องกำรขอแปลงสัญชำติ
ไทยได้วำงหลักว่ำ บุคคลต่ำงด้ำวอำจยื่นของแปลงสัญชำติไทยได้ หำกมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่ น
บรรลุนิติภำวะแล้วตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำยที่บุคคลนั้นมีสัญชำติ มีภูมิลำเนำในรำชอำณำจักรไทยต่อเนื่ อง
มำจนถึ ง วัน ที่ ยื่ น ค ำขอแปลงสั ญ ชำติ เ ป็ นเวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ 5 ปี และมี ค วำมรู ้ ภ ำษำไทยตำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง เป็ นต้น
ประการทีห่ ้ า กำรได้มำซึ่งสัญชำติไทยโดยผลของกฎหมำย เช่น ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำ
ด้วยกำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้
สั ญ ชำติ ไ ทยแก่ ช ำวไทยภู เ ขำ โดยให้ พิ จ ำรณำลงสถำนะบุ ค คลแก่ ช ำวไทยภู เ ขำในระบบทะเบี ย นรำษฎร
นอกจำกนี้ มำตรำ 4 แห่ งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 กำหนดให้ “คนไทยพลัดถิ่น” คือ บุคคลผูซ้ ่ ึ งมีเชื้ อ
สำยไทยที่ ต้อ งกลำยเป็ นคนในบัง คับ ของประเทศอื่ น โดยเหตุ อ ัน เกิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงอำณำเขตของ
รำชอำณำจักรไทยในอดีตซึ่ งปั จจุบนั ผูน้ ้ นั มิได้ถือสัญชำติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ำมำอยูอ่ ำศัยในประเทศ
ไทยเป็ นระยะเวลำหนึ่งและมีวถิ ีชีวติ เป็ นคนไทย ให้เป็ นผูม้ ีสัญชำติไทยโดยผลของกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ
ดังนั้น ในกำรพิจำรณำผูเ้ ข้ำใช้สิทธิ ในมำตรกำร NIT นั้น จำเป็ นต้องพิจำรณำถึ งสัญชำติของ
ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรอย่ำงเคร่ งครัดตำมกรอบของกฎหมำยว่ำด้วยเรื่ องสัญชำติ เนื่ องจำกกำรได้มำซึ่ งสัญชำติไทย
นั้น อำจเกิดขึ้นได้ในหลำยกรณี ในการร่ างกฎหมาย NIT หากประสงค์ จะให้ สิทธิประโยชน์ กับคนสั ญชาติไทย
โดยแท้ ในการร่ างกฎหมายจึงควรระบุถ้อยคาให้ ชัดเจน เช่ น บุคคลผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมในมาตรการ NIT นั้น ให้
หมายความถึงบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรื อตามหลักดินแดนเท่ านั้น โดยมิให้หมำยควำมรวมถึงผูไ้ ด้
สัญชำติไทยโดยกำรสมรสหรื อโดยกำรแปลงสัญชำติ ซึ่ งในกรณี กำรสมรสและแปลงสัญชำติน้ นั มักเป็ นกรณี
ของชำวต่ำงชำติ ที่ได้สัญชำติไทยมำภำยหลังตำมผลของกฎหมำย ดังนั้น บุ คคลในกลุ่ มหลังนี้ อำจได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อสวัสดิกำรจำกรัฐบำลของประเทศที่บุคคลนั้นมีสัญชำติอยูแ่ ล้ว
อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้กำรโอนเงิ นในโครงกำร NIT เป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ จึงเห็นควรให้
พิจำรณำหลักถิ่นที่อยู่ประกอบด้วย กล่ำวคื อ ไม่เพียงแต่ว่ำบุคคลนั้นจะต้องเป็ นบุ คคลที่มีสัญชำติ ไทยเท่ำนั้น
หำกแต่บุคคลผูจ้ ะขอรับเงินโอนผ่ำนมำตรกำร NIT จะต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยชัว่ ระยะเวลำหนึ่ งหรื อหลำย
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ระยะรวมเวลำทั้งหมดถึง 180 วันในปี นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้หำกมีกรณี กำรจดแจ้งข้อมูลใดๆ อันเป็ นเท็จสมควรให้มีบท
ระวำงโทษกำหนดไว้ดว้ ยเช่นกัน
2) การพิจารณาอายุ
หำกพิจำรณำทำงด้ำนอำยุตำมหลัก “เงินได้เนื่องมำจำกกำรทำงำน” โดยอิงตำมกฎหมำยคุม้ ครอง
แรงงำน พบว่ำ กฎหมำยดังกล่ ำวนิ ยำมคำว่ำ “แรงงำนเด็ก” หมำยถึ ง เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ทั้งนี้ กฎหมำย
อนุญำตให้นำยจ้ำงจ้ำงแรงงำนเด็กได้ แต่แรงงำนเด็กนั้นจะต้องไม่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ซึ่ งถือเป็ นช่วงอำยุที่ไม่ควร
ใช้แรงงำน เนื่ องจำกเป็ นอำยุที่ยงั ควรอยู่ในวัยกำรศึกษำเล่ำเรี ยน อันควรจะเป็ นแรงงำนที่มีคุณภำพในอนำคต
ต่อไป ทั้งนี้ หำกมีกำรใช้แรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี เป็ นลูกจ้ำง จะต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่
เกิน 200,000 บำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
นอกจำกนี้ กำรจ้ำงแรงงำนเด็กที่มีอำยุอยูใ่ นช่วง 15 - 18 ปี กฎหมำยได้บญั ญัติให้ควำมคุม้ ครอง
เป็ นพิเศษเพิ่มขึ้นมำกกว่ำลูกจ้ำงทัว่ ไป โดยกฎหมำยได้กำหนดควำมคุ ม้ ครองแรงงำนเด็กไว้ เช่ น กฎหมำยไม่
อนุ ญำตให้เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เข้ำทำงำนในสถำนที่ล่อแหลมต่อกำรมัว่ สุ มและอบำยมุขต่ำงๆ เช่น โรงฆ่ำ
สัตว์ สถำนเล่นกำรพนัน สถำนเต้นรำ และร้ ำนอำหำรที่มีสุรำ อีกทั้งกฎหมำยไม่อนุ ญำตให้ลูกจ้ำงเด็กทำงำนที่
ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษ หรื องำนที่อำจเป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพหรื อร่ ำงกำย อันได้แก่ งำนหลอม งำน
ปั๊ มโลหะ และงำนที่เกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำยตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็ นต้น ดังนั้น การพิจารณาทางด้ าน
อายุของผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมในมาตรการ NIT นั้น ควรพิจารณาประกอบกับกฎหมายคุ้ มครองแรงงานในส่ วนที่
กาหนดอายุของแรงงานขั้นต่า คือ ต้ องไม่ ต่ากว่ าอายุ 15 ปี และแรงงานเด็กในช่ วงอายุระหว่ าง 15 - 18 ปี จะต้ อง
หาเงินได้ อย่ างถูกต้ องตามหลักของกฎหมายแรงงานด้ วยเช่ นกัน
อย่ำงไรก็ดี หลักกำรในกฎหมำย NIT อำจมี หลักกำรที่ แตกต่ำงกับมำตรำ 56 แห่ งประมวล
รัษฎำกร กล่ำวคือ ในมำตรำ 56 ได้กำหนดให้ผมู ้ ีเงินได้ทุกคนมีหน้ำที่ยื่นรำยกำรเพื่อเสี ยภำษีทุกรำย ซึ่ งโดยหลัก
แล้วผูม้ ีเงินได้มีหน้ำที่ยนื่ รำยกำรและชำระภำษีดว้ ยตนเอง แต่เนื่องจำกในบำงกรณี ผมู ้ ีเงินได้ไม่อยูใ่ นสถำนะที่จะ
ทำเองได้หรื อสมควรที่จะให้ผอู ้ ื่นทำให้ เช่ น ในกรณี ของผูเ้ ยำว์ที่อำจมีอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี แต่อำจมีรำยได้จำก
สัญญำกำรจ้ำงงำนประเภทจ้ำงทำของ ซึ่ งได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ ได้ตกลง (เช่ น อำชี พนักแสดง) โดย
ข้อตกลงของสัญญำประเภทจ้ำงทำของนี้ จะอยู่นอกเหนื อข้อกำหนดของกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน ซึ่ งจะมิได้
กำหนดอำยุข้ นั ต่ำของแรงงำนเด็กไว้ ดังนั้น ข้อตกลงใดๆ ภำยใต้สัญญำจ้ำงทำของจึงเป็ นไปตำมที่คู่สัญญำได้ตก
ลงกัน อันเป็ นไปตำมบทบัญญัติของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ซึ่ งในกรณี ของเด็กที่อำยุต่ำว่ำ 15 ปี และมี
รำยได้น้ นั กฎหมำยยอมรับให้สำมำรถกระทำได้ในกรณี เป็ นกำรจ้ำงงำนตำมสัญญำจ้ำงทำของที่ขอ้ ตกลงตำม
สัญญำจะต้องมีควำมเป็ นธรรมอันไม่เป็ นกำรเอำรัดเอำเปรี ยบต่อเด็กผูเ้ ป็ นคู่สัญญำ
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จำกหลักกำรที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น กำรกำหนดเกณฑ์อำยุของผูเ้ ข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT จึงควร
กำหนดอ้ำงอิ งตำมกฎหมำยคุ ม้ ครองแรงงำนเพียงอย่ำงเดี ยวเท่ำนั้น เพรำะหำกได้กำหนดให้บุคคลทุ กคนผูม้ ี
รำยได้สำมำรถเข้ำร่ วมในมำตรกำร NIT ได้แล้ว จะส่ งผลต่อเด็กที่มีรำยได้ตำมสัญญำจ้ำงทำของ (ซึ่ งส่ วนมำก
เป็ นสัญญำเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนแสดง) เป็ นผูม้ ีสิทธิ ในโครงกำรดังกล่ำว ซึ่ งข้อเท็จจริ งแล้ว เด็กในกลุ่มนี้ อำจมิได้
เป็ นผูท้ ี่ มีรำยได้ต่ ำอันเป็ นสำเหตุ ที่ทำให้เกิ ดควำมเหลื่ อมล้ ำในสังคม หำกแต่เป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ มีโอกำสสร้ ำง
รำยได้เสริ ม ให้ก ับตนเองในวัยเยำว์เท่ำ นั้น ดังนั้น ประเด็ นในกำรกำหนดเกณฑ์อำยุข องผูม้ ี สิท ธิ เข้ำร่ วมใน
มำตรกำร NIT ไว้แตกต่ำงจำกถ้อยคำในมำตรำ 56 แห่ งประมวลรัษฎำกร จึงไม่เป็ นกำรขัดต่อหลักกำรทัว่ ไปของ
ประมวลรัษฎำกร เนื่องจำกกฎหมำย NIT ถือเป็ นกฎหมำยพิเศษที่กำหนดเป็ นกำรยกเว้นหลักทัว่ ไปบำงประกำร
ของประมวลรัษฎำกร ซึ่ งหำกกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สำมำรถเข้ำร่ วมโครงกำรไว้เป็ นกำรเฉพำะ ย่อมมีผล
บังคับใช้เป็ นกำรเฉพำะสำหรับผูม้ ีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ของกฎหมำยฉบับดังกล่ำว โดยบุคคลทุกคนผูม้ ีรำยได้
ยังคงมีหน้ำที่ยื่นรำยกำรเกี่ ยวกับเงิ นได้พึงประเมินที่ตนได้รับมำในปี ภำษีที่ล่วงมำแล้วตำมควำมในมำตรำ 56
แห่งประมวลรัษฎำกร
นอกจำกนี้ กำรกำหนดช่วงอำยุของผูท้ ี่จะขอรับเงินโอนผ่ำนมำตรกำร NIT นั้น เห็นควรให้จำกัดที่
ผูม้ ีอำยุอยูใ่ นช่วง 15 - 60 ปี เท่ำนั้น เนื่องจำกบุคคลผูม้ ีสัญชำติไทยที่มีอยู่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป จะเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ในกำรมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนชรำ (ซึ่ งมีชื่อเป็ นทำงกำรว่ำ “โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผสู ้ ู งอำยุ”)
ตำมนโยบำยกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดิ นของรัฐบำลด้ำนผูส้ ู งอำยุอยู่แล้ว นโยบำย NIT จึงไม่ควรกำหนดให้มี
ควำมซ้ ำซ้อนกับนโยบำยเบี้ยยังชีพคนชรำดังกล่ำว
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บทที่ 6
สรุป
มำตรกำรของรัฐบำลในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ นับแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั มีผลทำให้รำยจ่ำยทำงด้ำนสวัสดิกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเพิ่มขึ้น
อีกในอนำคต ซึ่ งแม้วำ่ มำตรกำรดังกล่ำวจะมีควำมจำเป็ นสำหรับประเทศไทย แต่ดว้ ยข้อจำกัดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล
ของประชำกร โดยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ทำให้รัฐบำลไม่สำมำรถกำหนดนโยบำยแก้ปัญหำควำมยำกจนให้
ตรงกลุ่มเป้ ำหมำยได้ บ่อยครั้งที่รัฐบำลเลื อกวิธีกำรช่ วยเหลื อคนยำกจนและด้อยโอกำสในลักษณะกำรให้อย่ำง
ถ้วนหน้ำเท่ำกัน แต่กำรจัดสวัสดิ กำรโดยขำดกำรตรวจสอบรำยได้ของผูร้ ับประโยชน์ย่อมทำให้รัฐบำลมีภำระ
รำยจ่ำยสู งเกินจำเป็ น (เพรำะงบประมำณถูกจัดสรรไปยังผูท้ ี่ไม่จนจริ ง)
นอกจำกนี้ ระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในปั จจุบนั ยังไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อคนจนเท่ำที่ควร กล่ำวคือ
โดยปกติแล้วกำรคำนวณจำนวนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจะเริ่ มจำกกำรหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้น แล้วนำเงินได้ที่
เหลื อไปหักค่ ำใช้จ่ำ ยและค่ำลดหย่อน จนกระทัง่ เหลื อเงิ นได้สุ ทธิ เท่ ำใดก็นำไปคู ณกับอัตรำภำษี ก็จะทรำบ
จำนวนภำษีที่ตอ้ งชำระให้แก่รัฐ (Positive Income Tax) ซึ่ งหลักกำรเบื้องหลังของกำรบรรเทำภำระภำษีเหล่ำนี้ มำ
จำกแนวคิ ดที่ ว่ำ รั ฐไม่ควรจัดเก็บภำษี จำกเงิ นได้ที่ได้จ่ำยออกไปเพื่อดำรงชี พตำมควำมจำเป็ นพื้นฐำน (Basic
Needs) อย่ำงไรก็ตำม คนจนที่อยูน่ อกระบบภำษีไม่มีภำระภำษี จึงไม่มีเหตุที่ตอ้ งบรรเทำภำระภำษีให้ (ไม่ได้ใช้
สิ ทธิ หักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนต่ำงๆ) คนจนเหล่ำนี้ จึงไม่ได้รับประโยชน์จำกมำตรกำรบรรเทำภำระภำษีเท่ำ
เทียมกับผูท้ ี่อยูใ่ นระบบภำษี
ลักษณะดังกล่ำวนำไปสู่ แนวคิดในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่คนจนด้วยกำรจัดสรรเงินโอนให้ โดยผ่ำน
ระบบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเพื่อลดควำมแตกต่ำงทำงรำยได้ โดยวิธีกำรประสำนระบบภำษีอำกรและระบบ
สวัสดิกำรให้เป็ นหนึ่งเดียว ซึ่ ง กำรใช้นโยบำยกำรคลังทั้งด้ำนรำยได้ (Positive Income Tax) และรำยจ่ำย (NIT)
ประกอบกัน จะส่ งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ที่เท่ำเทียมกันมำกกว่ำกำรใช้เครื่ องมือทำงกำรคลังด้ำนรำยได้แต่
เพียงอย่ำงเดียว
กำรโอนเงินของ NIT อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขว่ำ ผู้ทไี่ ด้ รับเงินโอนจะต้ องทางาน และยื่นแบบแสดงรายการเงิน
ได้ บุคคลธรรมดาเช่ นเดียวกับการเสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (นั่นคือ Positive Income Tax) เพื่อตรวจสอบว่ า
เป็ นผู้มีรายได้ น้อยที่รัฐต้ องให้ ความช่ วยเหลือตามสมควรจริ งๆ ด้วยเหตุน้ ี มำตรกำร NIT เป็ นเครื่ องมือสำคัญใน
กำรระบุตวั ผูส้ มควรได้รับกำรช่วยเหลื อ (Targeting for the Poor) หรื อก็คือเป็ นกำรนำวิธีกำรกำหนดเงื่ อนไข
เกี่ยวกับรำยได้ (Means Test) มำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรระบุ กลุ่มบุคคลที่ยำกจนและสมควรได้รับเงินช่วยเหลือ

135

อย่ำงแท้จริ ง ดังนั้น มำตรกำร NIT จึงเป็ นกำรแบ่งสรรควำมเป็ นธรรมด้วยกำรกระจำยรำยได้ครั้งใหม่ไปสู่ ผมู ้ ี
รำยได้นอ้ ยโดยผ่ำนระบบภำษีอำกร
จำกกำรศึกษำระบบ NIT ของประเทศต่ำงๆ จำนวน 9 ประเทศ อันประกอบด้วยสหรำชอำณำจักร
นิวซีแลนด์ สิ งคโปร์ อิสรำเอล สหรัฐอเมริ กำ สวีเดน ไอร์ แลนด์ เกำหลีใต้ และออสเตรเลีย พบว่ำ จุดเริ่ มต้นของ
มำตรกำรดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อเป้ ำหมำยหลักๆ 2 ประกำร คือ กำรเพิ่มอุปทำนแรงงำน และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงเศรษฐกิจ โดยมำตรกำร NIT ของแต่ละประเทศมักมีลกั ษณะและเงื่อนไขแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ กลุ่มเป้ ำหมำย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มวัยแรงงำนที่มีอำยุแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสิ นใจของรัฐบำลในแต่ละ
ประเทศ ในขณะที่ อตั รำกำรจ่ำยเงิ นโอนนอกจำกจะขึ้ นอยู่กบั รำยได้แล้ว ยังอำจขึ้ นอยู่กบั สถำนะกำรสมรส
จำนวนบุ ต ร อำยุบุ ต ร และควำมทุ พ พลภำพ และอัต รำกำรจ่ ำ ยเงิ น โอนยัง แตกต่ ำ งกัน ในแต่ ล ะช่ วงรำยได้
นอกจำกนี้ ประเทศต่ำงๆ มักกำหนดอัตรำเงินโอนโดยแบ่งเป็ น 3 ช่ วง โดยมีกำรจ่ำยเงิ นโอนในอัตรำที่เป็ นบวก
ในช่วงแรก (ช่ วง Phase-in) และเมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ งก็จะจ่ำยเงิ นโอนเป็ นจำนวนคงที่ (ช่ วง Plateau)
แล้วหลังจำกนั้นจะจ่ำยเงินโอนเป็ นอัตรำที่ลดลง (ช่ วง Phase-out) จนกระทัง่ รำยได้เพิ่มสู งขึ้นถึงระดับหนึ่ ง กำร
จ่ำยเงิ นดัง กล่ ำวจะสิ้ นสุ ดลง ซึ่ ง กำรจ่ำ ยเงิ นโอนในลักษณะนี้ สะท้อนว่ำ รั ฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำ ง
แรงจูงใจในกำรทำงำนควบคู่กบั กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในรำยได้ อย่ำงไรก็ดี ในบำงประเทศ เช่น สวีเดน รัฐบำล
มุ่งเน้นเป้ ำหมำยกำรสร้ ำ งแรงจูงใจในกำรท ำงำน จึ งจ่ ำยเงิ นโอนโดยไม่มี ช่วงที่ อตั รำลดลง (ช่ วง Phase-out)
นอกจำกนี้ ประเทศส่ วนใหญ่ยงั ให้ควำมสำคัญกับทุกพื้นที่ในประเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน กล่ำวคือ กำรจ่ำยเงินของ
แต่ละพื้นที่ในประเทศจะอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน ยกเว้นประเทศอิสรำเอลและแคนำดำ ที่อำจกำหนดเงื่อนไขที่
แตกต่ำงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละพื้นที่
ในกำรนำมำตรกำร NIT มำประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยนั้น ควรเป็ นรู ปแบบที่ง่ำย เนื่ องจำกประชำกร
ไทยที่มีรำยได้นอ้ ยยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จึงไม่ควรกำหนดเงื่อนไขของมำตรกำร NIT
ให้ซบั ซ้อนจนเกินไป เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ และมีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินกำร โดยกำรจ่ำยเงินโอน
ควรให้เป็ นรำยบุคคล โดยไม่ผกู กับสถำนะกำรสมรส จำนวนบุตร หรื อควำมทุพพลภำพ โดยผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับ
NIT จะต้องมีอำยุระหว่ำง 15 - 60 ปี มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดหรื อตำมหลักดินแดน รวมทั้งจะต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ น
ประเทศไทยชัว่ ระยะเวลำหนึ่ งหรื อหลำยระยะรวมเวลำทั้งหมดถึ ง 180 วันในปี นั้นๆ นอกจำกนี้ เพื่อไม่ให้เกิ ด
ควำมลักลัน่ ในกำรใช้มำตรกำร NIT ระหว่ำงพื้นที่ต่ำงๆ ก็ควรบังคับใช้ NIT ทัว่ ประเทศภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน
ในประกำรสำคัญเมื่ อพิจำรณำรำยได้ของคนไทยแล้วจะพบว่ำ คนไทยส่ วนใหญ่มีรำยได้ค่อนข้ำงต่ ำและกำร
กระจำยรำยได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้น กำรจ่ำยเงินโอนควรมุ่งเป้ ำหมำยไปที่กลุ่มคนที่มีรำยได้ต่ำ ดังนั้น อัตรำกำร
จ่ำยเงินโอนควรลดลง (Phase-out) เมื่อแรงงำนมีรำยได้สูงขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้ว
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คุณูปกำรที่สำคัญของมำตรกำร NIT คือ กำรวำงระบบฐำนข้อมูลและพัฒนำกลไกในกำรนำภำคนอก
ทำงกำรเข้ำสู่ ระบบภำษี ซึ่ งแม้ว่ำมำตรกำร NIT จะมีขอ้ จำกัดอยู่บำ้ ง แต่ก็มีขอ้ ดีที่สำคัญ คือ เป็ นกำรสร้ ำงเป็ น
ผลตอบแทนกำรทำงำนให้แก่ผมู ้ ีเงินได้ จึงจูงใจให้บุคคลพึ่งพำตนเองได้มำกกว่ำกำรรอรับสวัสดิกำร อีกทั้งยังมี
ต้นทุนในกำรบริ หำรจัดกำร (Administrative Cost) ต่ำ ช่วยขยำยฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ นอกจำกนี้ ยงั
สำมำรถเข้ำมำแทนที่หรื อใช้ควบคู่กบั ระบบสวัสดิกำรในปั จจุบนั ได้ โดยมำตรกำร NIT จะช่วยให้รัฐประหยัด
งบประมำณไปได้มหำศำล และเป็ นเครื่ องมือที่มี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ในที่สุด
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