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งำนวิจัยชิ้นนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกเงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

(1)

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาแนวทางการจากัดการให้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อนในภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา และข้อคิ ด เห็ น ที่ เป็ นประโยชน์ จากทั้ง ผูบ้ ริ ห ารส านัก งานเศรษฐกิ จการคลัง
ข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง นักวิชาการ ผูป้ ระกอบการ และประชาชนเป็ นอย่างดียงิ่
คณะผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ กฤษฎา จี นะวิจารณะ ผูอ้ านวยการส านัก งาน
เศรษฐกิ จการคลัง คุ ณชนะชัย ประยูรสิ น รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง และคุ ณสุ มาลี
สถิตชัยเจริ ญ ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั คุณฤทธิ์ ศยามานนท์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายภาษีที่สนับสนุ น
และให้ ข ้ อ เสนอแนะที่ เป็ นรู ป ธรรมแก่ ค ณะผู ้วิ จ ัย ในการเสนอแนะนโยบายที่ เป็ นประโยชน์
แก่ประเทศชาติ
ขอขอบคุณคณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรับงานวิจยั ทุกท่านที่ให้ขอ้ แนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ให้ผลงานวิจยั ฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สาเร็ จได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์
อาจารย์ประจาคณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ
กรมสรรพากร และผูว้ พิ ากษ์ผลงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์
อาจารย์ประจาคณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ ดร.มณี ขวัญ จันทรศร
เศรษฐกรชานาญการ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ท้ายที่สุด ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติและกระทรวงการคลังที่ได้
เล็งเห็ นความสาคัญ ของโครงการวิจยั นี้ และคณะผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอแนะนโยบายของรัฐ นักวิชาการ และผูส้ นใจและได้รับการผลักดันหรื อเป็ นส่ วน
หนึ่งในเชิงนโยบายต่อไป

คณะผูว้ จิ ยั
กันยายน 2560

(2)

บทสรุปผู้บริหาร
การบรรเทาภาระภาษีดว้ ยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นนโยบายในการตอบสนองเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมา
ดาเนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคมตามนโยบายที่ รัฐบาลต้องการสนับ สนุ นและส่ งเสริ ม จาก
การศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบรู ปแบบการหักลดหย่อนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ
พบว่ามีการให้สิทธิ ประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระภาษีในหลายรู ปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพปั ญหาและ
แนวนโยบายของในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการ
จัดเก็บ รายได้ของรั ฐและอาจส่ งผลกระทบต่อความเป็ นธรรมของโครงสร้างภาษี ดังนั้น ในหลาย ๆ
ประเทศจึงมีการจากัดการใช้สิทธิ ประโยชน์ โดยรู ปแบบการจากัดสิ ทธิ ประโยชน์ในแต่ละประเทศส่ วน
ใหญ่จะกาหนดด้วยจานวนเงินสาหรับการหักลดหย่อนในแต่ละรายการ รวมถึงการกาหนดเป็ นร้อยละ
ของเงินได้พึงประเมิน เป็ นต้น
สาหรับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2552-2556
พบว่ามีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออมสู งที่สุด รองลงมาคือ ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้ ในปี 2555 จาก
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลตัวอย่างของผูเ้ สี ยภาษีดว้ ยสมการถดถอยพหุ คูณ พบว่า การเพิ่มปริ มาณการใช้สิทธิ
ลดหย่อนมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การเพิ่มของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั การใช้สิทธิ ลดหย่อนในรายการ
อื่น ๆ อีกด้วย โดยการใช้สิทธิ ลดหย่อนในรายการอื่น ๆ บางรายการมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรตามที่ เป็ นค่าลดหย่อนที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน เช่ น RMF และเงิ นสมทบที่
ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็ นต้น เนื่ องจากการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในกลุ่มดังกล่าวมี
ลักษณะเป็ นการลงทุนซึ่ งทาให้ผเู ้ สี ยภาษี จะเลือกการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสู งกว่าโดยเปลี่ยนจากการ
ลงทุนประเภทหนึ่งมาเป็ นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีท้ งั 5 แนวทางได้แก่
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1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท
3) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 500,000 บาท
4) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมิน
5) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างภาษีซ่ ึ งคานวณจากตัวอย่างการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี
พ.ศ. 2555 พบว่าการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดจะช่วยปรับให้โครงสร้าง
ภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สูง การ
จากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนตามแนวทางนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อน
ให้ไม่เกิ นร้อยละของเงินได้พึงประเมิน ส่ วนผูม้ ีเงินได้ทว่ั ไปการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนทั้งแบบ
ไม่เกิ นจานวนเงิ นที่ กาหนดและแบบให้ไม่เกิ นร้ อยละของเงิ นได้พึงประเมิ นทาให้อตั ราภาษีที่แท้จริ ง
เฉลี่ ย ปรั บ และดัช นี ความก้ า วหน้ า ของภาระภาษี ส าหรั บ ผู ้มี เงิ น ได้ สู งปรั บ ตัว สู งขึ้ น แต่ ดั ช นี
ความก้าวหน้าของอัตราภาษีภาษีและเงินได้หลังหักภาษีกลับแย่ลง
คณะผู ว้ ิ จยั เห็ น ว่า แนวทางการจากัด การให้ สิ ท ธิ ล ดหย่อ นภาษี โดยก าหนดวงเงิ น
ลดหย่อนรวมสู งสุ ดไว้มีค วามเหมาะสมที่ จะนามาใช้เพื่ อปรั บ ปรุ งโครงสร้ างภาษี ของประเทศไทย
มากกว่าแนวทางการให้สิทธิ ลดหย่อนภาษีโดยกาหนดวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดให้ไม่เกิ นร้อยละของ
เงินได้พึงประเมิน อย่างไรก็ดี ในการกาหนดวงเงิ นรวมต้องคานึ งถึ งรายได้ภาษีที่รัฐจะสู ญเสี ยลดลง
รวมถึงความจาเป็ นที่ รัฐต้องใช้การกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็ น
เครื่ องมื อ ในการสร้ างแรงจู ง ใจให้ผูเ้ สี ย ภาษี เงิ น ได้บุ คคลธรรมดาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาดาเนิ น
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั ง คมตามนโยบายที่ รัฐบาลต้องการสนับ สนุ นและส่ งเสริ ม จึงเห็ นควร
ก าหนดวงเงิ นลดหย่อนรวมสู ง สุ ดที่ 700,000 บาท นอกจากนี้ การบรรเทาภาระภาษี ด้วยมาตรการ
กาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่
ทาให้เกิ ดความก้าวหน้าในระบบโครงสร้ างภาษี ปั จจัยที่ ส าคัญอี กปั จจัยหนึ่ งคื อ การกาหนดให้หัก
ค่าใช้จ่ายที่ แตกต่างกันในแต่ละประเภทของเงิ นได้ซ่ ึ งมี ส่วนสาคัญที่ทาให้เงิ นได้พึงประเมิ นหลังหัก
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งนาไปสู่ ความก้าวหน้าเมื่อประเมินจากภาระภาษีเทียบกับเงินได้
พึงประเมิน

(4)

Executive Summary
In order to achieve government policies’ goals, tax allowances and exemptions are
widely used to amend taxpayers’ behavior. Several studies suggest that countries, depending on their
policies, use different forms of tax allowances and exemptions. However, the use of tax allowances
and exemption directly causes a reduction of government tax revenue and may effect tax structure as
well. Regarding this effect, several countries, therefore, impose limitation on tax allowances and
exemptions. Most of countries impose fixed amount limit on tax allowances and exemptions,
however, some countries choose to impose tax allowances and exemption limitation by using fixed
percentage on assessable income instead.
During 2552 – 2556, the largest amount of tax allowances and exemptions using by
Thai personal income (PIT) taxpayers are those related to saving group. While, those related to family
and mortgage interest are the second and third largest group. The result from Multiple Regression
Analysis on the sample of PIT taxpayers in 2555 indicates that an increasing in tax allowance is
significantly related to assessable income less expenses. The changed in tax allowance also
significantly depend on the use of other type of tax allowances. In particular some tax allowance, e.g.
retirement mutual fund allowance and social security fund allowance, is negatively related to other
allowances. In this case, such tax allowance is affected from taxpayers moving to earn higher
expected return from their investments.
Regarding the effect of tax allowances and exemptions limitation methods on tax
structure, fixed amount limit to tax allowances and exemptions schemes help improving
progressitivity of PIT tax structure, in particular, for the high income group who only earn income
from salaries and wages. These tax allowances and exemptions schemes have relatively more
efficiency than fixed percentage on assessable income limitation schemes. However, fixed amount
limit to tax allowances and exemptions schemes have ambiguous effects on progressitivity of PIT tax
structure for those who earn income from other sources.

(5)

Therefore, we suggest that fixed amount limit to tax allowances and exemptions
schemes is appropriate for Thai taxation system. However, the government still need to use tax
allowances and exemptions as a policy’s tool, therefore, we suggest the specifid amount for limitation
should be high. Thus the specific amount fixed amount for tax allowances and exemptions should be
at 700,000 baht for each taxpayer.
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ภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีเป็ นผูแ้ บกรับภาระของภาษีน้ นั
ทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ไม่สามารถผลักภาระภาษีไป
ยังผูอ้ ื่นได้ ภาษีทางตรงมักเก็บจากฐานรายได้และ
ทรัพย์สิน เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีการประกันสังคม ภาษีมรดก
เป็ นต้น
เป็ นการให้สิทธิ หกั ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันของ
ผูม้ ีเงินได้ แต่เนื่องจากบุคคลธรรมดาในทางปฏิบตั ิ
ไม่สามารถเก็บหลักฐานการเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละ
วันไว้แสดงต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อใช้หกั
ลดหย่อนภาษีได้ รัฐจึงอาจกาหนดเป็ นจานวนเงินที่
แน่นอนเพื่อให้ผมู ้ ีเงินได้หกั เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ชีวติ ประจาวัน โดยปรับจานวนเงินดังกล่าวตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
เป็ นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้ให้กบั ผูม้ ีเงินได้
ก่อนนาเงินได้ที่เหลือ (เงินได้สุทธิ ) ไปคานวณภาษี
ตามโครงสร้างของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การหักค่าลดหย่อนจะส่ งผลให้ผเู ้ สี ยภาษีเสี ยภาษี
น้อยลง และการหักค่าลดหย่อนยังเป็ นเครื่ องมือ
ของภาครัฐที่ใช้ในการดาเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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คำศัพท์
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เป็ นการให้สิทธิ หกั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุ รกิจ รวมถึงการพาณิ ชย์ การเกษตร
การอุตสาหกรรม
อัตราภาษีกา้ วหน้าเป็ นอัตราภาษีที่มีลกั ษณะ
เพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
การเครดิตภาษี เป็ นมาตรการภาษีที่ให้สิทธิคืน
ภาษีแม้วา่ จะไม่ภาษีที่ตอ้ งชาระ
เงินได้พึงประเมิน เงินได้ที่กฎหมายบังคับให้
บุคคลต้องนามาเสี ยภาษี ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเงินได้ที่
บุคคลได้รับจะเป็ นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้ น
เว้นแต่จะมีกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงิน
ได้กอ้ นนั้นเป็ นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิ เป็ นฐานภาษีสาหรับคานวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมาจากเงินได้พึงประเมินที่
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเรี ยบร้อยแล้ว
ภาระภาษีที่ชาระหารด้วยเงินได้พึงประเมินของผู ้
เสี ยภาษี
ดัชนีความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้ คือ ดัชนีที่
แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีที่
แท้จริ งเมื่อเงินได้พึงประเมินมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษีกา้ วหน้าจะมีค่าดัชนี เป็ นบวก
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คาสาคัญ (ต่ อ)
คำศัพท์
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ควำมหมำย
ดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ ความ
ยืดหยุน่ ของภาระภาษีต่อเงินได้พึงประเมิน คือ
ดัชนีที่แสดงอัตราร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ภาระภาษีเมื่อเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
1 ร้อยละ ภาษีกา้ วหน้าจะมีค่าดัชนีสูงกว่า 1
ดัชนีความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี
ความยืดหยุน่ ของเงินได้สุทธิ ต่อเงินได้พึงประเมิน
คือ ดัชนีที่แสดงอัตราร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
เงินได้สุทธิเมื่อเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลง 1 หน่วย ภาษีกา้ วหน้าจะมีค่าดัชนีต่ากว่า 1

1

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลมีบทบาทสาคัญในการดูแลเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการใช้นโยบายการคลัง
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมและพัฒนาประเทศให้เจริ ญ ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้งบประมาณ
จานวนมากเพื่อนามาใช้จ่ายในการบริ หารประเทศ ซึ่ งหากพิจารณาการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง
10 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 พบว่ารัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รัฐบาลเป็ นรายได้จากภาษีอากรที่จดั เก็บโดย 3 กรมจัดเก็บภาษี โดยเป็ น
รายได้ที่ จ ัด เก็ บ โดยกรมสรรพากรประมาณร้ อ ยละ 68 กรมสรรพสามิ ต ประมาณร้ อ ยละ 17 และ
กรมศุลกากรประมาณร้อยละ 5 ส่ วนที่ เหลื ออีกร้ อยละ 10 เป็ นรายได้อื่น ๆ ที่ มิใช่ ภาษี อากร สาหรับ
การจัดเก็บ ภาษี ของกรมสรรพากรในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมานั้น มี สัดส่ วนการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท
ค่อนข้างคงที่ โดยมีแหล่งรายได้ที่สาคัญจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกว่าร้อยละ 40 รองลงมาเป็ นภาษี
เงินได้นิติบุคคลกว่าร้อยละ 35 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากว่าร้อยละ18 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงรายได้
จากการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาแล้วพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.74
แสนล้านบาทในปี 2549 เป็ น 3 แสนล้านบาทในปี 2558
อย่า งไรก็ ต าม นอกจากการที่ รั ฐ ใช้ ภ าษี อ ากรเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการหารายได้แ ล้ว
รัฐยังใช้ภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นนโยบายเพื่อตอบสนองเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐ เช่ น การจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นธรรม การกระจายรายได้ การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
การรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ การกระตุ น้ การออมภายในประเทศ การส่ งเสริ มสังคม การศึกษา
การกี ฬา และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ทั้งนี้ ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาเป็ นเครื่ องมือที่ รัฐใช้ในการดาเนิ น
นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะการใช้เพื่ อ บรรเทาภาระภาษี ให้กบั ผูม้ ี
หน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการกาหนดรายการลดหย่อน เพื่อจูงใจให้ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาดาเนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคมบางอย่างที่ รัฐบาลต้องการสนับ สนุ นและส่ งเสริ ม
ซึ่งรัฐบาลได้ขยายการกาหนดรายการลดหย่อนเพื่อจูงใจผูเ้ สี ยภาษีมาเป็ นลาดับ
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โดยในช่ วงปี 2535 – 2539 มูลค่าการลดหย่อนรวมสู งสุ ดที่ผูเ้ สี ยภาษีสามารถใช้สิทธิ
ได้อยู่ที่ 100,000 บาท จากนั้นมู ลค่าการลดหย่อนรวมดังกล่ าวเพิ่มขึ้ นสู งสุ ดในปี 2549 เป็ นยอดรวม
ประมาณ 1.7 ล้านบาท และในปี 2558 – 2559 มู ลค่าการลดหย่อนยกเว้นรวมดังกล่ าวลดลงเล็กน้อย
อยูท่ ี่ประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่ งการดาเนิ นการของรัฐบาลดังกล่าวย่อมกระทบต่อรายได้การจัดเก็บของ
รั ฐบาลอย่างหลี กเลี่ ย งไม่ ได้ ซึ่ งมีผลทาให้ปริ มาณภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาที่ จดั เก็ บได้น้อยกว่า
ที่ควรจะเป็ น
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงหลักภาษีอากร จะพบว่าภาษีอากรที่ดีตามหลักการ Canons
of Taxation ที่ เสนอโดย Adam Smith (Back Matter, 1982) ควรจะมี องค์ป ระกอบดังนี้ 1) มีความเป็ น
ธรรม (Equity) 2) มีความแน่นอน (Certainty) 3) มีความสะดวก (Convenience) และ 4) มีความประหยัด
(Economy) ซึ่งการที่รัฐใช้ภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายในการตอบสนองเป้ าหมายทาง
เศรษฐกิ จและสั ง คม โดยเฉพาะการสร้ างแรงจู งใจให้ ผูเ้ สี ย ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาปรั บ เปลี่ ย น
พฤติก รรมมาดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสั งคมตามนโยบายที่ รัฐบาลต้องการสนับ สนุ นและ
ส่ งเสริ ม โดยใช้การบรรเทาภาระภาษีด้วยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อความเป็ นธรรม
ของภาษี ซึ่ งจากการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของการลดหย่อ นภาษี ข องประเทศในกลุ่ ม OECD โดย
Joumard, Pisu and Bloch (2012) พบว่าโดยส่ วนใหญ่จานวนเงินที่ขอลดหย่อนภาษีจะเพิ่มสู งขึ้นในกลุ่ม
ผูเ้ สี ย ภาษี ที่ มี ร ายได้สู ง การลดหย่อนภาษี ส่ ง ผลให้ โครงสร้ า งภาษี มี ค วามก้า วหน้า ลดลง และการ
ลดหย่อนภาษีในประเทศสหรัฐอเมริ กาทาให้รายได้สุทธิ หลังหักภาษีของกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงเพิ่มขึ้นใน
สัดส่ วนที่มากกว่ารายได้สุทธิ หลังหักภาษีของกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่า นอกจากนี้ หากแบ่งผูเ้ สี ยภาษีออกเป็ น 5
กลุ่มตามระดับรายได้ ผูม้ ีรายได้สูงสุ ดในกลุ่มที่ 5 ได้รับประโยชน์จากการกาหนดให้สามารถนารายได้
จากทุ น (Long-term Capital Gains) และเงิ น ปั น ผล (Qualified Dividends) มาใช้ลดหย่อนภาษี คิ ดเป็ น
สัดส่ วนมากกว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงิ นทั้งหมดที่ ขอลดหย่อนภาษี ตามรายการทั้ง 2 รายการรวมกัน
นอกจากนี้ จานวนเงิ นทั้งหมดที่ ขอลดหย่อนภาษี ตามรายการดังกล่ าวเกื อบร้ อยละ 50 ถู กใช้โดยผูม้ ี
รายได้สูงสุ ดซึ่งมีจานวนคิดเป็ นเพียงแค่ร้อยละ 0.1 ของผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หมดเท่านั้น
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เมื่ อพิจารณาถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากการศึกษาของต่างประเทศ การลดหย่อนภาษี
ของประเทศไทย ซึ่ งมีรายการลดหย่อนบางรายการที่ผทู ้ ี่มีเงินได้สูงจะได้รับประโยชน์สูงกว่าผูท้ ี่มีเงิ น
ได้น้อย เนื่ องจากผูม้ ีรายได้สูงหรื อผูท้ ี่มีรายได้เหลือใช้ เท่านั้นที่สามารถขอลดหย่อนรายการลดหย่อน
ดังกล่าวได้ เช่น การลดหย่อนเพื่อซื้ อกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เป็ นต้น
หากผูม้ ีเงินได้พึงประเมินสู งสามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีดงั กล่าวเป็ นจานวนเงินที่มากจนทาให้ตนเอง
สามารถเสี ยภาษีในอัตราที่ต่าลงจนเท่ากับหรื อต่ากว่าผูท้ ี่มีเงินได้พึงประเมินน้อยกว่าแล้วนั้น อาจทาให้
อัตราภาษี ที่ แท้จริ ง (Effective Tax Rate: ETR) ส าหรั บผูม้ ีรายได้สู ง ต่ าลง ซึ่ งส่ งผลให้ ความแตกต่ าง
ระหว่า ง ETR ของผู ้มี ร ายได้ สู ง และผู ้มี ร ายได้น้ อ ยลดลง และเมื่ อ พิ จ ารณาหลัก การเสี ย ภาษี ต าม
ความสามารถจะเห็ น ได้ ว่ า การเสี ยภาษี ใ นกรณี นี้ ไม่ เป็ นไปตามหลัก ความเป็ นธรรมสั ม พั ท ธ์
(Relative Equity)
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษี
เงิ นได้บุคคลธรรมดา เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางและวิธีการในการกาหนดการจากัด
การให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา เพื่อทาให้ระบบภาษีเงินได้ของประเทศไทย
มีความเป็ นธรรมเพิ่มขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจยั นี้ ทาเพื่อศึ กษาวิธีการจากัดการให้สิ ทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดา โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ความเป็ นมา รู ปแบบ วิธีการกาหนดค่าลดหย่อน และแนวทาง
การจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของต่างประเทศ
1.2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ แนวคิด เกี่ยวกับผลของการกาหนดค่าลดหย่อนที่อนุญาต
ให้นามาหักลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.2.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ แนวคิด แนวทางและวิธีการในการจากัดการให้สิทธิ หักค่า
ลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทาให้ระบบภาษีเงินได้ของประเทศไทยมีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ศึกษาการให้สิทธิ และการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของต่างประเทศ
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางการกาหนดค่าลดหย่อนที่อนุ ญาตให้นามา
หักลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนเป็ นการ
ทัว่ ไปในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละแนวทางที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
1.3.3 คัดเลื อกองค์ความรู ้ ก าหนดหลัก การ ข้อเสนอแนะ และแนวคิ ด วิธีก ารจากัด
การให้ สิ ท ธิ หั ก ค่ า ลดหย่อ นรวมในภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาที่ เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคมไทย

1.4 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาแนวทางการจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้
ที่ มี ใช้ใ นประเทศต่ างๆ เพื่ อ นามาวิเคราะห์ และประเมิ น หาแนวทางที่ เหมาะสมในการน ามาใช้ก ับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.4.1 ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด แนวทางการให้ สิ ท ธิ แ ละการจ ากัด การให้ สิ ท ธิ หั ก ค่ า
ลดหย่อนในภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดา รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ จากเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ วารสาร
บทความที่เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งการศึกษาศึกษากรอบแนวคิด แนวทางการให้สิทธิ และ
การจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของต่างประเทศจะทาการศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่เป็ นประเทศคู่คา้ ของประเทศไทยด้วย
1.4.2 ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ กฎหมาย ทั้ งประมวลรั ษ ฎากร พระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวง และกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง และมาตรการภาษีที่ผา่ นการอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
การให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
1.4.3 รวบรวมข้อมูล การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการใช้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนภาษี
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1.4.4 ข้อมูลที่รวบรวมได้ใน 1.4.3 จะถูกนามาใช้วิเคราะห์โครงสร้างของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะการเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าของภาษีตามขั้นเงินได้สุทธิ ของผูเ้ สี ยภาษี โดย
ใช้ดชั นี 4 ดัชนี ได้แก่ 1) อัตราภาษีที่ แท้จริ ง (Effective tax rate) 2) ดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี
(Average-rate progression indicator) 3) ดั ช นี ความก้ า วหน้ า ของภาระภาษี (Liability progression
indicator) และ 4) ดัชนีความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี (Residual income progression indicator)
1.4.5 พัฒ นาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งมี พ้ื น ฐานจากแบบจาลองดุ ล ยภาพ
บางส่ วน (Partial equilibrium analysis) และน าแบบจ าลองดั ง กล่ า วมาทดลองใช้ ใ นการจ าลอง
พฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษี เมื่อมีการจากัดการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรู ปแบบต่าง ๆ และนา
ผลลัพ ท์ที่ ไ ด้จ ากการจ าลองมาตรการต่ า ง ๆ มาวิเคราะห์ ผ ลกระทบของแนวทางการปรั บ ปรุ ง ค่ า
ลดหย่อนแต่ละประเภท และการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.4.6 ประเมิ นผลการใช้นโยบายการปรับปรุ งค่าลดหย่อนแต่ละประเภท และการจากัด
การให้ สิ ท ธิ หัก ค่ าลดหย่อนในภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดา โดยจัดท าชุ ดนโยบาย วิเคราะห์ และสรุ ป
ผลเปรี ยบเทียบชุ ดนโยบายการจากัดการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรู ปแบบต่าง ๆ กับกรณี
ฐาน โดยใช้ดชั นีท้ งั 4 ดัชนีตาม 1.4.4 เป็ นตัวชี้วดั ถึงความเหมาะสมของรู ปแบบนโยบายต่าง ๆ
1.4.7 สรุ ป และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ นโยบายการปรั บปรุ งค่ าลดหย่อนแต่ล ะ
ประเภท และการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ทราบแนวทางในการกาหนดนโยบายการให้สิ ทธิ หักค่ าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดาของต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้ในประเทศไทย
1.5.2 ผลการวิจยั นี้ จะสามารถใช้เป็ นข้อเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายใน
การปรั บปรุ งค่าลดหย่อนและการจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา เพื่ อ
ปรับ ปรุ งระบบภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาของไทยให้มี เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จและสั งคมไทย
มากขึ้น
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1.6 องค์ ประกอบงานวิจัย
งานวิจยั นี้ มีองค์ประกอบ 9 บท บทที่ 1 บทนา กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของปั ญหา
วัตถุ ประสงค์ในการศึ กษา ขอบเขตการวิจยั ระเบี ยบวิธีวิจยั รวมถึ งประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้รับ จาก
การวิจ ัย บทที่ 2 ทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี วรรณกรรมหรื อ งานวิจ ัย และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
บทที่ 3 อธิ บ ายระบบการให้ หั ก ค่ า ลดหย่อ นในภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของไทย บทที่ 4 เสนอ
กรณี ศึกษาการหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ บทที่ 5 และบทที่ 6 อธิ บาย
ข้อมูลและแบบจาลองที่นามาใช้ในการวิจยั ตามลาดับ บทที่ 7 อภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
แบบจาลอง บทที่ 8 แนวทางการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนและการเปรี ยบผลของแต่ละแนวทาง
และบทที่ 9 สรุ ปผลการวิจยั และเสนอแนะแนวทางการจากัดการให้สิทธิ ค่าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดาของไทย
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1.1 ทฤษฎีภาษีอากร
ในการน าภาษี อ ากรมาใช้บ ังคับ เพื่ อ จัด เก็ บ รายได้ใ ห้ แก่ รัฐ บาล อย่า งน้อ ยควร
จะต้องค านึ ง ถึ งหลัก ภาษี อากรที่ ดี (Canons of Taxation) ที่ เสนอโดย Adam Smith (Back Matter, 1982)
ได้แก่
2.1.1.1 มีความเป็ นธรรม (Equity) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 หลัก คือ
1) หลักความเป็ นธรรมสัมบูรณ์ (Absolute Equity) ซึ่ งกาหนดว่าผูเ้ สี ยภาษีอากร
ทุกคนต้องเสี ยภาษีในจานวนที่เท่ากัน
2) หลัก ความเป็ นธรรมสัมพัทธ์ (Relative Equity) ซึ่ งก าหนดว่าผูเ้ สี ยภาษี
ควรจะเสี ยภาษีอากรตามผลประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐ หรื อเสี ยภาษีตามความสามารถในการเสี ยภาษีของผู ้
เสี ยภาษีแต่ละราย และผูเ้ สี ยภาษีที่มีความสามารถในการเสี ยภาษีที่เท่ากันควรจะเสี ยภาษีในจานวนที่เท่ากัน
2.1.1.2 มีความแน่นอน (Certainty) การเก็บภาษีจะต้องมีความแน่นอนทั้ง (1) เรื่ อง
เวลาที่กาหนดให้เสี ยภาษี (2) วิธีการเสี ยภาษี และ (3) จานวนภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีตอ้ งเสี ย
2.1.1.3 มี ค วามสะดวก (Convenience) การจัด เก็ บ ภาษี ค วรอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผเู ้ สี ยภาษี ทั้งวิธีการเสี ยภาษี เวลาที่เหมาะสม และสถานที่รับชาระภาษี
2.1.1.4 มี ค วามประหยัด (Economy) ภาษี อากรที่ ดี ต้องพิ จารณาค่ าใช้ จ่ ายในการ
จัดเก็บภาษีให้นอ้ ยที่สุดโดยพิจารณาทั้งผูจ้ ดั เก็บภาษีและผูเ้ สี ยภาษี
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของหลัก ภาษี อ ากรที่ ดี ข อง Adam Smith ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ
การลดหย่อนภาษี น้ นั คื อหลักความเป็ นธรรม โดยเฉพาะหลักความเป็ นธรรมสัมพัทธ์ (Relative Equity)
เมื่อพิจารณาถึงการเสี ยภาษีตามความสามารถในการเสี ยภาษีของผูเ้ สี ยภาษีแต่ละราย
นอกจากนี้ Bird (2010) ยังเสนอว่าภาษีที่ดีควรจะเป็ นภาษีที่มีฐานภาษีกว้างและมี
อัตราภาษีต่า เพื่อที่จะทาให้ผลกระทบทางลบที่เกิดจากการเก็บภาษีน้ นั มีนอ้ ยที่สุด อีกทั้ง ภาษีดงั กล่าวจะ
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ช่วยลดการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่จดั เก็บภาษีและช่วยลดการเลี่ยงภาษีของผูเ้ สี ยภาษีอีกด้วย ทั้งนี้ การที่จะทา
ให้ภาษีมีฐานภาษีที่กว้างและมีอตั ราภาษีต่าได้น้ นั ต้องมีการยกเว้นและลดหย่อนภาษีที่นอ้ ยที่สุดด้วย

2.2 ทบทวนวรรณกรรมหรื องานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 การให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี
สุ ร ชัย สุ รั ติ เมธาพัน ธุ์ (2547) ศึ ก ษาปั ญ หาในการหั ก ลดหย่อ นภาษี เงิ น ได้
บุคคลธรรมดา พบว่า การยกเว้นเงิ นได้แทนการให้หักลดหย่อนเป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับการออกกฎหมาย
โดยฝ่ ายบริ หารในบางกรณี ซึ่ งเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อให้ฝ่ายบริ หารมีอานาจใน
การกาหนดค่าลดหย่อนได้ตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิ จ และควรยกเลิ กการเสี ยภาษีข้ นั ต่ า
ของเงินได้ตามมาตรา 40 (2) - 40 (8) และควรมี การปรับ แก้ก ารลดหย่อนบุ ตรให้มี ความเหมาะสม
เนื่องจาก หากหญิงเลิกกับสามีคนเดิมไปแต่งงานกับชายใหม่ สามีคนเก่าและสามีคนใหม่มีสิทธิ ในการ
หักลดหย่อนบุตรทั้งคู่ ซึ่ งเห็นว่าเป็ นการใช้สิทธิ ซ้ าซ้อน
วาสนา สุ ข สมัย (2551) ศึกษาความหมายและวัตถุ ป ระสงค์ของ ค่าลดหย่อน
ตามประมวลรั ษฎากรและกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องพบว่า การหักลดหย่อนมี หลักการเพื่ อการบรรเทา
ภาระภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ นต้นทุนของการได้มาของเงิน
ได้ อย่างไรก็ดีสิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากการหักลดหย่อนจะก่อให้เกิดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมระหว่าง
ผูเ้ สี ยภาษี ที่มี เงิ นได้ต่ ากับ ผูเ้ สี ยภาษี ที่ มีเงิ นได้สู ง (คนรวยได้ป ระโยชน์มากกว่าคนจน) ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
ปรากฎการณ์ พ ลิ กกลับ (Upside Down Effect) และขัดกับหลักการของการจัดเก็บ ภาษี เงิ นได้บุ คคล
ธรรมดาซึ่งผูม้ ีเงินได้มากควรเสี ยภาษีมากโดยการจัดเก็บอัตราภาษีกา้ วหน้า โดยเห็นว่าควรนาระบบการ
เครดิตภาษีมาใช้ ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ สี ยภาษีทุกคนไม่วา่ จะมีฐานะอย่างไรได้รับประโยชน์เท่ากันหมด
วิทู รย์ ตลุ ด ก า (2552) ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข แนวความคิ ด และ
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายภาษี อากรเกี่ ย วกับ การหัก ลดหย่อนอุ ป การะเลี้ ย งดู บุ พ การี เนื่ อ งจากสิ ท ธิ
ประโยชน์ดงั กล่าว บุตรที่ใช้สิทธิ ได้ตอ้ งเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งเป็ นการจากัดสิ ทธิ ของบุตรบุญ
ธรรมในการหักลดหย่อนภาษี ซึ่ งก่อให้เกิ ดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมและไม่ส่งเสริ มให้บุตรบุญธรรม
เลี้ยงดูบิดามารดาบุญธรรม ทั้งยังทาให้ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ ู งอายุตกอยูแ่ ก่ภาครัฐ ดังนั้นจะควร
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แก้ไขประกาศอธิ บดี ให้บุตรบุญธรรมที่อุปการะเลี้ ยงดู บิดามารดาบุญธรรม สามารถหักลดหย่อนและ
ภาษีได้และให้บุตรทุกคนหักลดหย่อนได้ตามสัดส่ วนค่าอุปการะเลี้ยงดู
2.2.2 การจากัดการให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเป็ นการทัว่ ไป
คณะกรรมการร่ วมด้านภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (Joint Committee on Taxation:
JCT) ได้จดั ทารายงานประมาณการรายได้ภาษี ที่รัฐสู ญเสี ยจากการให้ผูม้ ีเงิ นได้หักค่าลดหย่อน (JCT,
2013) พบว่าการที่ รัฐอนุ ญาตให้ผูม้ ี เงินได้หักค่าลดหย่อนกว่า 200 รายการทาให้รัฐสู ญเสี ยรายได้ภาษี
กว่า 1 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งค่าลดหย่อนที่ทาให้รัฐเสี ยรายได้สูงสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ค่าประกันสุ ขภาพ
ที่นายจ้างจ่ายให้แทนลูกจ้าง (Exclusion of Employer Health Insurance) 2) เงินบานาญสุ ทธิ หรื อเงินบานาญ
ที่ ไ ด้รับ หัก ด้วยเงิ นจ่ายสะสม (Net Exclusion of Employer Pensions) 3) สิ ทธิ ประโยชน์อตั ราภาษี ต่ า
สาหรับเงินได้จากการลงทุน (Preferential Rates on Dividends and Capital Gains) 4) ค่าลดหย่อนภาษี
รัฐและภาษี ทอ้ งถิ่ น (Deductions of State and Local Taxes) 5) ค่าลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมเพื่อที่ อยู่อาศัย
(Deductions for Mortgage Interest)
ผูม้ ีรายได้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษี
เงิ นได้บางประเภท (สิ ทธิ หักค่าลดหย่อนฯ) แต่โดยเฉลี่ ยแล้วผูม้ ีรายได้สูงจะได้ประโยชน์มากกว่าผูม้ ี
รายได้น้ อ ยเมื่ อ เที ย บประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ กับ รายได้ Toder and Baneman (2012) ได้ต่ อ ยอดงานของ
Burman, Toder and Geissler (2008) ในการศึ ก ษาความแตกต่ า งของประโยชน์ ข องการใช้ สิ ทธิ
หักค่าลดหย่อนฯ ในแต่ละระดับรายได้ และพบว่า หากเราแบ่งผูเ้ สี ยภาษีออกเป็ น 5 กลุ่ มตามระดับรายได้
ผูม้ ีรายได้สูงสุ ดในกลุ่มที่ 5 จะได้รับประโยชน์จากเงินที่รัฐสู ญเสี ยไปในการให้สิทธิเสี ยภาษีในอัตราพิเศษ
สาหรับรายได้จากทุนและเงินปั นผล การให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนเป็ นรายการ และการยกเว้นภาษีเงินได้
บางประเภท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 80 และ 66.7 ตามลาดับ ในทางตรงกันข้าม ผูม้ ีรายได้นอ้ ยในกลุ่ม
ที่ 1 2 และ 3 ได้รับประโยชน์จากจานวนเงินที่รัฐสู ญเสี ยไปในการให้เครดิตเงินคืนถึงร้อยละ 80 ในขณะที่
ผู ม้ ี ร ายได้สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ที่ 5 ได้รั บ ประโยชน์ จ ากจ านวนเงิ น ที่ รั ฐ สู ญ เสี ย ไปนี้ เพี ยงร้ อยละ 7 ทั้งนี้
Batchelder, Goldberg and Orszag (2006) ได้เสนอว่าการคืนเครดิตภาษีในรู ปแบบที่เท่าเที ยมกัน (Uniform
Refundable Credit) เป็ นวิธีก ารให้สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ มีประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ สู งสุ ด
เนื่ องจากไม่ส่งผลกระทบทางลบ (Externality) และไม่แปรผันตามความยืดหยุน่ (Elasticity) ที่แตกต่างกัน
ตามระดับรายได้
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ในการปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐอเมริ กา ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริ พบั ลิกนั
ของอเมริ กาได้เสนอให้มีการปรับลดสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ (แต่มีนโยบายการนารายได้
ภาษี ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไปใช้ที่ แ ตกต่ างกัน ) นอกจากนี้ ในการจัด ท าร่ างงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี 2557
สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอการยกเลิกการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสี ยไปจากการลด
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในขณะที่ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2557 ของวุฒิสภาได้เสนอว่าจะนาเงิ นที่ ได้จากการลดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ไปใช้ในการก่ อ
ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 ฉบับใดกาหนดชัดเจน
ว่าจะยกเลิกการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีประเภทใดบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่เสนอ
นอกจากนี้ วุฒิสภาของสหรัฐอเมริ กาได้เสนอการจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีแก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลและผูม้ ีรายได้สูงสุ ดซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 2 ของผูม้ ีรายได้ท้ งั หมด
เป็ นการทัว่ ไป โดยไม่มีการเปลี่ยนข้อกาหนดสาหรับสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ใดเป็ นกรณี พิเศษ (การจากัด
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็ นการทัว่ ไป หรื อ Across-the-board Limitations)
หลัง จากการจัด ท าร่ า งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2557 การเสนอแนวคิ ด
การปฏิ รูป ระบบภาษี ได้มี ก ารพัฒ นามากขึ้ น โดยมี ก ารกาหนดชัดเจนว่าจะปรั บ หรื อลดการให้สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีประเภทใดเพื่อชดเชยเงินได้ภาษีที่ลดลงจากการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคล การบรรเทาภาระภาษีซ่ ึ งผูม้ ีเงินได้ตอ้ งจ่ายเพิ่มเนื่ องจากผลการคานวณภาระภาษี
เงินได้ข้ นั ต่ าที่ตอ้ งจ่าย (Alternative Minimum Tax: AMT) สู งกว่าผลการคานวณภาระภาษีเงินได้ระบบ
ปกติ1 รวมทั้งเพื่อเพิม่ รายได้จากภาษี
Toder, et al. (2013) ได้ศึกษาแนวทางการจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
และชี้ ให้เห็ นว่า การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีมกั ก่อให้เกิ ดการจัดสรรทรัพยากรที่ ไม่เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด และการจากัดการให้สิท ธิ ประโยชน์ท างภาษี จะลดรายจ่ายภาษี ให้แก่ รัฐด้วย การจากัดการให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เป็ นการทั่ว ไป เป็ นมาตรการที่ รั ฐ น ามาใช้ เนื่ อ งจากมัก เห็ น ว่า จะน าไปสู่
ความขัดแย้งน้อยกว่าการเลือกจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีหนึ่งๆ แต่ในขณะเดียวกันก็จะทาให้
การดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่มีคุณค่าสู งและต่ าลดลงในสัดส่ วนที่ เท่าๆ กัน ดังนั้น แม้การจากัด
1

การบรรเทาภาระภาษีน้ ีเรี ยกในภาษาอังกฤษว่า AMT Relief
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การให้สิท ธิ ประโยชน์ทางภาษี เป็ นการทัว่ ไป จะทาให้ระบบภาษีและนโยบายการใช้จ่ายภาษี ของรั ฐ
ดี ข้ ึ น แต่ก็ไม่ใช่ มาตรการที่ดีที่สุด และต้องคานึ งถึ งการจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เป็ นการทัว่ ไป
ที่มีใช้อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั 2 ประเภท ได้แก่ ภาระภาษีเงินได้ข้ นั ต่าที่ตอ้ งจ่าย (AMT) และการจากัดสิ ทธิ
หักค่าลดหย่อนตามรายการสู งสุ ด (Overall Limitation on Itemized Deductions) ด้วย
การศึกษาผลกระทบของการจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเป็ นการทัว่ ไป นี้
แบ่งออกเป็ น 6 แนวทาง2 คือ
2.2.2.1 การจากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น ร้ อยละที่ ก าหนดของ
เงิ น ได้ห ลัง หัก ค่ าใช้จ่าย [Limit Tax Savings to a Percentage of Adjusted Gross Income (AGI Limit)]
เป็ นแนวทางการจากัดการหักลดหย่อนภาษี ดว้ ยการจากัดร้ อยละของเงิ นได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่ งเป็ น
รู ป แบบที่ เคยเสนอโดย Feldstein, Feenber, และ MacGuineas ในปี 2546 ที่ เสนอให้ จ ากัด สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อนไว้ที่ร้อยละ 2 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
2.2.2.2 การจ ากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ าลดหย่อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น จานวนเงิ น ที่ ก าหนด
[ Limit Deductions and Exemptions to a Flat Absolute Dollar Amount ( Fixed Dollar Cap) ] เป็ น
แนวทางที่จะจากัดจานวนรวมของการหักลดหย่อนไว้ที่มูลค่าจานวนหนึ่ ง ซึ่ งเคยมีการเสนอโดยนาย
Romney ผูส้ มัครประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กาในปี 2555 ที่จะกาหนดวงเงินสาหรับหักลดหย่อนรวม
2.2.2.3 การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละที่กาหนดของจานวน
เงิ นหักค่าลดหย่อนและเงิ นได้ที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด [Place Limit on Rate to Apply to Exclusions
or Deductions (Rate Limit)] แนวทางดัง กล่ า วเป็ นการจากัด การลดหย่อ นในแต่ ล ะรายการ รวมถึ ง
การจากัดสิ ทธิ ร้อยละของเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น ซึ่ งรู ปแบบในลักษณะนี้ มีการเสนอในงบประมาณ
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในปี 2014 และจะต้อ งการจ ากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ลดหย่อ นภาษี ใ ห้ ไ ม่ เกิ น
ร้อยละ 28
2.2.2.4 การลดสิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่อ นลงเป็ นร้ อ ยละที่ ก าหนดและเท่ า กัน
[Reduce All Deductions and Exemptions by the Same Percentage (Haircut)] เป็ นรู ป แบบการลดการ

Baneman, et al. (2012) และ Baneman, et al. (2011) ได้ใช้แนวทางที่ 1 – 5 ในการศึกษาแนวทางการลดรายจ่ายภาษี
และการศึกษาแนวทางการจากัดผลประโยชน์ที่ครัวเรื อนรายได้สูงได้รับจากการใช้สิทธิหกั ค่าลดหย่อนฯ ตามลาดับ
2
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หักลดหย่อนโดยกาหนดอัตราร้อยละที่กาหนดในแต่ละรายการ ซึ่ งรู ปแบบนี้ จะลดการอุดหนุ นรายจ่าย
ทางภาษีโดยตรง
2.2.2.5 การทดแทนสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ด้วยเครดิตที่สามารถรับเงินคืนได้
[Replace Deductions and Exemptions with a Fixed Rate of Refundable Credit (Refundable Credit)]
แนวทางในรู ปแบบนี้จะเป็ นการให้การเครดิตภาษีในอัตราคงที่แทนการหักลดหย่อนและการยกเว้นเงิน
ได้ซ่ ึ งการให้เครดิตภาษีจะช่วยให้ผเู ้ สี ยภาษีได้รับประโยชน์เท่ากันโดยไม่ข้ ึนกับขั้นภาษีเงินได้
2.2.2.6 การขยายฐานเงิ นได้ในระบบการคานวณภาระภาษี เงิ นได้ข้ นั ต่ าที่ ตอ้ ง
จ่ า ย (Broaden Alternative Minimum Tax) Alternative Minimum Tax หรื อ AMT เป็ นระบบภาษี ข อง
สหรัฐอเมริ กาเป็ นคิดอัตราภาษีในอัตราคงที่ซ่ ึ งใช้เพื่อแก้ปัญหาโดยมีเงื่อนไขบางประการ เนื่ องจากผูม้ ี
เงินได้บางรายอาจได้รับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมากเกินไป หรื อเป็ นช่องให้สามารถวางแผนภาษี
ได้ ซึ่ งระบบ AMT จะท าให้ ก ลุ่ ม เหล่ านี้ ยัง ต้องเสี ย ภาษี ใ นระดับ หนึ่ ง ซึ่ งการขยายฐานส าหรั บ การ
คานวณภาระภาษีเงินได้จะช่วยลดการได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่เกินสมควรได้
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเป็ นการทัว่ ไป
ทั้ง 6 แนวทางข้างต้น ส่ งผลกระทบที่ แตกต่ า งกัน อย่างมากต่ อ ทั้งการกระจายรายได้และแรงจู ง ใจ
ในการใช้สิทธิ หักค่าลดหย่อนฯ เช่น การใช้สิทธิ การหักค่าลดหย่อนจากการบริ จาค โดยการจากัดสิ ทธิ
การหั ก ค่ าลดหย่อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น จานวนเงิ น ที่ ก าหนด (Fixed Dollar Cap) และการขยายฐานเงิ น ได้
ในระบบการค านวณภาระภาษี เงิ น ได้ข้ นั ต่ าที่ ต้องจ่ าย (Broaden AMT) เป็ นแนวทางที่ จะท าให้ ล ด
การใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ในอัตราก้าวหน้ามากที่ สุด ในขณะที่ การลดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ
ลงเป็ นร้อยละที่กาหนดและเท่ากัน (Haircut) และการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ
ที่ กาหนดของเงิ นได้พึ งประเมิ นที่ ได้รับการปรั บ แล้ว (AGI Limit) เป็ นแนวทางที่ จะท าให้ลดการใช้
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในอัตราก้าวหน้าน้อยที่สุด
การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อน ให้ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนด (Fixed Dollar
Cap) และการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละที่กาหนดของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การปรับแล้ว (AGI Limit) จะลดแรงจูงใจในการบริ จาคเงินเพื่อ สาธารณกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกิ นจานวนเงิ นที่ กาหนด (Fixed Dollar Cap) จะลดแรงจูงใจใน
การบริ จาคเป็ นอย่างมากในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงมาก
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การขยายฐานเงิ น ได้ใ นระบบการค านวณภาระภาษี เงิ น ได้ข้ นั ต่ า ที่ ต้อ งจ่ า ย
(Broaden AMT) จะทาให้ผมู ้ ีเงินได้สูงสุ ดซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของผูม้ ีรายได้ท้ งั หมดไม่สนใจที่จะบริ จาคใดๆ
ในขณะเดียวกันก็ไม่เปลี่ยนแรงจูงใจในการบริ จาคของผูม้ ีรายได้คนอื่นๆ
การทดแทนสิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่อ นฯ ด้ว ยเครดิ ต ที่ ส ามารถรั บ เงิ น คื น ได้
(Refundable Credit) จะทาให้ผูม้ ีรายได้น้อยในกลุ่ มที่ 1 และ 2 มีเงิ นได้หลังจากชาระภาษี แล้วเพิ่มขึ้ น
และยังเพิ่มแรงจูงใจ ให้คนเหล่านี้บริ จาคเงินบางส่ วนให้สาธารณกุศลอีกด้วย
นอกจากนี้ Feldstein, Feenberg and MacGuineas (2011) ทาการศึกษาการจากัด
สิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ด้วยการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกิ นร้ อยละ 2 ของเงิ นได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย (AGI Limit) พบว่าการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าวช่วยให้ลดความสู ญเปล่าทางเศรษฐกิจ (Deadweight
Loss) ลง ทั้งจากการลดการให้สิทธิ ประโยชน์ที่สูญเปล่าและการปรับเปลี่ ยนวิธีการขอหักค่าลดหย่อน
อีกด้วย
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บทที่ 3
การหักค่ าลดหย่ อนในภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
3.1 ระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็ นภาษีทางตรง (Direct Tax)3 ที่ เก็บจากฐานเงิ นได้สุทธิ 4
จากบุ ค คลทั่วไป หรื อจากหน่ วยภาษี ที่ มี ล ัก ษณะพิ เศษตามที่ ก ฎหมายก าหนด และมี รายได้เกิ ดขึ้ น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติจดั เก็บเป็ นรายปี ภาษี (ปี ปฏิทิน) โดยทัว่ ไปกฎหมายกาหนดให้ผูม้ ีเงินได้
ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กาหนดในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ยื่นแบบฯ) ภายในเดื อนมกราคมถึ งมี นาคมของปี ถัดจากปี ที่ มีเงิ นได้ หรื อบางกรณี กฎหมายยังกาหนด
ให้ผมู ้ ีเงินได้พึงประเมินบางประเภทต้องยืน่ แบบแสดงรายการก่อนกาหนดเวลาด้วยการยืน่ แบบฯ ครึ่ งปี
สาหรับเงิ นได้ช่วงครึ่ งปี แรก ภายในเดื อนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปี ภาษีน้ นั ด้วย และให้นาภาษี
ที่เสี ยไปหักออกจากภาษีสิ้นปี ได้ นอกจากนี้ เงินได้บางกรณี กฎหมายยังกาหนดให้ผจู ้ ่ายภาษีมีหน้าที่หกั
ภาษี ณ ที่ จ่าย จากเงิ นได้ที่ จ่ายบางส่ วน และนาส่ งกรมสรรพากร เพื่ อให้มี การทยอยช าระภาษี และ
บรรเทาภาระภาษีตอนสิ้ นปี อีกด้วย
3.1.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
3.1.1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึ ง บุคคลที่ มีชีวิต โดยสภาพบุ คคลย่อมเริ่ มตั้งแต่
เมื่อคลอดแล้วอยูร่ อดเป็ นทารก และสิ้ นสุ ดลงเมื่อตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และหาก
บุคคลใดมีเงิ นได้พึงประเมินถึ งเกณฑ์ที่กาหนดไว้ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ ยื่นแบบฯ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีเป็ นผูแ้ บกรับภาระของภาษีน้ นั ทั้งหมดหรื อส่วนใหญ่ไม่สามารถผลัก
ภาระภาษีไปยังผูอ้ ื่นได้ ภาษีทางตรงมักเก็บจากฐานรายได้และทรัพย์สิน เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีการประกันสังคม ภาษีมรดก เป็ นต้น
4
เงินได้สุทธิสามารถคานวณได้จากการนาเงินได้พึงประเมินตลอดทั้งปี ภาษี (ปี ปฏิทิน) ไปหักค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด แล้วจึงคานวณภาษีจากเงินได้สุทธิตามอัตราและวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3
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3.1.1.2 ผูถ้ ึงแก่ความตาย คือ ผูถ้ ึงแก่ความตายในระหว่างปี ภาษีหรื อก่อนยืน่ แบบฯ
และมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาท หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกของผูถ้ ึงแก่ความตาย
มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบฯ
3.1.1.3 กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง หมายถึง กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่งให้กบั ทายาท
คนใดคนหนึ่ งในปี ถัดจากปี ที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกนั้นก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินถึง
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาท หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์มรดก มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบฯ
3.1.1.4 ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
1) ห้างหุ ้น ส่ วนสามัญ ที่ มิ ใช่ นิติบุ ค คล หมายถึ ง การที่ บุ ค คลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป ตกลงเข้าทุ นกันไม่ว่าจะเป็ นเงิ น แรงงาน หรื อทรัพย์สินเพื่อกระทากิ จการร่ วมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งปั นผลกาไรที่จะถึงได้ในกิจการที่ทานั้น
2) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงกระทาการ
ร่ วมกัน อันมิใช่เป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญ กล่าวคือ คณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์
ที่จะแบ่งปั นผลกาไรที่จะถึงได้ในกิจการที่ทานั้น เช่น การจัดตั้งมูลนิ ธิ หรื อการจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลเพื่อหารายได้นาไปบริ จาค เป็ นต้น
ในกรณี ห้างหุ ้ นส่ วนสามัญหรื อคณะบุ คคลที่ มิใช่ นิติบุ คคลมี เงิ นได้พึ งประเมิ น
ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผูอ้ านวยการหรื อผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบฯ
3.1.2 เงินได้ พงึ ประเมินและแหล่งทีม่ าของเงินได้
การจะพิจารณาว่าบุ คคลธรรมดาที่ มีรายได้จะต้องเสี ยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
หรื อไม่ และหากต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจานวนเท่าไหร่ จะต้องพิจารณา
ถึงความหมายของเงินได้พึงประเมิน และแหล่งที่มาของเงินได้เสี ยก่อน ดังนี้
3.1.2.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
ประมวลรัษฎากรได้กาหนดความหมายของเงินได้พึงประเมินไว้ ดังนี้
1) เงินที่ได้รับจริ ง (เกณฑ์เงินสด)
2) ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคานวณได้เป็ นเงินที่ได้รับจริ ง (เกณฑ์เงินสด)
3) ประโยชน์ซ่ ึงอาจคิดคานวณได้เป็ นเงินที่ได้รับจริ ง (เกณฑ์เงินสด)
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4) เงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้
5) เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
3.1.2.2 แหล่งที่มาของเงินได้
เงินได้พึงประเมินตามความหมายดังกล่าว จะต้องนาไปคานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรื อไม่น้ นั มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1) กรณี เงินได้เกิดขึ้นจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นจาก
ผลสื บเนื่องจากการมี
1.1) หน้าที่งานที่ทาในประเทศไทย
1.2) กิจการที่ทาในประเทศไทย
1.3) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย
1.4) ทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศไทย
ผูม้ ีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากรเสมอ เว้นแต่จะมีขอ้ ยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงิ นได้ดงั กล่าวจะมี การจ่าย
ในหรื อนอกประเทศ และไม่วา่ ผูม้ ีเงินได้น้ นั จะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ก็ตาม
2) กรณี เงินได้เกิดขึ้นจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่มีผล
สื บเนื่องจากมี
2.1) หน้าที่งานที่ทาในต่างประเทศ
2.2) กิจการที่ทาในต่างประเทศ
2.3) ทรัพย์สินที่อยูใ่ นต่างประเทศ
ผูม้ ีเงิ นได้จากแหล่ งนอกประเทศจะต้องมี หน้าที่ ตอ้ งเสี ยภาษี เงิ นได้
ตามประมวลรัษฎากร หากผูม้ ีเงิ นได้ดงั กล่าวอยูใ่ นประเทศไทยชัว่ ระยะเวลาหนึ่งหรื อหลายระยะเวลา
รวมทั้งหมดถึง 180 วัน ในปี ภาษี และนาเงินได้ที่ได้รับมานั้นเข้ามาในประเทศไทยในปี ภาษีน้ นั ด้วย
3.1.3 การยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรในปั จจุบนั สามารถ
แบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้
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3.1.3.1 การยกเว้น เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น บางประเภทไม่ ต้อ งน ามารวมค านวณ
ตามมาตรา 42 แห่ งประมวลรัษฎากร และในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ตามมาตรา 42 (17)
แห่งประมวลรัษฎากรบางรายการ
3.1.3.2 การอนุ ญาตให้นาเงินได้พึงประเมินบางประเภทไปหักออกจากเงินได้
พึ งประเมิ นภายหลังหัก ค่าใช้จ่ายและค่ าลดหย่อนตามปกติ (เสมื อนเป็ นค่ าลดหย่อน) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 พ.ศ. 2509 ตามมาตรา 42 (17) แห่ งประมวลรั ษฎากร และตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง
ฉบับต่าง ๆ เป็ นการชัว่ คราวแบบมีเงื่อนไข
3.1.3.3 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลบางพวก การตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อลดอัตราหรื อยกเว้นภาษี ตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร
3.1.4 ประเภทเงินได้ พงึ ประเมินและการหักค่ าใช้ จ่าย
3.1.4.1 ประเภทเงินได้พึงประเมิน
1) เงิ นได้พึ งประเมิ นประเภทที่ 1 (ตามมาตรา 40 (1)) เงิ นได้เนื่ องจาก
การจ้างแรงงานไม่วา่ จะเป็ นเงินเดื อน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินค่าเช่ าบ้าน
เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยูบ่ า้ นที่นายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชาระหนี้ใด ๆ
ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งชาระ และเงินทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
2) เงิ นได้พึ งประเมิ นประเภทที่ 2 (ตามมาตรา 40 (2)) เงิ นได้เนื่ องจาก
หน้าที่ หรื อตาแหน่ งงานที่ ทา หรื อจากการรับทางานให้ ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนี ยม ค่านายหน้า ค่าส่ วนลด
เงิ น อุ ด หนุ น ในงานที่ ท า เบี้ ยประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส เงิ น ค่ า เช่ า บ้า น เงิ น ที่ ค านวณได้ จ ากมู ล ค่ า
ของการได้อยูบ่ า้ นที่ผูจ้ ่ายเงินได้ให้อยูโ่ ดยไม่เสี ยค่าเช่า เงินที่ผจู ้ ่ายเงินได้จ่ายชาระหนี้ ใด ๆ ซึ่งผูม้ ีเงินได้
มีหน้าที่ตอ้ งชาระและเงินทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่ องจากหน้าที่หรื อตาแหน่ งงาน
ที่ ท า หรื อจากการรั บ ท างานให้น้ ันไม่ว่าหน้าที่ หรื อตาแหน่ งงาน หรื องานที่ รับท าให้น้ ันจะเป็ นการ
ประจาหรื อชัว่ คราว
3) เงิ นได้พึ งประเมิ น ประเภทที่ 3 (ตามมาตรา 40 (3)) ค่ าแห่ งกู๊ ด วิล ล์
ค่าแห่ งลิ ขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่ น เงิ นปี หรื อเงินได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจากพินัยกรรม
นิติกรรมอย่างอื่นหรื อคาพิพากษาของศาล
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4) เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 (ตามมาตรา 40 (4)) เงินได้ที่เป็ น
4.1) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
หรื อผลต่างระหว่างราคาไถ่ ถอนกับ ราคาจาหน่ ายตัว๋ เงิ นหรื อตราสารแสดงสิ ท ธิ ในหนี้ ที่ บริ ษ ทั หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุค คลหรื อนิ ติบุค คลอื่ นเป็ นผูอ้ อกและจาหน่ ายครั้ งแรกในราคาต่ ากว่าราคาไถ่ ถอน
รวมทั้งเงิ น ได้ที่ มี ลกั ษณะท านองเดี ยวกัน กับ ดอกเบี้ ย ผลประโยชน์ ห รื อค่ าตอบแทนอื่ นๆ ที่ ได้จาก
การให้กยู้ มื หรื อจากสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม
4.2) เงิ น ปั น ผล เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก าไรหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ด้
จากบริ ษ ทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุ ค คล กองทุ นรวม หรื อสถาบันการเงิ นที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทย จัดตั้งขึ้ นสาหรั บให้กู้ยืม เงิ นเพื่ อส่ งเสริ ม เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม หรื ออุตสาหกรรม
เงิ นปั นผล หรื อเงิ นส่ วนแบ่ งของกาไรที่ อยู่ในบังคับต้องถู กหัก ภาษี ไว้ ณ ที่ จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่ วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
5) เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 (ตามมาตรา 40 (5)) เงินหรื อประโยชน์
อย่างอื่ น ที่ ได้เนื่ องจากการให้เช่ าทรั พ ย์สิ น การผิดสั ญ ญาเช่ าซื้ อทรั พ ย์สิ นและการผิดสั ญ ญาซื้ อขาย
เงินผ่อนซึ่ งผูข้ ายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซ้ื อขายนั้น โดยไม่ตอ้ งคืนเงินหรื อประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
6) เงิ นได้พึ งประเมิ นประเภทที่ 6 (ตามมาตรา 40 (6)) เงิ นได้จากวิชาชี พ
อิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การบัญชี ประณี ตศิลปกรรม
หรื อวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่ งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดไว้
7) เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ประเภทที่ 7 (ตามมาตรา 40 (7)) เงิ น ได้ จ าก
การรับเหมาที่ผรู ้ ับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่ วนสาคัญนอกจากเครื่ องมือ
8) เงิ นได้พึ งประเมิ นประเภทที่ 8 (ตามมาตรา 40 (8)) เงิ นได้จากธุ รกิ จ
การพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
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3.1.4.2 การหักค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3- 1: สรุ ปการหักค่ าใช้ จ่ายในเงินได้ แต่ ละประเภท
เงินได้ พงึ ประเมิน
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8

หักเป็ นการเหมาในอัตรา

หักตามความจาเป็ น
และสมควร


ร้อยละ 50
ไม่เกิน 100,000 บาท

ร้อยละ 50
ไม่เกิน 100,000 บาท
(เฉพาะค่ากู๊ดวิลส์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น)
ไม่ให้หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ร้อยละ10 - 30 แล้วแต่กรณี
ร้อยละ 30 หรื อ ร้อยละ 60 แล้วแต่กรณี
ร้อยละ 60
ร้อยละ 40 หรื อร้อยละ 60










ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ในการค านวณภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา กฎหมายก าหนดให้ เงิ นได้ แต่ ละประเภท
สามารถหักค่าใช้จ่ายออกก่อน แล้วจึงนาเงินได้ที่หกั ค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมดไปหักลดหย่อน เพื่อให้ได้เงิน
ได้สุทธิ ไปคิดภาษีตามบัญชี อตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป โดยได้สรุ ปการหักค่าใช้จ่ายในเงินได้แต่
ละประเภท ดังตารางที่ 3- 1
การหักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาสาหรั บเงิ นได้พึ งประเมิ นประเภทที่ 4 – 8 นั้น จะกาหนด
อัตราการหักค่าใช้จ่ายตามการได้มาของเงินได้ในแต่ละประเภทเงินได้อีกครั้งหนึ่ ง โดยกาหนดอัตราไว้ใน
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หกั จากเงินได้
พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
3.1.5 การหักลดหย่อน
เงินได้พึงประเมินเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้เป็ นไป
ตามความสามารถในการเสี ยภาษี ของแต่ละบุ คคล ประมวลรัษฎากรกาหนดให้หักค่าลดหย่อนได้อีก
ก่อนที่จะนาเงินได้ที่เหลือซึ่ งเรี ยกว่าเงินได้สุทธิ ไปคานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยมีรายการลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่ งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 พ.ศ. 2509 ตาม
มาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฉบับต่าง ๆ
3.1.6 การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
3.1.6.1 การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี
โดยทัว่ ไปผูม้ ีเงินได้ตอ้ งนาเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตนตลอดปี ภาษี
(ไม่รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น) ไปคานวณภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี เพื่อยื่นแบบฯ โดยมี ข้ นั ตอน
การคานวณ ดังนี้
1) ค านวณหาจ านวนภาษี ต ามวิ ธี ที่ 1 โดยใช้ ฐ านเงิ น ได้ สุ ทธิ ใ น
การคานวณภาษีตามตารางที่ 3- 2
ตารางที่ 3- 2: การคานวณภาษีตามวิธีที่ 1 (ฐานเงินได้ สุทธิ)
รายการ
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปี ภาษี
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ (ไม่รวมค่าลดหย่อนเงินบริ จาค) ตามที่กฎหมายกาหนด
เงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริ จาค ไม่เกินจานวนที่กฎหมายกาหนด
เหลือเงินได้สุทธิ
นาเงินได้สุทธิไปคานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวธิ ีที่ 1
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 3- 3: บัญชี อตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้ สุทธิ
(บาท)
1 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 5,000,000
5,000,001 ขึ้นไป

ช่ วงเงินได้ สุทธิ
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
2,000,000
-

อัตราภาษี
ภาษีแต่ ละ
(ร้ อยละ)
ขั้นเงินได้ สุทธิ
ได้รับการยกเว้น5
5
7,500
10
20,000
15
37,500
20
50,000
25
250,000
30
600,000
35
-

ภาษีสะสม
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
965,000
-

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

2) ให้พิจารณาว่าจะต้องคานวณภาษี ตามวิธีที่ 2 หรื อไม่ ถ้าเข้าเงื่ อนไข
ที่จะต้องคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 จึงคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 โดยใช้ฐานเงินได้พึงประเมินในการคานวณ
อี ก วิธี หนึ่ ง กรณี ที่ ต้องค านวณภาษี ตามวิธี ที่ 2 ได้แก่ กรณี ที่ เงิ นได้พึ งประเมิ นทุ ก ประเภทในปี ภาษี
แต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 1 มี จานวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป การคานวณ
ภาษีตามวิธีที่ 2 นี้ ให้คานวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ซึ่งสรุ ปได้ตามตารางที่ 3- 4
ตารางที่ 3- 4 การคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 (ฐานเงินได้ พงึ ประเมิน)
รายการ
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันลบเงินได้ประเภทที่ 1
คูณ ร้อยละ 0.5
จานวนภาษีตามการคานวณภาษีวธิ ีที่ 2
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

เงินได้สุทธิเฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ยังคงได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
5

22

3) สรุ ปจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยภาษี ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งคานวณภาษี ตามวิธี
ที่ 2 (เช่น มีเงินได้ประเภทที่ 1 เท่านั้น) จานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ย ได้แก่ จานวนภาษีตามวิธีการคานวณภาษี
วิธีที่ 1 แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่ตอ้ งคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 ด้วยนั้น หลังจากได้จานวนภาษีตามการคานวณภาษี
วิธีที่ 2 แล้วให้นาจานวนภาษีที่คานวณได้จากทั้ง 2 วิธีเปรี ยบเทียบกัน ถ้าเท่ากันให้ถือจานวนภาษีเท่ากันนั้น
เป็ นจานวนที่ตอ้ งเสี ยสาหรับปี ภาษีน้ นั แต่ถา้ ไม่เท่ากัน จานวนภาษีที่คานวณได้ตามวิธีใดมีจานวนสู งกว่า
ให้ ถื อ จานวนภาษี น้ ัน เป็ นจานวนที่ ต้องเสี ย ส าหรั บ ปี ภาษี น้ ัน หัก ออกด้ว ยภาษี เงิ น ได้หั ก ณ ที่ จ่า ย
ภาษีเงินได้ครึ่ งปี ที่ชาระไว้แล้ว ภาษีเงินได้ที่ชาระล่วงหน้า และเครดิตภาษีเงินปั นผล หลังจากนั้นส่ วนที่เหลือ
คือภาษีที่ตอ้ งชาระเพิ่ม หรื อมีสิทธิ ขอคืน
3.1.6.2 การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี
ก่อนถึ งกาหนดเวลายื่นแบบฯ สิ้ นปี ผูท้ ี่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5- 8
มีหน้าที่ ยื่นแบบฯ ครึ่ งปี ภายในเดื อนกันยายนของทุ กปี ภาษี โดยยื่นแบบฯ เฉพาะเงิ นได้ป ระเภทที่
5 – 8 แต่ไม่รวมถึ งเงินกิ นเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่ อมแซม ค่าแห่ งอาคารและโรงเรื อนที่ได้รับ
กรรมสิ ทธิ์ ที่ ได้รับตั้งแต่เดื อนมกราคมถึ งเดื อนมิถุนายน โดยมี วิธีการคานวณเหมื อนกับการคานวณ
ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาสิ้ นปี แต่ให้หักค่าลดหย่อนได้เพียงกึ่ งหนึ่ งเท่านั้น และให้นาภาษี ที่เสี ยไป
หักจากภาษีสิ้นปี ได้
3.1.7 เกณฑ์ เงินได้ ข้นั ต่าทีต่ ้ องยื่นแบบฯ
กฎหมายได้กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหน้าที่ตอ้ งยื่นแบบฯ เมื่อ
มี เงิ น ได้ถึ งเกณฑ์ ที่ กาหนด ไม่ ว่าเมื่ อค านวณภาษี แล้วจะมี ภาษี ที่ ต้องช าระเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อไม่ ก็ ตาม
ก็จะต้องยืน่ แบบฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดเสมอ ดังนี้
3.1.7.1 บุคคลธรรมดา
1) ไม่ มี ส ามี หรื อภริ ยาและมี เงิ น ได้พึ งประเมิ น ในปี ภาษี ที่ ล่ วงมาแล้ว
เกิ น 60,000 บาทหรื อมี เงิ นได้พึงประเมิ นประเภทที่ 1 ในปี ภาษี ที่ล่วงมาแล้ว ประเภทเดี ยวเกิ น 100,000
บาท
2) มี ส ามี ห รื อ ภริ ย าและมี เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ในปี ภาษี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว
เกิน 120,000 บาทหรื อมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว ประเภทเดียวเกิน 220,000 บาท
3.1.7.2 กองมรดกที่ ยงั มิ ได้แบ่งมี เงิ นได้พึงประเมินในปี ภาษี ที่ล่วงมาแล้วเกิ น
60,000 บาท
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3.1.7.3 ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลมีเงินได้พึงประเมิน
ในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท

3.2 การสู ญเสียรายได้ จากการกาหนดรายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของ
ประเทศไทย
เงิ นได้พึ งประเมิ นเมื่ อได้หักค่ าใช้จ่ายแล้ว เพื่ อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี ให้เป็ นไป
ตามความสามารถในการเสี ยภาษี ของแต่ละบุ คคล ประมวลรัษฎากรกาหนดให้หักค่าลดหย่อนได้อีก
ก่อนที่จะนาเงินได้ที่เหลือซึ่ งเรี ยกว่าเงินได้สุทธิ ไปคานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยกาหนดรายการลดหย่อนในมาตรา 47 แห่ งประมวลรั ษฎากร นอกจากนี้ ยังอนุ ญาตให้นาเงิ นได้
พึงประเมินบางประเภทไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน (เสมือนเป็ นค่าลดหย่อน) ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 พ.ศ. 2509 ตามมาตรา 42 (17) แห่ งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา
ฉบับต่าง ๆ โดยสรุ ปได้ ดังตารางที่ 3- 5
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ตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
1 ผูม้ ีเงินได้
1.1 บุคคลธรรมดา

จานวนเงิน
30,000 บาท
60,000 บาท

ใช้ บังคับ

หมายเหตุ

2535 - 2559
มาตรา 47
2560 เป็ นต้นไป มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560
2535 - 2559
มาตรา 47
2560 เป็ นต้นไป มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560
2535 - 2559
มาตรา 47

1.2 กองมรดก

30,000 บาท
60,000 บาท

1.3 ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

30,000 บาท/คน
(แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
60,000 บาท/คน
2560 เป็ นต้นไป มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติม
(แต่ไม่เกิน 120,000 บาท)
โดยพระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560
30,000 บาท
2535 เป็ นต้นไป มาตรา 47
60,000 บาท
2560 เป็ นต้นไป มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560

2 คู่สมรส

3 บุตร
บุตร (จานวนไม่เกิน 3 คน)
3.1 บุตรที่ยงั ไม่ได้ศึกษา
3.2 บุตรที่กาลังศึกษา
บุตร (จานวนไม่เกิน 3 คน)

15,000 บาท/คน
17,000 บาท/คน
30,000 บาท/คน

2535 - 2559

มาตรา 47

2560 เป็ นต้นไป มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
4 เบี้ยประกันชีวติ ของผูม้ ีเงินได้
และสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้

จานวนเงิน
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน10,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

5 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์

ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 150,000 บาท

ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
6 เงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ายเข้า
กองทุนประกันสังคม

ตามที่จ่ายจริ ง

ใช้ บังคับ
2534 - 2544
2545 - 2550

หมายเหตุ
มาตรา 47

มาตรา 47 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
240 (พ.ศ. 2545)
2551 เป็ นต้นไป มาตรา 47 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)
2534 - 2542
มาตรา 47 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
224 (พ.ศ. 2542)
2543 - 2544
มาตรา 47 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
226 (พ.ศ. 2545)
2545 - 2549
มาตรา 47
กฎกระทรวง ฉบับที่
226 (พ.ศ. 2545) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
236 (พ.ศ. 2545)
2550 เป็ นต้นไป มาตรา 47
กฎกระทรวง ฉบับที่
264 (พ.ศ. 2550)
2533 เป็ นต้นไป มาตรา 47
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ตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
7 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
รวมถึงบิดามารดาคู่สมรสที่อายุ
60 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีเงินได้พึงประเมิน
ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ภาษี
8 ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรื อคน
ทุพพลภาพ
9 เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ

10 เงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบข.)

11 เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชน
12 ค่าซื้ อหน่วยในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF)

จานวนเงิน
30,000 บาท/คน

ใช้ บังคับ
หมายเหตุ
2548 เป็ นต้นไป มาตรา 47

60,000 บาท/คน

2552 เป็ นต้นไป มาตรา 47

ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
10,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
300,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
300,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

2534 - 2550

มาตรา 47

2551 เป็ นต้นไป มาตรา 47 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)
2540 -2550
กฎกระทรวง ฉบับที่
208 (พ.ศ. 2540)
2551 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)
2543 - 2550
กฎกระทรวง ฉบับที่
227 (พ.ศ. 2544)
2551 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)
2544 - 2550
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 228
(พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง ฉบับที่
246 (พ.ศ. 2547) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่
265 (พ.ศ. 2551)
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ตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
12 ค่าซื้ อหน่วยในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) (ต่อ)

13 เบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญ

14 เงินสะสมเข้ากองทุนการออม
แห่งชาติ

15 ค่าซื้ อหน่วยในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF)

จานวนเงิน
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 500,000บาท
และเมื่อรวมกับรายการที่
9 10 11 แล้ว ต้องไม่เกิน
500,000 บาท
ร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 200,000บาท
และเมื่อรวมกับรายการที่
9 10 11 แล้ว ต้องไม่เกิน
500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท และเมื่อ
รวมกับรายการที่ 9 10 11
12 13 แล้วต้องไม่เกิน
500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 700,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ใช้ บังคับ
หมายเหตุ
2551 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)

2545 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
279 (พ.ศ. 2545)

2558 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
314 (พ.ศ. 2559)

2547 - 2550

กฎกระทรวง ฉบับที่
246 (พ.ศ. 2547)

เฉพาะช่วง
ต.ค. - ธ.ค.
2551
2551 - 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่
267 (พ.ศ. 2551)
กฎกระทรวง ฉบับที่
266 (พ.ศ. 2551)
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ตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
15 กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)

จานวนเงิน
ใช้ บังคับ
ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตรา 2559 - 2562
ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้ แต่ไม่เกิน
500,000 บาท
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
2549 เป็ นต้นไป
เกิน15,000 บาท

16 ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดา
ของผูม้ ีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดา
ของสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้
17 เงินบริ จาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬา อื่น ๆ
17.1 เงินบริ จาคสนับสนุน
2 เท่าของจานวนเงิน 2547 เป็ นต้นไป
การศึกษา (ค่าใช้จ่ายสาหรับ
ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ เกิน ร้อยละ 10 ของเงิน
ให้ความเห็นชอบ)
ได้หลังหักค่าลดหย่อน
17.2 เงินบริ จาคช่วยเหลือคนพิการ
2554 เป็ นต้นไป

17.3 เงินบริ จาคให้แก่กองทุน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
17.4 เงินบริ จาคเพื่อจัดตั้งหรื อ
สนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

2554 เป็ นต้นไป

17.5 เงินบริ จาคให้แก่โครงการ
ฝึ กอบรมอาชีพและการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบาบัด
แก้ไข ฟื้ นฟู และสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน

2555 เป็ นต้นไป

2554 เป็ นต้นไป

หมายเหตุ
กฎกระทรวง ฉบับที่
317 (พ.ศ. 2559)

กฎกระทรวง ฉบับที่
263 (พ.ศ.2549)

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 420)
พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 519)
พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 520)
พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 526)
พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 541)
พ.ศ. 2555
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ารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่

รายการค่ าลดหย่อน
จานวนเงิน
ใช้ บังคับ
17.6 เงินบริ จาคให้แก่สถานศึกษา 2 เท่าของจานวนเงิน
2556 - 2558
ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าลดหย่อน (ต่อ) 2559 - 2561

17.7 เงินบริ จาคเพื่อการกีฬา

18 เงินบริ จาคแก่สถานพยาบาลและ
สถานศึกษาของทางราชการ และ
เงินบริ จาคเป็ นสาธารณประโยชน์
แก่องค์การหรื อสถานสาธารณ
กุศล หรื อแก่สถานพยาบาล และ
สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังประกาศ
18.1 เงินบริ จาคให้แก่กองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา
18.2 เงินบริ จาคให้กองทุนปลูก
ป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าลดหย่อน และ
เงินบริ จาคตามรายการที่
17

หมายเหตุ
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 558)
พ.ศ. 2556
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 616)
พ.ศ. 2559
2556 -2558
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 559)
พ.ศ. 2556
2559 - 2561
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 596)
พ.ศ. 2559
2509 เป็ นต้นไป มาตรา 47

2537 เป็ นต้นไป พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 274)
พ.ศ. 2537
2540 - 2545
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 317) พ.ศ.
2541
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ตารตารางที่ 3- 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
18 18.3 เงินบริ จาคให้แก่ส่วนราชการ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชาติอื่น ๆ
18.4 เงินบริ จาคให้แก่บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล หรื อนิ ติ
บุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือผูไ้ ด้รับ
ความเสี ยหายจากธรณี พิบตั ิภยั
18.5 เงินบริ จาคให้แก่กองทุน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วติ คน
พิการ กองทุนส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม
18.6 เงินบริ จาคเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรื อภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย
18.7 เงินบริ จาคให้แก่กองทุน
ส่ งเสริ มงานวัฒนธรรม
18.8 เงินบริ จาคให้แก่กรมศิลปากร

จานวนเงิน
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
เกิน ร้อยละ 10 ของ
เงินได้หลังหักค่า
ลดหย่อน และเงิน
บริ จาคตามรายการที่
17 (ต่อ)

ใช้ บังคับ
2547

หมายเหตุ
กฎกระทรวง ฉบับที่
255 (พ.ศ. 2548)

2547

กฎกระทรวง ฉบับที่
255 (พ.ศ. 2548)

2553 เป็ นต้นไป

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 498) พ.ศ.
2553

2554 เป็ นต้นไป

พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 527) พ.ศ.
2554

2556

กฎกระทรวง ฉบับที่
302 (พ.ศ. 2556)
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 615)
พ.ศ. 2559

2559 เป็ นต้นไป
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ตารางที่ 3 - 5: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ที่
รายการค่ าลดหย่อน
18 18.9 เงินบริ จาคกองทุนพัฒนาสื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ตาม
กฎหมาย กองทุนส่ งเสริ มงาน
วัฒนธรรม กองทุนส่ งเสริ มศิลปะ
ร่ วมสมัย กองทุนส่ งเสริ มงาน
จดหมายเหตุ กองทุนโบราณคดี
18.10 เงินบริ จาคเพื่อส่ งเสริ ม
การกีฬา

จานวนเงิน
ใช้ บังคับ
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 2548 - 2555
ร้อยละ 10 ของเงินได้
หลังหักค่าลดหย่อน และ
เงินบริ จาคตามรายการที่
17 (ต่อ)

หมายเหตุ
กฎกระทรวง ฉบับที่
248 (พ.ศ. 2547)

2556 เป็ นต้นไป กฎกระทรวง ฉบับที่
294 (พ.ศ. 2555)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดรายการลดหย่อนไว้ในกฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นการกาหนดรายการลดหย่อนเพิ่มเติ มเป็ นการชั่วคราวแบบมีเงื่ อนไข เช่ น ช่ วงเวลาที่ ตอ้ งจ่ายเงิ นได้น้ นั
ประเภทรายจ่าย ผูร้ ับเงิ นได้ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น โดยมีรายการลดหย่อนตั้งแต่ปีภาษี 2544 – 2559 ดังตารางที่ 3-6
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ตารางที่ 3- 6: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประเภทชั่วคราว (ปี ภาษี 2544 - 2559)
ที่

รายการค่ าลดหย่อน

จานวนเงิน

ปี ภาษี 2544
ค่าซื้ ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคาร ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
ชุด หรื อที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารใน
เกิน 100,000 บาท
ที่ดิน
(กรณี จานอง) และไม่
เกิน 200,000 บาท
(กรณี ไม่มีการจานอง)
ปี ภาษี 2552
ลดหย่อนค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นอาคาร
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่
อาคารพร้อมที่ดิน หรื อห้องชุดในอาคารชุดเพื่อ
เกิน 300,000 บาท
เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ปี ภาษี 2553
ลดหย่อนค่าบริ การนาเที่ยว ค่า
ตามที่จ่ายจริ ง
ที่พกั โรงแรมสาหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ใช้ บังคับ

หมายเหตุ

7 ก.ย. 2544 กฎกระทรวง
– 7 ก.ย. 2545 ฉบับที่ 230
(พ.ศ. 2544)

2552

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 271
(พ.ศ. 2552)

8 มิ.ย. - 31
ธ.ค. 2553

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 278
(พ.ศ. 2553)

ปี ภาษี 2555
1 ค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการ
ตามจ่ายจริ ง .
ซ่อมแซมอาคารหรื อทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งใน แต่ไม่เกิน 100,000
ลักษณะถาวรกับตัวอาคาร รวมไปถึงอาคารชุด
บาท
2 ค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมรถ หรื ออุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความ
สะดวกในรถ

กฎกระทรวง
ตามจ่ายจริ ง
25 ก.ค. 2554
ฉบับที่ 288
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- 31 ธ.ค. 2555
(พ.ศ. 2555)
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ตารางที่ 3- 6: รายการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประเภทชั่วคราว (ปี ภาษี 2544 - 2559) (ต่ อ)
ที่

1

2

3

4

รายการค่ าลดหย่อน

จานวนเงิน

ปี ภาษี 2557
ลดหย่อนค่าบริ การนาเที่ยว
ตามจ่ายจริ ง
ค่าที่พกั โรงแรมสาหรับ
แต่ไม่เกิน 15,000
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
บาท
ปี ภาษี 2558
ลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การให้แก่
ตามจ่ายจริ ง
ผูป้ ระกอบการ
แต่ไม่เกิน 15,000
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกากับภาษี บาท
ปี ภาษี 2559
ลดหย่อนค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
ร้อยละ 20 ของราคา
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
อสังหาริ มทรัพย์
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ลดหย่อนค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าบริ การนา
ตามจ่ายจริ ง
เที่ยว ค่าที่พกั โรงแรมสาหรับการท่องเที่ยว
แต่ไม่เกิน 15,000
ภายในประเทศ
บาท
ลดหย่อนค่าบริ การนาเที่ยว ค่าที่พกั โรงแรม
ตามจ่ายจริ ง
สาหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่ไม่เกิน 15,000
บาท
ลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ตามจ่ายจริ ง
(OTOP)
แต่ไม่เกิน 15,000
บาท
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ใช้ บังคับ

หมายเหตุ

17 ธ.ค. 2557 กฎกระทรวง
- 31 ธ.ค. 2558 ฉบับที่ 305
(พ.ศ. 2557)
25 ธ.ค. - 31
ธ.ค. 2558

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 310
(พ.ศ. 2558)

13 ต.ค. 2558 กฎกระทรวง
- 31 ธ.ค. 2559 ฉบับที่ 313
(พ.ศ. 2559)
9 เม.ย. - 17
กฎกระทรวง
เม.ย. 2559
ฉบับที่ 315
(พ.ศ. 2559)
1 ม.ค. - 31
กฎกระทรวง
ธ.ค. 2559
ฉบับที่ 316
(พ.ศ. 2559)
1 -31 ส.ค.
กฎกระทรวง
2559
ฉบับที่ 318
(พ.ศ. 2559)
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ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้แสดงมูลค่าการหักลดหย่อนภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาสู งสุ ดตาม
กฎหมายในแต่ละปี ระหว่างปี ภาษี 2535 ถึง 2560 โดยกาหนดมูลค่าการหักลดหย่อนสู งสุ ดสาหรับบุคคล
ธรรมดาในกรณี มี บุตร 1 คน มีบิดา มารดา และคนพิการหรื อทุ พพลภาพทั้งหมดรวม 4 คน และใช้
มู ล ค่ า สู ง สุ ด จากรายการลดหย่ อ นแต่ ล ะประเภทมาค านวณ ทั้ง นี้ ไม่ ร วมเงิ น สบทบเข้า กองทุ น
ประกันสังคม เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ และเงินบริ จาคดังมีรายละเอียดตามภาพที่ 3-1 ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่า มูลค่าการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดย
ในช่วงปี 2535 – 2539 ตามกฎหมายผูเ้ สี ยภาษีสามารถใช้สิทธิ์ หักลดหย่อนเพียง 1) รายการของผูม้ ีเงิน
ได้ 2) คู่สมรส 3) บุตร 4) เบี้ยประกันชี วิต 5) ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ และ 6) เงินสะสมที่
จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพเท่านั้น รายการมูลค่าการลดหย่อนยกเว้นรวมสู งสุ ดที่ผเู ้ สี ยภาษีสามารถใช้
สิ ทธิ ได้อยูท่ ี่ 100,000 บาท จากนั้น รัฐบาลได้เพิ่มรายการหักลดหย่อนขึ้นอีกหลายประเภท ซึ่ งส่ งผลให้
มูลค่าการลดหย่อนรวมดังกล่าวเพิ่มขึ้นสู งสุ ดในปี 2549 เป็ นยอดรวมประมาณ 1.7 ล้านบาทในปี 2560
และในปี 2558 – 2560 มูลค่าการลดหย่อนยกเว้นรวมดังกล่าวอยูท่ ี่ประมาณ 1.62 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการ
หักลดหย่อนที่ อนุ ญาตให้ผูเ้ สี ยภาษี สามารถหักลดหย่อนได้เป็ นจานวนมาก ท าให้วงเงิ นของการหัก
ลดหย่อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญมีหลายรายการ เช่ น การเพิ่มวงเงินสาหรับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
สารองเลี้ ยงชี พจากเดิ มไม่เกิ น 10,000 บาท เป็ นไม่เกิ นร้ อยละ 15 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิ น 500,000 บาท
การเพิ่มรายการเงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิ น 500,000 บาท และการเพิ่มรายการกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิ นร้ อยละ
15 ของเงิ นได้ แต่ไม่เกิ น 500,000 บาท เป็ นต้น ซึ่ งการดาเนิ นการของรั ฐบาลดังกล่ าวย่อมกระทบต่อ
รายได้การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีผลทาให้ปริ มาณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่จดั เก็บได้นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ ิจยั
หมายเหตุ: มูลค่าการหักลดหย่อนสู งสุ ดสาหรับบุคคลธรรมดาในกรณี มีบุตร 1 คน มีบิดา มารดา และคนพิการหรื อทุพพลภาพทั้งหมดรวม 4 คน และใช้มูลค่าสู งสุ ดจากรายการลดหย่อนแต่ละ
ประเภทมาคานวณ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ และเงินบริ จาค

ภาพที่ 3- 1: ประมาณการมูลค่ าการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสู งสุ ดตามกฎหมายระหว่างปี ภาษี 2535 ถึง 2560
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บทที่ 4
กรณีศึกษาการหักค่ าลดหย่ อนในภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในต่ างประเทศ
ในบทนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจานวน 5 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ญี่ ปุ่น มาเลเซี ย และสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของการจากัดสิ ทธิ การหักลดหย่อนในแต่ ละประเทศ โดยปั จจัยในการ
พิ จารณาเลื อกประเทศดังกล่ าวคื อข้อจากัดด้านข้อมู ลปฐมภู มิ จากเว็บไซต์ของหน่ วยงานทางการที่ ไม่ ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก คณะผูว้ ิจยั จึ งเลื อกประเทศมาเลเซี ยและสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ ซึ่ งมี แหล่ งข้อมู ลเป็ น
ภาษาอังกฤษเป็ นตัวแทนในการศึกษารู ปแบบการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนสาหรับกลุ่มประเทศอาเซี ยน นอกจากนี้
ประเทศมาเลเซี ยยังมีการให้สิทธิ ประโยชน์หักค่าลดหย่อนที่น่าสนใจหลายประเภท สาหรับกลุ่มประเทศที่พฒั นา
แล้ว คณะผูว้ ิจยั เลือกศึกษาสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปุ่น เนื่ องจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างใน
รายละเอี ยดของระบบภาษี การกาหนดประเภทของสิ ทธิ ประโยชน์ รวมทั้งการกาหนดเงื่ อนไขของผูม้ ีสิทธิ หักค่า
ลดหย่อน
อย่างไรก็ ดี การหั กลดหย่อนในประเทศไทย หมายถึ ง การบรรเทาภาระภาษี ขณะที่ การหั ก
ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย หมายถึ ง การหักรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่ต่างประเทศอาจมีการใช้คาที่แตกต่าง
กัน เช่น Deduction , Allowance , Relief , Expense เป็ นต้น นอกจากนี้ การให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดาในบางประเทศไม่ได้จากัดเฉพาะการให้หักลดหย่อนเท่านั้น มีการให้สิทธิ ประโยชน์ผ่านการยกเว้นภาษี
เงิ นได้ ส าหรั บเงิ นได้ บางประเภท การให้ เครดิ ตภาษี (Tax Credit) การคื นเงิ น/ภาษี (Cash Rebate/Tax Rebate)
รวมทั้งการให้ หักค่ าใช้จ่ายส่ วนบุ คคล (Personal Allowances) อี กด้วย ดังนั้น เพื่ อให้ การศึ กษาแนวทางการจากัด
การให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความสมบู รณ์ ยิ่งขึ้น คณะผูว้ ิจยั เห็ นควรรวบรวมข้อมูล
การให้สิทธิ ประโยชน์อื่น ๆ แก่ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศที่เลือกทาการศึกษาด้วย

4.1 การหักค่ าใช้ จ่ายและการหักค่ าลดหย่ อน
โดยทัว่ ไป การหักค่าใช้จ่ายและการหักค่าลดหย่อนแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
4.1.1 การหักค่ าใช้ จ่ายส่ วนบุคคล (Deductible Expenses)
เป็ นการให้สิทธิ หักค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวันของผูม้ ีเงิ นได้ แต่เนื่ องจากบุ คคล
ธรรมดาในทางปฏิบตั ิไม่สามารถเก็บหลักฐานการเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไว้แสดงต่อหน่วยงานจัดเก็บ
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ภาษี เพื่ อใช้หักลดหย่อนภาษี ได้ รั ฐจึ งอาจกาหนดเป็ นจานวนเงิ นที่ แน่ นอนเพื่ อให้ผูม้ ี เงิ นได้หักเป็ น
ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน โดยปรับจานวนเงินดังกล่าวตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
4.1.2 การหักค่ าลดหย่ อนเกี่ยวกับบุคคล (Personal Allowances)
เป็ นการบรรเทาภาระภาษี เงิ นได้ให้ ก ับผูม้ ี เงิ นได้ก่ อนน าเงิ นได้ที่ เหลื อ (เงิ นได้
สุ ทธิ ) ไปคานวณภาษีตามโครงสร้างของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าลดหย่อนจะส่ งผลให้ผู ้
เสี ยภาษีเสี ยภาษีน้อยลง และการหัก ค่าลดหย่อนยังเป็ นเครื่ องมือของภาครัฐที่ใช้ในการดาเนิ นนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การออกนโยบายโครงการบ้านหลังแรก ซึ่ งผูม้ ีเงินได้สามารถใช้สิทธิ หกั ค่า
ลดหย่อนตามเงื่อนไขและช่ วงเวลาที่ กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับบุคคลสามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
4.1.2.1 ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับครอบครัว
รู ป แบบค่ า ลดหย่ อ นเกี่ ย วกับ ครอบครั ว ที่ ม ัก พบโดยทั่ว ไป คื อ ค่ า
ลดหย่อนประเภทคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบุพการี และค่าลดหย่อนในการ
เลี้ ยงดู คนพิการหรื อคนทุ พพลภาพ โดยปกติแล้ว ประเทศที่ ให้สิทธิ ค่าลดหย่อนของผูม้ ี เงิ นได้มกั ให้
สิ ทธิ หักค่าลดหย่อนสาหรับคู่สมรสด้วย นอกจากนี้ ในบางประเทศมีการกาหนดให้ผมู ้ ีเงินได้สามารถ
ใช้สิทธิ หักค่าลดหย่อนบุตรได้ตามจานวนบุ ตร เพื่อสนับสนุ นนโยบายการเพิ่มจานวนประชากร เช่ น
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นต้น
4.1.2.2 ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ในต่ า งประเทศมี ก ารให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ การประกัน สุ ข ภาพ
แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ระบบสวัสดิ การรักษาพยาบาลในแต่ละประเทศ ประเทศที่มีสวัสดิ การของรัฐ
ด้านการรักษาพยาบาลครอบคลุ มประชากรทุกกลุ่ม เช่ น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ การหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สุ ข ภาพน้ อ ยกว่า ประเทศที่ ใ ห้ ส วัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลที่ครอบคลุมน้อยกว่า เช่น มาเลเซี ย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา
4.1.2.3 ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออมและการลงทุน
เกื อบทุ ก ประเทศในอาเซี ยน ยกเว้น ประเทศกัม พู ช า อิ นโดนี เซี ย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ ให้ความสาคัญกับการออมเพื่อการเกษียณ ส่ วนประเทศไทยให้มีการหักค่าลดหย่อนสาหรับ
การลงทุนทางการเงินในรู ปแบบของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ส่ วนสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีการให้
สิ ทธิ หั กค่ าลดหย่ อนแก่ นั กลงทุ น ใจดี (Angel Investors) ส าหรั บเงิ นที่ น าไปลงทุ นในบริ ษัท เปิ ดใหม่
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(Start - up Companies) นอกจากนี้ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และประเทศมาเลเซี ยยังให้สิทธิ หักค่าลดหย่อน
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุ นการศึกษาและการฝึ กอบรม รวมถึงเงินบริ จาคให้กบั หน่วยงานที่กาหนด ส่ วนประเทศ
ไทยและเวียดนามให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมเฉพาะเงินบริ จาคให้กบั องค์กรต่าง ๆ ที่กาหนด
4.1.3 การหักค่ าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจ (Business Deductions)
เป็ นการให้ สิ ทธิ หักค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบธุ รกิ จ รวมถึ งการพาณิ ชย์
การเกษตร การอุ ตสาหกรรม โดยทุ กประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน ยกเว้น ประเทศกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เมี ย นมาร์ และสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยเวีย ดนาม ล้วนให้ สิ ท ธิ หัก
ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกิจ

4.2 กรณีศึกษาการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ ของประเทศญี่ปุ่น
ระบบภาษีเงินได้ของญี่ปุ่นจะมีท้ งั ภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง (National Income Tax)
และภาษี ท ้ อ งถิ่ น (Local Inhabitant Tax) โดยปี ภาษี จ ะเป็ นปี ปฏิ ทิ น ส าหรั บ ในกรณี ภาษี ท ้ อ งถิ่ น
(Inhabitant Tax) จะดาเนิ นการประเมิ นภาษี ผูท้ ี่ อยู่อาศัยในพื้ นที่ น้ ัน ๆ จากรายได้ในปี ที่ ผ่านมา โดย
หน่ วยงานระดับ เขต (Municipal Government) ส าหรั บ กรณี ที่ มี ก ารประกอบกิ จการผูเ้ สี ย ภาษี จะถู ก
ประเมินภาษีโดยหน่วยงานระดับจังหวัด (Prefecture)
4.2.1 ฐานภาษี
ภายใต้กฎหมายภาษี เงิ นได้จะแบ่งผูเ้ สี ยภาษีเป็ น 2 ลักษณะคือ ผูท้ ี่มีถิ่นฐานใน
ประเทศญี่ปุ่น (Residence) และผูไ้ ม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น (Non-Residence)
4.2.1.1 ผูท้ ี่ มี ถิ่น ฐาน โดยคานิ ย ามหมายถึ งผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในประเทศญี่ ปุ่ นอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 ปี ทั้งนี้ ยังแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยอีกได้แก่
1) ผูไ้ ม่ถือสัญชาติ ญี่ปุ่นที่ อาศัยในญี่ ปุ่น 5 ปี หรื อน้อยกว่าในช่ วงเวลา
10 ปี เป็ นผูม้ ีถิ่นฐานแบบไม่ถาวรจะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีทอ้ งถิ่น
2) ผูท้ ี่ถือสัญชาติญี่ปุ่นและอาศัยในญี่ปุ่นมากกว่า 5 ปี ในช่วงเวลา 10 ปี
เป็ นผูท้ ี่มีถิ่นฐานถาวรในประเทศญี่ปุ่น (Permanent Resident)
4.2.1.2 ผูไ้ ม่ มีถิ่นฐาน (Non Resident) หมายถึ งบุ คคลที่ อาศัยอยู่ในญี่ ปุ่ นอย่าง
ต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี
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ทั้งนี้ ในกรณี ผทู ้ ี่ทางานชัว่ คราวสามารถใช้สิทธิ ตามอนุ สัญญาภาษีซ้อน ซึ่ งกาหนดให้
ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นไม่เกิน 183 วัน หรื อผูท้ ี่รับค่าจ้างซึ่ งจ่ายโดยนายจ้างที่ไม่มีถิ่นฐานในญี่ปุ่น ไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีในญี่ปุ่น
การค านวณภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาจะใช้ ฐ านเงิ น ได้ท ั่ว โลก (Worldwide
Income) โดยเก็บ ภาษี จากเงิ นได้ 10 ประเภทหลัก โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ง่ายต่อการคานวณภาษี
ได้แก่ รายได้จากการจ้างงาน (Employment Income) ดอกเบี้ย (Interest Income) เงินปั นผล (Dividend
Income) อสังหาริ มทรัพย์ (Real Property Income) การประกอบธุ รกิจ (Business Income) เงินบานาญ
(Retirement Income) การท าป่ าไม้ (Timber Income) ก าไรส่ วนต่าง (Capital Gains) เงิ นได้ที่ ได้ตาม
โอกาส (Occasional Income) และเงิ น ได้ อื่ น ๆ (Miscellaneous Income) หั ก ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า
ลดหย่อนต่ าง ๆ ส าหรั บ เงิ นได้ป ระเภทอื่ น เช่ น เงิ น ได้จากเงิ นบ านาญ เงิ นได้จากป่ าไม้ เงิ น ได้จาก
ดอกเบี้ย และเงินปั นผลจะถูกเก็บภาษีแยกต่างหาก และสามารถเครดิตภาษีได้บางกรณี
4.2.2 อัตราภาษี
4.2.2.1 อัตราภาษีสาหรับเงินได้กรณี ทวั่ ไป
1) ภาษีรัฐบาลกลาง (National Income Tax)
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่นเป็ นระบบภาษีอตั รา
ก้าวหน้า (Progressive Rate) โดยอัตราสู งสุ ดจะอยูท่ ี่ร้อยละ 45 โดยรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 1: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศญีป่ ุ่ น
ช่ วงเงินสุ ทธิได้ (เยน)
ไม่เกิน 1,950,000
1,950,001-3,300,000
3,300,001-6,950,000
6,950,001-9,000,000
9,000,001-18,000,000
18,000,001- 40,000,000
40,000,001 ขึ้นไป
ที่มา: KPMG (2015)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
5
10
20
23
33
40
45
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ทั้งนี้ ส าหรั บ ผูท้ ี่ ท างานบริ ษ ทั รายได้ที่ ได้รับ ส่ วนใหญ่ จะถู ก หัก ภาษี
ณ ที่ จ่ายแล้ว ไม่ อยู่ในข่ ายที่ จะต้องยื่นภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาปลายปี เนื่ องจากผูป้ ระกอบการจะ
ดาเนินการหักภาษีให้เท่ากับภาษีที่เสี ยปลายปี โดยปรับยอดหัก ณ ที่จ่ายของเดือนสุ ดท้ายให้ใกล้เคียงกับ
จานวนที่ควรจะต้องเสี ยทั้งปี
2) ภาษีทอ้ งถิ่น (Inhabitant Tax Rates)

ภาษี ทอ้ งถิ่ นประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ 1) ภาษีที่จดั เก็บในอัตราเท่ากัน
โดยไม่คานึ งถึ งรายได้ และภาษีที่จดั เก็บตามระดับรายได้ โดยอัตราภาษีระดับเขตเท่ากับ 3,000 เยนต่อ
คนต่อปี อัตราภาษีระดับจังหวัดเท่ากับ 1,000 เยนต่อคนต่อปี สาหรับอัตราภาษีตามระดับรายได้จดั เก็บ
ในอัตราร้อยละ 10
4.2.2.2 อัตราภาษี สาหรับเงิ นได้ส่วนทุ นจากการขายอสังหาริ มทรั พย์ (Capital
Gains from Sales of Real Estate)
เงินได้ส่วนทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์จะเสี ยภาษีแยกจากฐานภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี เงินได้ส่วนทุนจากการลงทุนระยะสั้น (Short-term Capital Gains)
หรื อถือครองทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ปี เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 สาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
อัตราร้อยละ 9 สาหรับภาษีทอ้ งถิ่น
กรณี เงินได้ส่วนทุนจากการลงทุนในระยะยาว (Long-term Capital Gains)
หรื อถือครองทรัพย์สินมากกว่า 5 ปี เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 15 สาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
อัตราร้อยละ 5 สาหรับภาษีทอ้ งถิ่น
กรณี ที่ ผูข้ ายสิ นทรั พ ย์เป็ นผูอ้ ยู่อาศัยจะได้รับ สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนอื่ น ๆ
รวมทั้งการนาผลขาดทุนมาหักในปี ถัดไป และการเสี ยภาษีในอัตราพิเศษ
4.2.2.3 อัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับเงินได้จากการลงทุน (Withholding
Tax Rates on Investment Income)
ผูม้ ีเงินได้จากการฝากเงิน การซื้ อพันธบัตร หรื อการซื้ อหุ ้นในตลาด
หลักทรัพย์ จะต้องชาระภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายปรากฏในตารางด้านล่าง และ
วิธีการชาระภาษีข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณหุ น้ ที่ถือครอง ดังนี้
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1) ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยภาษีถือหุ ้นมากกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน ผูเ้ สี ย
ภาษีจะนาเงินได้มารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ปลายปี และเสี ยภาษีในอัตราสาหรับเงิ นปั นผลจาก
บริ ษทั จากัด
2) ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยภาษีถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน ผูเ้ สี ย
ภาษีสามารถเลือกเสี ยภาษีได้ 2 วิธี คือ
2.1) ให้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย และไม่นาเงินได้มารวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
เงินได้ปลายปี
2.2) ยืน่ แบบแสดงรายได้ และเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20 (ร้อยละ 15
เป็ นภาษีรัฐบาลกลาง และร้อยละ 5 เป็ นภาษีทอ้ งถิ่น)
ตารางที่ 4- 2: อัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายของประเทศญี่ปุ่นสาหรับเงินได้ จากการลงทุน
เงินได้ จากการลงทุน
เงินปันผลจากบริ ษทั จดทะเบียน
เงินปั นผลจากบริ ษทั จากัด
ดอกเบี้ย

อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ร้ อยละ)
15
20
15

อัตราภาษีท้องถิ่น
(ร้ อยละ)
5
5

ที่มา : KPMG (2015)

4.2.2.4 อัตราภาษีสาหรับกรณี ผไู ้ ม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น (Non- Residents)
โดยทั่ว ไปแล้ ว ผู ้ไ ม่ มี ถิ่ น ฐานในญี่ ปุ่ นจะค านวณภาษี ใ นอัต ราคงที่
ร้อยละ 20 ของฐานรายรับที่ได้ในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยทัว่ ไป
แล้ว ผูไ้ ม่มีถิ่นฐานไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่ น ยกเว้นผูไ้ ม่มี ถิ่นฐานในประเทศญี่ ปุ่นที่ ได้ลงทะเบี ยนกับ
หน่วยงานท้องถิ่นในบางกรณี
4.2.2.5 อัตราภาษีพิเศษสาหรับการฟื้ นฟู (Special Reconstruction Income Tax)
นอกเหนือจากอัตราภาษีที่กล่าวมาแล้ว ญี่ปุ่นยังมีการเก็บภาษีร้อยละ 2.1
ของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี 2556 – 2580 เพื่อนามาใช้สาหรับการฟื้ นฟูบูรณะภัยพิบตั ิที่
เกิ ดจากแผ่นดิ นไหว รวมถึ งภาษี ทอ้ งถิ่ นมีการเพิ่มเป็ น 1,000 เยนต่อปี เพื่อนาไปบูรณะฟื้ นฟู ภยั พิบตั ิ
ช่วงปี 2557 – 2566
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4.2.3 การหักค่ าใช้ จ่ายและหักค่ าลดหย่อนเงินได้
4.2.3.1 การหักค่าใช้จ่ายสาหรับเงินได้จากการจ้างงาน
เงินได้จากการจ้างงาน (Employment Income) โดยปกติแล้วรายได้จาก
การจ้างงานจะประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ น โบนัส ค่ าที่ อ ยู่อ าศัย ค่ า จ้า งแม่ บ ้า น ค่ ารั ก ษาพยาบาล หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ นายจ้างจ่ายให้แก่ ลูกจ้าง ซึ่ งเงิ นได้จากการจ้างงานจะให้สิทธิ การหักค่าใช้จ่าย
มาตรฐานได้ ดังนี้
ตารางที่ 4- 3: อัตราการหักค่ าใช้ จ่ายมาตรฐานสาหรั บเงินได้ จากการจ้ างงานของประเทศญีป่ ุ่ น
เงินได้ (เยน)
0 – 1,800,000
1,800,001 – 3,600,000
3,600,001 – 6,600,000
6,600,001 – 10,000,000
10,000,001 – 15,000,000
15,000,001 ขึ้นไป

อัตราการหักค่ าใช้ จ่ายมาตรฐาน
ร้อยละ 40 ของค่าจ้างแต่ไม่นอ้ ยกว่า 650,000 เยน
ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง + 180,000 เยน
ร้อยละ 20 ของค่าจ้าง + 540,000 เยน
ร้อยละ 10 ของค่าจ้าง + 1,200,000 เยน
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง + 1,700,000 เยน
2,450,000 เยน

ที่มา : KPMG (2015)

โดยในปี 2559 ขั้นเงินได้สูงสุ ดจะถูกปรับลดจากเงินได้ที่เกิน 15 ล้านเยน
เป็ นเงินได้ที่เกิ น 12 ล้านเยน และจานวนเงินที่ให้หักเป็ นค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 2,300,000 และในปี 2560
เป็ นต้นไป ขั้นเงิ นได้สูงสุ ดจะถู กปรับลดจากเงินได้ที่เกิน 12 ล้านเยน เป็ นเงิ นได้ที่เกิ น 10 ล้านเยน และ
จานวนเงินที่ให้หกั เป็ นค่าใช้จ่ายจะลดลงเท่ากับ 2,200,000 เยน
ในกรณี ที่ ผูเ้ สี ยภาษี มี เงิ นได้มี ค่าใช้จ่ายเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงิ นได้
ดังกล่าว (Specified Expenditure) เช่ น ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิ บตั ิงาน
ค่าหนังสื อ ค่ าเสื้ อผ้า ค่ ารั บ รองลู กค้าเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ให้ผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้ส ามารถหัก ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมโดยไม่ข้ ึนกับรายได้6 และหักได้เท่ากับค่าใช้จ่ายเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงิ นได้ดงั กล่ าวลบด้วย
ครึ่ งหนึ่งของค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่หกั ไปแล้ว ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกิน 650,000 เยนต่อปี

6

สาหรับเงินได้ในปี ภาษี 2559 เป็ นต้นไป
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4.2.3.2 การหักค่าลดหย่อนเงินได้จากการเกษียณอายุ
เงินได้จากการเกษี ยณอายุ (Retirement Income) สามารถนามาคานวณ
สิ ทธิ ในการหักค่าลดหย่อน สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 4: การหักค่ าลดหย่ อนสาหรับเงินได้ จากการเกษียณอายุของประเทศญีป่ ุ่ น
เงื่อนไข
ทางาน 20 ปี หรื อน้อยกว่าก่อนเกษียณ
สาหรับจานวนปี ที่ทางานเกิน 20 ปี ก่อนเกษียณ
การหักค่าลดหย่อนขั้นต่าต่อราย
หัก กรณี พิ เศษที่ ต้อ งเกษี ย ณอายุเนื่ อ งจากความ
พิการทางร่ างกาย

การหักค่ าลดหย่อน
400,000 เยนต่อปี
700,000 เยนต่อปี
800,000 เยน
จ านวนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น + 1,000,000
เยน

ที่มา : KPMG (2015)

หลังจากคานวณหาค่าลดหย่อนสาหรับเงิ นได้จากการเกษียณอายุได้แล้ว
ให้นาไปหักออกจากเงิ นได้จากการเกษียณอายุจะได้เงินได้สุทธิ จานวนเงินได้สุทธิ ที่จะต้องเสี ยภาษี
ขึ้นอยูก่ บั จานวนปี ที่ผมู ้ ีเงินได้ทางานก่อนเกษียณ หากผูม้ ีเงินได้ทางานมากกว่า 5 ปี ก่อนเกษียณอายุ ผูม้ ี
เงิ นได้มีภาระภาษี เพี ยงกึ่ งหนึ่ งของเงิ นได้สุ ทธิ ดงั กล่ าว และเสี ยภาษี ในอัตราเดี ยวกันกับ ภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องยืน่ แบบฯ เสี ยภาษีเงินได้จากการเกษียณอายุน้ ีแยกจากรายได้อื่น
4.2.3.3 การหักลดหย่อนกรณี พิเศษ (Special Deduction)
สิ ทธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่ให้เฉพาะกรณี ผูม้ ีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น
สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 5: การหักค่ าลดหย่ อนทีใ่ ห้ เฉพาะกรณีผ้ มู ีถิ่นฐานในประเทศญีป่ ุ่ น
ประเภทค่ าลดหย่อน
ความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น
แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ การถูกลักขโมย
การถูกยึดทรัพย์สิน ซึ่ งไม่สามารถครอบคลุมด้วย
ประกันภัย

เงื่อนไข
ส่ วนที่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ (เงินทัว่ ไป
เงินได้จากการเกษียณอายุ และเงินได้จาก
ป่ าไม้) สามารถนาไปหักออกจากเงินได้
พึงประเมิน ทั้งนี้ ไม่เกิน 50,000 เยน หรื อ
ตามจ่ายจริ ง ขึ้นกับจานวนใดสู งกว่า
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ตารางที่ 4- 5 การหักค่ าลดหย่ อนทีใ่ ห้ เฉพาะกรณีผ้ มู ีถิ่นฐานในประเทศญีป่ ุ่ น (ต่ อ)
ประเภทค่ าลดหย่อน
ค่ารักษาพยาบาล

การประกันสังคม
การประกันชีวิต/สุ ขภาพ7

เงื่อนไข
ส่ วนที่เกิน 100,000 เยนหรื อร้อยละ 5 ของ
เงินได้พึงประเมินสามารถนามาหักได้
ไม่เกิน2 ล้านเยน
หักได้ตามจ่ายจริ งเฉพาะประกันที่จ่ายตามโครงการของ
Japanese Social Insurance Schemes
- เบี้ยประกันสุ ขภาพของรัฐสามารถหักลดหย่อนได้เต็ม
จานวน
- ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 30 (ในระบบของรัฐ)
สามารถนาค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริ งในส่ วนที่เกิน 1
แสนเยนหรื อร้อยละ 5 ของเงินได้ (ขึ้นกับว่าอันไหนต่า
กว่า) มาหักลดหย่อนได้อีกไม่เกิน 2 ล้านเยน
- เบี้ยประกันสุ ขภาพเอกชน หักได้ตามขั้นบันได ดังนี้
<= 20,000 เยน ตามจ่ายจริ ง
20,001-40,000 (ตามจ่ายจริ ง x 0.5) + 10,000 เยน
> 40,001
(ตามจ่ายจริ ง x 0.25) + 20,000 เยน
ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 40,000 เยน (หรื อประมาณ 13,000
บาท) และเมื่อนาไปรวมกับลดหย่อนเบี้ยประกันชีวติ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพต้องไม่เกิน 120,000 เยน
(หรื อประมาณ 40,000 บาท)

ญี่ปุ่นใช้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในลักษณะ (Co-payment) ดาเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยประชาชนจะมีหน้าที่
ชาระเบี้ยประกันรายปี โดยค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยูฐ่ านะ รายได้ และถิ่นที่อยู่ ทั้งนี้หากเข้าไปรักษาที่สถานพยาบาลที่กาหนด
ผูป้ ระกันจะต้องร่ วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
7
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ตารางที่ 4- 5 การหักค่ าลดหย่ อนทีใ่ ห้ เฉพาะกรณีผ้ มู ีถิ่นฐานในประเทศญีป่ ุ่ น (ต่ อ)
ประเภทค่ าลดหย่อน
เงื่อนไข
การประกันแผ่นดิ นไหวสาหรับที่ อยู่อาศัยที่ ผูเ้ สี ย หักได้สูงสุ ดไม่เกิน 50,000 เยน และภาษีทอ้ งถิ่นได้ไม่
ภาษี อ ยู่ อ าศั ย ร่ วมกั บ คู่ ส มรสหรื อครอบครั ว เกิน 25,000 เยน
รวมถึ งสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ที่ ประกอบขึ้ นในการ
ดารงชีพ ที่ประกันดังกล่าวครอบคลุม
การบริ จาคให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
ส่ วนที่เกิน 2,000 เยนสามารถนามาหักลดหย่อน ได้
1) รัฐบาลกลาง (National Government)
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน
2) รัฐบาลท้องถิ่น (Local government)
3) หน่วยงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ที่กาหนด
โดยกระทรวงการคลัง
4) สถาบันการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
5) หน่วยงานมูลนิธิ ผลประโยชน์สาธารณะ
สถาบันการศึกษา
6) องค์กรทางการเมือง (Political Parties and
Organizations)
7) องค์กรไม่แสวงหากาไร (Non-profit
Organizations) ที่ได้รับการรับรองจาก National
Tax Agency
ที่มา : KPMG (2015)
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4.2.3.4 การหักลดหย่อนส่ วนบุคคล (Personal Reliefs)
การให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนส่ วนบุ คคลมี จุดประสงค์เพื่อบรรเทาภาระ
ภาษีเฉพาะบุคคล และสามารถสรุ ปตามเงื่อนไข สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 6: การให้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อนส่ วนบุคคลในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและภาษีท้องถิ่น
ของประเทศญี่ปุ่น
การลดหย่ อนส่ วนบุคคล
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
หักลดหย่อนทัว่ ไป
380,000
คู่สมรส กรณี อายุนอ้ ยกว่า 70 ปี
380,000
คู่สมรส กรณี อายุเกิน 70 ปี
480,000
ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะอายุ 16-18 ปี
380,000
ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะอายุ 19-22 ปี
630,000
ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะอายุ 23-69 ปี
380,000
ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะอายุเกิน 70 ปี
480,000
พ่อแม่อายุ 70 ปี หรื อมากกว่าและอาศัยร่ วมกับ
580,000
ผูเ้ สี ยภาษี
ผูพ้ ิการทางร่ างกาย
270,000
ผูพ้ ิการทางร่ างกายขั้นร้ายแรง (Severely Physically
400,000
Handicapped)
กรณี ผพู ้ ิการทางร่ างกายขั้นร้ายแรง (Severely
750,000
Physically Handicapped) อาศัยร่ วมกับผูเ้ สี ยภาษี
แม่หม้าย หย่าร้าง หรื อนักเรี ยนทางานระหว่างเรี ยน
270,000
ที่มา : KPMG (2015)

หน่วย: เยน
ภาษีท้องถิ่น
330,000
330,000
380,000
330,000
450,000
330,000
380,000
450,000
260,000
300,000
530,000
260,000
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4.2.4 การเครดิตภาษี
ระบบภาษีของญี่ปุ่นนอกจากการให้หกั ลดหย่อนแล้วยังมีระบบให้การเครดิต
ภาษีสาหรับเงินปั นผลที่จ่ายจากนิติบุคคลในประเทศให้แก่บุคคลธรรมดา โดยการคานวณเครดิตภาษี
สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 7: การเครดิตภาษีจากเงินปันผลทีไ่ ด้ รับจากนิติบุคคลของประเทศญีป่ ุ่ น
เงินปันผลทีไ่ ด้ รับ
ไม่เกิน 10 ล้านเยน
- เงินปันผลจากหุน้
- เงินปันผลจากทรัสต์
เกิน 10 ล้านเยน
- เงินปันผลจากหุน้
- เงินปันผลจากทรัสต์

อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล (ร้ อยละ)

อัตราภาษีท้องถิ่น
(ร้ อยละ)

10
5

2.8
1.4

5
2.5

1.4
0.7

ที่มา : KPMG (2015)

4.2.4.1 การเครดิตสาหรับภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ายจากค่าจ้างแรงงานหรื อเงิ นปั นผลที่ ไม่ใช่ ภาระ
ภาษีที่ตอ้ งชาระ (Final Tax) สามารถนามารวมคานวณเพื่อขอเครดิตภาษีสาหรับการยื่นแบบเสี ยภาษี
ปลายปี ได้
4.2.4.2 การเครดิตสาหรับภาษีทเี่ สี ยไปในต่ างประเทศ
สาหรับผูม้ ีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นและได้ชาระภาษีในต่างประเทศ ภาษี
ที่เสี ยไปในต่างประเทศสามารถหักออกจากภาษีที่เสี ยในญี่ปุ่นได้ตามสู ตรการคานวณ ซึ่ งส่ วนเกินจาก
ของภาษีที่เสี ยในต่างประเทศสามารถเครดิตออกจากภาษีเพื่อการฟื้ นฟูประเทศไม่เกินระดับที่กาหนดไว้
ถ้ายังมี ส่วนเกิ นอี กสามารถหักออกจากภาษี ทอ้ งถิ่ นได้ โดยไม่เกิ นร้ อยละ 18 ของภาษี ทอ้ งถิ่ นระดับ
เทศบาล และไม่เกิ นร้ อยละ 12 สาหรับภาษีทอ้ งถิ่ นระดับจังหวัด และส่ วนที่เหลื อยังสามารถนาไปหัก
ภาษีได้ไม่เกิน 3 ปี ภาษีถดั ไป เช่นเดียวกับการเครดิตภาษีอื่น ๆ
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4.2.4.3 การเครดิตสาหรับเงินบริจาค
1) ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผูเ้ สี ยภาษีที่บริ จาคเงินให้แก่หน่วยงานที่กาหนด สามารถเลือกที่จะใช้
สิ ทธิ การเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรื อขอใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามตารางที่ 4- 8
2) ภาษีท้องถิ่น
ผูเ้ สี ยภาษีที่บริ จาคเงินให้แก่หน่วยงานที่กาหนด สามารถเลือกที่จะใช้
สิ ทธิ การเครดิตภาษีทอ้ งถิ่นหรื อขอใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 8: การเครดิตเงินบริจาคสาหรับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศญีป่ ุ่ น
จานวนที่สามารถเครดิตได้ (a) + (b)
(a) เครดิตภาษีสาหรับการบริ จาคให้แก่
พรรคการเมือง
(เครดิตได้เท่ากับ (i) หรื อ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)
(b) เครดิตภาษีสาหรับการบริ จาคให้
NPOs/Public Interest Entities
(เครดิตได้เท่ากับ (i) หรื อ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)

(i) (เงินบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง – 2,000 เยน)
x 0.3
(ii) ภาษีเงินได้ก่อนเครดิตภาษี x 0.25
(i) (เงินบริ จาคให้แก่ NPOs/Public Interest
Entities 2,000 เยน) x 0.4
(ii) ภาษีเงินได้ก่อนเครดิตภาษี x 0.25

ที่มา : KPMG (2015)

ตารางที่ 4- 9: การเครดิตเงินบริจาคสาหรับภาษีท้องถิ่นของประเทศญีป่ ุ่ น
จานวนที่สามารถเครดิตได้ (a) + (b)
(a) เครดิตภาษีสาหรับการบริ จาคให้แก่
พรรคการเมือง
(b) เครดิตภาษีส่วนเพิ่ม
(เครดิตได้เท่ากับ (i) หรื อ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)

ที่มา : KPMG (2015)

(จานวนสู งสุ ด(1)สาหรับการบริ จาค(2) - 2,000 เยน)
x 0.1
(i) (เงินบริ จาคให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น – 2,000
เยน) x [(0.9 - อัตราภาษีที่เสี ย (Marginal Income
Tax Rate) x 1.021(3)]
(ii) ภาษีทอ้ งถิ่นก่อนเครดิตภาษี x 0.2
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หมายเหตุ: (1) เพดานร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน (2) การบริ จาคต้องเป็ นการบริ จาคให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นและการ
บริ จาคที่กาหนด (3) ร้อยละ 2.1 เท่ากับอัตราภาษีเพื่อการฟื้ นฟู

4.2.5 การยื่นแบบเสี ยภาษี
สาหรับการยื่นแบบเสี ยภาษี ในกรณี ของภาษี เงินได้บุ คคลธรรมดา จะต้องยื่น
แบบฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคมของทุ กปี สาหรับปี ภาษี ที่ผ่านมา โดยไม่อนุ ญาตให้ขอขยายระยะเวลา
การยืน่ แบบฯ การประมาณการภาระภาษีในปี ถัดไปสาหรับผูท้ ี่ยนื่ แบบฯ ในปี ที่ผา่ นมา จะต้องประมาณ
การภาระภาษีปีปั จจุบนั ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
4.2.6 สรุ ป
กรณี ศึกษาประเทศญี่ปุ่นการหักลดหย่อนภาษีเงินได้พบว่าการให้สิทธิ ลดหย่อน
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นในลัก ษณะการสิ ท ธิ หัก ลดหย่อนส าหรั บ ภัย พิ บ ัติท างธรรมชาติ ส่ วนการให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ลดหย่อนส่ วนบุ คคลจะเป็ นการสาหรั บลดภาระการเลี้ ยงดู ครอบครั วเนื่ องจากสังคมญี่ ปุ่ น
ฝ่ ายชายเป็ นผูท้ างานเลี้ ยงดู ครอบครัวเพียงคนเดียว โดยผูห้ ญิงจะทาหน้าที่เป็ นแม่บา้ นอย่างเดี ยว จึงทา
ให้สิทธิ ประโยชน์มีลกั ษณะเอื้ออานวยต่อการเลี้ ยงดู ครอบครัว สาหรับกรณี การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อน
พบว่า รู ป แบบการจากัดสิ ท ธิ ล ดหย่อนส าหรั บ กรณี ก ารลดหย่อนส่ วนบุ ค คลจะก าหนดจานวนเงิ น
ที่แน่นอน ซึ่ งในกรณี การให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับการหัก ลดหย่อนกรณี พิเศษจะรู ปแบบที่หลากหลาย
ทั้งกาหนดเป็ นร้ อยละ และจานวนเงิ นที่ แน่ นอน อย่างก็ได้ดีจะสังเกตได้ว่าญี่ ปุ่ นให้สิท ธิ ประโยชน์
ค่อนข้างมากสาหรับการบริ จาค

4.3 กรณีศึกษาการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ ของประเทศมาเลเซีย
4.3.1 ฐานภาษี
ผูม้ ี รายได้ทุกประเภทที่เกิ ดขึ้นในมาเลเซี ยต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย
ใช้ระบบการจัดเก็ บภาษี ที่ เกิ ดจากแหล่ งเงิ นได้หรื อจ่ ายในประเทศเท่ านั้น (Territorial Income) กล่ าวคื อ
จัดเก็บเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยทัว่ ไป ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นมาเลเซี ยเกินกว่า 182 วัน ต้อง
เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเดี ยวกับผูม้ ีถิ่นฐาน ส่ วนชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นมาเลเซี ยไม่ถึง
182 วัน ต้อ งเสี ยภาษี ใ นอัต ราร้ อ ยละ 26 โดยไม่ ใ ห้ ใ ช้ สิ ทธิ หั ก ค่ า ลดหย่ อ น แต่อ าจได้ส่ วนลด
ค่าธรรมเนี ยมที่ตอ้ งจ่ายให้กบั รัฐบาลในกรณี ที่มีใบอนุ ญาตทางาน (Work Permit) ทั้งนี้ รายได้ที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กาหนดในกฎหมาย ประกอบด้วย รายได้จากการจ้างงาน กาไรจากการประกอบ
ธุ รกิจเงินปั นผล ดอกเบี้ย ส่ วนลดต่าง ๆ ค่าเช่าสิ นทรัพย์ ค่าลิขสิ ทธิ์ เงินบานาญ รายได้ประจาปี และรายได้อื่น
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4.3.2 อัตราภาษี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของมาเลเซี ยเป็ นอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ร้อยละ
1 - 28 ซึ่ งเป็ นอัตราภาษีที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 10: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของมาเลเซี ย
ช่ วงเงินได้ (ริงกิต)
5,000-20,000
20,001-35,000
35,001-50,000
50,001-70,000
70,001-100,000
100,001-250,000
250,001-400,000
400,001-600,000
600,001-1,000,000
1,000,001 >

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
1
5
10
16
21
24
24.5
25
26
28

ที่มา: PWC (2015)

4.3.3 การหักค่ าลดหย่อน
การหักค่าลดหย่อนในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศมาเลเซีย สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4- 11: การหักค่ าลดหย่อนของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศมาเลเซีย
หน่วย : ริ งกิต
ประเภทการหักลดหย่อน
หักลดหย่อนส่ วนบุคคล
กรณี ผพู ้ ิการหักเพิ่ม
คู่สมรส
กรณี คู่สมรสพิการหักเพิ่ม
บุตร
อายุไม่เกิน 18 ปี
อายุเกิน 18 ปี แต่ยงั ศึกษาอยู่
บุตรพิการทั้งร่ างกายหรื อจิตใจ
บุตรพิการทั้งร่ างกายหรื อจิตใจ อายุเกิน 18 ปี และยังศึกษาอยู่
เบี้ยประกันสุ ขภาพและการประกันการศึกษา8
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลพ่อแม่
Private Retirement Scheme
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเอง คู่สมรส บุตรจากโรคร้ายแรง
การซื้ ออุปกรณ์สาหรับผูพ้ ิการทั้งของตนเอง คู่สมรส บุตร และบิดามารดา
การซื้ อหนังสื อ นิตยสาร วารสารเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้
การฝากเงินเพื่อบุตรใน Skim Simpanan Pendidikan Nasional Account
การซื้ อคอมพิวเตอร์ (ทุก 3 ปี )
ดอกเบี้ยบ้านระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2009 จนถึง 31 ธันวาคม 2010

จานวนค่ าลดหย่อน
9,000
6,000
4,000
3,500
2,000
8,000
6,000
8,000
3,000
5,000
3,000
6,000 (ค่าตรวจ
ทางการแพทย์ไม่เกิน 500)
6,000
1,000
6,000
3,000
10,000

ที่มา: PWC (2015)
มาเลเซี ยมีระบบประกันสุ ขภาพหลายรู ปแบบผสมกันแต่ไม่มีระบบประกันสุ ขภาพแบบถ้วนหน้า โดยจะมีกองทุน
Employee Provident Fund ส าหรั บ ลู ก จ้า ง และ Social Security Organization ส าหรั บ ประชาชนผู ้มี ร ายได้ น้ อ ย
โดยทัว่ ไปหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจะเสี ยค่าใช้จ่ายแตกต่างตามระดับของโรงพยาบาล เช่น คลินิก
ชนบทจะไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่หากเป็ นโรงพยาบาลระดับอาเภอจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
8
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4.3.4 การขอคืนภาษี (Tax Rebate)
การให้สิทธิ ขอคืนภาษี ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศมาเลเซี ย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 12: การให้ สิทธิขอคืนภาษีในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศมาเลเซีย
สิ ทธิประโยชน์ Tax Rebate
เงินได้สุทธิสาหรับเสี ยภาษี (Chargeable Income)
ไม่ถึง 35,000 ริ งกิต
สามีและภรรยาแยกยืน่ เงินได้สุทธิสาหรับเสี ยภาษี
(Chargeable Income) ไม่ถึง 35,000 ริ งกิต
กรณี ที่สามีและภรรยายืน่ ร่ วม ได้สุทธิ สาหรับ
เสี ยภาษี (Chargeable Income) ไม่ถึง 35,000 ริ งกิต
การบริ จาคกรณี Zakat Fitrah หรื ออื่นใดตามหลัก
ศาสนาอิสลาม

การขอคืนภาษี (มาเลเซียริงกิต)
400
คนละ 400
800
ได้ตามจ่ายจริ งแต่ไม่เกินภาระภาษีที่มีอยู่

ที่มา: PWC (2015)

4.3.5 สรุ ป
รู ป แบบการให้ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ กรณี ประเทศมาเลเซี ย จะให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ลดหย่อนในรู ปแบบที่ หลากหลายแม้กระทัง่ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อหนังสื อและคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ ยงั เน้นหนักในการให้สิทธิ สาหรับการรักษาพยาบาลเนื่ องจากระบบการรักษาพยาบาลของ
ประเทศมาเลเซี ยยังไม่ใช่ ระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าแบบสมบู รณ์ สาหรับรู ปแบบการจากัดสิ ทธิ
ประโยชน์ของมาเลเซี ยจะใช้การกาหนดเป็ นจานวน (Amount) โดยจะมีการปรับขึ้นเป็ นระยะ ซึ่ งการปรับ
โครงสร้างภาษีของประเทศมาเลเซี ยจะดาเนิ นการพร้ อมกับระบบงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่พบว่าประเทศ
มาเลเซี ยใช้ระบบร้อยละในการกาหนดระดับของเพดานสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ
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4.4 กรณีศึกษาการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ ของสาธารณรัฐสิ งคโปร์
4.4.1 ฐานภาษี
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เก็ บ ภาษี เงิ น ได้จากผูม้ ี ถิ่ น ฐานในประเทศ โดยใช้ห ลัก
Territorial Income โดยจะยกเว้นเงิ นได้ที่มีแหล่งที่ มานอกสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ผูท้ ี่ ไม่มีถิ่นฐานจะเสี ย
ภาษีเฉพาะในส่ วนที่เงินได้ที่มีแหล่งที่มาในสาธารณรัฐสิ งคโปร์
4.4.2 อัตราภาษี
อัตราภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาสาหรับผูม้ ี ถิ่นฐานในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ น
อัต ราขั้น บัน ไดตามตารางที่ 4-13 และอัต ราภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาส าหรั บ ผู ้ ไ ม่ มี ถิ่ น ฐานใน
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สามารถสรุ ปตามประเภทของเงินได้ ดังนี้
ตารางที่ 4- 13: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับผู้มีถิ่นฐานในสาธารณรัฐสิ งคโปร์
ระดับขั้นเงินได้สุทธิ (ดอลลาร์ สิงคโปร์)
0 – 20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001 – 80,000
80,001 – 120,000
120,001 – 160,000
160,001- 200,000
200,001 – 240,000
240,001 – 280,000
280,001 - 320,000
320,001 >
ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
2
3.5
7
11.5
15
18
19
19.5
20
22
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ตารางที่ 4- 14: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับผู้ไม่ มีถิ่นฐานในสาธารณรัฐสิ งคโปร์
ประเภทของเงินได้
เงินได้จากการจ้างงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายได้จากการให้บริ การฝึ กอบรม
ให้คาปรึ กษา

อัตราภาษี
ร้อยละ 15
ร้อยละ 22
ร้อยละ 15 ของฐานเงินได้พึงประเมิน
หรื อ ร้อยละ 22 ของเงินได้สุทธิ

ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

4.4.3 การหักค่ าใช้ จ่ายและหักค่ าลดหย่อนมาตรฐาน
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารให้หัก ค่ าใช้จ่ายและหัก ค่ าลดหย่อนในระบบภาษี เงิ น ได้
บุคคลธรรมดาของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณี ผูม้ ีเงินได้เป็ นลู กจ้าง และ
กรณี ผมู ้ ีเงินได้เป็ นผูป้ ระกอบการบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 15: การหักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่อนกรณีผ้ มู ีเงินได้ เป็ นลูกจ้ าง
รายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการทางานนามาหัก
ลดหย่อนได้ โดยค่าใช้จ่ายนั้นเป็ นการจ่ายไปเพื่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่สามารถขอเบิกจาก
นายจ้างได้ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการลงทุน หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล เช่น
ค่ารับรองลูกค้า ค่าบริ จาค (Zakat) ค่าสมัคร
สมาชิกสมาคมทางวิชาชีพ ความรู ้ หรื อเครื อข่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเดินทาง ค่าขนส่ ง
สาธารณะ รถประจาทาง รถไฟฟ้า และรถแท็กซี่

เงื่อนไข
ไม่กาหนดระดับการใช้ แต่ผเู ้ สี ยภาษีตอ้ งเก็บ
เอกสารไว้ 5 ปี เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้
ของสิ งคโปร์ (Inland Revenue Authority of
Singapore: IRAS) สามารถตรวจสอบรายการ
ที่นามาหักค่าใช้จ่ายนั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่
เช่น การจ่ายค่ารับรองที่เกิดขึ้นเนื่ องจาก
การรับประทานอาหารร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางที่เกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะของตน ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ไม่ได้
เกิดจากการเดินทางระหว่างบ้านและที่ทางาน
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ตารางที่ 4- 15: การหักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่อนกรณีผ้ มู ีเงินได้ เป็ นลูกจ้ าง (ต่ อ)
รายการ
การหักลดหย่อนประกันสุ ขภาพ9

เงื่อนไข
สิ งคโปร์ ให้หกั ลดหย่อนสาหรับเงินจ่ายให้แก่
Medisave โดยเพดานกาหนดไว้ไม่เกิน 31,450
สิ งคโปร์ โดยรวมในส่ วนที่นายจ้างต้องสมทบเข้า
Medisave ตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ สิ งคโปร์ ไม่ให้สิทธิ หกั ลดหย่อนสาหรับการ
ประกันสุ ขภาพทัว่ ไป

ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

ตารางที่ 4- 16: การหักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่อนกรณีผ้ มู ีเงินได้ เป็ นผู้ประกอบกิจการ
รายการ
เงื่อนไข
ค่าใช้จ่ายทางธุ รกิจ (Business Expenses) สามารถนามา แตกต่างกันตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
หักออกจากเงินได้ โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบกิจการ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวหรื อ
เพื่อการลงทุน
มาตรฐานผลิตภาพและความคิดริ เริ่ ม [Productivity and ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถหักรายจ่ายได้
Innovation Credit (PIC) ]
สู งสุ ด 4 เท่า และในบางกรณี สามารถนา
รายจ่ายมาขอเป็ นเงินคืน (Cash Rebate) ได้

9

สิ งคโปร์ มีระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าโดยดาเนิ นการผ่าน 3 กองทุน ได้แก่ 1) Medisave เป็ นการออมภาคบังคับซึ่ งหัก

ออกจากเงินเดือนและค่าจ้างโดยเงินนี้ จะถูกใช้สาหรับเป็ นค่ารักษาพยาบาลของเจ้าของบัญชี และเจ้าของบัญชีสามารถขอ
สมทบเพิ่ มเติ มภาคสมัครใจได้ 2) Medishield เป็ นกองทุ นประกันที่ บริ หารจัดการโดย Central Provident Fund 3) กองทุ น
เสริ มภาคสมัครใจโดยเงินสมทบจะนามาใช้ในส่วนเกินของผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกที่เกินเพดานของกองทุน Medisave และ
Medifund เป็ นกองทุนจากระบบงบประมาณ กองทุนจะนาดอกผลไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
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ตารางที่ 4- 16: การหักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่อนกรณีผ้ มู ีเงินได้ เป็ นผู้ประกอบกิจการ (ต่ อ)
รายการ
รายจ่ายลงทุนเพื่อปรับปรุ งและตกแต่งสถาน
ประกอบการ (Renovation or Refurbishment Works
Expenditure)

เงื่อนไข
-เป็ นการปรับปรุ งให้อยูส่ ภาพเดิมที่สมบูรณ์
และที่ไม่ใช่การปรับปรุ งที่ทาให้ดีข้ ึน
- ไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ใน
ระยะเวลา 3 ปี
รายจ่ายต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวร (Capital Allowances - เพื่อหักรายจ่ายสิ นทรัพย์ทุนบางรายการ
on Fixed Assets)
ที่ไม่สามารถหักค่าเสื่ อมได้
- การหักรายจ่ายขึ้นอยูก่ บั ประเภทของ
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ สามารถขอหัก
ได้ร้อยละร้อยในปี แรก
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกาหนดให้ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายรับของลูกจ้างในปี ภาษีน้ นั
โดยอาจมีบางกรณี ที่สามารถ
หักค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 2 หากปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา หรื อค่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกทาการวิจยั และพัฒนา

หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 150 ของค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายไปเพื่อการวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้ การ
วิจยั และพัฒนาดังกล่าวต้องได้การรับรอง
จาก Economic Development Board (ECB)
สิ ทธิประโยชน์จะประกอบด้วย
ค่ าลดหย่ อนทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง (Land
Intensification Allowance) ให้หกั ค่าใช้จ่ายพิเศษกรณี 1. ค่าลดหย่อนเบื้องต้น (Initial Allowance)
ในอัตราร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ที่มีการให้ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ประหยัดพื้นที่
ปี นั้น
และมีการใช้พ้นื ที่ร่วมกันโดยโครงการจะต้องได้รับ
2. ค่าลดหย่อนรายปี (Annual Allowance)
การรับรองจาก ECB
หลังจากการก่อสร้างเสร็ จ ในอัตราร้อยละ 5
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรอง
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ตารางที่ 4- 16: การหักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่อนกรณีผ้ มู ีเงินได้ เป็ นผู้ประกอบกิจการ (ต่ อ)
รายการ
ค่าใช้จ่ายตอนก่อนเริ่ มธุ รกิจ (Expenses Incurred
before Commencement of Business)

ผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายทุน (Capital allowance)
สามารถนาไปหักออกจากกาไรในปี ถัดไป (Carry
Forward)
ค่าใช้จ่ายสาหรับการให้เช่าที่อยูอ่ าศัย (Deductions on
Rental Expenses)
การบริ จาคเพื่อการกุศล

ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

เงื่อนไข
- โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการ
จัดตั้งธุ รกิจไม่สามารถนามาหักเป็ นรายจ่าย
ได้ มาตรการนี้ให้สิทธิ หกั ค่าใช้จ่ายก่อนการ
จัดตั้งธุ รกิจเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยนามาหัก
เป็ นค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่ มธุ รกิจได้
- หักได้ตามจ่ายจริ ง
หักได้ตามจริ ง

- ผูท้ ี่ให้เช่าสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการให้เช่าที่อยูอ่ าศัย
- หักได้ตามจริ ง
สามารถลดหย่อนได้ 2.5-3 เท่าของมูลค่า
ที่ได้จ่ายไป ซึ่ งการบริ จาคสามารถบริ จาคได้
ทั้งรู ปแบบของเงินสด สิ่ งของ เช่น
คอมพิวเตอร์ วัตถุโบราณ ที่อยูอ่ าศัย รวมทั้ง
การบริ จาคในรู ปของตราสาร
ทางการเงิน เช่น หุ น้
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4.4.3 การหักลดหย่อนตามโครงการสนับสนุนกิจการที่เพิง่ ริเริ่ม (Angle Investor)
การลงทุ น ในกิ จ การที่ เพิ่ ง ริ เริ่ ม (Start – up Companies) ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รอง
ระหว่างวันที่ 1 มี น าคม 2553ถึ งวันที่ 31 มี น าคม 2563 สามารถน ามาหัก ลดหย่อนภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาได้ตามจ่ายจริ ง โดยมี เงื่ อนไขว่าจะต้องลงทุนกับธุ รกิ จดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์
สิ ง คโปร์ ภายใน12 เดื อ นนับ จากวัน แรกที่ เริ่ ม ลงทุ น และต้อ งถื อ การลงทุ น นั้น อย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 2 ปี
4.4.4 การบรรเทาภาระภาษี (Tax Reliefs)
สิ ทธิ การบรรเทาภาระภาษี ใ ห้ เฉพาะผู ้มี ถิ่ น ฐานในสาธารณรั ฐ สิ งคโปร์
(Singapore Residents) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขเท่ า นั้ น ประเภทการบรรเทาภาระภาษี
เงื่ อนไข และสิ ทธิ ประโยชน์สาหรับผูเ้ สี ยภาษีทวั่ ไป และสาหรับผูเ้ สี ยภาษี ที่สมรส หย่าร้ าง หรื อเป็ น
หม้าย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 17: การบรรเทาภาระภาษีสาหรับผู้เสี ยภาษีทวั่ ไปในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
ประเภทการบรรเทาภาระภาษี
ค่าธรรมเนียมด้านการศึกษา (Course Fee Relief)

เงื่อนไขการหักลดหย่อน/สิ ทธิประโยชน์
- หลักสู ตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และไม่
เป็ นหลักสู ตรเพื่อสันทนาการ
- ไม่เกิน 5,500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต่อปี

ค่าประกันสังคมเพื่อการเกษียณอายุ
เงินช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย

หักได้ตามจริ ง ไม่เกิน 7,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- บุคคลธรรมดาจะหักได้ 1,000-8,000
ดอลลาร์ สิงคโปร์ ขึ้นกับอายุของผูม้ ีสิทธิ
- ผูพ้ ิการจะหักได้ 4,000-12,000 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ ขึ้นกับอายุของผูม้ ีสิทธิ
- ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ากว่า 2,000 ดอลลาร์
สิ งคโปร์
- จะสามารถหักได้ 3,500 - 5,500 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ ต่อคน ขึ้นอยูก่ บั กรณี

ค่าใช้จ่ายในการอุปการะญาติพิการหรื อบกพร่ อง
ทางร่ างกาย
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ตารางที่ 4- 17: การบรรเทาภาระภาษีสาหรับผู้เสี ยภาษีทวั่ ไปในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ (ต่ อ)
ประเภทการบรรเทาภาระภาษี
ประกันชีวติ

เงินช่วยเหลือสาหรับการเป็ นทหารหรื อตารวจ

การดูแลบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของตนเองและ
คู่สมรส

เงินสะสมเพิม่ เติมสาหรับการเกษียณอายุ
[Supplementary Retirement Scheme (SRS) Relief]

ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

เงื่อนไขการหักลดหย่อน/สิ ทธิประโยชน์
- ให้สิทธิ ส่วนเพิ่มสาหรับที่ผจู ้ ่ายประกันสังคม
ภาคบังคับต่ากว่า 5,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- หักได้เท่ากับส่ วนต่างระหว่างการประกัน
สังคมและประกันชีวติ หรื อร้อยละ 7 ของ
มูลค่าทุนประกัน
- หักได้ 1,500-5,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
ขึ้นอยูก่ บั ระดับชั้นและระยะเวลาของ
การปฏิบตั ิหน้าที่
- หักได้ต้ งั แต่ 5,500- 14,000 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ ต่อคน ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูไ้ ด้รับการดูแล
พิการและหรื ออยูร่ ่ วมกันกับผูเ้ สี ยภาษีหรื อไม่
- หักลดหย่อนค่าดูแลได้ไม่เกิน 2 คน
หักได้เท่ากับเงินที่สะสมจริ ง แต่ไม่เกิน
15,300 ดอลลาร์ สิงคโปร์ สาหรับชาวสิ งคโปร์
และไม่เกิน 35,700 ดอลลาร์ สิงคโปร์ สาหรับ
คนต่างชาติ
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ตารางที่ 4- 18: การบรรเทาภาระภาษีเพิม่ เติมสาหรับผู้เสี ยภาษีทสี่ มรส หย่ าร้ าง หรื อเป็ นหม้ ายในระบบ
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสาธารณรัฐสิ งคโปร์
ประเภทการบรรเทาภาระภาษี
สาหรับผู้เสี ยภาษีเพศชายหรื อเพศหญิง
เงินช่วยเหลือสาหรับการเป็ นทหารหรื อตารวจ

ค่าเลี้ยงดูบุตร
ค่าเลี้ยงดูภรรยา
สาหรับผู้เสี ยภาษีเพศหญิง
ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา

การส่ งเสริ มให้สตรี ต่างชาติทางานอาชีพแม่บา้ น
[Foreign Maid Levy (FML) Relief]

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
-หักได้ 1,500-5,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ขึ้นอยูก่ บั
ระดับชั้นและระยะเวลาของการปฏิบตั ิหน้าที่
- ภรรยาจะหักได้ 750 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- ทั้งบิดาและมารดาจะหักได้ 750 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนบุตรที่เป็ นทหาร
หรื อตารวจ
- กรณี บุตรปกติ หักได้ 5,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- กรณี บุตรพิการ หักได้ 7,500 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- หักได้ 5,500 ดอลลาร์ สิงคโปร์
- ไม่จาเป็ นต้องอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
- สิ ทธิประโยชน์สาหรับสตรี ทางานที่ตอ้ งดูแล
บิดามารดา
- หักได้ 3,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต่อบุพการี
- สตรี ต่างชาติที่สมรสแล้ว หย่า หรื อเป็ นหม้าย
อายุอยูใ่ นช่วงวัยทางาน และมีอาชีพแม่บา้ น
- นาค่าธรรมเนียมการทางานสาหรับชาวต่างชาติ
(Foreign Domestic Workers) มาหักลดหย่อนได้
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ตารางที่ 4 - 18: การบรรเทาภาระภาษีเพิม่ เติมสาหรับผู้เสี ยภาษีทสี่ มรส หย่ าร้ าง หรื อเป็ นหม้ าย
ในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ (ต่ อ)
ประเภทการบรรเทาภาระภาษี
เงื่อนไขการหักลดหย่อน/สิ ทธิประโยชน์
การส่ งเสริ มให้หญิงที่มีบุตรแล้วทางาน [Working
- เป็ นมาตรการช่วยเหลือหญิงทางานที่มีบุตร
Mother’s Child Relief (WMCR)]
และสนับสนุนให้บุตรมีสัญชาติสิงคโปร์
และแม่สามารถยังคงทางานได้
- กรณี ลูกคนแรก ลดหย่อนได้ร้อยละ 15 ของ
รายได้มารดา
- กรณี ลูกคนที่สอง ลดหย่อนได้ร้อยละ 20 ของ
รายได้มารดา
- กรณี ลูกคนที่สาม หรื อมากกว่า ลดหย่อนได้ร้อย
ละ 25 ของรายได้มารดา
ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

4.4.5 การคืนภาษีสาหรับผู้มีเงินได้ ทมี่ ีบุตร (Parenthood Tax Rebates)
สิ ทธิ การขอคืนภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้ที่มีบุตรให้เฉพาะผูม้ ีถิ่นฐานในสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ (Singapore Residents) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น จานวนเงินที่ขอคืนภาษีได้ข้ ึนอยูก่ บั
ปี ที่ บุตรเกิ ดและเกิ ดเป็ นบุ ตรลาดับที่เท่าใด โดยผูม้ ี เงินได้สามารถแบ่งเงินที่ขอคืนภาษีได้ดงั กล่ าวกับ
คู่สมรสและนาไปใช้ในการเสี ยภาษี หากใช้เสี ยภาษีไม่หมดในปี ภาษีน้ นั ก็สามารถยกไปใช้เสี ยภาษีในปี
ถัด ๆ ไปได้จนกว่าจะหมดจานวน ซึ่ งสิ ทธิ การขอคืนภาษีดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4- 19: การคืนภาษีสาหรับผู้มีเงินได้ ทมี่ ีบุตรในระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์
ลาดับการเกิดของบุตร

ผูม้ ีเงินได้ที่มีบุตรสามารถขอคืนภาษีได้ (ดอลลาร์ สิงคโปร์ )
บุตรเกิดในปี 2547 - 2550

บุตรเกิดในปี 2551 เป็ นต้นไป

คนแรก

ไม่ได้รับสิ ทธิ

5,000

คนที่สอง

10,000

10,000

คนที่สาม

20,000

20,000

คนที่สี่

20,000

20,000

คนที่หา้ เป็ นต้นไป

0

20,000 ต่อบุตร 1 คน

ที่มา: Internal Revenue Authority of Singapore (2016)

4.4.6 สรุ ปกรณีศึกษาประเทศสิ งคโปร์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประเทศสิ ง คโปร์ จ ากัด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นกรณี การหั ก
ลดหย่อนเป็ นจานวนสาหรับกรณี บุคคลธรรมดา และจากัดสิ ทธิ การหักลดหย่อนเป็ นร้อยละสาหรับการ
หักค่าใช้จ่ายของประกอบธุ รกิจบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยงั มีระบบการบรรเทาภาษีและการขอคืนภาษี
(Tax Reliefs and Tax Rebates) ซึ่ งเป็ นการให้เงิ นแบบให้เปล่ าโดยตรง โดยส่ วนใหญ่ จะเน้นหนักใน
การดูแลผูส้ ู งอายุครอบครัว ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม การส่ งเสริ มการมีบุตร และการสนับสนุ นให้ผหู ้ ญิง
ทางานนอกบ้าน เป็ นต้น ซึ่ งไม่พบการให้สิทธิ การบรรเทาภาษีและการขอคืนภาษี ในลักษณะร้อยละ
แต่มีการจากัดสิ ทธิ ในลักษณะจานวนเงิน และจานวนเงินรวม
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4.5 กรณีศึกษาการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
4.5.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ระบบภาษีเงินได้ของสหรัฐอเมริ กาใช้หลักสั ญชาติ (หลักเงินได้ ทั่วโลก) โดยผูท้ ี่
มีสัญชาติอเมริ กนั หรื อมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาจะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ที่
เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก ส่ วนผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาแต่ไม่ได้สัญชาติอเมริ กนั หรื อไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริ กาจะเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้เกิ ดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา
เท่านั้น
ผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กามีลกั ษณะดังนี้
1) ผู ้ที่ มี ที่ อ ยู่ อ าศัย ถาวรโดยถู ก กฎหมาย (Lawful Permanent Resident) ใน
สหรัฐอเมริ กา
2) ผูท้ ี่ อาศัยในสหรั ฐอเมริ กาตั้งแต่ 31 วันขึ้ น ไปในปี ที่ ค านวณภาษี และต้อง
อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาไม่นอ้ ยกว่า 183 วันในช่วง 3 ปี (รวมปี ที่คานวณภาษี) โดยคานวณจากจานวน
วัน ทั้งหมดที่ อ าศัย ในสหรั ฐอเมริ ก าในปี ที่ ค านวณภาษี น้ ัน บวกด้วย 1/3 ของจานวนวัน ที่ อาศัย ใน
สหรัฐอเมริ กาในปี ก่ อนปี ที่ คานวณภาษี บวกด้วย 1/6 ของจานวนวัน ที่ อาศัยในสหรัฐอเมริ กาใน 2 ปี
ก่อนปี ที่คานวณภาษี
4.5.2 เงินได้ พงึ ประเมิน (Gross Income)
ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริ กาจัดเก็บบนฐานเงินได้พึงประเมิน
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของเงิ น สิ นค้า ทรัพย์สิน และบริ การที่ ไม่ได้รับ
การยกเว้นภาษี เช่ น ค่าจ้าง เงิ นเดื อน ดอกเบี้ ย เงิ นปั นผล ส่ วนต่างกาไร ค่าเช่ า ค่าสิ ทธิ การประกอบ
ธุ รกิจ การประกอบการเกษตร เงินบานาญ เงินช่วยเหลือจากรัฐกรณี ไม่มีงานทา และเงินได้จากการชนะ
รางวัล เป็ นต้น
4.5.3 การหักค่ าใช้ จ่ายและการหักค่ าลดหย่อน
4.5.3.1 การหักค่าใช้จ่าย (Deductible Expenses)
ผูม้ ี เงิ นได้สามารถน าค่ าใช้จ่ายตามตารางข้างล่ าง มาหักออกจากเงิ นได้
พึงประเมิน จะได้เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการปรับแล้ว (Adjusted Gross Income: AGI)
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ตารางที่ 4- 20: ค่ าใช้ จ่ายทีส่ ามารถนามาหักออกจากเงินได้ พงึ ประเมินของระบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา
ประเภทของค่ าใช้ จ่าย
1. ด้ านส่ วนบุคคล
ค่าเลี้ยงดูอดีตคู่สมรส
2. ด้ านการประกอบอาชีพ
2.1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ เช่น
ค่าหนังสื อ ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

2.2 ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกิจ เช่น
ค่ายานพาหนะ ค่าจอดรถ ค่าขนส่ ง ค่าโดยสาร
สาธารณะบางประเภท ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า
ค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะ เป็ นต้น
2.3 ค่าย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

2.4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อการค้าและธุ รกิจ
(Domestic Production Activities Deduction:
DPAD)
2.5 ภาษีการประกอบธุ รกิจของตนเอง
3. ด้ านการศึกษา
3.1 ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียม
3.2 ดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อการศึกษา

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์

- ต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาใน
โรงเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย
- ไม่เกิน 250 เหรี ยญสหรัฐ หากเป็ นโสด
- ไม่เกิน 500 เหรี ยญสหรัฐ หากสมรสและยืน่
แบบฯ ร่ วมกัน โดยแต่ละคนหักได้ไม่เกิน 250
เหรี ยญสหรัฐ

ระยะทางระหว่างที่ทางานใหม่และบ้านเก่า
จะต้องมากกว่าระยะทางระหว่างที่ทางานเก่าและ
บ้านเก่า และไม่นอ้ ยกว่า 50 ไมล์

เฉพาะส่ วนที่หกั ได้
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ตารางที่ 4- 20: ค่ าใช้ จ่ายที่สามารถนามาหักออกจากเงินได้ พงึ ประเมินของระบบภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาของสหรัฐอเมริกา (ต่ อ)
ประเภทของค่ าใช้ จ่าย
เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
4. ด้ านการออม
4.1 การฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อการรักษาพยาบาล
(Health Savings Account)
4.2 การออมเพื่อการเกษียณ
จานวนเงินที่หกั ได้ข้ ึนอยูก่ บั อาชีพ เช่น ประกอบ
ธุ รกิจของตนเอง หรื อรับจ้าง และหากรับจ้าง
นายจ้างมีการวางแผนการออมให้หรื อไม่
5. ด้ านระบบประกันสุ ขภาพ
ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพ
เฉพาะผูป้ ระกอบธุ รกิจของตนเอง
6. อื่นๆ
เช่น ค่าปรับที่เกิดจากการเบิกเงินก่อนกาหนด
ที่มา: Internal Revenue Service (2016)

4.5.3.2 การหักค่าลดหย่อน (Deductions)
การหักค่าลดหย่อนมี 2 วิธี คือ การหักค่าลดหย่อนแบบเหมา (Standard
Deduction) และการหั ก ค่ า ลดหย่อ นเป็ นรายการ (Itemized Deductions) โดยวิธี ก ารหั ก ค่ า ลดหย่อ น
ขึ้นอยูก่ บั สถานภาพของผูม้ ีเงินได้ ซึ่ งการหักค่าลดหย่อนแบบเหมาและการหักค่าลดหย่อนเป็ นรายการ
โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4- 21: การหักค่ าลดหย่ อนแบบเหมาของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรั ฐอเมริ กา
สถานภาพของผู้มีเงินได้
1. ผูม้ ีเงินได้เป็ นโสด
1.1 อายุต่ากว่า 65 ปี และตาปกติ
1.2 อายุต่ากว่า 65 ปี และตาบอด
1.3 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า และตาปกติ
1.4 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า และตาบอด

จานวนเงินหักค่ าลดหย่ อน (เหรียญสหรัฐ)
6,300
7,850
7,850
9,400
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ตารางที่ 4- 21: การหักค่ าลดหย่อนแบบเหมาของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรั ฐอเมริ กา (ต่ อ)
สถานภาพของผู้มีเงินได้
2 ผูม้ ีเงินได้สมรสและยืน่ แบบร่ วมกัน หรื อ
เป็ นหม้ายและทาหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
2.1 อายุต่ากว่า 65 ปี (2)10 และตาปกติ (2)
2.2 อายุต่ากว่า 65 ปี (2) และตาบอด (1)
2.3 อายุต่ากว่า 65 ปี (2) และตาบอด (2)
2.4 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า11 (1) และตาปกติ (2)
2.5 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (1) และตาบอด (1)
2.6 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (1) และตาบอด (2)
2.7 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาปกติ (2)
2.8 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาบอด (1)
2.9 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาบอด (2)
3. ผูม้ ีเงินได้สมรสแต่ยนื่ แบบแยกกัน และขอหัก
ลดหย่อนคู่สมรส
3.1 อายุต่ากว่า 65 ปี (2) และตาปกติ (2)
3.2 อายุต่ากว่า 65 ปี (2) และตาบอด (1)
3.3 อายุต่ากว่า 65 ปี (2) และตาบอด (2)
3.4 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (1) และตาปกติ (2)
3.5 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (1) และตาบอด (1)
3.6 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (1) และตาบอด (2)
3.7 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาปกติ (2)
3.8 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาบอด (1)
3.9 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า (2) และตาบอด (2)

จานวนเงินหักค่ าลดหย่อน (เหรียญสหรัฐ)

ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจานวนคน (1) (2)
11
อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า หมายถึงผูท้ ี่เกิดก่อนวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2495
10

12,600
13,850
15,100
13,850
15,100
16,350
15,100
16,350
17,600

6,300
7,550
8,800
7,550
8,800
10,050
8,800
10,050
11,300
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ตารางที่ 4- 21: การหักค่ าลดหย่ อนแบบเหมาของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา (ต่ อ)
สถานภาพของผู้มีเงินได้
4. ผูม้ ีเงินได้เป็ นหัวหน้าครอบครัว
4.1 อายุต่ากว่า 65 ปี และตาปกติ
4.2 อายุต่ากว่า 65 ปี และตาบอด
4.3 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า และตาปกติ
4.4 อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า และตาบอด

จานวนเงินหักค่ าลดหย่อน (เหรียญสหรัฐ)
9,250
10,800
10,800
10,350

ที่มา: Internal Revenue Service (2016)
หมายเหตุ หากผูม้ ีเงิ นได้สมรสและยื่นแบบร่ วมกัน แต่ผูม้ ีเงิ นได้หรื อคู่สมรสเป็ นผูพ้ ่ ึงพิงของผูม้ ีเงิ นได้อีกคนหนึ่ ง
จานวนเงินที่สามารถหักลดหย่อนได้จะเปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 4- 22: การหักค่ าลดหย่ อนเป็ นรายการของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรั ฐอเมริ กา
ประเภทของค่ าลดหย่อน
1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าทาฟัน

2. ภาษีที่ผมู ้ ีเงินได้ชาระแล้ว เช่น ภาษีรัฐบาล
ท้องถิ่น (ภาษีเงินได้หรื อภาษีการซื้ อสิ นค้า)
ภาษีอสังหาริ มทรัพย์ และภาษีทรัพย์สิน เป็ นต้น
3. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการผ่อนบ้านหรื อการลงทุน
ที่ผมู ้ ีเงินได้ชาระแล้ว
4. เงินบริ จาคให้แก่องค์กรการกุศลที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
- อายุนอ้ ยกว่า 65 ปี หักได้เฉพาะส่ วนที่เกินจาก
ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการ
ปรับแล้ว (AGI)
- อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า หักได้เฉพาะส่ วนที่เกิน
จากร้อยละ 7.5 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การปรับแล้ว (AGI)
N/A

N/A
N/A
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ตารางที่ 4- 22: การหักค่ าลดหย่ อนเป็ นรายการของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรั ฐอเมริกา (ต่ อ)
ประเภทของค่ าลดหย่อน
5. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อ
ค่าเสี ยหายจากการถูกโจรกรรม
6. ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถ
เบิกจากที่ทางานได้
7. อื่นๆ

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
N/A
หักได้เฉพาะส่ วนที่เกินจากร้อยละ 2 ของเงินได้
พึงประเมินที่ได้รับการปรับแล้ว (AGI)
N/A

ที่มา: Internal Revenue Service (2016)

4.5.3.3 การยกเว้นเงินได้ (Exemptions)
1 การยกเว้นเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Exemptions)
1.1 การยกเว้นเงินได้ส่วนบุคคลหมายถึงการยกเว้นเงินได้สาหรับ
ผูม้ ีเงินได้และคู่สมรส
1.2 ผูท้ ี่ไม่ได้มีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาไม่ได้รับการยกเว้นเงินได้
สาหรับคู่สมรสและผูพ้ ่ งึ พิง
1.3 ผูม้ ี เงิ นได้ที่เป็ นผูพ้ ่ ึ งพิ งของผูเ้ สี ยภาษี รายอื่ นจะไม่ได้รับการ
ยกเว้นเงินได้ส่วนบุคคลแม้วา่ ผูเ้ สี ยภาษีรายอื่นนั้นจะไม่ได้ขอหักค่าลดหย่อนสาหรับผูพ้ ่ งึ พิงก็ตาม
1.4 ผูม้ ีเงิ นได้สมรสและยื่นแบบภาษี แยกกัน ผูม้ ี เงิ นได้จะขอรั บ
การยกเว้นเงินได้สาหรับคู่สมรสได้ หากคู่สมรสไม่มีรายได้ ไม่ได้ยื่นแบบเสี ยภาษี และไม่เป็ นผูพ้ ่ ึงพิง
ของ ผูเ้ สี ยภาษีรายอื่น
1.5 แม้ผูม้ ีเงิ นได้จะจ่ายค่าเลี้ ยงดู ท้ งั หมดให้แก่อดี ตคู่สมรสซึ่ งได้
หย่าร้างหรื อแยกกันอยูแ่ ล้ว ผูม้ ีเงินได้ก็ไม่สามารถขอรับการยกเว้นเงินได้สาหรับอดีตคู่สมรส
2. การยกเว้นเงินได้ของผูพ้ ่ ึงพิง (Dependency Exemptions)
2.1 ผูพ้ ่ ึงพิ งต้องมี สั ญชาติ อเมริ ก ันหรื อมี ถิ่นที่ อยู่ในสหรั ฐอเมริ ก า
แคนนาดา หรื อเม็กซิโก
2.2 ผูพ้ ่ ึ งพิ งจะต้องเป็ นผูเ้ ยาว์ห รื อ ญาติ ที่ มี ล ัก ษณะตามที่ ก าหนด
(Qualifying Child or Qualifying Relative)
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สาหรับปี ภาษี 2558 ผูม้ ีเงินได้จะได้รับการยกเว้นเงินได้รายการละ
4,000 เหรี ยญสหรั ฐตามจานวนรายการที่ มีสิ ท ธิ ทั้งนี้ หากผูม้ ี เงิ นได้มีเงิ นได้พึ งประเมิ นที่ ป รั บ แล้ว
(AGI) เกินกว่าที่กาหนดตามสถานภาพ เช่น หากผูม้ ีเงินได้เป็ นโสดและมีเงินได้พึงประเมินที่ปรับแล้ว
ตั้งแต่ 258,250 เหรี ยญสหรัฐขึ้นไป จานวนเงิ นได้ที่ได้รับการยกเว้นเงิ นได้จะลดลงร้ อยละ 2 ของเงิ นได้พึง
ประเมินที่ ปรับแล้วทุ กๆ 2,500 เหรี ยญสหรัฐหรื อน้อยกว่า ดังนั้น หากเงิ นได้พึงประเมินที่ ปรับแล้วของ
ผูม้ ีเงินได้สูงกว่าเงินได้พึงประเมินที่ปรับแล้ว ที่กาหนดตามสถานภาพ ตั้งแต่ 122,500 เหรี ยญสหรัฐขึ้นไป
ผูม้ ีเงินได้จะไม่ได้รับการยกเว้นเงินได้เลย
4.5.3.4 การเครดิตภาษี (Credits)
การเครดิ ตภาษี ในระบบภาษี เงิ น ได้บุ คคลธรรมดาของสหรัฐอเมริ ก า
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 4- 23: การเครดิตภาษีของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา
ประเภทของการเครดิตภาษี

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์

1. ด้านส่ วนบุคคล
1.1 เครดิตภาษีเงินได้จากการทางาน

ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด

1.2 เครดิตค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผเู ้ ยาว์หรื อ
ผูพ้ ่ ึงพิง

- ผูเ้ ยาว์หรื อผูพ้ ่ งึ พิงต้องมีลกั ษณะตามที่กาหนด
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่นามาคานวณเท่ากับ 3,000
เหรี ยญสหรัฐสาหรับ 1 คน หรื อ 6,000 เหรี ยญ
สหรัฐสาหรับ 2 คนขึ้นไป
- จานวนเงินที่เครดิตได้อยูร่ ะหว่างร้อยละ 20
ถึงร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายที่กาหนด โดยอัตรา
ขึ้นอยูก่ บั เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการปรับแล้ว
(AGI)

1.3 เครดิตภาษีค่าใช้จ่ายในการรับเลี้ยงบุตร
บุญธรรม

- เครดิตภาษีที่สามารถรับเงินคืนได้เท่ากับภาษี
ที่ตอ้ งจ่ายเท่านั้น (Nonrefundable Tax Credit)
- เครดิตภาษีจะลดลงหากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การปรับและแปลงวิธีคานวณแล้ว (Modified
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ประเภทของการเครดิตภาษี

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
Adjusted Gross Income: MAGI) อยูร่ ะหว่าง
201,010 – 241,010 เหรี ยญสหรัฐ และจะเท่ากับ 0
หาก MAGI มากกว่า 241,010 เหรี ยญสหรัฐ

1.4 เครดิตภาษีในการเลี้ยงดูผเู ้ ยาว์

- ผูเ้ ยาว์หรื อผูพ้ ่ งึ พิงต้องมีลกั ษณะตามที่กาหนด
- เครดิตภาษีสูงสุ ด 1,000 เหรี ยญสหรัฐต่อผูเ้ ยาว์

1.5 เครดิตสาหรับผูส้ ู งอายุหรื อทุพลภาพ

- เครดิตระหว่าง 3,750 – 7,500 เหรี ยญสหรัฐ

2. ด้ านสุ ขภาพ
เครดิตภาษีจากการซื้ อประกันสุ ขภาพ

N/A

3. ด้ านรายได้ และการออม
3.1 เครดิตการออมเพื่อการเกษียณ

3.2 เครดิตภาษีเงินได้ที่จ่ายในต่างประเทศ
(Foreign Tax Credit)

- สาหรับคนโสดที่มี AGI ไม่เกิน 30,000 เหรี ยญ
สหรัฐ
- สาหรับหัวหน้าครอบครัวที่มี AGI ไม่เกิน 45,000
เหรี ยญสหรัฐ
- สาหรับคู่สมรสที่ยนื่ แบบภาษีร่วมกันและมี AGI
ไม่เกิน 60,000 เหรี ยญสหรัฐ
N/A

3.3 เครดิตภาษีที่ถูกหักไว้เกินกว่าที่ตอ้ งจ่ายจริ ง - เครดิตภาษีที่สามารถรับเงินคืนได้ (Refundable
[ภาษีโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐ (Social Tax Credit)
Security) และเงินสะสมเพื่อการเกษียณของ
พนักงานการรถไฟ]
3.4 เครดิตสาหรับภาษีที่จ่ายไปสาหรับผลได้
จากทุน (Capital Gains)

หากกองทุนได้จ่ายภาษีน้ ี แทนผูม้ ีเงินได้

3.5 เครดิตภาษีข้ นั ต่า (Minimum Tax Credit)

- เครดิตภาษีที่สามารถรับเงินคืนได้เท่ากับภาษีที่
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ประเภทของการเครดิตภาษี

เงื่อนไข/สิ ทธิประโยชน์
ต้องจ่ายเท่านั้น (Nonrefundable Tax Credit)
- จานวนเงินที่เครดิตได้เท่ากับส่ วนต่างระหว่าง
ภาษีข้ นั ต่าที่จ่ายไปในปี ภาษีที่แล้วหรื อก่อนหน้า
นั้น (แต่ไม่มีภาระภาษี) และภาระภาษีที่ตอ้ งจ่ายใน
ปี ภาษีน้ ี

3.6 เครดิตภาษีสาหรับผูถ้ ือพันธบัตร เช่น
พันธบัตรพลังงานทดแทน พันธบัตรการอนุรักษ์
พลังงาน และพันธบัตรเพื่อสร้างสถานศึกษา
เป็ นต้น

- เครดิตภาษีที่สามารถรับเงินคืนได้เท่ากับภาษี
ที่ตอ้ งจ่ายเท่านั้น (Nonrefundable Tax Credit)
- จานวนเงินที่เครดิตได้จะเท่ากับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
บางส่ วนหรื อทั้งหมด

4. ด้ านการศึกษา
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการรับรอง สาหรับผูม้ ีรายได้ คู่สมรส
และผูพ้ ่ ึงพิง

- สู งสุ ดไม่เกินปี ละ 2,000 เหรี ยญสหรัฐ
- สามารถเครดิตได้หากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การปรับและแปลงวิธีคานวณแล้ว (Modified
Adjusted Gross Income: MAGI) ไม่เกิน 65,000
เหรี ยญสหรัฐ สาหรับคนโสด และไม่เกิน 130,000
เหรี ยญสหรัฐสาหรับผูท้ ี่สมรสและยืน่ แบบเสี ยภาษี
ร่ วมกัน
- ไม่สามารถเครดิตค่าธรรมเนียมสาหรับนักเรี ยน
หากมีการขอเครดิตภาษีโอกาสของคนอเมริ กนั
(American Opportunity Tax credit) ให้แก่นกั เรี ยน
คนนั้น

4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาหลังจบ
มัธยมปลาย

- สามารถเครดิตภาษีได้ 4 ปี หลังจากจบระดับ
มัธยมปลาย
- เครดิตภาษีได้ไม่เกินคนละ 2,500 เหรี ยญสหรัฐ
- สามารถเครดิตได้หากเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
การปรับและแปลงวิธีคานวณแล้ว (Modified
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Adjusted Gross Income: MAGI)
ไม่เกิน 90,000 เหรี ยญสหรัฐ สาหรับคนโสด และ
ไม่เกิน 180,000 เหรี ยญสหรัฐสาหรับผูท้ ี่สมรสและ
ยืน่ แบบเสี ยภาษีร่วมกัน
- ร้อยละ 40 ของเครดิตภาษีน้ ี สามารถรับเงินคืนได้
(Refundable Tax Credit)

5. ด้ านการเป็ นเจ้ าของทีอ่ ยู่อาศัย
5.1 ดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระเพื่อการผ่อนที่อยูอ่ าศัย

หากใช้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนตามรายการ จะต้องลด
จานวนดอกเบี้ยฯ ที่หกั ค่าลดหย่อนลงเท่ากับเครดิต
ดอกเบี้ยฯ ที่ขอคืน

5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบพลังงาน
ทดแทน

- สามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย
ของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel
Cell) ระบบพลังงานลมขนาดเล็ก และเครื่ องสู บน้ า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Heat
Pumps) ที่มีคุณสมบัติผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด
- สามารถเครดิตภาษีสาหรับระบบที่ติดตั้งภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และระบบน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถเครดิตภาษีสาหรับระบบที่ติดตั้งภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ระบบเซลล์เชื้อเพลิงสามารถเครดิตภาษีได้ไม่เกิน
500 เหรี ยญสหรัฐสาหรับเซลล์เชื้อเพลิงทุก 500
วัตต์

5.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งระบบพลังงาน

- สามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุ งระบบพลังงาน เช่น การติดตั้ง
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ฉนวนกันความร้อน การติดตั้งประตูและหน้าต่าง
ภายนอกเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และการมุงหลังคา
ใหม่ เป็ นต้น
- สามารถเครดิตภาษีได้ไม่เกิน 500 เหรี ยญสหรัฐ
(ตลอดชีพ) และเครดิตภาษีสาหรับหน้าต่างได้ไม่
เกิน 200 เหรี ยญสหรัฐ
- สามารถเครดิตภาษีการปรับปรุ งระบบพลังงาน
สาหรับบ้านในสหรัฐอเมริ กาและเป็ นบ้านหลักของ
ผูเ้ สี ยภาษีเท่านั้น

5.4 เครดิตภาษีสาหรับเจ้าของบ้านที่มีรายได้
น้อย

- สามารถเครดิตภาษีเป็ นระยะเวลา 10 ปี

6. ด้ านยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ า
6.1 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อยานพาหนะพลังงาน
ไฟฟ้า

1. ยานพาหนะตั้งแต่ 4 ล้อขึน้ ไป
- ซื้ อยานพาหนะในปี 2553 เป็ นต้นไปและเริ่ มขับ
ขี่ในปี ที่ขอเครดิตภาษี
- สามารถเครดิตภาษีได้ 2,500 – 7,500 เหรี ยญ
สหรัฐ ขึ้นอยูก่ บั ค่าประจุของแบตเตอรี่
(ผูผ้ ลิตยานพาหนะจะสามารถเครดิตภาษีได้ตาม
ที่กาหนด แต่เครดิตภาษีที่ได้รับจะลดลงเมื่อผลิต
ยานพาหนะครบ 200,000 คัน)
2. ยานพาหนะ 2 – 3 ล้ อ ซึ่งมีค่าประจุแบตเตอรี่
ตั้งแต่ 2.5 กิโลวัตต์ และสามารถเติมประจุได้ จาก
แหล่ งจ่ ายประจุภายนอก
- ซื้ อยานพาหนะในปี 2555 หรื อ 2556 เท่านั้น และ
เริ่ มขับขี่ในปี ที่ขอเครดิตภาษี
- สามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 10 ของราคา
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ยานพาหนะ แต่ไม่เกิน 2,500เหรี ยญสหรัฐ

6.2 ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงยานพาหนะไปใช้
พลังงานไฟฟ้า

- สามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย
ในการดัดแปลงฯ แต่ไม่เกิน 4,000 เหรี ยญสหรัฐ
- ต้องดัดแปลงยานพาหนะก่อนวันที่ 1 มกราคม
2555 และเริ่ มขับขี่ในปี ที่ขอเครดิตภาษี

6.3 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อยานพาหนะที่สามารถ
ผลิตพลังงานได้ (Alternative Fuel Vehicle
Refueling Property)

- สามารถเครดิตภาษีได้ไม่เกิน 1,000 เหรี ยญสหรัฐ
สาหรับยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ส่วนตัว
- ต้องซื้ อยานพาหนะก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560
และเริ่ มขับขี่ในปี ที่ขอเครดิตภาษี

6.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อยานพาหนะที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานทางเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้
(Qualified Fuel Cell Motor Vehicle Credit)

- สาหรับยานพาหนะที่มีน้ าหนักไม่เกิน 8,500
ปอนด์สเตอร์ลิง หรื อประมาณ 3.856 ตัน สามารถ
เครดิตภาษีได้ 4,000 เหรี ยญสหรัฐ
- สาหรับยานพาหนะที่มีน้ าหนักเกิน 8,500 ปอนด์
สเตอร์ลิงสามารถเครดิตภาษีได้ต้ งั แต่ 10,000 –
40,000 เหรี ยญสหรัฐ
- ต้องซื้ อยานพาหนะก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560
และเริ่ มขับขี่ในปี ที่ขอเครดิตภาษี

ที่มา: Internal Revenue Service (2016)

4.5.4 อัตราภาษี
ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านประเทศสหรั ฐอเมริ ก าได้มี ก ารปรั บ ขั้น เงิ น ได้ภาษี บุ ค คล
ธรรมดาทุ กปี โดยใช้อตั ราเงิ นเฟ้ อในแต่ ละปี เป็ นตัวปรั บ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ ค่าครองชี พ (Cost of
Living) ในปั จจุบนั โครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดามี 7 ขั้นอัตรา โดยขั้นเงิ นได้สูงสุ ดเก็บที่อตั ราร้อยละ
39.6 โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4- 24: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาปี 2558

ขั้นเงินได้ (เหรี ยญสหรัฐ)

โสด

สถานภาพ
อัตรา
สมรสแยกยื่นแบบ สมรสยื่นแบบร่ วม หัวหน้ าครอบครัว ภาษี

0 - 9,225
9,226 - 37,450
37,451 - 90,750
90,751 - 189,300
189,301 - 411,500
411,501 - 413,200

0 - 9,225
9,226 - 37,450
37,451 - 75,600
75,601 - 115,225
115,226 - 205,750
205,751 - 232,425

0 - 18,450
18,451 - 74,900
74,901 - 151,200
151,201 - 230,450
230,451 - 411,500
411,501 - 464,850

0 - 13,150
13,151 – 50,200
50,201 - 129,600
129,601 - 209,850
209,851 - 411,500
411,501 - 439,000

413,201 ขึ้นไป

232,426 ขึ้นไป

464,851 ขึ้นไป

439,001 ขึ้นไป

10
15
25
28
33
35
39.6

ที่มา: Internal Revenue Service (2016)

4.6 กรณีศึกษาการหักลดหย่ อนภาษีเงินได้ ของประเทศสหราชอาณาจักร
4.6.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ระบบภาษีเงินได้ของสหราชอาณาจักรใช้หลักแหล่งเงินได้เท่านั้น โดยไม่สนใจ
ว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีถิ่นที่อยูใ่ นสหราชอาณาจักรหรื อไม่ นัน่ คือผูม้ ีเงินได้ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร
จะต้องเสี ยภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรรมดาให้แก่ รัฐบาลสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ หมายรวมถึ งรายได้จากการค้า
และการทางานในต่างประเทศของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร
4.6.2 ประเภทเงินได้ พงึ ประเมิน
4.6.2.1 เงินได้จากการจ้างงานหรื อประกอบธุ รกิจของตนเอง รวมทั้งเงินบานาญ
(เงินได้จากการจ้างงานฯ)
ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรจัดเก็บบนฐานเงินได้
พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปของเงิน สิ นค้า ทรัพย์สิน และบริ การ
ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน กาไรจากการประกอบธุ รกิ จของตนเองหรื อการค้าขาย
ผ่านเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ค่าเช่ า เงินช่ วยเหลื อจากรัฐบางประเภท เช่ น เงินบานาญ เงินช่วยเหลื อ
ผูห้ างานท า เงิ น ได้จากการดู แ ลคนชรา เงิ น สนับ สนุ น การท างานที่ ไ ด้รับ โดยค านวณจากการออม
(Contribution Based Employment and Support Allowance) เงิ นช่ วยเหลื อผูท้ ี่ ท างานไม่ ได้ (เฉพาะเงิ น
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ที่ได้รับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29 เป็ นต้นไป) เงินบานาญที่ได้รับในกรณี คู่สมรสเสี ยชี วิต รวมทั้งเงิ นบานาญ
ที่ลูกได้รับจากการที่บุพการี เสี ยชีวติ เป็ นต้น
4.6.2.2 เงินได้จากการฝากเงิน
ได้แก่ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
4.6.2.3 เงินได้จากทุน
ได้แก่ เงินปั นผลและกาไรหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่นิติบุคคลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้น ทั้งนี้ เงินได้บางประเภทได้รับการยกเว้นภาษี และไม่ตอ้ งนามารวมคานวณเป็ นเงิ นได้พึงประเมิน
ได้แก่
1) เงินได้จากบัญชี เงินฝากพิเศษที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น Individual Savings
Accounts (ISAs) และ National Savings Certificates
2) เงิ นช่ วยเหลื อจากรั ฐบางประเภท เช่ น เงิ นช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับที่ อยู่อาศัย เงิ น
สนั บ สนุ น การท างานที่ ไ ด้ รั บ โดยค านวณจากรายได้ (Income Related Employment and Support
Allowance) เงิ นช่ วยเหลื อผูม้ ี งานทา12 เครดิ ตภาษี การทางาน เครดิ ตภาษี การเลี้ ยงดู บุตร เงิ นช่ วยเหลื อ
การยังชี พ ผูพ้ ิ ก าร เงิ นช่ วยเหลื อการเลี้ ยงดู บุ ตร13 เงิ นช่ วยเหลื อจากการเลี้ ยงผูเ้ ยาว์ที่ ไม่ ใช่ ลู กของตน
เงินช่วยเหลือคนชราทุพพลภาพ14 เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด และเงินบานาญจากการที่คู่สมรส
เสี ยชีวติ ในสงคราม เป็ นต้น
3) เงินได้จากพันธบัตร เช่น Premium Bond
4) เงินได้จากการชนะรางวัล
4.6.3 การหักเงินได้ พงึ ประเมิน15
4.6.3.1 ผูม้ ีเงินได้เป็ นโสด

12

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหากเข้าร่ วมการประท้วงหยุดงาน
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหากมีเงินได้เกิน 50,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อคู่สมรสเป็ นผูร้ ับภาระภาษีหากมีเงินได้เกิน 50,000 ปอนด์
สเตอร์ ลิง และมีรายได้สูงกว่า
14
อายุ 65 ปี ขึ้นไปและทุพพลภาพทางกายหรื อสมอง
15
ในปี ภาษี 2559-2560 (6 เมษายน 2559 – 5 เมษายน 2560)
13
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1) ผูม้ ีเงินได้อายุน้อยกว่า 65 ปี สามารถหักลดหย่อนส่ วนตัวได้ 11,000
ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง และหากมี ร ายได้เกิ น 100,000 ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง การหัก ค่ า ลดหย่อ นจะลดลง 1
ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง รายได้ทุกๆ 2 ปอนด์สเตอร์ ลิง ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากผูม้ ีเงินได้น้ ี มีเงินได้เกิน 122,000
ปอนด์สเตอร์ลิง ก็ไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้
2) ผู ้มี เงิ น ได้ อ ายุ ต้ ัง แต่ 65 ปี ขึ้ นไป สามารถหั ก ลดหย่ อ นส่ วนตัว
ได้ 11,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง และหากมีรายได้เกิน 27,700 ปอนด์สเตอร์ลิง การหักค่าลดหย่อนจะลดลง 1
ปอนด์สเตอร์ ลิง รายได้ทุกๆ 2 ปอนด์สเตอร์ ลิง ที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากผูม้ ี เงิ นได้น้ ี มีเงิ นได้เกิ น 49,700
ปอนด์สเตอร์ลิง ก็ไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้
4.6.3.2 ผูม้ ีเงินได้สมรส
1) กรณี ที่ท้ งั คู่อายุต่ากว่า 81 ปี
ผูม้ ี เงิ น ได้มี เงิ น ได้ต่ ากว่า 11,000 ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง หรื อไม่ มี เงิ น ได้
สามารถโอนค่าลดหย่อนส่ วนตัว 1,100 ปอนด์สเตอร์ ลิง ไปให้คู่ สมรสที่ มี เงิ นได้ระหว่าง 11,000 –
43,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะทาให้ลดภาระภาษีได้สูงสุ ดถึง 220 ปอนด์สเตอร์ลิง
2) กรณี ที่คนใดคนหนึ่งอายุมากกว่า 81 ปี
ค่าลดหย่อนคู่สมรสสามารถลดภาระภาษีได้ระหว่าง 322 – 835.50
ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง ขึ้ น อยู่ก ับ เงิ น ได้ข องคู่ ส มรส หากการสมรสเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นวัน ที่ 5 ธั น วาคม 2548
ค่าลดหย่อนคู่ส มรสคานวณจากรายได้ของผูเ้ ป็ นสามี และหากการสมรสเกิ ดขึ้ นในวันที่ 5 ธันวาคม
2548 หรื อหลังจากนั้น ค่าลดหย่อนคู่สมรสคานวณจากรายได้ของคู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่า
4.6.3.3 ผูม้ ีเงินได้พิการทางสายตา
1) หากผูม้ ี เงิ น ได้เป็ นโสดหรื อ สมรสแต่ คู่ ส มรสมี เงิ น ได้น้อ ยกว่าตน
สามารถหักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น 2,290 ปอนด์สเตอร์ลิง
2) หากผู ้มี เงิ น ได้ส มรสแต่ ไ ม่ ต้อ งเสี ย ภาษี ห รื อ มี เงิ น ได้แ ต่ ใ ช้ วงเงิ น
ค่าลดหย่อนไม่เต็มจานวน ก็สามารถโอนวงเงิ นค่าลดหย่อนที่ เหลื อไปให้คู่สมรสเพื่อคานวณเสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้
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4.6.4 อัตราภาษี
4.6.4.1 เงินได้จากการจ้างงานฯ จะเสี ยภาษีเงินได้ ดังนี้
ตารางที่ 4- 25: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักร ปี ภาษี 2559 - 2560
สาหรับเงินได้ จากการจ้ างงานฯ
ขั้นอัตราภาษี
ยกเว้น (Personal Allowance)
มาตรฐาน (Basic Rate)
ขั้นสู ง (Higher Rate)
ขั้นสู งสุ ด (Additional Rate)

ช่ วงเงินได้ (ปอนด์ สเตอร์ ลงิ )
0 - 11,000
11,001 – 43,000
43,001 – 150,000
150,001 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
0
20
40
45

ที่มา: UK government (2016)

4.6.4.2 เงินได้จากการฝากเงิน
เงิ นได้ที่ได้รับจากการฝากเงินไม่เกิ น 5,000 ปอนด์สเตอร์ ลิงแรกจะเสี ย
ภาษี เงิ นได้ในอัตราร้ อยละ 10 ส่ วนที่ เกิ นจาก 5,000 ปอนด์ส เตอร์ ลิงให้นาไปรวมกับรายได้จากการ
จ้างงานฯ และคานวณการเสี ยภาษีเงินได้ตามอัตราในตารางที่ 4 - 25โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) ผูม้ ีเงินได้มีเงินได้จากการจ้างงานฯ รวมกันเกิน 16,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง
จะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการเสี ยภาษีเงินได้จากการฝากเงินในอัตราร้อยละ 10 สาหรับ 5,000 ปอนด์สเตอร์ ลิงแรก
2) ผูม้ ีเงินได้มีเงินได้จากการจ้างงานฯ รวมกันเกิน 11,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง
แต่ไม่เกิ น 16,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง จะได้รับสิ ทธิ ในการเสี ยภาษีเงิน ได้จากการฝากเงินในอัตราร้อยละ
10 ลดลง 1 ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง ส าหรับ เงิ น ได้ทุ ก ๆ 1 ปอนด์ส เตอร์ ลิง ที่ เกิ น 11,000 ปอนด์ส เตอร์ ลิ ง16

16

เช่น กรณี ผมู ้ ีเงินได้มีเงินได้จากการจ้างงานฯ 14,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง และมีเงินได้จากการฝากเงิน 200 ปอนด์สเตอร์ ลิง
จะสามารถคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งชาระ โดยเริ่ มจากการหักค่าลดหย่อนส่ วนตัวจากเงินได้จากการจ้างงานฯ
11,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง ดังนั้นเงินได้จากการจ้างงานฯ อีก 3,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง (14,000 – 11,000) ทาให้จานวนเงินได้
จากการฝากเงินที่ได้รับสิ ทธิในการเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10 ลดลง 3,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง คงเหลือจานวนเงินได้จาก
การฝากเงินที่ได้รับสิทธิในการเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10 เท่ากับ 2,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง (5,000 – 3,000) ดังนั้น เงินได้จาก
การฝากเงิน 200 ปอนด์สเตอร์ ลิงของผูม้ ีเงินได้น้ ีจึงไม่มีภาระภาษี
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4.6.4.3 เงินได้จากทุน 5,000 ปอนด์สเตอร์ ลิงแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
โดยมีการผูกสิ ทธิ ในการยกเว้นภาษีเงินได้จากทุนกับการหักค่าลดหย่อนส่ วนตัว 11,000 ปอนด์สเตอร์
ลิง โดยเงินได้จากทุนที่เกินจานวนที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้นจะต้องเสี ยภาษีตามอัตรา ดังนี้17
ตารางที่ 4- 26: อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักร ปี ภาษี 2559 - 2560
สาหรับเงินได้ จากทุน
ขั้นอัตราภาษี
ยกเว้น (Personal Allowance)
มาตรฐาน (Basic Rate)
ขั้นสู ง (Higher Rate)
ขั้นสู งสุ ด (Additional Rate)

ช่ วงเงินได้ (ปอนด์ สเตอร์ ลงิ )
0 - 5,000
11,001 – 43,000
43,001 – 150,000
150,001 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
0
7.5
32.5
38.1

ที่มา: UK government (2016)

4.7 สรุปกรณีศึกษาของต่ างประเทศ
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบการหักลดหย่อนของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจานวน 5 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ญี่ ปุ่น มาเลเซี ย และสาธารณรัฐสิ งคโปร์
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจากัดสิ ทธิ ในแต่ละประเทศ สามารถสรุ ปภาพรวมได้ ดังนี้

17

เช่น กรณี ผมู ้ ีเงินได้มีเงินได้จากการจ้างงานฯ 40,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง และมีเงินได้จากทุน 9,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง
จะสามารถคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งชาระ โดยเริ่ มจากการหักค่าลดหย่อนส่ วนตัวจากเงินได้จากการจ้างงานฯ
11,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง ทาให้เงินได้จากการจ้างงานฯ อีก 29,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง (40,000 – 11,000) เสี ยภาษีในขั้นอัตรา
ภาษีมาตรฐาน หรื อร้อยละ 20 เนื่องจากขั้นอัตราภาษีมาตรฐานเป็ นขั้นอัตราภาษีสาหรับเงินได้ที่เกิน 11,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง
เป็ นจานวนเงิน 32,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง (43,000 – 11,000) ทาให้จานวนเงินได้จากทุน 3,000 ปอนด์สเตอร์ ลงิ (จาก 9,000
ปอนด์สเตอร์ ลิง) อยูใ่ นขั้นอัตราภาษีมาตรฐาน และงินได้จากทุนอีก 6,000 ปอนด์สเตอร์ ลิงอยูใ่ นขั้นอัตราภาษีข้นั สู ง แต่เนื่องจาก
เงินได้จากทุนได้รับการยกเว้นภาษี 5,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง ทาให้เงินได้จากทุนที่ตอ้ งเสี ยภาษีเท่ากับ 4,000 ปอนด์สเตอร์ ลิง
(9,000 – 5,000) และเสี ยภาษีในอัตราขั้นสู งหรื อร้อยละ 32.5
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ตารางที่ 4- 27: สรุ ปเปรี ยบเทียบกรณีศึกษารู ปแบบการหักค่ าลดหย่ อนของระบบภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาใน 5 ประเทศ
การหักลดหย่ อน

สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

39.6

45

45

28

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
22

X

N/A

X

N/A

X

- จานวน
- วงรวม
สิทธิประโยชน์ หักลดหย่อน
- ส่วนบุคคล
- สุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

- ความพิการ
- สถานะหม้าย/หย่าร้าง
- เลี้ยงดู บุตร/พ่อแม่

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

- สูงอายุ
- การลงทุน/การออม
- การศึกษา

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

- การประกอบธุรกิจ

X

X

X

X

- บริ จาค
- ภาพรวมสิ ทธิประโยชน์เน้น
พิเศษให้แก่

X

X

X

N/A

N/A

X
การเพิ่ม
ประชากร

อัตราภาษีสูงสุ ด
รู ปแบบการจากัดสิ ทธิ
- ร้อยละ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

N/A
X
X

N/A
X
X

N/A
N/A
X
ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ

N/A
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ตาราง 4- 27: สรุ ปเปรียบเทียบกรณีศึกษารู ปแบบการหักค่ าลดหย่ อนของระบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ใน 5 ประเทศ (ต่ อ)
การหักลดหย่ อน
สิทธิประโยชน์ อื่น
- การยกเว้น
- การให้เครดิตภาษี (Tax Credit)
- การให้คืนภาษี (Tax Rebate)
- อัตราภาษีพิเศษ
(สาหรับเงินได้บางประเภท)

สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

X
X

X
X

X
X

N/A

N/A

N/A

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

จากการศึกษาพบว่าในทุกประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระภาษีในหลาย
รู ป แบบ ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับ สภาพปั ญ หาของในแต่ ล ะประเทศ เช่ น ญี่ ปุ่ นจะเน้น การให้สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ลดหย่อนสาหรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โดยให้ท้ งั ในรู ปแบบการประกันวินาศภัย รวมถึงความเสี ยหายที่
เกิ ดขึ้นจากภัยพิบตั ิดงั กล่ าว สาหรับสาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับประกอบธุ รกิ จ
การศึกษาหาความรู ้ต่าง ๆ และการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนประชากร การส่ งเสริ มให้ผหู ้ ญิงทางานนอก
บ้ า น เป็ นต้ น ส าหรั บ ประเทศมาเลเซี ย มี ก ารให้ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ ห ลากหลาย เช่ น ค่ า หนั ง สื อ
คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ก็สามารถนามาหักลดหย่อนได้ สาหรับสหรัฐอเมริ กา การช่ วยเหลื อหรื อลดภาระ
ต่าง ๆ จะกระทาผ่านการให้เครดิ ตภาษีเป็ นส่ วนใหญ่ สหราชอาณาจักรจะมีการให้สิทธิ หักลดหย่อน
จานวนรายการค่อนข้างน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ
สาหรับรู ปการจากัดสิ ทธิ ประโยชน์ในแต่ละประเทศส่ วนใหญ่จะกาหนดด้วยจานวนเงิน
สาหรับการหักลดหย่อนในแต่ละรายการ รวมถึงการกาหนดเป็ นร้อยละของเงินได้พึงประเมินเป็ นต้น
ซึ่ งในกรณี ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น มีการกาหนดเงื่อนไขบางประการในการหักลดหย่อน
เพื่อพึงจูงใจให้ผใู ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนเลือกจะใช้สิทธิ ในจานวนมาก โดยกาหนดส่ วนที่เกินจานวนที่กาหนด
ถึงจะใช้สิทธิประโยชน์ได้ ซึ่งในประเทศอื่น ๆ ไม่มีกาหนดในลักษณะนี้ ซึ่ งประเทศไทยอาจนาวิธีการ
กาหนดในลักษณะมาใช้กบั สิ ทธิ ประโยชน์บางกรณี ได้

82

ส าหรั บ การศึ ก ษาของ Toder, et al. (2013) 6 รู ป แบบ ตามที่ ก ล่ าวไว้ใ นบทที่ 2 จาก
การศึกษากรณี ต่างประเทศพบว่าการกาหนดวงลดหย่อนรวมในลักษณะเป็ นจานวนเงิน (Fixed Dollar
Amount) หรื อการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกิ นร้อยละที่กาหนดของเงิ นได้พึงประเมินที่
ได้ รั บ การปรั บ แล้ ว (AGI Limit) การจ ากั ด สิ ทธิ ต ามร้ อ ยละ (Rate Limit) หรื อการลดอัต ราการ
หัก ลดหย่อนรวม (Hair cut) รวมถึ งการแทนที่ ก ารหัก ลดหย่อนด้วยการให้เครดิ ตภาษี ในอัตราคงที่
(Refundable Credit) หรื อ แม้แ ต่ ก ารขยายฐานเงิ น ได้ ใ นระบบการค านวณภาระภาษี เงิ น ได้ ข้ ัน ต่ า
(Broaden AMT) ก็ ต ามยัง คงเป็ นเรื่ อ งใหม่ ใ นหลายประเทศซึ่ งประเทศส่ วนใหญ่ จ ะใช้ ระบบการ
กาหนดให้สิท ธิ ลดหย่อนแยกไปแต่ ละรายการโดยส่ วนใหญ่ กาหนดเป็ นจานวนเงิ นมากกว่าร้ อยละ
เนื่ องจากการใช้กาหนดเป็ นร้ อยละย่อมเอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ สูงกว่าผูม้ ีเงิ นได้ในขั้นต่ ากว่า
โดยทัว่ ไป ในหลายประเทศมักมีการหักลดหย่อน การเครดิ ตภาษี หรื อ การยกเว้นเงิ นได้ เป็ นบรรเทา
ภาระภาษี อยูใ่ นระบบเดียวกันแต่หลายประเทศอยูก่ ารศึกษาการกาหนดกาหนดสิ ทธิ หกั ลดหย่อนใน
ลักษณะค่าลดหย่อนวงรวมมากขึ้น

บทที่ 5
ข้ อมูลโดยรวมและสถิติ
5.1 ข้ อมูลผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาระหว่ างปี 2552 – 2556
ในศึ กษาเกี่ ยวกับแนวทางการจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดานี้ คณะผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาระหว่างปี 2552 – 2556 ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้อมูลโดยรวม (Aggregate Data) โดยมีการแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามขั้นเงินได้สุทธิ ของผูเ้ สี ยภาษีออกเป็ น
16 กลุ่ม ซึ่ งมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5- 1 ดังนี้
ตารางที่ 5- 1: การแบ่ งกลุ่มขั้นเงินได้ สุทธิของผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินได้สุทธิ
ไม่เกิน 80,000 บาท
80,001 – 90,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท
500,001 – 750,000 บาท

ขั้นที่
9
10
11
12
13
14
15
16

เงินได้สุทธิ
750,001 บาท – 1 ล้านบาท
1 – 2 ล้านบาท
2 – 4 ล้านบาท
4 – 6 ล้านบาท
6 – 8 ล้านบาท
8 – 10 ล้านบาท
10 – 20 ล้านบาท
มากกว่า 20 ล้านบาท

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.1.1 จานวนผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
สาหรับ จานวนผูเ้ สี ยภาษี ที่ มีเงิ นได้สุ ท ธิ ไม่ เกิ น 80,000 บาท มี ป ระมาณ 4.03
ล้านคนในปี 2552 และลดลงเหลื อประมาณ 3.97 ล้านคนในปี 2553 3.87 ล้านคนในปี 2554 3.56
ล้านคนในปี 2555 และ 3.35 ล้านคนในปี 2556 ค่าเฉลี่ ยและค่ามัธยฐานของจานวนเสี ยภาษีที่มีเงิ นได้
สุ ทธิ ไม่เกิน 80,000 บาทอยูท่ ี่ 3.76 ล้านคนและ 3.87 ล้านคน ตามลาดับ

84

ในขณะที่ จานวนผู เ้ สี ย ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ ระหว่าง 80,000 – 90,000 บาท มี
ประมาณ 1.6 แสนคนในปี 2552 และเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 1.77 แสนคนในปี 2553 1.82 แสนคนในปี
2554 2.43 แสนคนในปี 2555 และ 2.63 แสนคนในปี 2556 โดยมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของจานวนเสี ย
ภาษี ที่ มี เงิ น ได้ สุ ท ธิ ใน ขั้ น เงิ น ได้ ดั ง กล่ า วที่ 2.05 แส น คน และ 1.82 แส น คน ตามล าดั บ
จานวนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ทุกช่ วงชั้นระหว่าง 90,000 บาท – 2 ล้านบาท มีจานวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี
2552 - 2556 โดยมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของจานวนเสี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ของ
ขั้นเงินได้สุทธิ 90,000 – 100,000 บาท อยูท่ ี่ 1.63 แสนคนและ 1.46 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 100,000 – 150,000 บาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 6.38 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 150,001 – 200,000 บาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.73 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 3.48 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 200,001 – 300,000 บาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.83 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 3.57 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.26 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 3.14 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 500,001 – 750,000 บาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.42 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 1.34 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 750,001 บาท – 1 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.52 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 0.5 แสนคน
ขั้นเงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.5 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 0.48 แสนคน
ส่ วนจานวนผูเ้ สี ย ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ ทุ ก ช่ วงชั้น ระหว่า ง 2 - 20 ล้านบาท มี
จานวนลดลงในปี 2553 เมื่อเทียบกับจานวนในปี 2552 แต่มีจานวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 - 2556 โดยขั้น
เงินได้สุทธิ 2 - 4 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.13 แสนคนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 0.12 แสนคน ขั้นเงินได้สุทธิ
4 - 6 ล้านบาท ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3,619 คนและค่ามัธ ยฐานอยู่ที่ 3,247 คน ขั้นเงิ นได้สุ ท ธิ 6 - 8 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,630 คนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 1,513 คน ขั้นเงินได้สุทธิ 8 - 10 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 750
คนและค่ ามัธ ยฐานอยู่ที่ 789 คน และขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ 10 - 20 ล้านบาท ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 809 คนและ
ค่ ามัธยฐานอยู่ที่ 793 คน ในขณะที่ จานวนผูเ้ สี ย ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 20 ล้านบาท มี จานวน
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 - 2556 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 279 คนและค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 292 คน
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แผนภูมิที่ 5- 1: แสดงจานวนผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคลธรรมดาเฉลีย่ แยกตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

แผนภูมิที่ 5- 2: แสดงสั ดส่ วนสะสมของจานวนผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคลธรรมดาเฉลีย่ แยกตามขั้นเงินได้
ปี 2552 - 2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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เมื่อพิจารณาตามขั้นเงิ นได้สุทธิ แล้ว ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิ น 80,000 บาท คิด
เป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยระหว่างปี 2552 – 2556 ร้อยละ 61.15 ของจานวนผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หมด ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงิ น
ได้สุทธิ ไม่เกิน 1 แสนบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 67.08 ของจานวนผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หมด ผูเ้ สี ยภาษีที่
มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 2 แสนบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ ยร้อยละ 84.33 ของจานวนผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หมด ผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 5 แสนบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 95.74 ของจานวนผูเ้ สี ยภาษีท้ งั หมด
ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุทธิ ไม่เกิ น 1 ล้านบาท คิ ดเป็ นสั ดส่ วนเฉลี่ ยร้ อยละ 98.87 ของจานวนผูเ้ สี ยภาษี
ทั้งหมด ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยร้อยละ 99.67 ของจานวนผูเ้ สี ย
ภาษีท้ งั หมด
5.1.2 เงินได้ พงึ ประเมินและเงินได้ สุทธิ
แผนภูมิที่ 5- 3: แสดงเงินได้ พงึ ประเมินและเงินได้ สุทธิเฉลีย่ แยกตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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แผนภูมิที่ 5- 4: แสดงเงินได้ พงึ ประเมินและเงินได้ สุทธิเฉลีย่ แยกตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556
(เงินได้ สุทธิเฉลีย่ ไม่ เกิน 2 ล้านบาท)

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ผูเ้ สี ยภาษีมีเงินได้พึงประเมินและรายได้สุทธิ เฉลี่ยเมื่อแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามขั้นเงินได้
สุ ทธิของผูเ้ สี ยภาษี 16 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5- 2 ดังนี้
ตารางที่ 5- 2: เงินได้ พงึ ประเมินและรายได้ สุทธิเฉลีย่ ของผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ขั้นที่

เงินได้สุทธิ
1
2
3
4
5
6
7

ไม่เกิน 80,000 บาท
80,001 – 90,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

เงินได้พึงประเมิน
เฉลี่ย (บาท)
110,455
220,468
218,445
270,012
391,634
478,321
663,055

รายได้สุทธิ
ร้อยละของรายได้สุทธิ
เฉลี่ย (บาท)
ต่อเงินได้พึงประเมิน
27,696
25.07
85,460
38.76
94,952
43.47
124,804
46.22
172,388
44.02
243,976
51.01
383,369
57.82
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ตารางที่ 5- 2: เงินได้ พงึ ประเมินและรายได้ สุทธิเฉลีย่ ของผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ต่ อ)
ขั้นที่

เงินได้สุทธิ

8
9
10
11
12
13
14
15
16

500,001 – 750,000 บาท
750,001 บาท – 1,000,000 บาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 4,000,000 บาท
4,000,001 – 6,000,000 บาท
6,000,001 – 8,000,000 บาท
8,000,001 – 10,000,000 บาท
10,000,001 – 20,000,000 บาท
มากกว่า 20 ล้านบาท

เงินได้พึง
ประเมิน
เฉลี่ย (บาท)
969,743
1,380,249
2,155,846
4,052,117
6,422,814
8,855,039
10,748,229
16,888,164
64,367,012

รายได้สุทธิ
เฉลี่ย (บาท)
599,204
860,639
1,323,887
2,725,866
4,852,797
6,885,473
8,872,804
13,296,513
51,522,128

ร้อยละของรายได้สุทธิ
ต่อเงินได้พึงประเมิน
61.79
62.35
61.41
67.27
75.56
77.76
82.55
78.73
80.04

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2 ข้ อมูลการขอลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาระหว่ างปี 2552 – 2556
ค่าลดหย่อนซึ่ งกฎหมายกาหนดให้ผูเ้ สี ยภาษี ส ามารถนามาหักออกจากเงิ นได้ที่ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว คณะผูว้ จิ ยั นามาจัดประเภทดังมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 ประเภทที่ 1 ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผูเ้ สี ยภาษี (Family
Related Allowances) ประกอบด้วย รายการค่าลดหย่อนของผูม้ ีเงินได้ คู่สมรส บุ ตร ค่าอุปการะเลี้ ยงดู
บิดามารดารวมถึ งบิ ดามารดาคู่สมรสที่ อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ซึ่ งมี เงิ นได้พึงประเมิ นไม่เกิ น 30,000 บาท/ปี
ภาษี ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรื อคนทุพพลภาพ และค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดา
5.2.2 ประเภทที่ 2 ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ (Mortgage Interest
Allowances)
5.2.3 ประเภทที่ 3 ค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับ การออม (Saving Allowances) ประกอบด้วย
เงิ น สะสมเข้า กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ (กบข.) เงิ น สะสมเข้า กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ

89

เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชน เงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) เบี้ย
ประกันชีวติ และเบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญ
5.2.4 ประเภทที่ 4 ค่ า ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การลงทุ น (Investment Allowances) ได้แ ก่
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
5.2.5 ประเภทที่ 5 ค่ า ลดหย่ อ นเกี่ ย วกับ การบริ จ าค (Donation Allowances) ได้แ ก่
เงินบริ จาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬา อื่น ๆ และเงินบริ จาคอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปี 2552 – 2556 ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ใช้
ในการวิจยั นี้ ขาดข้อมู ลของยอดรวมในการใช้สิ ท ธิ ในการหัก ค่าลดหย่อนรายการค่ าลดหย่อนของ
ผูม้ ีเงินได้และคู่สมรส ดังนั้น ค่าลดหย่อนในประเภทที่ 1 ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผูเ้ สี ยภาษี
จึงต้องตัดทั้ง 2 รายการดังกล่าวออกไป
5.2.1 การใช้ สิทธิลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ค่ า ลดหย่อ นรวมแยกตามประเภทและขั้น เงิ น ได้ซ่ ึ งผู เ้ สี ย ภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาทั้งหมดใช้สิทธิ ในการหักจากเงิ นได้พึงประเมิ นเฉลี่ ยในปี 2552 – 2556 สู งสุ ด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 3 - 5 แสนบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ย 27,038 ล้านบาท
ต่อปี ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุทธิ 5 – 7.5 แสนบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ ย 21,824 ล้าน
บาทต่อปี และผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 2 - 3 แสนบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ย 19,622
ล้านบาทต่อปี ส่ วนกลุ่มผูเ้ สี ยภาษีซ่ ึ งใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ยต่าสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ย 340 ล้านบาทต่อปี ผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 8 – 10 ล้านบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ ย 362 ล้านบาทต่อปี ผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 10 – 20 ล้านบาทใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมเฉลี่ ย 518 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้
ยอดการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรวมแยกตามกลุ่มและขั้นเงินได้เฉลี่ยในปี 2552 – 2556 ปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 5- 5
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แผนภูมิที่ 5- 5: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนรวมแยกตามกลุ่มและขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2.2 การใช้ สิทธิลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่ อรายผู้เสี ยภาษี
อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาถึ งสัดส่ วนค่าลดหย่อนต่อเงิ นได้พึงประเมินต่อราย
ผูเ้ สี ยภาษี แยกตามกลุ่มและขั้นเงิ นได้เฉลี่ ยในปี 2552-2556 ซึ่ งปรากฏตามแผนภูมิที่ 5 - 6 พบว่าผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 7.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 5 – 7.5 แสนบาท และผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 2 - 3 แสนบาทมี สัดส่ วนการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนต่อเงิ นได้พึงประเมิ น
เฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก โดยมีสัดส่ วนร้อยละ 16.1 13.6 และ 13.2 ต่อปี ตามลาดับ ส่ วนกลุ่มผูเ้ สี ยภาษี
ซึ่ งมีสัดส่ วนการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนต่อเงินได้พึงประเมินต่าสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ผูเ้ สี ยภาษีที่มี
เงินได้สุทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาท ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 10 – 20 ล้านบาท และผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ
8 – 10 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนร้อยละ 1.3 2.9 และ 3.3 ต่อปี ตามลาดับ
จากข้ อ มู ลการเสี ยภาษี เงิ น ได้ บุ คคล ธรรมดาใน ปี 2552 - 2556 พ บ ว่ า
ค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับการออมเป็ นค่าลดหย่อนประเภทซึ่ งผูเ้ สี ยภาษีใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเป็ น
สั ด ส่ วนสู ง สุ ด ในเกื อ บทุ ก ขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ ยกเว้น ผู เ้ สี ย ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ สู ง กว่า 20 ล้านบาท ค่ า
ลดหย่อนที่เกี่ยวกับการลงทุนเป็ นค่าลดหย่อนประเภทซึ่ งผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า 7.5 แสนบาท
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ใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนรองลงมา ส่ วนค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผูเ้ สี ยภาษี
และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เป็ นค่าลดหย่อนที่มีสัดส่ วนที่มีนยั สาคัญ
ส าหรั บ ผูเ้ สี ย ภาษี ที่ มี เงิ นได้สุ ท ธิ ไ ม่ เกิ น 4 ล้านบาท ส าหรั บ ค่ าลดหย่อนเกี่ ย วกับ การบริ จาคเป็ นค่ า
ลดหย่อนประเภทที่ผเู ้ สี ยภาษีกลุ่มที่มีรายได้สูงใช้เพื่อลดภาระภาษีอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะผูเ้ สี ยภาษี
ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ สู ง กว่า 20 ล้า นบาทเป็ นผูเ้ สี ย ภาษี ก ลุ่ ม เดี ย วที่ มี ก ารขอลดหย่อนเพื่ อการบริ จาคเป็ น
สัดส่ วนสู งที่สุดเมื่อเทียบกับการลดหย่อนประเภทอื่น
แผนภูมิที่ 5- 6: แสดงสั ดส่ วนค่ าลดหย่ อนต่ อเงินได้ พงึ ประเมินต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่ม
และขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552 - 2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

เมื่ อ พิ จารณาค่ า ลดหย่อ นเฉลี่ ย ต่ อ รายผู เ้ สี ย ภาษี แยกตามกลุ่ ม และขั้น เงิ น ได้
(แผนภู มิที่ 5- 7 และ 5- 8) พบว่า ค่ าลดหย่อนเฉลี่ ยต่อรายผูเ้ สี ยภาษี เพิ่ มขึ้ นตามเงิ นได้สุ ท ธิ ที่ เพิ่ มขึ้ น
ยกเว้นผูเ้ สี ยภาษี ในกลุ่ มที่ มีเงิ นได้สุ ทธิ ระหว่าง 6 – 10 ล้านบาทมี ค่าลดหย่อนเฉลี่ ยต่อรายผูเ้ สี ยภาษี
ลดลงต่ากว่าผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ระหว่าง 4 - 6 ล้านบาท ผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ สูง
กว่า 20 ล้านบาทเป็ นกลุ่มที่มีการขอลดหย่อนเฉลี่ ยต่อรายผูเ้ สี ยภาษีสูงที่สุดโดยมียอดการขอลดหย่อน
เฉลี่ยต่อรายสู งกว่าผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ระหว่าง 10 – 20 ล้านบาทประมาณ 2 เท่า
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ค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับการออมเป็ นค่าลดหย่อนประเภทซึ่ งผูเ้ สี ยภาษี ใช้สิทธิ ใน
การหักค่าลดหย่อนเฉลี่ยต่อรายเป็ นจานวนสู งสุ ดในเกือบทุกขั้นเงินได้สุทธิ ยกเว้นผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้
สุ ทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาทซึ่ งใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคเป็ นจานวนสู งที่สุด โดยมี
ยอดการขอลดหย่อ นเพื่ อการบริ จาคเฉลี่ ย 6.74 แสนบาทต่ อรายผูเ้ สี ย ภาษี ซึ่ งยอดเฉลี่ ย รายการขอ
ลดหย่อนดังกล่าวสู งกว่ายอดลดหย่อนรวมทุกประเภทซึ่ งผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ อื่นใช้สิทธิ ในการ
หักค่าลดหย่อนเฉลี่ ยต่อราย การหักค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับการลงทุ นเป็ นประเภทที่ ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้
สุ ทธิ สูงกว่า 2 ล้านบาททุกขั้นเงินได้ใช้สิทธิ ในเฉลี่ยต่อรายสู งตั้งแต่ 1.2 – 1.7 แสนบาทต่อราย
สาหรับผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 3 แสนบาท ใช้สิทธิ ในการหักค่า
ลดหย่อนในประเภทเกี่ ยวกับการออมสู งที่สุด ส่ วนค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวและค่า
ลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เป็ นประเภทที่ ใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
รองลงมาตามลาดับ สาหรับผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 1.5 แสนบาท ใช้สิทธิ ในการหักค่า
ลดหย่อนในประเภทเกี่ยวกับการลงทุนเฉลี่ยต่ากว่า 200 บาทต่อราย
แผนภูมิที่ 5- 7: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่มและขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552 - 2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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แผนภูมิที่ 5- 8: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่มและขั้นเงินได้
เฉลีย่ ปี 2552 - 2556 (เงินได้ สุทธิ เฉลีย่ ไม่ เกิน 3 แสนบาท)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2.3 การใช้ สิทธิลดหย่อนเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว
เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดการขอลดหย่อนเกี่ ยวกับ ค่าใช้จ่ายในครอบครั วของ
ผูเ้ สี ย ภาษี (แผนภู มิ ที่ 5- 9) พบว่า ผูเ้ สี ย ภาษี ในทุ ก ขั้นเงิ น ได้สุ ท ธิ มี ยอดขอลดหย่อนเฉลี่ ยต่ อรายใน
รายการส าหรับ บุ ตรของผูม้ ี เงิ น ได้ (Dependent Allowances) ไม่ สู งมาก โดยมี ย อดขอลดหย่อนเฉลี่ ย
ตั้งแต่ 643 – 2,898 บาทต่อราย ส่ วนการขอลดหย่อนสาหรับค่าอุ ปการะเลี้ ยงดู บิดามารดารวมถึ งบิดา
มารดาคู่สมรสที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป (Parent Allowances) ซึ่ งมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ภาษี
ผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิ น 1 แสนบาทและกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาท มียอด
ขอลดหย่อนเฉลี่ ยต่ ากว่า 1 พันบาทต่ อราย ส่ วนผูเ้ สี ยภาษี ในกลุ่ ม ที่ มี เงิ นได้สุ ท ธิ 0.75 – 1 ล้านบาท
1 – 2 ล้านบาทและ 5 – 7.5 แสนบาท เป็ นกลุ่ ม ผูม้ ี เงิ น ได้ที่ ข อลดหย่อนในรายการดังกล่ าวสู งสุ ด 3
อันดับแรกตามลาดับ โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ยสู งกว่า 6, 000 บาทต่อราย นอกจากนี้ ผเู ้ สี ยภาษีในทุก
ขั้นเงิ น ได้สุ ท ธิ ข อลดหย่อนค่ าเบี้ ย ประกันสุ ข ภาพบิ ดามารดา (Parent Health Insurance Allowances)
เพียงเล็กน้อยโดยผูเ้ สี ยภาษี ในกลุ่มที่ มีเงินได้สุทธิ 1 – 1. 5 แสนบาทเป็ นกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ ยขอลดหย่อน
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สู งสุ ดเพียง 154 บาทต่อราย และในช่วงปี 2552-2556 ไม่มีผเู ้ สี ยภาษีขอลดหย่อนในรายการค่าอุปการะ
เลี้ยงดูคนพิการหรื อคนทุพพลภาพ (Disability Allowances)
แผนภูมิที่ 5- 9: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่ม
และขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2.4 การใช้ สิทธิลดหย่อนดอกเบีย้ เงินกู้ยืมซื้ออสั งหาริมทรัพย์
ในการขอลดหย่อ นดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยืม ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Mortgage Interest
Allowances) ผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงิ นได้สุทธิ 1 – 2 ล้านบาท 2 – 4 ล้านบาท และ 0.75 – 1 ล้านบาท
เป็ นกลุ่มผูม้ ี เงิ นได้ที่ขอลดหย่อนในรายการดังกล่ าวสู งสุ ด 3 อันดับแรก โดยมี ยอดขอลดหย่อนเฉลี่ ย
22,375 20,154 และ 19,658 บาทต่ อ รายตามล าดับ ส่ ว นผู เ้ สี ย ภาษี ใ นกลุ่ ม ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ ต่ า กว่า 8
หมื่นบาท 8 – 9 หมื่นบาทและ 0.9 – 1 แสนบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้ที่ขอลดหย่อนในรายการดังกล่าว
ต่าสุ ด 3 อันดับ โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ย 434 836 และ 1,204 บาทต่อรายตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 5- 10: แสดงยอดค่ าลดหย่อนเพื่อซื้ออสั งหาริมทรัพย์ ต่อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่ม
และขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2.5 การใช้ สิทธิลดหย่อนเกี่ยวกับการออม
ในกลุ่มการขอลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับการออม (แผนภูมิที่ 5- 11) การขอลดหย่อน
รายการเบี้ ย ประกัน ชี วิ ต (Life Insurance Allowances) เป็ นรายการที่ มี ย อดขอลดหย่อ นเฉลี่ ย ต่ อ ราย
สู งสุ ด รายการลดหย่อนดังกล่าวเป็ นรายการที่ผเู ้ สี ยภาษีทุกขั้นเงินได้สุทธิ ขอลดหย่อน ซึ่ งผูเ้ สี ยภาษีใน
กลุ่ ม ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ 1 – 2 ล้านบาท 2 - 4 ล้านบาท และ 0.75 – 1 ล้านบาท เป็ นกลุ่ ม ผูม้ ี เงิ น ได้ที่ ข อ
ลดหย่อ นในรายการดังกล่ าวสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก โดยมี ย อดขอลดหย่อนเฉลี่ ย 86,770 83,115 และ
75,491 บาทต่อรายตามลาดับ รายการขอลดหย่อนที่ผเู ้ สี ยภาษีขอลดหย่อนรองลงมาในกลุ่มนี้ คือการซื้ อ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (Retirement Fund: RMF) ผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงิ นได้สุทธิ
สู งกว่า 20 ล้านบาท 10 – 20 ล้านบาทและ 4 - 6 ล้านบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้ที่ขอลดหย่อนในรายการ
ดัง กล่ า วสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก โดยมี ย อดขอลดหย่อ นเฉลี่ ย 92,052 64,520 และ 64,378 บาทต่ อราย
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ตามลาดับ ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ต่ากว่า 1.5 แสนบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้ที่ขอลดหย่อน
ในรายการดังกล่าวเฉลี่ ยต่ ากว่า 100 บาทต่อราย สาหรับการขอลดหย่อนรายการเงินสะสมเข้ากองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (Government Pension Fund) ผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 10 – 20 ล้าน
บาท 4 - 6 ล้านบาท และ 2 – 4 ล้านบาท เป็ นกลุ่ ม ผูม้ ี เงิ นได้ที่ ขอลดหย่อนในรายการดังกล่ าวสู งสุ ด
3 อันดับแรก โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ย 42,099 38,839 และ 36,999 บาทต่อรายตามลาดับ ผูเ้ สี ยภาษี
ในกลุ่ มที่ มีเงิ นได้สุทธิ ต่ ากว่า 1 แสนบาท เป็ นกลุ่ มผูม้ ี เงิ นได้ที่ขอลดหย่อนในรายการดังกล่าวต่ าสุ ด
3 อันดับ โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ยต่ากว่า 100 บาทต่อราย
แผนภูมิที่ 5- 11: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนเพื่อการออมต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่มและขั้นเงินได้
เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ส าหรั บ การขอลดหย่อนในรายการเงิ น สมทบที่ ผูป้ ระกัน ตนจ่ า ยเข้ากองทุ น
ประกัน สั ง คม (Social Security Fund) ผู เ้ สี ย ภาษี ใ นกลุ่ ม ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ 4 - 6 ล้านบาท และ 0.75 –
1 ล้านบาท เป็ นกลุ่ ม ผูม้ ี เงิ น ได้ที่ ข อลดหย่อนในรายการดังกล่ าวสู งสุ ด 2 อัน ดับ แรก โดยมี ย อดขอ
ลดหย่อนเฉลี่ย 35,473 และ 29,015 บาทต่อรายตามลาดับ ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ในขั้นอื่นมียอด
ขอลดหย่อนเฉลี่ ยระหว่าง 1,895 - 6,273 บาทต่อราย การขอลดหย่อนในรายการเงิ นสะสมที่ จ่ายเข้า
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กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (Provident Fund) ผูเ้ สี ย ภาษี ในกลุ่ มที่ มี เงิ นได้สุ ท ธิ 5 – 7.5 แสนบาท 0.75 –
1 แสนบาทและ 3 – 5 แสนบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงินได้ที่ขอลดหย่อนในรายการดังกล่าวสู งสุ ด 3 อันดับแรก
โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ย 6,511 6,068 และ 6,059 บาทต่อรายตามลาดับ ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ
ไม่เกิน 8 หมื่นบาทมียอดขอลดหย่อนต่าสุ ดเฉลี่ย 436 บาทต่อราย ในส่ วนรายการเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน (Private School Fund) เนื่ องจากจานวนผูท้ ี่ตอ้ งจ่ายเงิ น
สะสมเข้ากองทุนดังกล่าวมีไม่มากจึงมีค่าเฉลี่ยในการขอลดหย่อนต่อรายต่ามาก นอกจากนี้ ในปี 25522556 ไม่ มี ก ารขอลดหย่อ นในรายการเงิ น สะสมเข้ากองทุ น การออมแห่ งชาติ (Government Saving
Fund) และเบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญ (Life Insurance – Retirement)
แผนภูมิที่ 5- 12: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนเพื่อการลงทุนต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามขั้นเงินได้
เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.2.6 การใช้ สิทธิลดหย่อนเกี่ยวกับการลงทุน
ในกลุ่มการขอลดหย่อนที่เกี่ยวกับการลงทุน (แผนภูมิที่ 5 - 12) การขอลดหย่อน
ซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) มีรูปแบบการขอลดหย่อนเมื่อพิจารณาตามขั้นเงินได้
คล้า ยกับ การขอลดหย่อ นซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ (RMF) แต่ ย อดการขอ
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ลดหย่อนซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) เฉลี่ ยจะสู งกว่ายอดการขอลดหย่อนซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประมาณ 2 เท่า โดยผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ
สู งกว่า 20 ล้านบาท 10 – 20 ล้านบาท และ 4 - 6 ล้านบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงินได้ที่ขอลดหย่อนในรายการดังกล่าว
สู งสุ ด 3 อันดับแรก โดยมียอดขอลดหย่อนเฉลี่ย 172,845 151,237 และ 144,340 บาทต่อรายตามลาดับ
ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ ต่ากว่า 1.5 แสนบาท เป็ นกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้ที่ขอลดหย่อนในรายการ
ดังกล่าวเฉลี่ยต่ากว่า 100 บาทต่อราย
แผนภูมิที่ 5- 13: แสดงยอดค่ าลดหย่ อนเพื่อการบริจาคต่ อรายผู้เสี ยภาษีแยกตามกลุ่ม
และขั้นเงินได้ เฉลีย่ ปี 2552-2556

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ในกลุ่มการขอลดหย่อนที่เกี่ยวกับการบริ จาค (แผนภูมิที่ 5- 13) ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงิน
ได้สุทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาทซึ่ งใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคเป็ นจานวนสู งที่สุด โดย
มียอดการขอลดหย่อนเพื่อการบริ จาคเฉลี่ย 6.74 แสนบาทต่อรายผูเ้ สี ยภาษี โดยแบ่งออกเป็ นเงินบริ จาค
สนับสนุ นการศึ กษา การกี ฬา อื่ น ๆ (Sport and education support donation allowance) เฉลี่ ย 165,146
บาทต่อรายและเงินบริ จาคอื่น ๆ (Other types of donation) เฉลี่ย 508,809 บาทต่อราย ถัดมาผูเ้ สี ยภาษีที่
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มี เงิ น ได้สุ ท ธิ 10 - 20 ล้านบาทซึ่ งใช้สิ ท ธิ ในการหัก ค่ าลดหย่อ นเพื่ อการบริ จาคเฉลี่ ย 27,606 บาท
120,660 บาทต่อราย และผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 8 - 10 ล้านบาทซึ่ งใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเพื่อ
การบริ จาคสู งเป็ นอันดับ 3 เฉลี่ย 12,585 บาท 57,729 บาทต่อราย
5.2.7 ข้ อมูลจานวนและสั ดส่ วนการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนของบุตรตามขั้นเงินได้
การใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรนั้น ผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้ใช้สิทธิ ในการ
หักค่าลดหย่อนของบุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนได้ 15,000 บาท และ
17,000 บาท ส าหรั บ บุ ต รที่ ย งั ไม่ ไ ด้ศึ ก ษาและบุ ต รที่ ก าลัง ศึ ก ษาตามล าดับ แต่ เนื่ อ งจากข้อ มู ล ที่
คณะผูว้ ิจยั ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นข้อมูลโดยรวม ไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
ของบุตร เช่ น จานวนบุตรที่ ยงั ไม่ได้ศึกษา จานวนบุ ตรที่ กาลังศึกษา จานวนการใช้สิทธิ ในการหักค่า
ลดหย่อนของบุ ตรของผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้แต่ ล ะราย เป็ นต้น คณะผูว้ ิจยั จึ งใช้ค่าเฉลี่ ยของจานวนเงิ น ที่
สามารถใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุ ตรทั้ง 2 ประเภทดังกล่ าว หรื อเท่ากับ 16,000 บาท และ
ตั้งสมมติฐานให้ผเู ้ สี ยภาษีแต่ละคนใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรเพียง 1 คน ในการคานวณหา
จานวนและร้ อยละของการใช้สิท ธิ หักค่าลดหย่อนของบุ ตรเฉลี่ ยของผูเ้ สี ยภาษี ในแต่ ละขั้นเงิ นได้ปี
2552 – 2556 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5- 3 ดังนี้
ตารางที่ 5- 3: แสดงจานวนและร้ อยละของการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนของบุตรเฉลีย่ ของผู้เสี ย
ภาษีตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7

เงินได้สุทธิ
ไม่เกิน 80,000 บาท
80,001 – 90,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท

จานวนการใช้ สิทธิหัก
ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหัก
ค่ าลดหย่ อนบุตรเฉลี่ย (คน) ค่ าลดหย่ อนบุตรเฉลี่ย
150,361.57
4.02
11,009.61
5.32
11,125.68
6.72
67,751.67
9.45
44,497.91
11.63
45,932.28
11.81
39,304.84
11.89
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ตารางที่ 5- 3: แสดงจานวนและร้ อยละของการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนของบุตรเฉลีย่
ของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556 (ต่ อ)
ขั้นที่

เงินได้สุทธิ

8
9
10
11
12
13
14
15
16

500,001 – 750,000 บาท
750,001 บาท – 1,000,000 บาท
1,000,001 – 2,000,0000 บาท
2,000,001 – 4,000,000 บาท
4,000,001 – 6,000,000 บาท
6,000,001 – 8,000,000 บาท
8,000,001 – 10,000,000 บาท
10,000,001 – 20,000,000 บาท
มากกว่า 20 ล้านบาท

จานวนการใช้ สิทธิหัก
ค่ าลดหย่ อนบุตรเฉลี่ย (คน)
18,662.86
7,826.82
8,286.17
2,172.64
496.06
176.56
82.84
104.99
51.36

ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหัก
ค่ าลดหย่ อนบุตรเฉลี่ย
13.06
14.89
16.45
16.02
13.76
10.63
11.00
12.84
18.11

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

เมื่อพิจารณาตามขั้นเงินได้สุทธิ ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 80,000 บาท มี
การใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรเฉลี่ ยระหว่างปี 2552 - 2556 จานวน 150,361 คน คิดเป็ น
สัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรร้อยละ 4.02 ของผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้เดียวกัน ผู ้
เสี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 80,001 – 90,000 บาท ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 90,001 – 100,000 บาท และผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 100,001 – 150,000 บาท มีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรเฉลี่ย จานวน
11,009 คน 11,125 คน และ 67,751 คนตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.32 6.72 และ 9.45 ของผูเ้ สี ยภาษี
ในขั้นเงินได้เดี ยวกัน ในขณะที่ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ มากกว่า 20 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ ในการหัก
ค่าลดหย่อนของบุตรเฉลี่ย จานวน 51 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.11 ของผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้เดียวกัน
โดยภาพรวม สัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรเพิ่มขึ้ นตามขั้นเงิ นได้ ยกเว้นผูเ้ สี ย
ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ สู ง กว่า 2 ล้านบาท แต่ ไ ม่ เกิ น 20 ล้า นบาท มี สั ด ส่ ว นของผู ใ้ ช้ สิ ท ธิ ใ นการหั ก
ค่าลดหย่อนของบุ ตรน้อยกว่าผูเ้ สี ยภาษี ที่ มีเงิ นได้สุท ธิ สู งกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่ เกิ น 2 ล้านบาท ซึ่ งมี
สัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนของบุตรคิดเป็ นร้อยละ 16.45
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5.2.8 ข้ อมูลจานวนและสั ดส่ วนการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนอุปการะเลีย้ งดูบิดา
มารดาตามขั้นเงินได้
ผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้สามารถใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุป การะเลี้ ยงดู บิ ดา
มารดา รวมถึงบิดามารดาของคู่สมรส ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
ภาษี (รวมไม่เกิน 4 คน)ในอัตราคนละ 30,000 บาท แต่เนื่ องจากข้อมูลที่คณะผูว้ ิจยั ใช้ไม่มีรายละเอียด
จานวนบิดามารดาที่ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้แต่ละรายใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูดงั กล่าว
คณะผูว้ ิจยั จึงคานวณหาร้อยละของการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดูบิดามารดาของ
ผู เ้ สี ย ภาษี ใ นแต่ ล ะขั้น เงิ น ได้ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี คื อ 1) ผู ้เสี ย ภาษี เงิ น ได้ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการหั ก
ค่ า ลดหย่อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ยงดู บิ ด ามารดาเพี ย ง 1 คน และ 2) ผู เ้ สี ย ภาษี เงิ น ได้ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการหั ก
ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 2 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5- 4 ดังนี้
ตารางที่ 5- 4: แสดงจานวนและร้ อยละของการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่อนค่ าอุปการะเลีย้ งดูบิดา
มารดาเฉลีย่ ของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556
ขั้นที่

เงินได้ สุทธิ

1
2
3
4
5
6
7

ไม่เกิน 80,000 บาท
80,001 – 90,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท

จานวนการใช้
ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิใน ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิ
สิ ทธิในการหัก การหักค่ าลดหย่อนค่ า
ในการหักค่ า
ค่ าลดหย่อน อุปการะบิดามารดาเฉลีย่
ลดหย่ อนอุปการะ
ค่ าอุปการะบิดา (ใช้ สิทธิหักเพียง 1 คน)
บิดามารดาเฉลีย่
มารดา
(ใช้ สิทธิหัก 2 คน)
24,355.60
0.650
0.325
3,392.60
1.695
0.847
4,713.50
2.945
1.473
45,149.60
6.568
3.284
44,754.60
12.071
6.036
59,393.20
15.631
7.815
58,137.80
17.767
8.883
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ตารางที่ 5- 4: แสดงจานวนและร้ อยละของการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนค่ าอุปการะเลีย้ งดูบิดา
มารดาเฉลีย่ ของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้ ปี 2552 – 2556 (ต่ อ)
ขั้นที่

เงินได้ สุทธิ

8
9
10
11
12
13
14
15
16

500,001 – 750,000 บาท
750,001 บาท – 1 ล้านบาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 4,000,000 บาท
4,000,001 – 6,000,000 บาท
6,000,001 – 8,000,000 บาท
8,000,001 – 10,000,000 บาท
10,000,001 – 20,000,000 บาท
มากกว่า 20 ล้านบาท

จานวนการใช้
สิ ทธิในการหัก
ค่ าลดหย่อน
ค่ าอุปการะบิดา
มารดา

28,602.40
11,701.20
11,066.40
2,167.60
315.60
91.80
43.80
46.00
8.60

ร้ อยละของผู้ใช้
สิ ทธิในการหัก
ค่ าลดหย่อน
ค่ าอุปการะบิดา
มารดาเฉลีย่
(ใช้ สิทธิหักเพียง
1 คน)
20.093
22.386
22.133
16.229
8.787
5.615
5.939
5.768
3.181

ร้ อยละของผู้ใช้
สิ ทธิในการหัก
ค่ าลดหย่อน
อุปการะบิดา
มารดาเฉลีย่
(ใช้ สิทธิหัก
2 คน)
10.046
11.193
11.067
8.115
4.394
2.807
2.970
2.884
1.590

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

เมื่อพิจารณาตามขั้นเงินได้สุทธิ ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 80,000 บาท มี
การใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุ ปการะเลี้ ยงดู บิดามารดาเฉลี่ ยระหว่างปี 2552 - 2556 จานวน
24,355 คน และคิดเป็ นสัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาร้อยละ
0.65 ของผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงิ นได้เดี ยวกัน เมื่อคานวณโดยกาหนดให้ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ใช้สิทธิ ในการหัก
ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดู บิดามารดาเพียง 1 คน18 ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า 80,000 บาท แต่
สัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิในการหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 2 คน จะเป็ นครึ่ งหนึ่งผูใ้ ช้สิทธิในการหักค่าลดหย่อน
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพียง 1 คน ในทุกขั้นเงินได้
18
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ไม่เกิ น 1 ล้านบาท มี สัดส่ วนของผูใ้ ช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดู บิดามารดาเพิ่มขึ้ น
ตามขั้นเงิ นได้ โดยผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุทธิ สูงกว่า 7.5 แสนบาทแต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท มีสัดส่ วนของ
ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ในการหัก ค่ าลดหย่อนค่ าอุ ป การะเลี้ ยงดู บิ ดามารดาเพี ยง 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.39 และ
สัดส่ วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อผูเ้ สี ยภาษีมีเงินได้สุทธิ เพิ่มขึ้น โดยผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า
20 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพียง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.18 หรื อประมาณ 8 คนเท่านั้น
5.2.9 ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนประเภทต่ างๆ ตามขั้นเงินได้
ผู ้เสี ย ภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ ไ ม่ เกิ น 3 แสนบาท มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ใ นการหั ก ค่ า
ล ด ห ย่ อ น เกี่ ย ว กั บ ก าร อ อ ม สู งที่ สุ ด ร อ งล ง ม าคื อ ค่ าล ด ห ย่ อ น ที่ เกี่ ย ว กั บ ค่ าใ ช้ จ่ าย
ในครอบครัว และค่าลดหย่อนที่เกี่ ยวกับดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ตามลาดับ โดยผูเ้ สี ยภาษีที่มี
เงินได้สุทธิ สูงกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออม
ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
ของจานวนเงินที่ใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 75.36 14.58 และ 8.92 ตามลาดับ
ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ เกิน 3 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ
ในการหั ก ค่ าลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การออมสู งที่ สุ ด แต่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ใ นการหั ก ค่ าลดหย่อ นที่ เกี่ ย วกับ
ดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์มากกว่าการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในขณะที่
ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุท ธิ เกิ น 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น 20 ล้านบาท ยังคงใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
เกี่ ยวกับการออมสู งที่ สุด แต่มีการใช้สิท ธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ การลงทุ น รองลงมา โดย
มีการใช้สิทธิ ในการบริ จาคเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตามขั้นเงินได้ที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้สิทธิ ในการหัก
ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุด
ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ เกิ น 20 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
เกี่ยวกับการบริ จาคสู งที่สุด รองลงมาคือค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการออม และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน ตามลาดับ โดยใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย
ที่สุด และคิดเป็ นร้อยละ 0.90 เท่านั้น
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ตารางที่ 5- 5: แสดงสั ดส่ วนการใช้ สิทธิในการหักค่ าลดหย่ อนประเภทต่ างๆ ของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้
ปี 2552 - 2556
ขั้นที่

เงินได้สุทธิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ไม่เกิน 80,000 บาท
80,001 – 90,000 บาท
90,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 300,000 บาท
300,001 – 500,000 บาท
500,001 – 750,000 บาท
750,001 บาท – 1 ล้านบาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 4,000,000 บาท
4,000,001 – 6,000,000 บาท
6,000,001 – 8,000,000 บาท
8,000,001 – 10,000,000 บาท
10,000,001 – 20,000,000 บาท
มากกว่า 20 ล้านบาท

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ครอบครัว
18.383
14.579
16.244
18.507
17.262
13.282
9.542
6.227
4.153
3.306
1.896
1.188
1.012
1.015
0.791
0.368

ดอกเบี้ยซื้ อ การออม การลงทุน การบริ จาค
อสังหาริ มทรัพย์
9.487 71.086
0.393
0.240
8.922 75.358
0.416
0.736
9.943 72.663
0.446
0.702
11.418 68.479
0.826
0.773
12.664 66.442
1.995
1.636
12.735 66.088
3.316
4.579
12.844 66.775
7.449
3.389
11.204 63.162
15.012
4.395
8.832 63.632
18.778
4.605
7.854 54.424
28.063
6.354
5.060 48.573
36.157
8.313
3.025 49.542
34.995
11.249
2.601 43.569
36.469
16.349
2.763 40.867
35.389
19.966
1.952 35.451
31.210
30.596
0.901 17.842
16.511
64.378
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5.3 ดัชนีทใี่ ช้ ในการประเมินความก้าวหน้ าของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ในการศึกษานี้ ข้อมูลที่อธิ บายไว้ในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 ข้างต้นจะถูกนามาใช้วิเคราะห์
โครงสร้ างของภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา โดยเฉพาะการเปรี ยบเที ยบความก้าวหน้าของภาษี ตามขั้น
เงิ น ได้สุ ท ธิ ข องผูเ้ สี ย ภาษี เป็ นกรณี ฐ าน เพื่ อ ใช้เป็ นเปรี ย บเที ย บและประเมิ น ความเหมาะสมของ
แนวทางการจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ งการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวจาเป็ นต้องมีดชั นีที่สามารถใช้ในการเปรี ยบเทียบแนวทางเลือก
ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ดชั นี 4 ดัชนี ได้แก่
1) อัตราภาษีที่ แท้จริ ง (Effective Tax Rate) ค านวณจากภาระภาษี หารด้วยเงินได้พึ ง
ประเมินของผูเ้ สี ยภาษี
2) ดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี (Average-rate Progression Indicator) คือ ดัชนี ที่
แสดงอัตราการเปลี่ ย นแปลงของอัตราภาษี ที่ แท้จริ งเมื่ อ เงิ น ได้พึ งประเมิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ภาษี
ก้าวหน้าจะมีค่าดัชนีเป็ นบวก ซึ่งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
 T1 T0   Y1  Y0 
  /

 Y1 Y0   Yo 

โดยที่ T1 คือ ภาระภาษีในปี ปัจจุบนั
T0 คือ ภาระภาษีในปี ก่อนหน้า 1 ปี
Y1 คือ เงินได้พึงประเมินในปี ปัจจุบนั
Y0 คือ เงินได้พึงประเมินในปี ก่อนหน้า 1 ปี
3) ดั ช นี ค ว าม ก้ า วห น้ าข อ งภ าระ ภ าษี (Liability Progression Indicator) ห รื อ
ความยืดหยุ่นของภาระภาษี ต่อเงิ นได้พึ งประเมิน คือ ดัชนี ที่แสดงอัตราร้ อยละการเปลี่ ยนแปลงของ
ภาระภาษีเมื่อเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นหรื อลดลง 1 หน่วย ภาษีกา้ วหน้าจะมีค่าดัชนี สูงกว่า 1 ซึ่ งมีสูตร
ในการคานวณ ดังนี้
 T1  T0   Y0 



 T0   Y1  Y0 
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4) ดั ช นี ความก้ า วห น้ า ของเงิ น ได้ ห ลั ง หั ก ภาษี (Residual Income Progression
Indicator) หรื อ ความยืดหยุ่นของเงิ นได้สุ ทธิ ต่อเงิ นได้พึงประเมิ น คื อ ดัชนี ที่แสดงอัตราร้ อยละการ
เปลี่ยนแปลงของเงินได้สุทธิ เมื่อเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นหรื อลดลง 1 หน่วย ภาษีกา้ วหน้าจะมีค่าดัชนี
ต่ากว่า 1 ซึ่ งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
 Y1  T1   Y0  T0    Y0 



Y0  T0

  Y1  Y0 

5.3.1 อัตราภาษีทแี่ ท้จริง (Effective Tax Rate)
ในช่วงระหว่างปี 2552 - 2556 อัตราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยของผูเ้ สี ยภาษีในกลุ่มที่มี
เงินได้สุทธิ ต่ากว่า 8 หมื่นบาทเท่ากับร้อยละ 0.26 ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 8 – 9 หมื่น
บาทซึ่ งมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0. 02 กลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 0.9 – 1 แสนบาทซึ่งมีอตั รา
ภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0. 01 กลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 1 – 1.5 แสนบาทซึ่งมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 0. 02 และกลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 1.5 – 2 แสนบาทซึ่ งมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
0.23 ในขณะที่กลุ่มที่มีเงินได้สุทธิ 2-3 แสนบาทมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.62 และอัตรา
ภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นตามขั้นเงินได้ที่สูงขึ้น โดยมีอตั ราสู งสุ ดเฉลี่ยร้อยละ19.35 สาหรับกลุ่มที่มีเงิน
ได้สุทธิ สูงกว่า 20 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5- 14
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แผนภูมิที่ 5- 14: แสดงอัตราภาษีทแี่ ท้จริง (Effective Tax Rate) แยกตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.3.2 ดัชนีความก้าวหน้ าของอัตราภาษี (Average-rate Progression Indicator)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงิ นได้ (แผนภูมิที่ 5- 15)
พบว่าค่าเฉลี่ ยของดัชนี ดงั กล่ าวมี ค่าเป็ นบวกเมื่ อเงิ นได้เพิ่ มขึ้ นจากช่ วงไม่ เกิ น 8 หมื่ นบาทเป็ น 8 - 9
หมื่นบาทและ 0.9 – 1 แสนบาท เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้นจากช่ วง 1 - 1.5 แสนบาทเป็ น 1.5 - 2 แสนบาทและ
2 - 3 แสนบาท เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้นจากช่วง 5 - 7.5 แสนบาทเป็ น 7.5 - 1 ล้านบาท และเมื่อเงินได้เพิ่มขึ้น
จากช่ วง 6 – 8 ล้านบาทเป็ น 8 - 10 ล้านบาท ส่ วนเงิ นได้ที่เพิ่มขึ้ นในช่ วงอื่น ๆ จะมี ค่าเฉลี่ ยของดัชนี
ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงิ นได้มีค่าเป็ นลบ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมของดัชนี โดยดูจาก
ค่าพยากรณ์ (Fitted values) พบว่าดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงิ นได้จะเป็ นบวกในช่ วงเงิ นได้ 1
แสนบาท ถึง 3 แสนบาท ในขณะที่ช่วงเงิ นได้ช่วงอื่น ๆ จะมีค่าดัชความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้
เป็ นลบ
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แผนภูมิที่ 5- 15: แสดงความก้ าวหน้ าของอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเฉลีย่ แยกตามขั้นเงินได้
ปี 2552 - 2556

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.3.3 ดัชนีความก้าวหน้ าของภาระภาษี (Liability Progression Indicator)
สาหรับดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ (แผนภูมิที่ 5- 16) ค่าเฉลี่ยของ
ดัชนี ดงั กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้ โดยมีค่ามากกว่า
1 เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้นจากช่วงไม่เกิน 8 หมื่นบาทเป็ นเป็ น 8 - 9 หมื่นบาทและ 0.9 – 1 แสนบาท เมื่อเงินได้
เพิ่มขึ้นจากช่ วง 1 - 1.5 แสนบาทเป็ น 1.5 - 2 แสนบาทและ 2 - 3 แสนบาท เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้ นจากช่ วง
5 - 7.5 แสนบาทเป็ น 7.5 - 1 ล้านบาท และเมื่ อเงิ นได้เพิ่ม ขึ้ นจากช่ วง 6 – 8 ล้านบาทเป็ น 8 - 10 ล้าน
บาท ส่ วนเงินได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงอื่น ๆ จะมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้มีค่าน้อย
กว่า 1 เมื่อพิจารณาภาพรวมของดัชนี โดยดู จากค่าพยากรณ์ (Fitted Values) พบว่าดัชนี ความก้าวหน้า
ของภาระภาษี เงิ นได้จะน้อยกว่า 1 ในช่ วงเงิ นได้ที่ ต่ ากว่า 2 ล้านบาท ในขณะที่ ช่ วงเงิ น ได้ที่ สู งกว่า
2 ล้านบาทจะมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้สูงกว่า 1

109

แผนภูมิที่ 5- 16: แสดงความก้ าวหน้ าของภาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแยกตามขั้นเงินได้
ปี 2552-2556

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

5.3.4 ดัชนีความก้าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษี (Residual Income Progression
Indicator)
นอกจากนี้ สาหรับดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี (แผนภูมิที่ 5- 17)
ค่าเฉลี่ยของดัชนี ดงั กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้และ
ดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ โดยมีค่าน้อย 1 เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้นจากช่ วงไม่เกิ น 8 หมื่นบาท
เป็ นเป็ น 8 - 9 หมื่นบาทและ 0.9 – 1 แสนบาท เมื่ อเงิ นได้เพิ่ มขึ้ นจากช่ วง 1 - 1.5 แสนบาทเป็ น 1.5 2 แสนบาทและ 2 - 3 แสนบาท เมื่อเงินได้เพิ่มขึ้นจากช่ วง 5 - 7.5 แสนบาทเป็ น 7.5 - 1 ล้านบาท และ
เมื่อเงิ นได้เพิ่มขึ้นจากช่ วง 6 – 8 ล้านบาทเป็ น 8 - 10 ล้านบาท ส่ วนเงิ นได้ที่เพิ่มขึ้นในช่ วงอื่ น ๆ จะมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้มีค่ามากกว่า 1 เมื่อพิจารณาภาพรวมของดัชนีโดยดู
จากค่าพยากรณ์ (Fitted Values) พบว่าดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี จะน้อยกว่า 1 ในช่ วง
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เงินได้ระหว่าง 1 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเงินได้ที่ต่ ากว่า 1 แสนบาท และสู งกว่า 2 ล้าน
บาทจะมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษีสูงกว่า 1
แผนภูมิที่ 5- 17: แสดงความก้าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษีแยกตามขั้นเงินได้ ปี 2552 - 2556

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

เมื่ อพิ จารณาจากอัตราภาษี ที่ แท้จริ ง ดัช นี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงิ นได้
ดัช นี ค วามก้า วหน้ า ของภาระภาษี เงิ น ได้ และดัช นี ค วามก้า วหน้ า ของเงิ น ได้ห ลัง หั ก ภาษี พบว่ า
โครงสร้ า งภาษี ใ นช่ วงระหว่างปี 2552-2556 ซึ่ งค านวณมาจากฐานข้อ มู ล ในหัว ข้อ 5.1 และ 5.2 มี
โครงสร้างภาษีที่มีลกั ษณะถดถอยในบางช่วงเงินได้
คณะผูว้ จิ ยั จะนาค่านาดัชนีท้ งั 4 ดัชนีที่คานวณได้น้ ี มาใช้เปรี ยบเทียบกับดัชนี
เดียวกันที่ได้จากการคานวณตามแนวทางการจากัดการให้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่าง ๆ ซึ่ งจะนาเสนอในบทถัดไป เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ หกั ค่าลดหย่อน ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

บทที่ 6
ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ าง
6.1 ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาปี 2555
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้รับความอนุ เคราะห์จากกรมสรรพกรโดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ กษาทั้งหมด 29,246 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบฯ) ปี 2555 ซึ่ งได้จาก
การสุ่ ม ตัวอย่า งด้วยวิธี Random Complex Sampling โดยคัด เลื อ กแบบฯ ที่ ถู ก ต้อ งและสมบู รณ์ ตาม
วัตถุ ประสงค์ของการใช้งาน แยกตามกลุ่มประชากรย่อย แบ่งกลุ่มประชากรย่อยตามที่อยู่ (จังหวัด) ที่
ผูเ้ สี ยภาษีกรอกในแบบฯ คิดเป็ นร้อยละ 0.3 จากประชากรทั้งหมดของแบบฯ ปี 2555
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ที่ อ ยู่ต ามหน้ า แบบฯ ในกลุ่ ม กรุ ง เทพมหานครและเขต
ปริ มณฑล และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานะโสด โดยคิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมาคือสถานะสมรส
และสถานะหม้าย คิดเป็ นร้อยละ 31 และร้อยละ 4 ตามลาดับ
6.1.1 จานวนผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแยกตามวิธีการคานวณภาษีทตี่ ้ องชาระ
ตารางที่ 6- 1: แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิและการชาระภาษีแบบเหมาจ่ าย
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ชาระภาษีแบบเหมาจ่าย
ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

จานวนตัวอย่าง
(คน)
15,561
4,368
2,452
1,261
444
425
98
68
4,569

ร้ อยละของตัวอย่าง
ทีจ่ าแนกตามขั้นเงินได้ สุทธิ
63.06
17.70
9.94
5.11
1.80
1.72
0.40
0.28
-
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เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างจานวน 29,246 คน พ บ ว่ า ตั ว อ ย่ า ง ที่ ช า ร ะ ภ า ษี แ บ บ
เห มาจ่ า ยมี จ าน วน 4,569 คน และตั ว อย่ า งที่ ค านวณ ภาษี ที่ ต้ อ งช าระตามขั้ นเงิ น ได้ สุ ท ธิ
มีจานวน 24,677 คน 19 ขั้นเงินได้สุทธิ ที่มีตวั อย่างมากที่สุดได้แก่ข้ นั เงิ นได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท ซึ่ งมี
จานวนสู งถึง 15,561 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.06 รองลงมาคือขั้นเงินได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท ซึ่งมี
จานวน 4,368 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.70 โดยขั้นเงินได้สุทธิ 2,000,001 – 4,000,000 บาท และขั้นเงินได้
สุ ทธิ มากกว่า 4 ล้านบาทขึ้นไป มีจานวนเพียง 98 และ 68 คนตามลาดับคิดเป็ นสัดส่ วนเพียงร้อยละ 0.40
และ 0.28 ตามลาดับ รายละเอียดตามตารางที่ 6- 1

6.2 ข้ อมูลการขอลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของกลุ่มตัวอย่ าง
6.2.1 การใช้ สิทธิลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของกลุ่มตัวอย่ าง
ภาพที่ 6- 1: แสดงมูลค่ าการใช้ สิทธิลดหย่อนของกลุ่มตัวอย่ างและจานวนแบบฯ ที่ยื่นขอใช้ สิทธิ
ลดหย่อน

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

19

ซึ่งจะใช้เทียบเท่ากับ 100 เมื่อใช้เป็ นฐานในการคานวณสัดส่ วนผูท้ ี่ใช้สิทธิหกั ค่าลดหย่อนในรายการต่างๆ

113

จากภาพที่ 6-1 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นประกัน ชี วิ ต ของตนเอง
เป็ นมู ลค่ าสู งสุ ด รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิ นกว่า 211 ล้านบาท รองลงมาคื อการใช้สิ ท ธิ หักลดหย่อน
เลี้ ยงดู พ่อแม่ และลดหย่อนดอกเบี้ยที่อยูอ่ าศัย ตามลาดับ หากพิจารณาตามจานวนแบบฯ ที่ใช้สิทธิ หัก
ลดหย่อนจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สิทธิ หักลดหย่อนประกันสังคมมากที่ สุด รองลงมาคื อการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และการหักลดหย่อนเลี้ยงดูผพู ้ ิการ ตามลาดับ
6.2.2 การใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่ อรายผู้เสี ยภาษีของกลุ่มตัวอย่ าง
ภาพที่ 6-2 แสดงการใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นของกลุ่ ม ตัว อย่า งเฉลี่ ย ต่ อ แบบฯ
พบว่าการใช้สิ ทธิ หักลดหย่อนกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) มี มูลค่าเฉลี่ ยต่อแบบรายการเสี ยภาษี
สู งที่สุดคิดเป็ น 130,809 บาท รองลงมาคือการใช้สิทธิ หักค่าลดหย่อนกองทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF)
และการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนค่าประกันสะสมทรัพย์ ซึ่ งคิดเป็ น 123,955 และ 82,939 บาท ตามลาดับ
ภาพที่ 6- 2: แสดงการใช้ สิทธิหักหย่อนเฉลีย่ ต่ อแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ของกลุ่มตัวอย่ าง

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

6.2.3 การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ าง
จากตารางที่ 6- 2 ซึ่ งแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในครอบครั ว เฉลี่ ย ต่ อ แบบฯ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามขั้ นเงิ น ได้ สุ ทธิ พบว่ า ในการใช้ สิ ทธิ
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หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดูบุตร ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ ทุกขั้นมีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
อยูใ่ นช่วง 25,574.30 - 28,878.79 บาท และในการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเลี้ยงดูคนพิการ ผูม้ ีเงินได้ต่ากว่า
2 ล้านบาทเท่านั้นที่ใช้สิทธิ โดยใช้สิทธิ หักลดหย่อนเลี้ ยงดู คนพิการประมาณ 60,000 บาท หรื อเลี้ยงดู
คนพิการทุพพลภาพเพียง 1 คน และเมื่อ พิจารณาการใช้สิทธิ หักลดหย่อนประกันสุ ขภาพบิ ดามารดา
พบว่า ผูม้ ีเงินได้สุทธิ 500,001 - 750,000 บาท มีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในรายการนี้ ต่อแบบสู งที่สุด
หรื อเท่ากับ 14,252 บาท ในขณะที่ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาทไม่ได้ใช้สิทธิ หักลดหย่อนและ
ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ 2,000,001 - 4,000,000 บาท มีค่าเฉลี่ยการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเท่ากับ 7,420 บาท
ตารางที่ 6- 2: แสดงรายละเอียดการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวเฉลีย่ ต่ อแบบฯ
ของกลุ่มตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

เลีย้ งดูบุตร
25,574.30
25,730.77
26,659.88
26,852.83
26,473.96
28,623.60
26,275.00
28,878.79

การใช้ สิทธิหักลดหย่อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวเฉลีย่ (บาท)
เลีย้ งดูบิดามารดา เลีย้ งดูคนพิการ ประกันสุขภาพบิดามารดา
40,744.99
65,217.39
9,937.04
38,880.00
60,000.00
9,329.09
38,865.55
62,727.27
8,090.83
38,338.11
60,000.00
14,252.00
38,385.09
60,000.00
11,688.00
39,160.31
60,000.00
9,180.00
42,631.58
7,420.00
37,500.00
-

ตารางที่ 6- 3 แสดงร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในครอบครัวของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งตามรายการหั ก ลดหย่ อ นและตามขั้ น เงิ น ได้ สุ ทธิ ซึ่ งนอกเหนื อ จากการใช้ สิ ทธิ
หักลดหย่อนส่ วนตัวพบว่า ในการใช้สิทธิ หักลดหย่อนคู่สมรสและค่าอุปการะเลี้ ยงดู บุตร ร้ อยละของ
ผูใ้ ช้สิทธิ ในแต่ละขั้นเงิ นได้เพิ่ มขึ้ นตามขั้นเงิ นได้สุทธิ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผูม้ ี เงิ นได้สุทธิ ต่ ากว่า
150,000 บาทใช้สิทธิ หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู บิดามารดาเพียงร้ อยละ 4.49 ของจานวนผูม้ ีเงิ นได้
สุ ทธิ ข้ นั เดียวกัน ทั้งนี้ อาจเกิ ดขึ้นเนื่ องจากผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ ต่ากว่า 150,000 บาทอาจมีอายุน้อยและบิ ดา
มารดาของผูม้ ี เงิ น ได้ห รื อบิ ดามารดาของคู่ ส มรสของผูม้ ี เงิ น ได้ยงั อยู่ในตลาดแรงงานและมี รายได้
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พึงประเมินเกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ภาษี นอกจากนี้ ผูม้ ีเงินได้สุทธิ เกิน 1 ล้านบาทเริ่ มมีสัดส่ วนการใช้
สิ ท ธิ ค่ า อุ ป การะเลี้ ยงดู บิ ด ามารดาต่ า ลง โดยผู ม้ ี เงิ น ได้สุ ท ธิ เกิ น 4 ล้านบาทมี สั ด ส่ วนการใช้ สิ ท ธิ
ค่ าอุ ป การะเลี้ ยงดู บิ ดามารดาเพี ยงร้ อ ยละ 5.88 ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ น เนื่ องจากผูม้ ี เงิ น ได้ใ นขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ
ดังกล่าวอาจมีอายุมากและบิดามารดาเสี ยชี วิตแล้ว หรื อผูม้ ีเงินได้เหล่านี้ อาจเป็ นชาวต่างชาติและมีบิดา
มารดาที่มีรายได้พึงประเมินสู งเกินกว่าที่จะใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนในรายการนี้ได้
สาหรับการใช้สิทธิ หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ ยงดู คนพิการหรื อคนทุพพลภาพ
นั้น มี ผูใ้ ช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนเพี ยงร้ อยละ 0.42 ของกลุ่ ม ตัวอย่าง ขั้น เงิ นได้ที่ มี สั ด ส่ วนผูใ้ ช้สิ ท ธิ หัก
ลดหย่อนรายการนี้ สูงที่สุดคือขั้นเงิ นได้สุทธิ 500,001 – 750,000 บาท แต่มีสัดส่ วนไม่ถึงร้ อยละ 1.60
ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ อ ยู่ใ นขั้น เงิ น ได้สุ ทธิ เดี ย วกัน ขั้น เงิ น ได้สุ ทธิ ต่ า กว่ า 150,000 บาทมี สั ด ส่ ว น
การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเพียงร้อยละ 0.15 ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเนื่ องจากเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยยังไม่มีศกั ยภาพใน
การอุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก าร และไม่ ไ ด้รับ ประโยชน์ ใ นการน าค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารไปหั ก
ลดหย่อนภาษี โดยผูม้ ีเงินได้สุทธิ เกิน 2 ล้านบาทมิได้ใช้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนรายการนี้เลย
ส่ ว นการใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นค่ าประกัน สุ ข ภาพบิ ด ามารดา มี ผู ใ้ ช้สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อนเพี ยงร้ อยละ 0.31 ของกลุ่ ม ตัวอย่าง ขั้นเงิ นได้ที่ มี สั ดส่ วนผูใ้ ช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนรายการนี้
สู งที่สุดคือขั้นเงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บาท แต่มีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 1.13 ของกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ ใ นขั้ นเงิ น ได้ สุ ทธิ เดี ยวกั น ขั้ นเงิ น ได้ สุ ทธิ ไม่ เ กิ น 750,000 บาทมี สั ด ส่ วนการใช้ สิ ทธิ
หักลดหย่อนต่ากว่าร้อยละ 0.50 โดยขั้นเงินได้สุทธิ 0 - 150,000 บาท มีสัดส่ วนการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน
เพียงร้ อยละ 0.17 ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นเนื่ องจากผูม้ ีรายได้น้อย ไม่มีเงิ นเพียงพอที่ จะซื้ อประกันสุ ขภาพบิ ดา
มารดา และไม่มีแรงจูงใจในการชาระเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดาเพื่อใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนภาษี
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ตารางที่ 6- 3: แสดงร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ างตาม
รายการหักลดหย่ อนและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว
คู่สมรส
เลีย้ งดู
เลีย้ งดู
เลีย้ งดู ประกันสุขภาพ
บุตร
บิดามารดา คนพิการ
บิดามารดา
6.43
15.01
4.49
0.15
0.17
13.87
37.50
25.76
0.69
0.50
14.72
40.05
29.12
0.90
0.49
16.57
42.03
27.68
1.59
0.40
22.75
43.24
36.26
0.68
1.13
24.71
41.88
30.82
1.41
0.94
31.63
40.82
19.39
1.02
54.41
48.53
5.88
9.93
24.02
12.97
0.42
0.31

ในการหั ก ลดหย่ อ นเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในครอบครั ว กลุ่ ม ผู ้มี เงิ น ได้ สุ ทธิ
0 - 150,000 บาท มี มู ล ค่ าการใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นสู งสุ ด เป็ นจานวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 586,784,330 บาท
รองลงมาคือกลุ่ มผูม้ ี เงิ นได้สุทธิ 150,001- 300,000 บาท และกลุ่ มผูม้ ี เงิ นได้สุทธิ 300,001 - 500,000
บาท ตามลาดับ โดยกลุ่ มผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 4 ล้านบาท มี ก ารใช้สิ ท ธิ หักลดหย่อนค่ าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ประมาณ 4.25 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่ งปรากฏตามภาพที่ 6- 3 และมี รายละเอี ยดมู ลค่าการหัก
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างตามรายการและตามขั้นเงินได้สุทธิ ตามตารางที่ 6- 4
นอกจากนี้ ตารางที่ 6- 5 ซึ่ งแสดงสั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า การใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ ค่ าใช้จ่ ายใน
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างตามรายการ ชี้ให้เห็นว่าสัดส่ วนของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวรวมตามขั้นเงินได้สุทธิ ต่างๆ มีลกั ษณะการกระจายตัวเช่ นเดี ยวกันกับสัดส่ วนของมูลค่า
การใช้สิทธิ หักลดหย่อนส่ วนตัวของผูม้ ีเงินได้คนละ 30,000 บาท แต่สัดส่ วนของมูลค่าการใช้สิทธิ หัก
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมสู งกว่าสัดส่ วนของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนส่ วนตัวในเกือบทุกขั้นเงิน
ได้สุ ท ธิ ยกเว้นขั้นเงิ นได้สุ ท ธิ 0 – 150,000 บาท ซึ่ งมี สั ดส่ วนของมู ล ค่ าการใช้สิ ท ธิ หัก ค่ าใช้จ่ายใน
ครอบครั วรวมเท่ ากับ ร้ อยละ 53.09 ในขณะที่ สั ดส่ วนมู ล ค่าการใช้สิ ท ธิ หักลดหย่อนส่ วนตัวเท่ ากับ
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ร้อยละ 63.06 ดังนั้นการให้สิทธิ หกั ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในครอบครัวรายการอื่นๆ เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มี
เงิ นได้สุทธิ เกิ น 150,000 บาท มากกว่าผูท้ ี่ มีเงิ นได้สุทธิ 150,000 บาทหรื อต่ ากว่า ซึ่ งได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาพที่ 6- 3: แสดงมูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ าง
ตามขั้นเงินได้ สุทธิ

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 6- 4: มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ าง
ตามรายการและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว (บาท)
ขั้นเงินได้ สุทธิ
ส่ วนตัว
คู่สมรส
เลีย้ งดู
เลีย้ งดู
เลีย้ งดู
ประกัน
(บาท)
บุตร
บิดามารดา
คนพิการ
สุ ขภาพ
บิดามารดา
0-150,000
466,830,000 30,030,000
59,716,000
28,440,000 1,500,000
268,300
150,001-300,000
131,040,000 18,180,000
42,147,000
43,740,000 1,800,000
205,240
300,001-500,000
73,560,000 10,830,000
26,180,000
27,750,000 1,380,000
97,090
500,001-750,000
37,830,000 6,270,000
14,232,000
13,380,000 1,200,000
71,260
750,001-1,000,000
13,320,000 3,030,000
5,083,000
6,180,000
180,000
58,440
1,000,001-2,000,000 12,750,000 3,150,000
5,095,000
5,130,000
360,000
36,720
2,000,001-4,000,000 2,940,000 930,000
1,051,000
810,000
7,420
> 4,000,000
2,040,000 1,110,000
953,000
150,000
รวม
740,310,000 73,530,000 154,457,000 125,580,000 6,420,000
744,470
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

รวม

586,784,300
237,112,240
139,797,090
72,983,260
27,851,440
26,521,720
5,738,420
4,253,000
1,101,041,470
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ตารางที่ 6- 5: สั ดส่ วนของมูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่ างตามรายการ
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
รวม
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

สัดส่ วนของมูลค่ าการใช้ สิทธิหกั ลดหย่ อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว (ร้ อยละ)
ส่ วนตัว คู่สมรส เลีย้ งดู
เลีย้ งดู
เลีย้ งดู
ประกัน
รวม
บุตร บิดามารดา คนพิการ
สุ ขภาพ
บิดามารดา
63.06
40.84
38.66
22.65
23.36
36.04 53.29
17.70
24.72
27.29
34.83
28.04
27.57 21.54
9.94
14.73
16.95
22.10
21.50
13.04 12.70
5.11
8.53
9.21
10.65
18.69
9.57
6.63
1.80
4.12
3.29
4.92
2.80
7.85
2.53
1.72
4.28
3.30
4.09
5.61
4.93
2.41
0.40
1.26
0.68
0.65
0.00
1.00
0.52
0.28
1.51
0.62
0.12
0.00
0.00
0.39
100.00 100.00 100.00
100.00
100.00
100.00 100.00

6.2.4 การใช้ สิทธิหักลดหย่อนดอกเบีย้ เงินกู้ยืมซื้ออสั งหาริมทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างมี ก ารใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม ซื้ ออสั งหาริ มทรั พ ย์
(ดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ฯ ) เพี ย งร้ อ ยละ 11.48 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ งหมดที่ จ าแนกตามขั้ น เงิ น ได้ สุ ทธิ
ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 150,001 -300,000 บาท ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูฯ้ เฉลี่ยต่อแบบฯ ต่า
ที่สุด หรื อเท่ากับ 33,957 บาท แต่มีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงิ นกูฯ้ เป็ นมูลค่าสู งที่สุด คิดเป็ น
เงิ น ประมาณ 28.90 ล้า นบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.82 ของรายได้ภ าษี ที่ รัฐ สู ญ เสี ย ไปในการให้
ลดหย่อนดอกเบี้ ย เงิ น กู้ฯ ในขณะที่ ผูเ้ สี ยภาษี ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ 0 - 150,000 บาท อาจไม่ มี ก าลังทรั พ ย์
เพียงพอที่จะซื้ อที่ อยู่อาศัยหรื อขอสิ นเชื่ อจากธนาคาร จึงมีผูใ้ ช้สิ ทธิ หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูฯ้ เพียง
505 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.25 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินได้สุทธิ อยูใ่ นขั้นเดียวกัน ส่ วนขั้นเงินได้สุทธิ ที่
มี สั ด ส่ วน ของประชากรที่ ใช้ สิ ท ธิ ลดห ย่ อ น ดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ฯ มากที่ สุ ดคื อ ขั้ นเงิ น ได้ สุ ท ธิ
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750,001 – 1,000,000 บาท รองลงมาคือขั้นเงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท โดยมีสัดส่ วนการใช้
สิ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 41.89 และ 41.65 ตามลาดับ ในขณะที่ผเู ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาท
ใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อนดอกเบี้ ย เงิ น กู้ฯ เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด หรื อ เท่ ากับ 82,723 บาท แต่ มี มู ล ค่ าการใช้สิ ท ธิ
หั ก ลดหย่อ นดัง กล่ า วเพี ย ง 661,780 บาท หรื อ คิ ด เป็ นเพี ย งร้ อ ยละ 0.57 ของมู ล ค่ า การใช้ สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อ นดอกเบี้ ย เงิ น กู้ฯ นอกจากนี้ ผูม้ ี เงิ น ได้สุ ท ธิ 2,000,001 – 4,000,000 บาท มี ก ารใช้สิ ท ธิ หัก
ลดหย่อนในรายการนี้ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูฯ้ รวม จะเห็ น
ได้ว่าในภาพรวมการให้สิ ท ธิ หักลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกู้ฯ เป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ มากกว่า
150,000 บาท แต่เป็ นประโยชน์ไม่มากนักสาหรับผูท้ ี่มีเงิ นได้สุทธิ เกิน 2 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 6- 6
ตารางที่ 6- 6: มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนดอกเบีย้ เงินกู้ยืมซื้ออสั งหาริมทรัพย์
ค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่อนต่ อแบบฯ จานวนและร้ อยละของการใช้ สิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)

0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
รวม
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

การใช้ สิทธิหักลดหย่อนดอกเบีย้ เงินกู้ยืมซื้ออสังหาริมทรัพย์
มูลค่ า
การใช้ สิทธิ
ผู้ใช้ สิทธิ
บาท
ร้ อยละ เฉลีย่ (บาท) จานวน (คน) ร้ อยละ

19,336,930
28,897,740
25,840,470
18,029,360
10,651,640
10,710,730
2,309,170
661,780
116,437,820

16.61
24.82
22.19
15.48
9.15
9.20
1.98
0.57
100.00

38,291
33,957
38,226
45,186
57,267
60,513
74,489
82,723
41,101

505
851
676
399
186
177
31
8
2,833

3.25
19.48
27.57
31.64
41.89
41.65
31.63
11.76
11.48
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6.2.5 การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการออมของกลุ่มตัวอย่ าง
จากตารางที่ 6- 7 ซึ่ งแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการออม
เฉลี่ ย ต่ อ แบบฯ ของกลุ่ ม ตัว อย่ างตามขั้น เงิ น ได้ สุ ทธิ และตารางที่ 6- 8 ซึ่ งแสดงร้ อ ยละของผู ้ใ ช้
สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นเกี่ ย วกั บ การออมของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามรายการหั ก ลดหย่ อ นและตามขั้ น
เงิ น ได้สุ ท ธิ พบว่า ร้ อยละ 10.69 ของกลุ่ ม ตัวอย่างมี ก ารใช้สิ ทธิ หัก ลดหย่อนเงิ นสะสมเข้ากองทุ น
บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ (กบข.) ซึ่ งผู ้ใ ช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นดัง กล่ า วจะต้อ งเป็ นข้า ราชการ จะ
สังเกตเห็ นได้ชดั ว่าข้าราชการที่ใช้สิทธิ ดงั กล่ าวส่ วนใหญ่มีข้ นั เงิ นได้สุทธิ มากกว่า 150,000 บาท ถึ ง
750,000 บาท และไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนนี้อยูใ่ นขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า 2 ล้านบาท แต่หากพิจารณา
การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนต่อแบบฯ จะพบว่า จานวนเงินสะสมเข้า กบข. ต่อแบบมีจานวนเพิ่มขึ้นตามขั้น
เงินได้สุทธิ จากประมาณ 7,000 บาท จนถึ ง 30,000 บาท ทั้งนี้ เนื่ องจากเงิ นสะสมจะเท่ากับร้ อยละ 3
ของเงินเดือนและสามารถสะสมเพิ่มได้ตามความสมัครใจตั้งแต่ร้อยละ 1 - 12 ของเงินเดือน
ส าหรั บ การใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นการออมในกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พบว่า
ประมาณร้อยละ 23.10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ใช้สิทธิ ประโยชน์น้ ี โดยผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ 0 - 150,000
บาทมีมูลค่าการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ยเพียง 5,498 บาทต่อแบบฯ ในขณะที่ผเู ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ
2,000,001 - 4,000,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ เกิน 4 ล้านบาท ใช้สิทธิประโยชน์หกั ลดหย่อน
เงิ น สะสมที่ จ่ายเข้ากองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ เฉลี่ ย เท่ ากับ 108,903 และ 234,948 บาทตามล าดับ หรื อ
ประมาณ 20 และ 42 เท่าของมูลค่าการใช้สิทธิ ประโยชน์หกั ลดหย่อนของผูม้ ีเงินได้สุทธิ 150,000 บาท
หรื อน้อยกว่า และหากพิจารณาร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนการออมตามขั้นเงินได้จะพบว่า ขั้นเงินได้
สุ ทธิ 750,001 ถึ ง 2,00,000 บาท มี ผู ้ ใ ช้ สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในขั้นเงินได้เดียวกัน และขั้นเงินได้สุทธิ 2,000,001 ถึง 4,00,000 บาท มีผใู ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนประมาณ
ร้อยละ 43 ของกลุ่มตัวอย่างในขั้นเงิ นได้เดี ยวกัน โดยขั้นเงิ นได้สุทธิ 0 - 150,000 บาท มีผูใ้ ช้สิทธิ หัก
ลดหย่อนเพียงร้อยละ 15.90 ของกลุ่มตัวอย่างในขั้นเงินได้เดียวกัน จะเห็ นได้วา่ ในภาพรวมผูท้ ี่มีเงินได้
สู งได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิ ลดหย่อนการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพมากกว่าเงินได้ต่า
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ตารางที่ 6- 7: การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการออมเฉลีย่ ต่ อแบบฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
กบข.
0-150,000
7,159
150,001-300,000
10,125
300,001-500,000
14,322
500,001-750,000
16,395
750,001-1,000,000 30,686
1,000,001-2,000,000 23,240
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการออมเฉลีย่ (บาท)
สารอง สงเคราะห์ ประกัน
RMF
ประกัน
เลีย้ งชีพ
ครู
สังคม
ชีวติ
5,498
11,064
20,572
31,312
45,600
60,527
108,903
234,948

4,211
7,237
11,547
-

3,555
5,625
6,000
6,108
6,044
6,062
5,848
5,984

13,551
46,441
86,745
96,971
143,588
156,305
239,362
334,832

23,620.90
28,453.23
38,058.14
44,830.21
56,824.54
68,685.50
82,874.83
88,118.89

ประกันชีวติ
(บานาญ)
19,355
54,055
63,770
97,477
96,230
116,967
103,744
104,130

ตารางที่ 6- 8: ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการออมของกลุ่มตัวอย่ างตามรายการหัก
ลดหย่ อนและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
กบข.
0-150,000
5.98
150,001-300,000
17.97
300,001-500,000
23.82
500,001-750,000
23.71
750,001-1,000,000
7.66
1,000,001-2,000,000
1.41
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
10.69
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

สารอง
เลีย้ งชีพ
15.91
31.75
33.65
38.30
54.50
54.12
42.86
22.06
23.10

ร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม
สงเคราะห์ ครู ประกันสังคม RMF ประกันชีวติ ประกันชีวติ
(บานาญ)
0.57
56.51
0.09
6.72
0.04
0.16
53.41
0.82
40.80
0.23
0.12
44.33
3.10
56.69
0.82
41.95
6.50
66.85
0.56
54.50
11.04
73.42
2.48
60.94
19.29
71.06
4.71
68.37
28.57
59.18
5.10
82.35
17.65
26.47
1.47
0.40
54.16
1.54
23.36
0.32
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ในการใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนเงิ น สมทบกองทุ น สงเคราะห์ ค รู น้ ัน มี ผู ใ้ ช้สิ ท ธิ
หักลดหย่อนเพียงร้อยละ 0.40 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และพบว่าผูใ้ ช้สิทธิ หักลดหย่อนนี้ เป็ น
ผู ท้ ี่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ น้ อ ยกว่า 500,000 บาท โดยผู ้ที่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ 0 - 150,000 บาท มี ก ารใช้สิ ท ธิ หั ก
ลดหย่อนเฉลี่ยประมาณ 4,200 บาท ในขณะที่ผทู ้ ี่มีเงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท มีการใช้สิทธิหกั
ลดหย่อนเฉลี่ ยต่อแบบสู งเกื อบเป็ น 3 เท่ าของผูท้ ี่ มี เงิ นได้สุ ท ธิ 0 -150,000 บาท อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู ตามขั้นเงินได้จะพบว่า ขั้นเงินได้
สุ ทธิ 0 - 150,000 บาทมีสัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนรายการนี้สูงสุ ดแต่มีเพียงร้อยละ 0.57 เท่านั้น
ส่ วนการใช้ สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นเงิ น สมทบที่ ผู ้ป ระกั น ตนจ่ า ยเข้ า กองทุ น
ประกันสังคมนั้น ร้อยละ 54.16 ของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สิทธิ ดงั กล่ าว โดยมี การใช้สิ ทธิ เฉลี่ ยต่อแบบ
อยูใ่ นช่วงประมาณ 3,500 – 6,100 บาท และในทุกขั้นเงินได้สุทธิ มีผใู ้ ช้สิทธิ น้ ีเกินกว่าร้อยละ 40 โดยขั้น
เงิ นได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท มีผูใ้ ช้สิทธิ คิดเป็ นร้ อยละ 56.50 และขั้นเงิ นได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาท
มีสัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ เกินกว่าร้อยละ 82 เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
(RMF) คิดเป็ นร้อยละ 1.54 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้ ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท
และขั้นเงินได้สุทธิ 150,001 - 300,000 บาท มีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในรายการนี้ เฉลี่ ย 13,551 และ
46,441 บาท ตามลาดับ ในขณะที่ ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ ในรายการนี้ เฉลี่ ย
สู งถึ ง 334,832 บาท และมี การใช้สิทธิ รวมคิ ดเป็ นมู ลค่ากว่า 4 ล้านบาท หากพิจารณาการใช้สิทธิ หัก
ลดหย่อนนี้ ตามขั้นเงินได้ จะเห็นได้วา่ เพียงร้อยละ 0.09 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างในขั้นเงินได้สุทธิ 0 –
150,000 บาทใช้สิทธิ หักลดหย่อนรายการนี้ ในขณะที่ข้ นั เงินได้สุทธิ 2,000,001 – 4,000,000 บาท และ
ขั้นเงิ นได้สุ ทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท มี ผูใ้ ช้สิทธิ หักลดหย่อนคิ ดเป็ นร้ อยละ 28.57 และ19.29
ตามลาดับ
การใช้สิทธิ หักลดหย่อนเบี้ยประกันชี วิตซึ่ งมีเพดานของการใช้สิทธิ ลดหย่อน
เท่ากับ 1 แสนบาท มีผูใ้ ช้สิทธิ หักลดหย่อนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 23.36 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนในรายการนี้ เฉลี่ยต่อแบบเพิ่มขึ้นตามขั้นเงินได้ที่เพิ่มขึ้น ผูม้ ีเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท
มีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่อแบบประมาณ 23,621 บาท ในขณะที่ มีเงิ นได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาท
มี ก ารใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อนเฉลี่ ย ต่ อ แบบประมาณ 88,119 บาท หรื อคิ ดเป็ นประมาณ 3.73 เท่ าของ

124

ผูม้ ีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 150,000 บาท เมื่อพิจารณาร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตจะพบว่า
ขั้นเงินได้สุทธิ 750,001 - 2,00,000 บาท มีผใู ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างในขั้น
เงินได้เดียวกัน และขั้นเงินได้สุทธิ 500,001 - 750,000 บาท มีผใู ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนประมาณร้อยละ 67
ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ น ขั้ น เงิ น ไ ด้ เดี ย ว กั น โ ด ย ขั้ น เงิ น ไ ด้ สุ ท ธิ 0 - 1 5 0 ,0 0 0
บาท มี ผู ้ใ ช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นเพี ย งร้ อ ยละ 6.72 ของกลุ่ ม ตัว อย่า งในขั้น เงิ น ได้เดี ย วกัน ซึ่ งอาจตั้ง
ข้อสั งเกตได้ว่าผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ 0 – 150,000 บาท ใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนเบี้ ยประกัน ชี วิตค่ อนข้างน้อย
เนื่ องจากผูม้ ีเงินได้สุทธิ ในช่ วงชั้นนี้ ไม่มีเงิ นเพียงพอที่จะซื้ อประกันชี วิต หรื ออาจพิจารณาแล้ว เห็ นว่า
ภาระภาษี ข องตนเองไม่ ม าก การซื้ อ ประกัน ชี วิ ต เพื่ อ น ามาหั ก ลดหย่อ นภาระภาษี อ าจไม่ คุ ้ม ค่ า
ในภาพรวมผูท้ ี่ มีเงิ นได้สูงได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิ หักลดหย่อนเบี้ ยประกันชี วิตมากกว่าผูท้ ี่มี
เงินได้ต่า
ส าหรั บ การใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อ นเบี้ ย ประกัน ชี วิตแบบบ านาญ มี ผู ใ้ ช้สิ ท ธิ
หักลดหย่อนเพี ยงร้ อยละ 0.32 ของกลุ่ มตัวอย่าง ผูท้ ี่ มีเงิ นได้สุทธิ 1,000,001 - 2,00,000 บาท ใช้สิทธิ
หักลดหย่อนเฉลี่ยสู งสุ ดหรื อเท่ากับ 116,967 บาท รองลงมาคือผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาท และ
ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ 2,000,001-4,000,000 บาท ซึ่ งใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่อแบบเท่ากับ 104,130 และ
103,744 บาท ตามลาดับ หากพิจารณาร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ หกั ลดหย่อนดังกล่าวตามขั้นเงินได้จะพบว่า
ขั้นเงินได้สุทธิ 2,000,001 – 4,000,000 บาท มีผใู ้ ช้สิทธิ คิดเป็ นสัดส่ วนที่สูงที่สุดแต่คิดเป็ นเพียงร้อยละ
5.10 ในขณะที่ข้ นั เงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท มีผใู ้ ช้สิทธิ คิดเป็ นสัดส่ วนที่ต่าที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.04
เท่ า นั้น จะเห็ น ได้ว่า การให้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นรายการนี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ คนจานวนน้อ ยมากและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีเงินได้สูงมากกว่าผูม้ ีเงินได้ต่า
ภาพที่ 6- 4 ซึ่ งแสดงมู ลค่าการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ ยวกับ การออมของกลุ่ ม
ตัวอย่างตามขั้นเงินได้สุทธิ ช้ ี ให้เห็ นว่า กลุ่มผูม้ ีเงินได้สุทธิ 300,001 - 500,000 บาท มีมูลค่าการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนสู งสุ ด เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 92,661,300 บาท รองลงมาคือกลุ่มผูม้ ีเงินได้สุทธิ 150,001 300,000 บาท และกลุ่มผูม้ ี เงิ นได้สุทธิ 0 - 150,000 บาท ตามลาดับ โดยกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ มากกว่า 4
ล้านบาทมี การใช้สิท ธิ หักลดหย่อนค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ การออมประมาณ 9.57 ล้านบาทเท่านั้น โดยมี
รายละเอี ย ดมู ล ค่ าและร้ อยละของการหัก ลดหย่อนค่ าใช้จ่ายเกี่ ย วกับ การออมของกลุ่ ม ตัวอย่างตาม
รายการและตามขั้นเงินได้สุทธิ ตามตารางที่ 6- 9 ตารางที่ 6- 10 และตารางที่ 6- 11
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ภาพที่ 6- 4: มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกี่ยวกับการออมของกลุ่มตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิ

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

จากตารางที่ 6 - 9 ถึงตารางที่ 6 - 11 ซึ่ งแสดงมูลค่าและร้ อยละของการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนเกี่ยวกับการออมของกลุ่มตัวอย่างตามรายการและตามขั้นเงินได้สุทธิ จะเห็ นได้วา่ การใช้
สิ ทธหั ก ลดหย่ อ นเงิ น สะสมเข้ า กบข. การใช้ สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นการออมในกองทุ น ส ารอง
เลี้ ยงชี พ และการใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนเบี้ ย ประกัน ชี วิต มี ร้อยละของมู ล ค่ าการใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อน
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ขั้น เงิ น ได้ สุ ท ธิ สู ง ขึ้ นจนเท่ า กับ 500,000 บาท จากนั้ นร้ อ ยละของมู ล ค่ า การใช้ สิ ท ธิ
หักลดหย่อนลดลงเมื่อขั้นเงินได้สุทธิ สูงขึ้น
ในขณะที่ การใช้สิทธิ หักลดหย่อนเงิ นสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู และการใช้
สิ ทธิ หักลดหย่อนเงิ นสมทบที่ ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุ น ประกันสั งคมนั้นมี สัดส่ วนของของมู ลค่ า
การใช้สิทธิ หักลดหย่อนลดลงเมื่อขั้นเงินได้สุทธิ สูงขึ้น โดยผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท มีมูลค่า
การใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนคิ ดเป็ นร้ อยละ 81.46 และ 54.00 ตามล าดับ โดยเมื่ อเที ยบกับ สั ดส่ วนกลุ่ ม
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ตัวอย่างในขั้นเงิ นได้น้ ี ซ่ ึ งเท่ากับ ร้ อยละ 63.06 อาจถื อได้ว่าการให้สิ ท ธิ หักลดหย่อน 2 รายการนี้ ให้
ประโยชน์กบั ผูท้ ี่มีเงินได้ต่าและค่อนข้างเป็ นธรรม
ตารางที่ 6- 9: มูลค่ าและร้ อยละของการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม
ของกลุ่มตัวอย่ างตามรายการและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
รวม
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม (บาท)
กบข.
ค่ าสารองเลีย้ งชีพ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
6,658,310
22.92
13,613,040
14.47
7,948,490
27.36
15,345,640
16.31
8,364,210
28.79
16,972,110
18.03
4,902,160
16.87
15,123,800
16.07
1,043,340
3.59
11,035,310
11.73
139,440
0.48
13,921,210
14.79
4,573,940
4.86
3,524,220
3.74
29,055,950
100.00
94,109,270
100.00

ส่ วนการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเงิ นสะสมเข้ากองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ (RMF) และ
การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันคือ ร้อยละของมูลค่าการ
ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนในรายการนั้นมีการแกว่งขึ้นลงตามขั้นเงินได้ที่สูงขึ้น โดยมีร้อยละของมูลค่าการใช้
สิ ท ธิ หักลดหย่อนสู งที่ สุ ดในขั้นเงิ นได้สุ ทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.28 และ
35.26 สาหรับการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญตามลาดับ
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ตารางที่ 6- 10: มูลค่ าและร้ อยละของการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออมของ
กลุ่มตัวอย่ างตามรายการและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม (บาท)
ค่ าสงเคราะห์ ครู
ค่ าประกันสังคม
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
0-150,000
374,740
81.46 31,262,370
54.00
150,001-300,000
50,660
11.01 13,122,770
22.67
300,001-500,000
34,640
7.53
6,521,530
11.26
500,001-750,000
3,231,210
5.58
750,001-1,000,000
1,462,590
2.53
1,000,001-2,000,000
1,570,110
2.71
2,000,001-4,000,000
391,830
0.68
> 4,000,000
335,100
0.58
รวม
460,040 100.00 57,897,510
100.00
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 6- 11: มูลค่ าและร้ อยละของการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม
ของกลุ่มตัวอย่ างตามรายการและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)

มูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการออม (บาท)
RMF
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ (บานาญ)
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
0-150,000
189,710
0.40
24,683,840
11.66
116,130
1.75
150,001-300,000
1,671,880
3.56
50,703,650
23.95
540,550
8.15
300,001-500,000
6,592,600
14.03
52,900,820
24.98 1,275,390
19.22
500,001-750,000
7,951,600
16.93
37,791,870
17.85
682,340
10.28
750,001-1,000,000
7,035,810
14.98
18,524,800
8.75 1,058,530
15.95
1,000,001-2,000,000 12,817,050
27.28
20,743,020
9.80 2,339,330
35.26
2,000,001-4,000,000
6,702,130
14.27
4,806,740
2.27
518,720
7.82
> 4,000,000
4,017,980
8.55
1,586,140
0.75
104,130
1.57
รวม
46,978,760 100.00 211,740,880 100.00 6,635,120 100.00
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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6.2.6 การใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการลงทุนของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างมี ก ารใช้สิ ทธิ ล ดหย่อนเกี่ ยวกับ การลงทุ นเพียงร้อยละ 3.42 ของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู ้ที่ มี เงิ น ได้สุ ทธิ 0 - 150,000 บาท ใช้ สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นเกี่ ย วกั บ การลงทุ น เฉลี่ ย
ต่อแบบฯ ต่ าที่ สุ ด หรื อเท่ ากับ 29,781 บาท ในขณะที่ ผูท้ ี่ มี เงิ นได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 4 ล้านบาท ใช้สิ ท ธิ
หักลดหย่อนเกี่ ยวกับการลงทุ นเฉลี่ ยต่อแบบฯ สู งที่ สุด หรื อเท่ากับ 447,188 บาท และหากพิ จารณา
มู ล ค่าการใช้สิ ท ธิ หักค่ าลดหย่อนดังกล่ าว ผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ 1,000,001 - 2,000,000 บาทมี ก ารใช้สิ ทธิ
หักลดหย่อนเกี่ ยวกับการลงทุ นเป็ นมู ลค่าสู งที่สุ ด คิดเป็ นเงิ นประมาณ 32.9 ล้านบาท หรื อประมาณ
ร้อยละ 29.81 ของมูลค่าการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ ยวกับการลงทุน รองลงมาคือกลุ่มผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ
500,001 – 750,000 บาท และกลุ่มผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ 2,000,001- 4,000,000 บาท โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ
หักลดหย่อนนี้ ประมาณ 20.70 และ 16.45 ล้านบาท ตามลาดับ และคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.75 และ 14.90
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 - 12
ตารางที่ 6- 12: มูลค่ าและร้ อยละของการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการลงทุน ค่ าเฉลี่ย
การใช้ สิทธิหักลดหย่ อนต่ อแบบฯ จานวนและร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
ตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)

การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการลงทุน (บาท)
มูลค่ า
การใช้ สิทธิ
ผู้ใช้ สิทธิ
บาท
416,930

0-150,000
4,017,180
150,001-300,000
12,338,850
300,001-500,000
20,696,330
500,001-750,000
16,418,020
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000 32,905,610
2,000,001-4,000,000 16,455,000
7,155,000
> 4,000,000
110,402,920
รวม
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ร้ อยละ
0.38

เฉลีย่ (บาท)
29,781

จานวน (คน)
14

ร้ อยละ
0.09

3.64

40,992

98

2.24

11.18

70,913

174

7.10

18.75

100,468

206

16.34

14.87

135,686

121

27.25

29.81

194,708

169

39.76

14.90

357,717

46

46.94

6.48

447,188

16

23.53

100.00

130,809.15

844

3.42
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6.2.7 การใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการบริจาคของกลุ่มตัวอย่ าง
จากตารางที่ 6- 13 ซึ่ งแสดงรายละเอี ย ดการใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ
การบริ จาคเฉลี่ยต่อแบบฯ ของกลุ่มตัวอย่างตามขั้นเงินได้สุทธิ และตารางที่ 6 - 14 ซึ่ งแสดงจานวน
และร้อยละของผูใ้ ช้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ ยวกับการบริ จาคของกลุ่มตัวอย่างตามรายการและตามขั้น
เงินได้สุทธิ พบว่า การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับเงินได้สุทธิ
ที่ เพิ่ มขึ้ น โดยในการหักลดหย่อนบริ จาคเพื่ อการศึ กษาหรื อการกี ฬ า ผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ 2,000,001 4,000,000 บาท มีการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเฉลี่ยสู งที่สุดอยูท่ ี่ 63,428 บาท ในขณะที่ ผูม้ ีเงินได้สุทธิ 0
- 150,000 บาท ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเฉลี่ยต่าที่สุดอยูท่ ี่ 8,201 บาท โดยมีสัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ ดงั กล่าวใน
ขั้นเงิ นได้เดี ยวกันคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.82 และ 0.12 ตามลาดับ ส่ วนการใช้สิท ธิ หักลดหย่อนบริ จาค
ทัว่ ไป ผูม้ ีเงินได้สุทธิ มากกว่า 4 ล้านบาทมีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ยสู งที่สุดอยูท่ ี่ 118,984 บาท
ในขณะที่ ผูม้ ีเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาทใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่ าที่สุดอยู่ที่ 4,637 บาท และมี
สัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ ดงั กล่าวในขั้นเงินได้เดี ยวกันคิดเป็ นร้อยละ 29.41 และ 0.74 ตามลาดับ จะเห็ นได้
ว่าการให้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่มีเงิ นได้สูงมากกว่าผูท้ ี่มีเงินได้
น้อยอย่างเห็นได้ชดั
ตารางที่ 6- 13: รายละเอียดการใช้ สิทธิหักลดหย่อนเกีย่ วกับการบริจาคเฉลีย่ ต่ อแบบฯ
ของกลุ่มตัวอย่ างตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

การหักลดหย่อนเกีย่ วกับการบริจาคเฉลีย่ (บาท)
บริจาคเพื่อการศึกษาหรื อกีฬา
บริจาคทัว่ ไป
8,201
4,637
9,487
8,243
12,189
14,136
18,565
17,929
12,307
24,350
27,050
35,107
63,428
86,605
56,500
118,984
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ตารางที่ 6- 14: จานวนและร้ อยละของผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการบริจาคของกลุ่ม
ตัวอย่ างตามรายการหักลดหย่ อนและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการบริจาค

ขั้นเงินได้ สุทธิ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
รวม

บริจาคเพื่อการศึกษาหรื อกีฬา
จานวน (คน)
ร้ อยละ

บริจาคทัว่ ไป
จานวน (คน) ร้ อยละ

18

0.12

115

0.74

58

1.33

508

11.63

80

3.26

528

21.53

61

4.84

430

34.10

18

4.05

185

41.67

34

8.00

223

52.47

8

8.16

45

45.92

6

8.82

20

29.41

283

1.15

2,054

0.74

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ภาพที่ 6- 5 ซึ่ งแสดงมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคของกลุ่มตัวอย่าง
ตามขั้นเงิ น ได้สุ ท ธิ ช้ ี ให้ เห็ น ว่า กลุ่ ม ผูม้ ี เงิ นได้สุ ท ธิ 500,001 - 750,000 บาท มี มู ล ค่าการใช้สิ ท ธิ หัก
ลดหย่อนสู งสุ ด เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 8,842,050 บาท รองลงมาคื อกลุ่ ม ผูม้ ี เงิ น ได้สุ ท ธิ 1,000,001
- 2,000,000 บาท และกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ 300,001 - 500,000 บาท ตามลาดับ โดยกลุ่มผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ
0 - 150,000 บาท มีการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคเพียง 680,840 บาทเท่านั้น
เมื่ อ พิ จ ารณามู ล ค่ า การใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การบริ จ าคเป็ นร้ อ ยละเพื่ อ ดู
ความเป็ นธรรมในการใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นตามขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ จะเห็ น ได้ ว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งในขั้น
เงิ นได้สุ ท ธิ 0 - 150,000 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 63.06 ของกลุ่ ม ตัวอย่าง มี ก ารใช้สิ ท ธิ หักลดหย่อน
เกี่ ยวกับการบริ จาครวม การใช้สิ ทธิ หักลดหย่อนการบริ จาคเพื่ อการศึ กษาหรื อกี ฬา และการใช้สิท ธิ
หักลดหย่อนการบริ จาคทัว่ ไป เพียงร้อยละ 1.57 3.08 และ 1.38 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มผูม้ ีเงินได้สุทธิ
500,001 - 750,000 บาท มี จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.11 ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้ใ ช้ สิ ท ธิ
หักลดหย่อนเกี่ ยวกับการบริ จาครวม การใช้สิทธิ หักลดหย่อนการบริ จาคเพื่อการศึกษาหรื อกี ฬา และ
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การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนการบริ จาคทัว่ ไป สู งถึงร้อยละ 20.42 23.63 และ 20.02 ตามลาดับ และกลุ่มผูม้ ี
เงิ นได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 4 ล้านบาท ได้ใช้สิ ท ธิ หัก ลดหย่อนเกี่ ยวกับ การบริ จาครวมคิ ดเป็ นร้ อยละ 6.28
ซึ่ งถื อ ได้ ว่ า เป็ นสั ด ส่ วนมู ล ค่ า การใช้ สิ ทธิ ที่ สู งมากส าห รั บ ตั ว อย่ า งของขั้ นเงิ น ได้ สุ ทธิ นี้
ที่มีเพียงร้ อยละ 0.28 เท่านั้น โดยมี รายละเอียดมูลค่าและร้ อยละของการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ ยวกับ
การบริ จาคตามรายการและตามขั้นเงินได้สุทธิ ตามตารางที่ 6- 15
ภาพที่ 6- 5: แสดงมูลค่ าการใช้ สิทธิหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการบริจาคของกลุ่มตัวอย่ าง
ตามขั้นเงินได้ สุทธิ

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 6- 15: แสดงมูลค่ าและร้ อยละของการหักลดหย่ อนเกีย่ วกับการบริจาคของกลุ่มตัวอย่ างตาม
รายการและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)

0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000
รวม

มูลค่ าการหักลดหย่อนเกีย่ วกับการบริจาค (บาท)
บริจาคเพื่อการศึกษา
บริจาคทัว่ ไป
รวม
หรื อกีฬา
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
147,610

3.08

533,230

1.38

680,840

1.57

550,230

11.48

4,187,470

10.88

4,737,700

10.94

975,140

20.34

7,463,670

19.38

8,438,810

19.49

1,132,440

23.63

7,709,610

20.02

8,842,050

20.42

221,530

4.62

4,504,830

11.70

4,726,360

10.92

919,690

19.19

7,828,830

20.33

8,748,520

20.21

507,420

10.59

3,897,210

10.12

4,404,630

10.17

339,000

7.07

2,379,670

6.18

2,718,670

6.28

4,793,060

100.00

38,504,520

100.00

43,297,580

100.00

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

6.2.8 ข้ อมูลสั ดส่ วนของค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่ อนประเภทต่ าง ๆ เทียบกับ
ค่ าเฉลีย่ เงินได้ พงึ ประเมินตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ตารางที่ 6-16 แสดงสัดส่ วนของค่าเฉลี่ยการใช้สิทธิ หักลดหย่อนประเภทต่าง
ๆ เทียบกับค่าเฉลี่ ยเงินได้พึงประเมินของผูเ้ สี ยภาษีตามขั้นเงิ นได้สุทธิ ชี้ ให้เห็ นว่า ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ ไม่
เกิ น 150,000 บาท มี ค่าเฉลี่ ยเงิ นได้พึงประเมิ นอยู่ที่ 150,277.41 บาท และมี การใช้สิทธิ ในการหักค่า
ลดหย่อนเกี่ยวกับครอบครัวสู งที่สุด รองลงมาคือค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการออม ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการลงทุน และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ตามลาดับ โดยเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนกับค่าเฉลี่ยเงินได้พึงประเมินจะคิด
เป็ นร้อยละ 134.07 51.21 25.48 19.82 และ 8.54 ตามลาดับ กรณี ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 150,000 บาท
มีสัดส่ วนดังกล่าวเป็ นร้อยละ 134.07 เนื่องจากผูเ้ สี ยภาษีมีสิทธิ หกั ลดหย่อนมากกว่าเงินได้พึงประเมิน
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ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ 150,000 - 300,000 บาท ยังคงใช้สิ ทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวสู งที่สุด รองลงมาคือ ค่าลดหย่อนที่เกี่ ยวกับการออม โดยใช้สิทธิ หักค่า
ลดหย่อนเกี่ ยวกับการลงทุนเป็ นอันดับที่ สาม ค่าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับดอกเบี้ ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
เป็ นอันดับสี่ และค่าลดหย่อนในการบริ จาคน้อยที่สุด โดยเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนกับ
ค่าเฉลี่ ยเงินได้พึงประเมินซึ่ งอยูท่ ี่402,826.84 บาท จะคิดเป็ นร้อยละ 48.14 40.46 10.18 8.43 และ 4.40
ตามลาดับ
ผูท้ ี่ มี เงิ น ได้สุ ท ธิ เกิ น 3 แสนบาท แต่ ไ ม่ เกิ น 2 ล้า นบาท มี ก ารใช้สิ ท ธิ หัก ค่ า
ลดหย่อนเกี่ ยวกับ การออมสู ง ที่ สุ ด และมี ก ารใช้สิ ท ธิ ในการหัก ค่ าลดหย่อนที่ เกี่ ย วกับ ค่ าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมากกว่าการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการลงทุน และสาหรับผูท้ ี่มีเงินได้มากกว่า 1 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ หกั ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคมากกว่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน
ดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่ผทู ้ ี่มีเงินได้สุทธิ เกิ น 2 ล้านบาท ยังคงใช้สิทธิ ในการหักค่า
ลดหย่อนเกี่ยวกับการออมสู งที่สุด และใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการลงทุนรองลงมาโดย
มีการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาคเป็ นอันดับที่สาม และมีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามประเภทค่าลดหย่อน จะเห็ นได้ว่าสัดส่ วนของค่าเฉลี่ ยการใช้
สิ ทธิ หกั ลดหย่อนเทียบกับค่าเฉลี่ยเงินได้พึงประเมินลดลงเมื่อขั้นเงินได้สุทธิ เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า ในภาพรวมการให้สิทธิ หกั ลดหย่อนแต่ละประเภทมิได้มีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่มีเงิน
ได้พึงประเมินสู งมากกว่าผูม้ ีรายได้ต่า นอกจากนี้ ความแตกต่างของอัตราส่ วนดังกล่าวตามประเภทค่า
ลดหย่อนของผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท และผูม้ ีเงินได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท จะสู งกว่า
ความแตกต่างของอัตราส่ วนดังกล่าวของผูม้ ีเงิ นได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท และผูม้ ีเงินได้สุทธิ
300,001 – 500,000 บาท อยูม่ ากซึ่ งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มผูม้ ีเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาทมีแรงจูงใจ
ที่จะใช้สิทธิหกั ลดหย่อนเพิ่มขึ้นหากมีศกั ยภาพเพื่อที่จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
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ตารางที่ 6- 16: แสดงสั ดส่ วนของค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่อนประเภทต่ าง ๆ เทียบกับค่ าเฉลีย่
เงินได้ พงึ ประเมินของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,000

ค่ าเฉลีย่ เงินได้
ค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่ อนประเภทต่ าง ๆ
พึงประเมิน
เทียบกับค่ าเฉลีย่ เงินได้ พงึ ประเมิน (ร้ อยละ)
(บาท)
ครอบครัว ดอกเบีย้ เงินกู้ การออม การลงทุน บริจาค
150,277.41
134.07
25.48
51.21
19.82
8.54
402,826.84
48.14
8.43
40.46
10.18
4.40
668,289.23
29.38
5.72
36.06
10.61
3.94
931,987.28
21.40
4.85
31.45
10.78
3.92
1,338,464.64
14.68
4.28
28.31
10.14
2.74
2,083,511.18
9.45
2.90
20.72
9.35
2.98
4,904,326.02
2.78
1.52
11.03
7.29
3.06
7,660,767.79
1.65
1.08
10.03
5.84
2.29

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง
และพฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยรวม ปี 2555 คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาตารางที่ 6- 17 ซึ่ ง
แสดงสัดส่ วนของค่าเฉลี่ ยการใช้สิทธิ หักลดหย่อนประเภทต่าง ๆ เทียบกับค่าเฉลี่ ยเงิ นได้พึงประเมิ น
ของผูเ้ สี ยภาษีตามขั้นเงิ นได้สุทธิ โดยใช้ขอ้ มูลผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยรวม ปี 2555 พบว่า
ในการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว อัตราส่ วนดังกล่าวมีขนาดเล็กลงเมื่อขั้นเงิน
ได้สุทธิ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อใช้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง แต่อตั ราส่ วนมีขนาดเล็กกว่ามาก ในขณะที่การใช้
สิ ทธิ หักลดหย่อนประเภทอื่ น ๆ ได้แก่การใช้สิทธิ หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงิ นกูเ้ พื่อซื้ ออสังหาริ มทรั พย์
การใช้สิทธิ หักลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับการออม การใช้สิทธิ หักลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับการลงทุน และการใช้
สิ ทธิ หกั ลดหย่อนที่เกี่ยวกับการบริ จาคอัตราส่ วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามขั้นเงินได้สุทธิ ประมาณ 5 -6 ขั้น
แล้วแต่ประเภทของการใช้สิทธิ หักลดหย่อนก่อนที่ จะลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการจากัดวงเงิ นสู งสุ ดที่
สามารถใช้สิทธิ หักลดหย่อนได้ จะเห็ นได้วา่ แนวโน้มของอัตราส่ วนดังกล่าวซึ่ งได้จากการใช้ขอ้ มูลผู ้
เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2555 มีความแตกต่างจากแนวโน้มของอัตราส่ วนเดี ยวกันที่ได้รับจาก
การใช้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างมากและมีขนาดของอัตราส่ วนที่เล็กกว่ามาก หากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
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ได้ม าจากวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งที่ ถู ก ต้อ ง อัต ราส่ วนที่ ไ ด้จากการใช้ ข ้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่า งน่ า จะมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อมากกว่าอัตราส่ วนที่ ได้รับจากการใช้ขอ้ มูลผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ปี 2555 ซึ่ งเป็ นข้อมูลเฉลี่ยของ
ประชากรทั้งหมดในปี นั้น
ตารางที่ 6- 17: แสดงสั ดส่ วนของค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่อนประเภทต่ าง ๆ เทียบกับค่ าเฉลีย่ เงินได้
พึงประเมินของผู้เสี ยภาษีตามขั้นเงินได้ สุทธิ (ข้ อมูลผู้เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยรวม ปี 2555)
ขั้นเงินได้ สุทธิ
(บาท)

ค่ าเฉลีย่ เงินได้
ค่ าเฉลีย่ การใช้ สิทธิหักลดหย่ อนประเภทต่ าง ๆ
พึงประเมิน
เทียบกับค่ าเฉลีย่ เงินได้ พงึ ประเมิน (ร้ อยละ)
(บาท)
ครอบครัว ดอกเบีย้ เงินกู้ การออม การลงทุน
0-150,000
149,794.75
20.98
0.417
3.21
0.03
150,001-300,000
433,301.36
8.37
1.187
6.22
0.30
300,001-500,000
667,688.12
5.63
1.547
7.87
0.97
500,001-750,000
967,112.54
3.98
1.586
9.28
2.15
750,001-1,000,000
1,396,920.68
2.82
1.479
8.70
3.17
1,000,001-2,000,000 2,142,912.91
1.84
1.096
7.53
3.94
2,000,001-4,000,000 4,113,196.86
0.91
0.487
4.76
3.57
> 4,000,000
11,459,753.14
0.30
0.093
2.08
1.20

บริจาค
0.02
0.20
0.42
0.66
0.79
0.92
0.84
0.75

ที่มา: คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

6.3 ดัชนีทใี่ ช้ ในการประเมินความก้าวหน้ าของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งข้อมูลตามประเภทแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาสาหรั บ
ผูม้ ีเงินได้กรณี ทว่ั ไป (ภ.ง.ด. 90) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผูม้ ีเงินได้จาก
การจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่ งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด. 91) เนื่ องจากมีประเภท
เงินได้ และอนุ ญาตให้หักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน และกรณี ภ.ง.ด. 90 มี วิธีการคานวณภาษี 2 วิธี ได้แก่
การค านวณภาษี จากฐานเงิ น ได้สุ ทธิ (Net Income) และการคานวณภาษี จากฐานเงิ นได้พึ งประเมิ น
(Gross Income) แต่เนื่ องจากวิธี Gross Income เป็ นวิธีการคานวณภาษีในอัตราคงที่ในรู ปร้อยละ ซึ่ ง
มิได้สะท้อนความก้าวหน้าของระบบภาษีเงิ นได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงประเมินความก้าวหน้าโดยใช้ 4 ดัชนี
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เดียวกันกับบทที่ 5 จากข้อมูลเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น ได้แก่ 1. ภ.ง.ด. 90 (เฉพาะ Net Income) และ 2 ภ.ง.ด.
91 เพื่อให้สะท้อนลักษณะความก้าวหน้าของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แท้จริ ง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
6.3.1 กลุ่มตัวอย่ างทีย่ ื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 90 และเสี ยภาษีจากการคานวณโดยใช้ ฐาน
Net Income
มีจานวน 2,160 ตัวอย่าง พบว่าอัตราภาษีที่แท้จริ ง (Effective Tax Rate : ETR)
และเงิ น ได้พึ งประเมิ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยเมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่างมี เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น
เพิ่มขึ้นก็จะมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่ งสอดคล้องกับดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี
(API) ซึ่ งมีค่าพยากรณ์ (Fitted values) เป็ นบวก (ยกเว้นเงินได้พึงประเมินในช่ วง 1- 3 ล้านบาท) ดัชนี
ความก้าวหน้าของภาระภาษี (LP) มีค่ามากกว่า 1 (ยกเว้นเงินได้พึงประเมินในช่วง 1 - 3 ล้านบาท) และ
ดัชนี ความก้าวหน้าของเงิ นได้หลังหักภาษี (RIP) มีค่า Fitted Values น้อยกว่า 1 ตั้งแต่ช่วงระดับเงินได้
พึ งประเมิ นตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้ นไป ซึ่ งสรุ ป ได้ว่าระบบภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดามี ล ักษณะถดถอย
(Regressive) ในช่วงเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 1 – 4 ล้านบาท และมีลกั ษณะความก้าวหน้า (Progressive)
ตั้งแต่ระดับเงิ นได้พึงประเมิ น 4 ล้านบาทขึ้ นไป โดยมี ผลการวัดความก้าวหน้าของระบบภาษี เงิ นได้
แต่ละดัชนี ดังภาพที่ 6- 6
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ภาพที่ 6- 6: อัตราภาษีที่แท้จริง ดัชนีความก้าวหน้ าของอัตราภาษี ดัชนีความก้าวหน้ าของภาระภาษี
และดัชนีความก้าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษี

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

6.3.2 กลุ่มตัวอย่ างทีย่ ื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 91
มีจานวน 22,518 ตัวอย่าง พบว่า ETR และเงินได้พึงประเมินมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดี ยวกัน โดยเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีเงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นก็จะมีอตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
เช่ นกัน ดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี (API) มี ค่า Fitted Values เป็ นบวก และดัชนี ความก้าวหน้า
ของภาระภาษี (LP) มี ค่า Fitted values มากกว่า 1 (น้อยกว่า 1 ในช่ วงระดับเงิ นได้พึงประเมิ นตั้งแต่ 4
ล้านบาทขึ้ นไป) และดัชนี ความก้าวหน้าของเงิ นได้หลังหักภาษี (RIP) มี ค่า Fitted Values น้อยกว่า 1
(ติดลบ) ซึ่ งเป็ นลักษณะภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า (Progressive) โดยมีผลการวัดความก้าวหน้าของระบบ
ภาษีเงินได้แต่ละดัชนี ดังภาพที่ 6- 7
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ภาพที่ 6- 7: อัตราภาษีที่แท้จริง ดัชนีความก้าวหน้ าของอัตราภาษี ดัชนีความก้าวหน้ าของภาระภาษี
และดัชนีความก้าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษี

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

บทที่ 7
แบบจาลองและผลการวิเคราะห์
7.1 แบบจาลองเศรษฐมิติ
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษีในการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในแต่ละรายการ
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองเศรษฐมิติมาใช้กบั ข้อมูลตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปี 2555 โดยคณะผูว้ จิ ยั ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนในแต่
ละรายการเมื่อเงินได้พึงประเมินของผูเ้ สี ยภาษีเพิ่มขึ้น โดยคณะผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบของสมการเพื่ออธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

โดย Allowancei คือ ค่าลดหย่อนประเภทที่ทาการศึกษา
Assessable incomej คือ เงินได้พึงประเมิน
Other allowances คือ ค่าลดหย่อนประเภทอื่น
Taxpayer status คือ สถานะของผูเ้ สี ยภาษี
7.1.1 เงินได้ พงึ ประเมิน
การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่าการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในแต่ละรายการ
เมื่อเงิ นได้พึงประเมินของผูเ้ สี ยภาษีเพิ่มขึ้น ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีที่ว่าอุปสงค์ของการลงทุนและการทา
ประกันจะเพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่ งในกรณี ของการหักค่าลดหย่อน ผลตอบแทนที่ผเู ้ สี ยภาษี
ได้รับ คือ ภาษีที่ตอ้ งชาระลดลง ซึ่ งตัวแปรที่สามารถสะท้อนจานวนภาษีคือเงินได้ เมื่อผูเ้ สี ยภาษีมีเงิน
ได้เพิ่มขึ้นภาระภาษีก็จะสู งขึ้น ทาให้ผเู ้ สี ยภาษีเกิดแรงจูงใจในการใช้จ่ายเพิ่มในรายการที่สามารถนามา
ลดหย่อนภาษีได้
ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนปกติจะใช้ตวั
แปรเงินได้พึงประเมินเป็ นตัวแปรหลักในการอธิ บาย แต่เนื่องจากข้อมูลตัวอย่างที่นามาใช้วิเคราะห์เป็ น
ข้อมูลที่ประกอบด้วยเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรั ษฎากร ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นได้
ทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ 1) เงินได้เนื่ องจากการจ้างแรงงาน (ตามมาตรา 40 (1)) 2) เงิ นได้เนื่ องจาก
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หน้าที่ หรื อตาแหน่ งงานที่ ท า หรื อจากการรั บท างานให้ (ตามมาตรา 40 (2)) 3) ค่ าแห่ งกู๊ดวิล ล์ ค่าแห่ ง
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น เงิ นปี หรื อเงินได้ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อันได้มาจากพินยั กรรม นิ ติกรรม
อย่างอื่ นหรื อคาพิ พ ากษาของศาล (ตามมาตรา 40 (3)) 4) เงินได้ที่ เป็ นดอกเบี้ ย หรื อเงิ นปั นผล (ตาม
มาตรา 40 (4)) 5) เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่ องจากการให้เช่ าทรัพย์สิน (ตามมาตรา 40 (5)) 6)
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (ตามมาตรา 40 (6)) 7) เงินได้จากการรับเหมา (ตามมาตรา 40 (7)) และ 8) เงินได้
จากธุ รกิ จการพาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง หรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง
(7) แล้ว (ตามมาตรา 40 (8)) ซึ่ งเงินได้ท้ งั 8 ประเภทดังกล่าว กฎหมายได้กาหนดให้มีการหักค่าใช้จ่าย
ก่อนที่จะนามาหักค่าลดหย่อนแตกต่างกันไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7- 1
ตารางที่ 7- 1: สรุ ปการหักค่ าใช้ จ่ายในเงินได้ แต่ ละประเภท
เงินได้ พงึ ประเมิน

หักเป็ นการเหมาในอัตรา

ประเภทที่ 1



ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8

หักตามความจาเป็ น
และสมควร

ร้อยละ 50
ไม่เกิน 100,000 บาท

ร้อยละ 50
ไม่เกิน 100,000 บาท
(เฉพาะค่ากู๊ดวิลส์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น)
ไม่ให้หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ร้อยละ10 - 30 แล้วแต่กรณี
ร้อยละ 30 หรื อ ร้อยละ 60 แล้วแต่กรณี
ร้อยละ 60
ร้อยละ 40 หรื อร้อยละ 60

ที่มา: รวบรวมโดยผูค้ ณะผูว้ จิ ยั










141

เมื่ อพิจารณาถึ งความแตกต่างของค่าใช้จ่ายซึ่ งกฎหมายอนุ ญาตให้หักก่อนที่จะ
นามาหักค่าลดหย่อนแตกต่างกันไป คณะผูว้ ิจยั จึงใช้ตวั แปรเงินได้พึงประเมินและเงินได้พึงประเมิน
หลังหักค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเป็ นตัวแปรหลักใน
การอธิ บาย โดยตัวแปรเงินได้พึงประเมินและเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายมีค่าคาดหวังเป็ นบวก
7.1.2 การหักลดหย่อนภาษี
ในการวิเคราะห์ ด้วยแบบจาลองเศรษฐมิ ติน้ ี คณะผูว้ ิจยั นาเฉพาะข้อมู ลการหัก
ลดหย่อนที่กฎหมายอนุญาตให้นามาหักออกจากเงินได้พึงประเมินได้ตามจริ งแต่ไม่เกินเพดานที่กาหนด
ไว้ในกฎหมาย ได้แก่ 1) ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดา 2) ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ 3) เงิน
สะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) 4) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ 5) เงิน
สะสมเข้ากองทุ นสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน 6) เงิ นสมทบที่ ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้า
กองทุนประกันสังคม 7) ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) 8) เบี้ยประกันชีวติ 9)
เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ 10) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) 11) เงินบริ จาค
สนับสนุนการศึกษา การกีฬา อื่น ๆ และ 12) เงินบริ จาคอื่น ๆ
ส่ วนการหักลดหย่อนที่ กฎหมายกาหนดให้นามาหักออกจากเงินได้พึงประเมิ น
เป็ นจานวนคงที่ การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปรไปตามพฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษี แต่
เป็ นไปตามสถานะของผูเ้ สี ยภาษี และจานวนเงินที่ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนของผูเ้ สี ยภาษีแต่ละรายจะมีแค่
ไม่ ใ ช้สิ ท ธิ ห รื อ ใช้สิ ท ธิ ไ ด้เต็ ม จ านวนที่ ก ฎหมายก าหนดเท่ า นั้น ดัง นั้น คณะผู ว้ ิ จยั จึ ง ไม่ น าการหั ก
ลดหย่อนในกลุ่ มนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์ พฤติ กรรมของผูเ้ สี ยภาษี ในการใช้สิทธิ หักลดหย่อนโดยใช้
แบบจาลองเศรษฐมิติ การหักลดหย่อนในกลุ่มนี้ ได้แก่ 1) ค่าลดหย่อนของผูม้ ีเงินได้ 30,000 บาท 2) ค่า
ลดหย่อนของคู่สมรส 30,000 บาท 3) ค่าลดหย่อนของบุตรที่ยงั ไม่ได้ศึกษา 15,000 บาท/คน และบุตรที่
กาลังศึกษา 17,000 บาท/คน 4) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงบิดามารดาคู่สมรสที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ซึ่ งมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ภาษี 30,000 บาท/คน 5) ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรื อคน
ทุพพลภาพ 60,000 บาท/คน นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ไม่นาการหักลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนการออม
แห่ งชาติมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษีในการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน เนื่องจากยังไม่มีการ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2555 จึงไม่มีขอ้ มูล
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เนื่ องจากการใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูเ้ สี ยภาษีจากัดด้วยรายได้ของผูเ้ สี ยภาษีรายนั้นๆ
นอกจากนั้น การใช้จ่ายเพื่อนามาลดหย่อนภาษียอ่ มถู กจากัดด้วยจานวนการใช้จ่ายเพื่อนามาลดหย่อน
ภาษีในรายการอื่น ๆ อีกด้วย
7.1.3 สถานะของผู้เสี ยภาษี
ตัว แปรสถานะของผู ้เสี ย ภาษี เป็ นตัว แปรที่ ใ ช้เป็ นตัว แปรควบคุ ม (Control
Variables) ทั้งนี้ จากข้อมูลตัวอย่างมีขอ้ มูลที่สามารถใช้เป็ นตัวแปรควบคุมได้ 3 ตัวแปร ได้แก่
1) สถานะโสด สมรส หรื อหม้าย
2) อัตราภาษีสูงสุ ดที่ผเู ้ สี ยภาษีตอ้ งชาระ โดยแบ่งออกตามขั้นเงินได้ที่จะต้องเสี ย
ภาษีในอัตราที่ต่างกันไป โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 7- 2
ตารางที่ 7- 2: บัญชี อตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เงินได้ สุทธิ
(บาท)
1 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 5,000,000
5,000,001 ขึ้นไป

ช่ วงเงินได้ สุทธิ
150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
2,000,000
-

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
ได้รับการยกเว้น
5
10
15
20
25
30
35

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

3) ภูมิลาเนาของผูเ้ สี ยภาษี โดยแบ่งแยกตามจังหวัดภูมิลาเนาของผูเ้ สี ยภาษี
ทั้งนี้ ตัวแปรควบคุมจะเป็ นดัวแปรซึ่ งเป็ นตัวแปรหุ่ น (Dummy Variables)
ในการ วิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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7.2 ผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ตามตารางที่
7- 3 และ 7- 4 พบว่าตัวแปรเงิ นได้พึงประเมิ นที่เหมาะสมที่ จะนามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์กบั การใช้
สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นนั้ นเป็ นเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หลัง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยพิ จ ารณาจากค่ า สถิ ติ Akaike
Information Criteria (AIC) และ Bayesian Information Criteria (BIC) ซึ่ งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ น
ว่า ตัวแปรเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ
ตัวแปรการลดหย่อนเกือบทุกประเภท ได้แก่ 1) ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ 2) เงิน
สะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ 3) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ 4) เงินสมทบ
ที่ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม 5) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุน RMF 6) เบี้ยประกันชี วิต
แบบบานาญ 7) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุ น LTF 8) เงิ นบริ จาคสนับสนุ นการศึกษา การกี ฬา อื่น ๆ
และ 9) เงิ น บริ จาคอื่ น ๆ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 กับ ตัวแปรเบี้ ย
ประกันชี วิต ส่ วนตัวแปรค่าเบี้ ยประกันสุ ขภาพบิ ดามารดาและเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรเงินได้พึงประเมิน
หลังหักค่าใช้จ่าย ส่ วนตัวแปรการลดหย่อนภาษี ในรายการอื่น ๆ ที่ พบว่ามีความสัมพันธ์ ที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติกบั ตัวแปรลดหย่อนภาษีที่เป็ นตัวแปรตาม ได้แก่ 1) กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว 2) เงินสะสมที่
จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชี พ 3) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ 4) เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ และ 5)
เบี้ยประกันชี วติ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โดยใช้สมการที่รวมตัวแปรหุ่นอัตราภาษีสูงสุ ด
ที่ผเู ้ สี ยภาษีตอ้ งชาระตามที่ปรากฏในตารางที่ 7-3 และ7 - 4 มาเปรี ยบเทียบกับสมการที่ไม่มีตวั แปรหุ่ น
อัตราภาษีสูงสุ ดที่ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งชาระตามที่ ปรากฏในตารางที่ 7-5 และ7 – 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์
พบว่าตัวแปรหุ่ นอัตราภาษีสูงสุ ดที่ผเู ้ สี ยภาษีตอ้ งชาระมี ความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปร
ตามและมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์กบั การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนนั้นเป็ นเงินได้พึง
ประเมิ นหลังหัก ค่าใช้จ่ายโดยพิ จารณาจากค่ าสถิ ติ Akaike Information Criteria (AIC) และ Bayesian
Information Criteria (BIC) อย่างไรก็ตาม พบว่าตัวแปรหุ่ นอัตราภาษีสูงสุ ดที่ผูเ้ สี ยภาษี ตอ้ งชาระส่ วน
ใหญ่มีค่าเป็ นบวก ยกเว้นผูท้ ี่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราที่สูงมากโดยเฉพาะผูเ้ สี ยภาษีในอัตราร้อยละ 35 มีค่า
เป็ นลบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจากัดวงเงินใช้สิทธิ ลดหย่อนมีผลให้ผใู ้ ช้สิทธิ ในกลุ่มดังกล่าวใช้สิทธิ
ลดหย่อนเต็มวงเงินแล้ว จึงมีผลให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นลบ นอกจากนี้ ยังพบว่า สถานะของผูเ้ สี ยภาษี
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(สมรสและหม้าย) มี ความสั ม พันธ์ ที่มี นัยสาคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรลดหย่อนภาษี ที่ เป็ นตัวแปรตาม
ในขณะที่ไม่พบว่าภูมิลาเนาของผูเ้ สี ยภาษีมีความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรลดหย่อนภาษี
ที่เป็ นตัวแปรตาม
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามพบว่า ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องการสะสม
เงินเพื่อใช้หลังเกษียณ ได้แก่ 1) เงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ 2) เงินสะสมที่จ่ายเข้า
กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ 3) เงิ น สะสมเข้า กองทุ น สงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน
4) เงิ น สมทบที่ ผู ้ป ระกัน ตนจ่ า ยเข้า กองทุ น ประกัน สั ง คม 5) กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ และ
6) เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ มีนยั สาคัญทางสถิติในทางลบกับตัวแปรอธิ บายที่เป็ นค่าลดหย่อนที่มี
ลักษณะเดี ยวกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการใช้สิทธิ ลดหย่อนสาหรับ 1) เงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้า ราชการ 2) เงิ น สะสมที่ จ่ายเข้ากองทุ น ส ารอง เลี้ ย งชี พ 3) เงิ น สะสมเข้ากองทุ น สงเคราะห์ ต าม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน 4) กองทุ นรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ และ 5) เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ
กาหนดให้ใช้สิ ท ธิ ล ดหย่อนรวมกันได้ในวงเงิ นไม่ เกิ น 500,000 บาท อี ก ทั้ง ค่ าลดหย่อนดังกล่ าวมี
ลักษณะเป็ นค่าลดหย่อนที่ ผูเ้ สี ยภาษีได้รับจากการลงทุน โดยผูเ้ สี ยภาษีจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนดังกล่าวในอนาคต ซึ่ งตามทฤษฎี การลงทุนระบุว่าหากความเสี่ ยงในการลงทุ นไม่เปลี่ ยนแปลง
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) จากการลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทใดเพิ่มขึ้นจะจูงใจ
ให้นัก ลงทุ น เคลื่ อนย้ายการลงทุ น จากสิ น ทรัพ ย์อื่น ไปยังสิ น ทรั พ ย์ป ระเภทนั้น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งลัก ษณะ
ดังกล่ าวสะท้อนให้เห็ น จากการที่ ตวั แปรในกลุ่ ม ดังกล่ าวมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติในทางลบกับ ตัวแปร
อธิ บายที่เป็ นค่าลดหย่อนที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ตัวแปรค่าลดหย่อน LTF และเบี้ยประกันชี วิตพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติในทางบวกกับค่าลดหย่อนอื่นที่เป็ นตัวแปรอธิ บายทุกตัว ในขณะที่ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับเงิ น
บริ จาคทั้งเงินบริ จาคสนับสนุ นการศึกษา การกีฬา อื่น ๆ และเงินบริ จาคอื่น ๆ นั้นมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ นทางบวกกับ RMF และ LTF และตัว แปรค่ า ลดหย่ อ นดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ยื ม ซื้ อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละค่ า เบี้ ย ประกัน สุ ข ภาพบิ ด ามารดามี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ในทางบวกกับ LTF และเบี้ยประกันชีวติ
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จากการวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยพหุคูณสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน กบข. จะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่าย เมื่อผูเ้ สี ยภาษีใช้สิทธิ หักลดหย่อน LTF และเบี้ยประกันชี วิตเพิ่มขึ้น ผูเ้ สี ยภาษีจะใช้สิทธิ หัก
ลดหย่อน กบข. เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ สี ยภาษีใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเพิ่มขึ้นในกรณี ของเงินสะสม
ที่ จ่ายเข้ากองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ RMF หรื อเบี้ ย ประกันชี วิตแบบบ านาญ ซึ่ งเป็ นการลดหย่อนที่ ถู ก
กาหนดให้ใช้สิทธิ ลดหย่อนรวมกันได้ในวงเงินไม่เกิ น 500,000 บาท ผูเ้ สี ยภาษีจะใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน
กบข. ลดลง
2) การใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นเงิ น สะสมที่ จ่ า ยเข้า กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ มี ล ัก ษณะ
เช่นเดียวกับการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน กบข.
3) การใช้สิทธิ หักลดหย่อน RMF และเบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญจะเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย เมื่อผูเ้ สี ยภาษีใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน LTF และเบี้ยประกันชีวิต
เพิ่มขึ้น ผูเ้ สี ยภาษีจะใช้สิทธิ หักลดหย่อน RMF และเบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
หากพิ จารณาผลของการใช้สิทธิ ในกลุ่ มการลดหย่อนที่ ถูกกาหนดให้ใช้สิทธิ ลดหย่อนรวมกันได้ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท พบว่า มีเพียงการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพเพิ่มขึ้นจะทาให้การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน RMF และเบี้ยประกันชีวติ แบบบานาญลดลง
4) การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน LTF ซึ่ งส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้สิทธิ จะเป็ นผูม้ ีรายได้สูง การใช้สิทธิ
ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของเงิ นได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย RMF เบี้ยประกันชี วิต และเบี้ย
ประกันชีวติ แบบบานาญ
5) การใช้สิ ท ธิ หั ก ลดหย่อ นดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยืม ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์และเงิ น สมทบที่
ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย
LTF และเบี้ยประกันชี วิต แต่การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์จะลดลงเมื่อ
การใช้สิทธิ หักลดหย่อน RMF และเบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญเพิ่มขึ้น ส่ วนการใช้สิทธิ หักลดหย่อน
เงิ นสมทบที่ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมจะลดลงเมื่อการใช้สิทธิ หักลดหย่อน RMF และ
เบี้ยประกันชีวติ เพิม่ ขึ้น
6) การใช้สิท ธิ หักลดหย่อนเงิ นบริ จาคอื่น ๆ ผูใ้ ช้สิทธิ จะเป็ นผูม้ ีรายได้สูงมากจะใช้
สิ ท ธิ ดัง กล่ า วเป็ นจานวนมาก การใช้สิ ท ธิ น้ ี จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามการเพิ่ ม ของเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น หลัง หั ก
ค่าใช้จ่าย LTF RMF และเบี้ยประกันชีวติ
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บทที่ 8
การจากัดการให้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อน
8.1 แนวทางการจากัดการให้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อน
แนวทางในการจากัดการให้สิทธิ หักค่าลดหย่อนมีอยู่หลายแนวทาง ทั้งการจากัดการ
ให้ สิ ท ธิ ค่ า ลดหย่อ นตามรายการ และการจ ากัด สิ ท ธิ ค่ า ลดหย่อ นวงรวม โดยการศึ ก ษาในครั้ งนี้
คณะผูว้ จิ ยั ได้ผลการศึกษาที่ได้วเิ คราะห์ในข้างต้น สามารถสรุ ป รายละเอียดได้ดงั นี้
8.1.1 แนวทางการจากัดการให้ สิทธิค่าลดหย่อนตามรายการ
ตามที่คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่คานวณภาษีที่ตอ้ งชาระตาม
ขั้น เงิ นได้สุ ท ธิ มี จานวน 24,677 ตัวอย่าง โดยแบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ ม ได้แก่ 1. ค่ าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผูเ้ สี ยภาษี (Family Related Allowances) ซึ่ งหลักการให้สิทธิ ในลักษณะนี้
เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพ และสร้างสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข็มแข็งให้แก่ ผูม้ ี เงิ นได้ 2. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม ซื้ ออสั งหาริ ม ทรั พ ย์ (Mortgage Interest
Allowances) เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ที่ อ ยู่อาศัย เป็ นของตนเอง 3. ค่ าลดหย่อนเกี่ ยวกับ การออม
(Saving Allowances) เพื่อส่ งเสริ มการออมของประชาชน และลดภาระของรัฐบาลที่จะต้องดู แลสังคม
ผูส้ ู งอายุ 4. ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Allowances) เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนผ่านกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว 5. ค่าลดหย่อนเกี่ ยวกับการบริ จาค (Donation Allowances) เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชน
ให้ความร่ วมมือหรื อมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเงินให้แก่โครงการหรื อกิจกรรมที่รัฐต้องการส่ งเสริ ม ดังที่
ได้กล่าวไปแล้วบทที่ 5 และบทที่ 6
ซึ่ งหากพิจารณาข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในบทที่ 6 กลุ่ม
1. การใช้สิทธิ หักลดหย่อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวอันประกอบด้วย การเลี้ ยงดู
บุตร เลี้ยงดูบิดามารดา เลี้ยงดูคนพิการ และประกันสุ ขภาพบิดามารดา มีอตั ราการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อน
เฉลี่ยต่อแบบฯไม่แตกต่างกันระหว่างผูม้ ีเงินได้สุทธิ ในแต่ละขั้น
2. การใช้สิทธิ หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ หากพิจารณาจากการ
ใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเฉลี่ยต่อแบบฯ จะพบว่า การใช้สิทธิ ระหว่างผูเ้ สี ยภาษีในแต่ละขั้นมีความแตกต่าง
กัน โดยการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ยต่อแบบฯ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามขั้นเงินได้สุทธิ โดยผูเ้ สี ยภาษีใน
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ขั้นเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า 4,000,000 บาท มีมูลค่าการใช้
สิ ทธิ ต่างกันถึงประมาณ 1 เท่า
3. ส าหรั บ การหั ก ค่ า ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การออม บางรายการลดหย่อ นมี ก ารจ ากัด
มูลค่าการใช้สิทธิ เป็ นร้อยละของเงินได้ และมีการกาหนดเพดานการใช้สิทธิ รวมกันทุกรายการต้องไม่
เกิ น 500,000 บาท โดยพบว่ า การใช้ สิ ทธิ หั ก ลดหย่ อ นในรายการ กบข. กองทุ น สงเคราะห์ ค รู
ประกันสังคม ไม่แตกต่างกันระหว่างผูม้ ีเงินได้สุทธิ ในแต่ละขั้น ส่ วนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (โดยผูเ้ สี ย
ภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า 4,000,000 บาท มีมูลค่า
การใช้สิทธิ ต่างกันถึ งประมาณ 42 เท่า) RMF (โดยผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงิ นได้สุทธิ 0-150,000 บาท และผู ้
เสี ย ภาษี ใ นขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 4,000,000 บาท มี มู ล ค่ าการใช้สิ ท ธิ ต่ างกัน ถึ งประมาณ 24 เท่ า )
ประกันชี วิต (โดยผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า
4,000,000 บาท มีมูลค่าการใช้สิทธิ ต่างกันถึงประมาณ 3 เท่า) และประกันชี วิตแบบบานาญ (โดยผูเ้ สี ย
ภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า 4,000,000 บาท มีมูลค่า
การใช้สิ ท ธิ ต่างกันถึ งประมาณ 5 เท่ า) ซึ่ งมี มูลค่ าการใช้สิ ท ธิ เฉลี่ ยแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่าง
ผูม้ ีเงินได้สุทธิ ในแต่ละขั้น
4. การใช้สิ ท ธิ ล ดหย่อนเกี่ ย วกับ การลงทุ น พบว่า หากพิ จารณาจากการใช้สิ ท ธิ หัก
ลดหย่อนเฉลี่ยต่อแบบฯ จะพบว่า การใช้สิทธิ ระหว่างผูเ้ สี ยภาษีในแต่ละขั้นมีความแตกต่างกัน โดยการ
ใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่อแบบฯ จะมีมูลค่าเพิ่ มขึ้ นตามขั้นเงิ นได้สุทธิ โดยผูเ้ สี ยภาษี ในขั้นเงิ นได้
สุ ท ธิ 0-150,000 บาท และผู เ้ สี ย ภาษี ใ นขั้น เงิ น ได้สุ ท ธิ ม ากกว่า 4,000,000 บาท มี มู ล ค่ า การใช้สิ ท ธิ
ต่างกันถึงประมาณ 15 เท่า
5. การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเกี่ยวกับการบริ จาค พบว่า หากพิจารณาจากการใช้สิทธิ หัก
ลดหย่อนเฉลี่ ย ต่ อแบบฯ จะพบว่า การใช้สิ ท ธิ บ ริ จาคทั่วไประหว่า งผู เ้ สี ย ภาษี ในแต่ ล ะขั้น มี ค วาม
แตกต่างกัน โดยการใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนเฉลี่ยต่อแบบฯ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามขั้นเงินได้สุทธิ โดยผูเ้ สี ย
ภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท และผูเ้ สี ยภาษีในขั้นเงินได้สุทธิ มากกว่า 4,000,000 บาท มีมูลค่า
การใช้สิทธิ ต่างกันถึงประมาณ 25 เท่า
ในภาพรวมการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่อแบบในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของไทย อาจสรุ ปได้ ดังนี้

156

1. มู ลค่าใช้สิทธิ หักค่าลดหย่อนมีความสัมพันธ์กบั ขั้นเงิ นได้สุทธิ ในทิศทางเดี ยวกัน
กล่าวคือ หากผูเ้ สี ยภาษีมีเงิ นได้สุทธิ เพิ่มขึ้นจะมีมูลค่าการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และส่ วนหนึ่ งเกิดจากการจากัดมูลค่าการใช้สิทธิ ลดหย่อนเป็ นร้อยละของ
เงินได้ของผูเ้ สี ยภาษี
2. มู ล ค่ า การใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นบางรายการไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ เงิ น ได้สุ ท ธิ
เนื่ องจากมีการกาหนดให้หกั ลดหย่อนเป็ นมูลค่าคงที่ เช่น ลดหย่อนบุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คน
พิการ เป็ นต้น
3. การกาหนดรายการลดหย่อนแต่ละรายการมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อ
จูงใจให้ประชาชนผูเ้ สี ยภาษี ดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่างที่ รัฐต้องการส่ งเสริ ม เช่ น การส่ งเสริ มสถาบัน
ครอบครัว การออม การลงทุน เป็ นต้น
4. การพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการค่าลดหย่อน และมูลค่าการ
ใช้สิทธิ ลดหย่อนนั้น ขึ้นอยูก่ บั หลักในการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น หากเห็ นว่าระบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาควรมีหน้าที่ในการสร้างความเป็ นธรรม (Equity) ก็ควรยกเลิกหรื อจากัดบางรายการลดหย่อนที่
เอื้ อประโยชน์ให้ผูม้ ีรายได้สูง ๆ (หรื อรายการลดหย่อนที่ บรรเทาภาระภาษี ให้ผูม้ ีรายได้มาก เสี ยภาษี
น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น) ซึ่ งอาจต้องแลกกับ (Trade Off) หลักการทางภาษีในเรื่ องความมีประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) รวมถึ งเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จอื่ น ๆ เช่ น ความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เป็ นต้น การมี
ข้อมู ล การประเมิ น ผลของรายการลดหย่อ นในแต่ ล ะรายการอยู่เสมอ เช่ น บรรลุ ตามวัต ถุ ป ระสงค์
หรื อไม่ ความมีประสิ ทธิ ภาพ การสู ญเสี ยรายได้ทางภาษี เป็ นต้น จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดรายการ
ลดหย่อ นที่ เหมาะสมกับ บริ บ ททางเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศไทยในแต่ ล ะช่ วงเวลาด้วย ณ
ขณะนั้น ๆ ด้วย
ผูว้ ิจ ัย เห็ น ว่า การจากัด การใช้สิ ท ธิ ค่ าลดหย่อนในระบบภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมที่
เหมาะสม ควรเป็ นการจากัดการใช้สิ ท ธิ โดยก าหนดเป็ นเพดานรวมสู งสุ ดของทุ ก รายการลดหย่อน
เนื่องจาก เป็ นการบิดเบือนการตัดสิ นใจของผูเ้ สี ยภาษีนอ้ ยที่สุด และยังคงไว้ซ่ ึงวัตถุประสงค์ด้ งั เดิมของ
แต่ละรายการลดหย่อน เพี ยงแต่ อาจไปลดทอนมู ลค่าการใช้สิ ทธิ หัก ลดหย่อนของแต่ล ะรายการ ซึ่ ง
ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความมี เหตุ มี ผ ล (Rational) ของผู ้เสี ยภาษี เอง ซึ่ งท าให้ ก ารใช้ สิ ทธิ หั ก ค่ า ลดหย่ อ นมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ลดการสู ญเสี ยรายได้ของรัฐ (Tax Expenditures) และสร้างความเป็ นธรรมในระบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ในกรณี ข องการหักค่ าลดหย่อนคณะผูว้ ิจยั เห็ นว่าแนวทางการจากัดการให้สิ ท ธิ ค่ า
ลดหย่อนตามรายการควรจะจากัดการหักค่าลดหย่อนสาหรับการลงทุ นมากที่ สุด สาหรับการบริ จาค
แม้วา่ จะมีมูลค่าการใช้สิทธิ แตกต่างมากกว่า แต่เนื่ องจากการให้ลดหย่อนการบริ จาคมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาล หากผูม้ ีเงินสุ ทธิ ในระดับสู งบริ จาคมากเท่าใดย่อมจะช่วยแบ่งเบาปั ญหาภาระ
สังคมและของรัฐบาลในการอุดหนุ นผ่านกลไกงบประมาณมากขึ้น นอกจากการจากัดมูลค่าของการให้
สิ ทธิ การลงทุนแล้ว เนื่องจากการสิ ทธิ การลดหย่อนสาหรับการลงทุนของไทยเป็ นรู ปแบบการลงทุนใน
ตลาดรอง ซึ่ งรั ฐอาจพิ จารณาแนวทางในประเทศ เช่ น สาธรณรัฐ สิ งคโปร์ ที่ ให้ การหักค่ าลดหย่อน
ส าหรั บ การลงทุ น ในหลายกรณี แต่ เป็ นลัก ษณะการลงทุ น โดยตรงเพื่ อส่ งเสริ ม กิ จการ SMEs และ
กิ จการ Start Up เป็ นต้น ส าหรั บ มู ล ค่ าของการหัก ลดหย่อน รู ป แบบวิธี ก ารที่ เหมาะสม ในรายการ
ดังกล่าวจะเป็ นเท่าใดเห็นว่าควรนาไปพิจารณาในการศึกษาในครั้งต่อไปในอนาคต
8.1.2 แนวทางการจากัดการให้ สิทธิค่าลดหย่อนวงรวม
แนวทางในการจากัดการให้ สิ ท ธิ หักค่ าลดหย่อนมี อยู่ห ลายแนวทาง ในทาง
ทฤษฎี (Beneman et. al (2011)) แนวทางที่ ดี ที่ สุ ด คื อ แนวทางที่ รั ฐ สามารถเลื อ กจ ากัด สิ ท ธิ หั ก ค่ า
ลดหย่อนเป็ นรายประเภทค่าลดหย่อน เพื่ อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในขณะนั้น ๆ
ดังที่กล่าวในข้างต้น
อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวมักจะถูกต่อต้านจากผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากการให้
สิ ทธิ ดงั กล่าวอยู่เดิ ม ทาให้การจากัดสิ ทธิ ทาได้ยาก ซึ่ งต่างจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ หักค่าลดหย่อน
เป็ นการทัว่ ไปฯ ซึ่งเป็ นมาตรการที่รัฐต่าง ๆ นามาใช้เนื่องจากเห็นว่าจะนาไปสู่ ความขัดแย้งน้อยกว่าการ
เลื อกจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อนประเภทใดประเภทหนึ่ ง วิธีการนี้ จะทาให้ระบบภาษีและนโยบายการ
ใช้จ่ายภาษีของรัฐดีข้ ึน แต่ในขณะเดียวกันก็จะทาให้การดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าสู งและ
ต่าลดลงในสัดส่ วนที่เท่าๆ กัน จากการพิจารณาถึงแนวทางการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนที่มีการศึกษาในบทที่
2 และบทที่ 4 แล้ ว คณะผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า แนวทางการจ ากัด สิ ท ธิ หั ก ค่ า ลดหย่ อ นวงรวมที่ ค วรน ามา
ประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยมี 2 แนวทาง ดังนี้
1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนด
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้ อยละที่กาหนดของจานวนเงิ น
หักค่าลดหย่อนต่อเงินได้พึงประเมิน
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การกาหนดวงเงินในการจากัดสิ ทธิ ในกรณี แรกและการกาหนดอัตราร้อยละใน
กรณี หลังเพื่อนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อระบบโครงสร้างภาษี จะพิจารณาจากข้อมูลการ
ใช้สิ ท ธิ ล ดหย่อ นภาษี ข องผูเ้ สี ย ภาษี จากข้อ มู ล ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2555 โดยในปี ดังกล่ าวผู เ้ สี ย ภาษี
สามารถใช้สิทธิ หักลดหย่อนได้สูงสุ ด 1,500,000 บาทและมีการใช้สิทธิ หักลดหย่อนเฉลี่ ยต่อรายอยู่ที่
อัตราประมาณร้ อยละ 20 ของรายเท่านั้นได้พึ งประเมิ น โดยวงเงิ นในการจากัดสิ ท ธิ จะก าหนดไว้ที่
1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท ส่ วนอัตราร้ อยละในการจากัดสิ ท ธิ จะก าหนดไว้ที่
อัตราร้อยละ 25 และ 20 ทั้งนี้ การกาหนดวงเงินจะมีผลกับผูเ้ สี ยภาษีที่มีรายได้สูง ส่ วนการกาหนดอัตรา
ร้ อ ยละจะมี ผ ลกับ ผู เ้ สี ย ภาษี ทุ ก ระดับ รายได้แ ต่ ผู ไ้ ด้รับ ผลกระทบจะมี เฉพาะกับ ผู ท้ ี่ ใ ช้สิ ท ธิ หั ก ค่ า
ลดหย่อนสู งกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเท่านั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลตัวอย่างที่นามาใช้วิเคราะห์เป็ นข้อมูลที่ประกอบด้วยเงินได้พึง
ประเมินทุกประเภทตามมาตรา 40 แห่ งประมวลรั ษฎากรประกอบด้วยเงิ นได้ท้ งั หมด 8 ประเภท ซึ่ ง
กฎหมายได้กาหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายก่อนที่จะนามาหักค่าลดหย่อนแตกต่างกันไป เมื่อพิจารณาถึ ง
ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายซึ่ งกฎหมายอนุ ญาตให้หักก่ อนที่ จะนามาหักค่าลดหย่อนแตกต่างกันไป
คณะผูว้ ิจยั จึ งแบ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ ม เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ การผลของการจากัดสิ ท ธิ หัก
ลดหย่อน โดย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 สาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
และ 2) ผูเ้ สี ยภาษี ที่ ยื่น ตามแบบ ภงด.91 ส าหรั บ ผูม้ ี เงิ นได้ท ั่วไป ซึ่ งการแยกดังกล่ าวจะช่ วยลดการ
บิดเบือนเนื่ องจากความแตกต่างของค่าใช้จ่ายซึ่ งกฎหมายอนุญาตให้หกั ซึ่ งจะส่ งผลต่อการคานวณดัชนี
เพื่อใช้วเิ คราะห์ผลกระทบแนวทางการจากัดสิ ทธิ หกั ค่าลดหย่อนต่อไป

8.2 การเปรียบเทียบแนวทางการจากัดการให้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อน
แนวทางการจากัดสิ ทธิ หกั ค่าลดหย่อนที่นามาทดลองกับข้อมูลตัวอย่างของผูเ้ สี ยภาษี
เงินได้บุคลธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 มีแนวทาง ดังนี้
1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท
3) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 500,000 บาท
4) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมิน
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5) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลกระทบต่อโครงสร้ างภาษี จากการใช้แนวทางการจากัด
การให้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ทั้ง 5 แนวทางข้างต้นจะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างภาษีซ่ ึ งคานวณจาก
ตัวอย่างการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ 1) ดัชนี อตั ราภาษีที่แท้จริ ง (Effective
tax rate) 2) ดั ช นี ความก้ า วหน้ า ของอั ต ราภาษี เงิ น ได้ (Average rate Progression Index) 3) ดั ช นี
ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ (Liability Progression Index) และ 4) ดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้
หลัง หั ก ภาษี (Residual income progression index) รวมทั้ง แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่
1) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 สาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน และ 2) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตาม
แบบ ภงด.91 สาหรับผูม้ ีเงิ นได้ทวั่ ไป ซึ่ งจะแสดงในแผนภูมิที่ 8 - 7 ถึงแผนภูมิที่ 8 - 8 โดยโครงสร้าง
ภาษีในปี 2555 จะแสดงโดยเส้นทึบสี ดา การจากัดสิ ทธิ ไม่เกิ นจานวนเงิ น 1,000,000 บาท แสดงโดย
เส้นประสี แดง การจากัดสิ ทธิ ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท แสดงโดยเส้นประสี น้ าเงิน การจากัดสิ ทธิ
ไม่เกิ นจานวนเงิน 500,000 บาท แสดงโดยเส้นประสี เขียว การจากัดสิ ทธิ ไม่เกิ นร้อยละ 25 ของเงินได้
พึ งประเมิ น แสดงโดยเส้ น สี แดง การจากัดสิ ท ธิ ไ ม่ เกิ น จานวนเงิ น 20 ของเงิ น ได้พึ งประเมิ น แสดง
โดยเส้นสี น้ าเงิน
8.2.1 ผลกระทบต่ อโครงสร้ างภาษีจากการใช้ แนวทางการจากัดการให้ สิทธิลดหย่อน
ภาษีสาหรับผู้เสี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90
8.2.1.1 ดัชนีอตั ราภาษีที่แท้จริ ง (Effective tax rate)
แผนภูมิที่ 8- 1 แสดงอัตราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่น
ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 เพิ่มสู งขึ้นจากร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 7 ตามเงินได้พึงประเมินที่สูงขึ้นจนถึงที่
ระดับ เงินได้พึงประเมินประมาณ 4,000,000 บาท เมื่ อเงิ นได้พึงประเมิ นสู งขึ้ นอี กอัตราภาษี ที่แท้จริ ง
เฉลี่ยกลับลดลงมาเป็ นร้อยละ 6 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 ที่ระดับ
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 4,000,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน
สู งกว่า 4,000,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราถดถอย
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แผนภูมิที่ 8- 1: อัตราภาษีที่แท้ จริงเฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีทยี่ ื่นตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ในปี 2555

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

การจ ากัด สิ ทธิ ไ ม่ เกิ น จ านวนเงิ น 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ
500,000 บาท อัตราภาษี ที่แท้จริ งเฉลี่ ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษี จะใกล้เคี ยงกัน โดยดัชนี เพิ่มสู งขึ้ นจาก
ระดับต่ ากว่าร้อยละ 1 เล็กน้อยเป็ นร้อยละ 8 ตามเงิ นได้พึงประเมิ นที่สูงขึ้น แล้วจึงลดลงเล็กน้อยเมื่อ
ระดับเงินได้พึงประเมินสู งกว่า 4,500,000 บาท ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้ จะทาให้ผเู ้ สี ยภาษีเสี ยภาษี
ในอัตราก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกิ นร้อยละ 20 ทาให้รูปแบบโครงสร้างอัตรา
ภาษีที่แท้จริ งมีโครงสร้างคล้ายกับในปี 2555 โดยจะเปลี่ยนแค่อตั ราภาษีซ่ ึ งเพิ่มสู งขึ้นจากต่ากว่าร้อยละ
1 เล็ ก น้อ ยเป็ นร้ อ ยละ 8 ตามเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ที่ สู ง ขึ้ น จนถึ ง ที่ ร ะดับ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ประมาณ
4,000,000 บาท เมื่ อเงิ นได้พึ งประเมิ น สู ง ขึ้ นอี ก อัตราภาษี ที่ แท้จริ ง เฉลี่ ยกลับ ลดลงมาเป็ นประมาณ
ร้อยละ 7 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าแนวทางการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกินร้อยละ 20 ทาให้ผูเ้ สี ยภาษีที่ระดับ
เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 4,000,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน
สู งกว่า 4,000,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราถดถอย ทั้งนี้ การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกิ นร้อยละ 25 ก็มีผล
คล้ายคลึงกันเพียงแต่อตั ราภาษีที่แท้จริ งจะต่าลงเล็กน้อย
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8.2.1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้ (Average rate Progression Index)
แผนภูมิที่ 8- 2: ดัชนีความก้ าวหน้ าของอัตราภาษีเงินได้ เฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ
ภ.ง.ด. 90 ในปี 2555

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

แผนภูมิที่ 8- 2 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงิ นได้เฉลี่ ยของ
ตัวอย่า งผู เ้ สี ย ภาษี ที่ ยื่น ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มี ค่ าเป็ นลบที่ ระดับ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ต่ า กว่า
ประมาณ 400,000 บาท เมื่อเงินได้พึงประเมินสู งขึ้นมีค่าเป็ นบวก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตาม
แบบ ภงด.90 ในปี 2555 ที่ ระดับ เงิ น ได้พึ งประเมิ น ไม่ เกิ น 4,000,000 บาท เสี ย ภาษี ในอัตราถดถอย
ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมินสู งกว่า 400,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า
รู ปแบบโครงสร้างความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยของการจากัด
สิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกินร้อยละ 25 และ 20 และการจากัดสิ ทธิ ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท 700,000
บาท และ 500,000 บาทมี ล ัก ษณะคล้ายกับ โครงสร้ างความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงิ นได้เฉลี่ ยของ
ตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 ซึ่ งทาให้ผเู ้ สี ยภาษีที่มีระดับเงินได้พึงประเมินไม่เกิน
4,000,000 บาท เสี ยภาษี ในอัตราถดถอย ส่ วนผูเ้ สี ยภาษี ที่ มีเงิ นได้พึ งประเมิ นสู งกว่า 4,000,000 บาท
เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า
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8.2.1.3 ดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ (Liability Progression Index)
แผนภูมิที่ 8- 3: ดัชนีความก้ าวหน้ าของภาระภาษีเงินได้ เฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ
ภ.ง.ด. 90 ในปี 2555

ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

แผนภูมิที่ 8- 3 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงิ นได้เฉลี่ ยของ
ตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มีค่าเป็ นต่ากว่า 1 ที่ระดับเงินได้พึงประเมินระหว่าง
ประมาณ 1 – 3 ล้านบาท ในขณะที่ภาระภาษีเฉลี่ยของผู เ้ สี ยภาษีที่ที่ระดับเงินได้พึงประเมินระหว่างต่ า
กว่าประมาณ 1 ล้านบาทและสู งกว่า 3.5 ล้านบาทมีลกั ษณะถดถอย
การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกิ นร้อยละ 25 และ 20 และการจากัดสิ ทธิ ไม่
เกิ น จ านวนเงิ น 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท ปรั บ ปรุ งให้ โ ครงสร้ า งดั ช นี
ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้เฉลี่ยดีข้ ึนเมื่อเทียบกับดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้เฉลี่ย
ของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 โดยช่ วงเงิ นได้พึงประเมิ นที่ โครงสร้ างดัชนี
ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินมีลกั ษณะถดถอยลดลงอยูท่ ี่ระหว่างประมาณ 1 – 2 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การจากัดสิ ท ธิ ล ดหย่อนไม่ เกิ น ร้ อยละ 25 และ 20 มี ค วามชันของกราฟในช่ วงระดับ เงิ นได้พึ ง
ประเมินสู งกว่าประมาณ 4 ล้านบาทต่ากว่าเมื่อเทียบกับความชันของกราฟดัชนี ความก้าวหน้าของภาระ
ภาษีเงินได้เฉลี่ยของการจากัดสิ ทธิ ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท
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8.2.1.4 ดัชนีความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี (Residual income progression index)
แผนภูมิที่ 8- 4: ดัชนีความก้าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษีของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีทยี่ ื่นตามแบบ
ภ.ง.ด. 90 ในปี 2555

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

แผนภูมิที่ 8- 4 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยของ
ตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มี ค่าสู งกว่า 1 ที่ระดับ เงิ นได้พึ งประเมิ นระหว่าง
ประมาณ 400,000 บาท ถึง 4.5 ล้านบาท และต่ากว่า 1 ที่ระดับรายได้อื่น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สี ยภาษีที่มี
รายได้สูงกว่า 400,000 บาทที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มีสัดส่ วนเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เมื่อมีเงินได้พึงประเมินสู งขึ้น ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่า 4.5 ล้านบาท มีสัดส่ วนเงินได้หลังหักภาษี เฉลี่ย
ลดลงมีเงินได้พึงประเมินลดลง
การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกินร้อยละ 25 และ 20 และส่ วนการจากัดสิ ทธิ
ไม่เกิ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท ไม่ได้ปรับปรุ งให้โครงสร้ างของ
เงิ นได้ห ลังหัก ภาษี มี ค วามก้าวหน้าเพิ่ ม ขึ้ นอย่างมี นัยส าคัญ เนื่ องจากดัช นี ที่ ได้จากการค านวณตาม
วิธีการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนทั้ง 5 วิธีดงั กล่าวยังมีลกั ษณะคล้ายกับโครงสร้างของดัชนี ความก้าวหน้าของ
เงินได้หลังหักภาษีของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555
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8.2.2 ผลกระทบต่ อโครงสร้ างภาษีจากการใช้ แนวทางการจากัดการให้ สิทธิลดหย่อน
ภาษีสาหรับผู้เสี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.91
8.2.2.1 ดัชนีอตั ราภาษีที่แท้จริ ง (Effective tax rate)
แผนภูมิที่ 8- 5 แสดงอัตราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่น
ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 0 ถึ งร้ อยละ 26 ตามเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ที่ สู ง ขึ้ น
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า
การจ ากัด สิ ทธิ ไ ม่ เกิ น จ านวนเงิ น 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ
500,000 บาท อัตราภาษี ที่แท้จริ งเฉลี่ ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษี จะใกล้เคี ยงกัน โดยเงินได้พึงประเมินที่
สู งขึ้นทาให้ดชั นี เพิ่มสู งขึ้นจากระดับร้อยละ 0 เป็ นประมาณร้อยละ 27 28 และ 29 ตามลาดับ ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่าแนวทางนี้จะทาให้ผเู ้ สี ยภาษีเสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้ามากขึ้น
แผนภูมิที่ 8- 5: อัตราภาษีที่แท้ จริงเฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีทยี่ ื่นตามแบบ ภ.ง.ด. 91 ในปี 2555

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

การจากัดสิ ท ธิ ลดหย่อนไม่ เกิ นร้อยละ 20 และ 25 มีรูปแบบโครงสร้าง
อัตราภาษี ที่ แท้จริ งคล้ายกับ โครงสร้ างของผูเ้ สี ยภาษี ที่ ยื่นตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555แต่ อตั ราภาษี
ในช่วงเงินได้พึงประเมินระหว่าง 1 - 5 ล้านบาทจะสู งขึ้นเล็กน้อย
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8.2.2.2 ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของอัต ราภาษี เงิ น ได้ (Average rate Progression
Index)
แผนภูมิ ที่ 8- 6 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงิ นได้เฉลี่ ยของ
ตัวอย่า งผู เ้ สี ย ภาษี ที่ ยื่น ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 มี ค่ าเป็ นลบที่ ระดับ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ต่ า กว่า
ประมาณ 300,000 บาท ส่ วนเงินได้พึงประเมินที่สูงกว่าช่วงนี้ มีค่าเป็ นบวก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สี ยภาษี
ที่ ยื่น ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 ที่ ระดับ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ไม่ เกิ น 300,000 บาท เสี ย ภาษี ใ นอัตรา
ถดถอย ส่ วนผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท เสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม
ดัชนี ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยลดลงเมื่อระดับเงินได้พึงประเมินสู งกว่าประมาณ 4 ล้าน
บาท ซึ่ งดัชนี ดงั กล่าวชี้ ให้เห็ นว่าผูม้ ีเงินได้สูงกว่าประมาณ 4 ล้านบาทยังเสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้าแต่
ความก้าวหน้านั้นลดลงเมื่อเงินได้พึงประเมินสู งขึ้น
แผนภูมิที่ 8- 6: ดัชนีความก้ าวหน้ าของอัตราภาษีเงินได้ เฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีที่ยื่น
ตามแบบ ภ.ง.ด. 91 ในปี 2555

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกิ นร้อยละ 25 และ 20 และการจากัดสิ ทธิ ไม่
เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท ส่ งผลให้ดชั นีความก้าวหน้าของอัตรา
ภาษี เงิ น ได้ เฉลี่ ย ที่ ร ะดับ เงิ น ได้พึ งประเมิ น สู งกว่า ประมาณ 500,000 บาทลดลงเมื่ อ เที ย บกับ ดัช นี
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ความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงิ นได้เฉลี่ ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ ยื่นตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 ซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าแนวทางการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนทุกวิธีดงั กล่าวทาให้ผูเ้ สี ยภาษีที่มีรายได้สูงยังเสี ยภาษี
ในอัตราก้าวหน้าแต่ความก้าวหน้านั้นลดลงมากขึ้นเมื่อเงินได้พึงประเมินสู งขึ้น
8.2.2.3 ดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้ (Liability Progression Index)
แผนภูมิ ที่ 8- 7 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้เฉลี่ ยของ
ตัวอย่างผูเ้ สี ย ภาษี ที่ ยื่นตามแบบ ภงด.91 ที่ มี เงิ น ได้พึ งประเมิ น ไม่ เกิ น 4.5 ล้านบาทในปี 2555 มี ค่ า
มากกว่า 1 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.91 ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
บาทในปี 2555 มี ภาระภาษี เฉลี่ ยที่ มีโครงสร้ างลักษณะก้าวหน้า ส่ วนผูม้ ีเงิ นได้พึงประเมินสู งกว่า 4.5
ล้านบาทมีภาระภาษีเฉลี่ยที่มีโครงสร้างลักษณะถดถอย
แผนภูมิที่ 8- 7: ดัชนีความก้ าวหน้ าของภาระภาษีเงินได้ เฉลีย่ ของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ
ภ.ง.ด. 91 ในปี 2555

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

การจ ากัด สิ ทธิ ไ ม่ เกิ น จ านวนเงิ น 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ
500,000 บาทมีรูปแบบความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้เฉลี่ยคล้ายกับโครงสร้างของผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่น
ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555 แต่ความชันของกราฟจะสู งกว่า ส่ วนการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกินร้อยละ
25 และ 20 ส่ งผลให้ดชั นี ความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้เฉลี่ย มีค่าเป็ นสู งกว่า 1 ที่ระดับเงินได้พึง
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ประเมินสู งกว่า 5.5 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าวจะทาให้กราฟมีความชันต่ ากว่าผูเ้ สี ย
ภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.91 ในปี 2555
8.2.2.4 ดัชนีความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี (Residual income progression
index)
แผนภูมิที่ 8- 8 แสดงดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยของ
ตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มีค่าสู งกว่า 1 ที่ระดับเงินได้พึงประเมินระหว่างไม่
เกิ น ประมาณ 300,000 บาทและต่ า กว่ า 1 ที่ ร ะดั บ รายได้ อื่ น ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง โครงสร้ า งภาษี ที่ มี
ความก้าวหน้าเนื่ องจากผูเ้ สี ยภาษีที่มีรายได้ไม่เกิ น 300,000 บาท ที่ยื่นตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 มี
สัดส่ วนเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อมีเงินได้พึงประเมินสู งขึ้น ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้
สู งกว่า 300,000 บาท มีสัดส่ วนเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยลดลงเมื่อเงินได้พึงประเมินสู งขึ้น
แผนภูมิที่ 8- 8: ดัชนีความก้ าวหน้ าของเงินได้ หลังหักภาษีของตัวอย่ างผู้เสี ยภาษีทยี่ ื่นตามแบบ
ภ.ง.ด. 91 ในปี 2555

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

การจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนไม่เกิ นร้ อยละ 25 และ 20 การจากัดสิ ทธิ ไม่เกิ น
จานวนเงิน 1,000,000 บาท 700,000 บาท และ 500,000 บาท มีรูปแบบของดัชนี ความก้าวหน้าของเงิ น
ได้หลังหักภาษีเฉลี่ยคล้ายกับดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษีเฉลี่ยของตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่น
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ตามแบบ ภงด.90 ในปี 2555 แต่ค วามชันของกราฟลดลง ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าแนวทางการจากัดสิ ท ธิ
ลดหย่อนทุกแนวทางทาให้โครงสร้างความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษีลดลง
8.2.3 ผลกระทบรายได้ ภาษีจากการใช้ แนวทางการจากัดการให้ สิทธิลดหย่อนภาษี
แนวทางการจากัดสิ ทธิ หกั ค่าลดหย่อนที่นามาทดลองกับข้อมูลตัวอย่างของผูเ้ สี ย
ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 มี ผลกระทบรายได้ภาษี จากการใช้แนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8- 1 ดังนี้
ตารางที่ 8- 1: ร้ อยละของรายได้ ภาษีทเี่ ปลีย่ นแปลงจากการใช้ แนวทางการจากัดการให้ สิทธิ
ลดหย่อนภาษี
แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อนภาษี
ขั้นเงินได้พึงประเมิน
(บาท)
ไม่เกิน 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 4,000,000
4,000,001 – 6,000,000
6,000,001 – 8,000,000
8,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 20,000,000
สู งกว่า 20,000,000
รวมทั้งหมด
ที่มา : คานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ไม่เกิน
1,000,000
บาท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.30%
2.92%
3.88%
0.75%
1.06%
0.00%
1.02%

ไม่เกิน
700,000
บาท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
4.66%
6.32%
5.58%
1.34%
2.09%
6.75%
2.32%

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
500,000 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20
บาท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51.38% 109.21%
0.00%
25.72%
40.06%
0.00%
8.26%
14.95%
0.05%
6.16%
11.00%
2.44%
8.18%
13.67%
8.90%
5.62%
9.00%
9.19%
2.85%
4.88%
6.75%
1.91%
2.67%
1.84%
0.00%
0.00%
3.01%
0.50%
0.60%
14.31%
2.01%
8.25%
4.01%
3.81%
6.34%
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1) การจากัดสิ ท ธิ ก ารหัก ค่ าลดหย่อ นฯ ให้ไ ม่ เกิ นจานวนเงิ น 1,000,000 บาท
ส่ งผลให้รัฐจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 ทั้งนี้ ผูม้ ีรายได้พึงประเมินซึ่ งมี
รายได้ระหว่าง 2 – 20 ล้านบาทมี ภาระภาษี เพิ่มขึ้นจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว โดยกลุ่ มผูเ้ สี ย
ภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน 6 – 8 ล้านบาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นสู งสุ ดร้อยละ 3.88 และกลุ่มที่มีรายได้พึง
ประเมิ น 4 – 6 ล้านบาท และ 2 – 4 ล้านบาท มี ภาระภาษี เพิ่ ม ขึ้ น รองลงมาที่ ร้อยละ 2.92 และ 1.30
ตามลาดับ
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท ส่ งผล
ให้รัฐจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 ทั้งนี้ ผูม้ ีรายได้พึงประเมินซึ่ งมีรายได้
สู งกว่า 1 ล้านบาทมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว โดยกลุ่มผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้
พึงประเมินสู งกว่า 20 ล้านบาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นสู งสุ ดร้อยละ 6.75 และกลุ่มที่มีรายได้พึงประเมิน 4 –
6 ล้านบาท และ 6 – 8 ล้านบาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นรองลงมาที่ร้อยละ 6.32 และ 5.58 ตามลาดับ
3) การจ ากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น จ านวนเงิ น 500,000 บาท
สาหรับแนวทางนี้ส่งผลให้รัฐจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01 ทั้งนี้ ผูม้ ีรายได้
พึงประเมินซึ่ งมีรายได้สูงกว่า 0.75 ล้านบาทมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว โดย
กลุ่มผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมินสู งกว่า 20 ล้านบาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นสู งสุ ดร้อยละ 14.31 และกลุ่ม
ที่มีรายได้พึงประเมิน 4 – 6 ล้านบาท และ 2-4 ล้านบาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นรองลงมาที่ร้อยละ 9.19 และ
8.90 ตามลาดับ
4) การจ ากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่ อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 25 ของเงิ น ได้พึ ง
ประเมิน ส่ งผลให้รัฐจัดเก็บ รายได้ภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 3.81 ทั้งนี้ ผูม้ ี รายได้พึ ง
ประเมินเกื อบทุกกลุ่มมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว ยกเว้นกลุ่มที่มีเงิ นได้พึง
ประเมิน 8 – 10 ล้านบาท และต่ากว่า 150,000 บาท โดยกลุ่มผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน 150,000 –
300,000 บาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นสู งสุ ดร้อยละ 51.38 และกลุ่มที่มีรายได้พึงประเมิน 300,000 – 500,000
บาท และ 500,000 – 750,000 บาท มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นรองลงมาที่ร้อยละ 25.72 และ 8.26 ตามลาดับ
5) การจ ากัด สิ ท ธิ ก ารหั ก ค่ า ลดหย่ อ นฯ ให้ ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 20 ของเงิ น ได้พึ ง
ประเมิน ส่ งผลให้รัฐจัดเก็บ รายได้ภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 6.34 ทั้งนี้ ผูม้ ี รายได้พึ ง
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ประเมินเกื อบทุกกลุ่มมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากแนวทางการจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว ยกเว้นกลุ่มที่มีเงิ นได้พึง
ประเมิน 8 – 10 ล้านบาท และต่ากว่า 150,000 บาท โดยกลุ่มผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน 150,000 –
300,000 บาท มี ภาระภาษี เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 109.21 และกลุ่ ม ที่ มี รายได้พึ งประเมิ น 300,000 –
500,000บาท และ 500,000 – 750,000 บาท มี ภาระภาษี เพิ่ ม ขึ้ นรองลงมาที่ ร้อยละ 40.06 และ 14.95
ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายได้ภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษีต่าง ๆ พบว่า แนวทางการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนภาษีไม่เกินจานวนตามแนวทางที่ 1 – 3
ส่ งผลให้ผูม้ ี รายได้สูงมี ภาระภาษี เพิ่ม โดยวงเงิ นการจากัดสิ ทธิ ที่ต่ าลงจะทาให้รัฐมี รายได้เพิ่มสู งขึ้ น
ในขณะที่การจากัดสิ ทธิ ไม่เกินร้อยละของเงินได้พึงประเมินส่ งผลให้ผเู ้ สี ยภาษีเกือบทุกกลุ่มมีภาระภาษี
เพิ่ม แต่ผเู ้ สี ยภาษีที่มีระดับรายได้ต่าเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบสู งสุ ด จากผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้ สี ยที่แตกต่าง
กันข้างต้นบ่ งบอถึ งการจากัดสิ ท ธิ ไ ม่เกิ นร้ อยละของเงิ นได้พึ งประเมิ นส่ งผลต่ อความก้าวหน้าของ
โครงสร้ า งภาษี แต่ แ นวทางการจ ากัด สิ ท ธิ ล ดหย่อ นภาษี ไ ม่ เกิ น จ านวนตามแนวทางที่ 1 – 3 ช่ ว ย
ปรับปรุ งโครงสร้างภาษีให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
8.2.4 สรุ ปผลการเปรียบเทียบแนวทางการจากัดการให้ สิทธิลดหย่ อนภาษี
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษีท้ งั 5 แนวทางได้แก่
1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท
3) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 500,000 บาท
4) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมิน
5) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
ซึ่ งเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างภาษีซ่ ึ งคานวณจากตัวอย่างการเสี ยภาษีเงิน
ได้บุ ค คลธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ 1) ดัช นี อ ัต ราภาษี ที่ แ ท้จ ริ ง (Effective tax rate) 2) ดัช นี
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ความก้าวหน้าของอัตราภาษีเงินได้ (Average rate Progression Index) 3) ดัชนี ความก้าวหน้าของภาระ
ภาษีเงินได้ (Liability Progression Index) และ 4) ดัชนี ความก้าวหน้าของเงินได้หลังหักภาษี (Residual
income progression index) รวมทั้งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ
ภงด.90 สาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน และ 2) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.91 สาหรับผูม้ ีเงินได้
ทัว่ ไป แล้วพบว่าการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดจะช่วยปรับให้โครงสร้าง
ภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้
สู ง โดยการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนตามแนวทางนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการจากัดสิ ทธิ การหัก
ค่าลดหย่อนให้ไม่เกินร้อยละของเงินได้พึงประเมินเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้า
ของโครงสร้างภาษี ซึ่ งผลการวิเคราะห์ในกรณี ดงั กล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบรายได้ภาษี
จากการใช้แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อนภาษีซ่ ึ งบ่งชี้ วา่ แนวทางการจากัดสิ ทธิ ลดหย่อนภาษี
ไม่เกิ นจานวน ช่ วยปรับปรุ งโครงสร้ างภาษีให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ส่ วนผูม้ ี เงิ นได้ทว่ั ไปการจากัด
สิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนทั้งแบบไม่เกิ นจานวนเงิ นที่ กาหนดและแบบให้ไม่เกิ นร้ อยละของเงิ นได้พึง
ประเมินทาให้อตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยปรับสู งขึ้น และดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีสาหรับผูม้ ีเงิ น
ได้สูงปรับตัวดีข้ ึน แต่ดชั นีความก้าวหน้าของอัตราภาษีภาษีและเงินได้หลังหักภาษีกลับแย่ลง

บทที่ 9
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
9.1 บทสรุป
9.1.1 การที่ รัฐใช้ภาษี อากรเป็ นเครื่ องมื อ ในการดาเนิ นนโยบายในการตอบสนอง
เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จและสั ง คม โดยเฉพาะการสร้ างแรงจู งใจให้ ผูเ้ สี ย ภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดา
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาด าเนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามนโยบายที่ รั ฐ บาลต้อ งการ
สนับสนุ นและส่ งเสริ ม โดยใช้การบรรเทาภาระภาษีดว้ ยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ี
หน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่ าวอาจส่ งผลกระทบต่อ
ความเป็ นธรรมของภาษี ซึ่ ง จากการศึ ก ษาถึ งผลกระทบของการลดหย่อนภาษี ข องประเทศในกลุ่ ม
OECD (Joumard, Pisu and Bloch (2012)) พบว่าโดยส่ วนใหญ่ จานวนเงิ นที่ ข อลดหย่อนภาษี จะเพิ่ ม
สู ง ขึ้ น ในกลุ่ ม ผู ้เสี ย ภาษี ที่ มี ร ายได้สู ง จึ ง สรุ ป ได้ว่ า การลดหย่ อ นภาษี ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งภาษี มี
ความก้าวหน้าลดลง
9.1.2 จากการศึ กษาวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบรู ป แบบการหัก ลดหย่อนของภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ พบว่ามีการให้สิทธิ ประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระภาษีในหลายรู ปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาพปั ญหาของในแต่ละประเทศ เช่น ญี่ปุ่นจะเน้นการให้สิทธิ ประโยชน์ลดหย่อนสาหรับภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ โดยให้ท้ งั ในรู ปแบบการประกันวินาศภัย รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิ
ดังกล่ าว ส าหรั บ ประเทศสิ งคโปร์ จะให้สิท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ ประกอบธุ รกิ จ การศึ ก ษาหาความรู ้
ต่าง ๆ และการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนประชากร การส่ งเสริ มให้ผหู ้ ญิงทางานนอกบ้าน เป็ นต้น สาหรับ
ประเทศมาเลเซี ยมีการให้สิทธิ ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่ น ค่าหนังสื อ คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ก็สามารถ
นามาหักลดหย่อนได้ ส าหรั บสหรั ฐอเมริ กา การช่ วยเหลื อหรื อลดภาระต่าง ๆ จะกระท าผ่านการให้
เครดิ ตภาษี เป็ นส่ วนใหญ่ สหราชอาณาจักรจะมีการให้สิทธิ หักลดหย่อนจานวนรายการค่อนข้างน้อย
กว่าประเทศอื่น ๆ
9.1.3 สาหรับรู ปแบบการจากัดสิ ทธิ ประโยชน์ในแต่ละประเทศส่ วนใหญ่จะกาหนด
ด้วยจานวนเงิ นส าหรั บ การหัก ลดหย่อนในแต่ ละรายการ รวมถึ งการก าหนดเป็ นร้ อยละของเงิ นได้
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พึงประเมิน เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น มีการกาหนดเงื่อนไขบางประการ
ในการหักลดหย่อนเพื่อจูงใจให้ผใู ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนเลือกจะใช้สิทธิ ในจานวนมาก โดยกาหนดส่ วนที่เกิน
จานวนที่กาหนดถึ งจะใช้สิทธิ ประโยชน์ได้ ซึ่ งในประเทศอื่น ๆ ไม่มีกาหนดในลักษณะนี้ ซึ่ งประเทศ
ไทยอาจนาวิธีการกาหนดในลักษณะดังกล่าวมาใช้กบั สิ ทธิ ประโยชน์บางกรณี ได้
9.1.4 สาหรับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 25522556 พบว่าผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ ไม่เกิน 3 แสนบาท มีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการ
ออมสู งที่ สุ ด รองลงมาคื อ ค่ าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ ค่าใช้จ่ายในครอบครั ว และค่ าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ
ดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ตามลาดับ โดยผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ สูงกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน
90,000 บาท ใช้สิ ท ธิ ใ นการหั ก ค่ า ลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การออม ค่ า ลดหย่อ นที่ เกี่ ย วกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ครอบครัว และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ของจานวนเงินที่ใช้สิทธิ ในการ
หักค่าลดหย่อนทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 75.36 14.58 และ 8.92 ตามลาดับ
ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุ ทธิ เกิ น 3 แสนบาท แต่ไม่เกิ น 2 ล้านบาท มี การใช้สิท ธิ
ในการหั ก ค่ าลดหย่อ นเกี่ ย วกับ การออมสู งที่ สุ ด แต่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ใ นการหั ก ค่ าลดหย่อ นที่ เกี่ ย วกับ
ดอกเบี้ยกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์มากกว่าการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในขณะที่
ผูเ้ สี ยภาษี ที่มีเงิ นได้สุท ธิ เกิ น 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น 20 ล้านบาท ยังคงใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
เกี่ ยวกับการออมสู งที่ สุด แต่มีการใช้สิท ธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ การลงทุ น รองลงมา โดย
มีการใช้สิทธิ ในการบริ จาคเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตามขั้นเงินได้ที่เพิ่มขึ้น และมีการใช้สิทธิ ในการหัก
ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุด
ผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้สุทธิ เกิ น 20 ล้านบาท มีการใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อน
เกี่ยวกับการบริ จาคสู งที่สุด รองลงมาคือค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการออม และค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน ตามลาดับ โดยใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย
ที่สุด และคิดเป็ นร้อยละ 0.90 เท่านั้น
9.1.5 การวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้
ข้อมู ล ตัว อย่างผูเ้ สี ย ภาษี ในปี 2555 พบว่าตัวแปรเงิ น ได้พึ งประเมิ น ที่ เหมาะสมที่ จะน ามาใช้ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์กบั การใช้สิทธิ หกั ลดหย่อนนั้นเป็ นเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่ งผลการวิเคราะห์
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แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กับ ตัว แปรการลดหย่อ นเกื อ บทุ ก ประเภทได้แ ก่ 1) ค่ า ลดหย่อ นดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยื ม ซื้ อ
อสังหาริ มทรัพ ย์ 2) เงิ นสะสมเข้ากองทุ นบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ 3) เงิ นสะสมที่ จ่ายเข้ากองทุ น
สารองเลี้ยงชี พ 4) เงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม 5) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
6) เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ 7) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว 8) เงินบริ จาคสนับสนุ น
การศึกษา การกีฬา อื่น ๆ และ 9) เงินบริ จาคอื่น ๆ และมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กับตัวแปรเบี้ยประกันชีวิต ส่ วนตัวแปรค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดาและเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรเงิน
ได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย ส่ วนตัวแปรการลดหย่อนภาษีในรายการอื่น ๆ ที่พบว่ามีความสัมพันธ์ที่
มีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรลดหย่อนภาษีที่เป็ นตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุ น
รวมหุ ้นระยะยาว 2) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ 3) ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชี พ 4) เบี้ยประกันชี วิตแบบบานาญ และ 5) เบี้ยประกันชี วิต นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ตัวแปรหุ่ น สถานะโสด สมรส หรื อหม้าย และขั้น ของเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น หลัง หัก ค่ าใช้จ่ายพบว่า มี
ความสั ม พัน ธ์ ที่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ ตัวแปรลดหย่อนภาษี ที่ เป็ นตัวแปรตาม ในขณะที่ ไม่ พ บว่า
ภูมิลาเนาของผูเ้ สี ยภาษีมีความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรลดหย่อนภาษีที่เป็ นตัวแปรตาม
หากพิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรตามพบว่า ค่าลดหย่อนที่ เกี่ ยวข้อง
กับการสะสมเงิ นเพื่อใช้หลังเกษี ยณ ได้แก่ 1) เงินสะสมเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ 2) เงิน
สะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ 3) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชน 4) เงินสมทบที่ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุ นประกันสังคม 5) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุ นรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และ 6) เบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ มีนยั สาคัญทางสถิติในทางลบกับตัวแปรอธิ บายที่
เป็ นค่ าลดหย่อนที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการใช้สิ ท ธิ ล ดหย่อนส าหรั บ 1) เงิ น สะสมเข้า
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ 2) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ 3) เงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน 4) ค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ
และ 5) เบี้ ยประกันชี วิตแบบบานาญ กาหนดให้ใช้สิทธิ ลดหย่อนรวมกันได้ในวงเงินไม่เกิ น 500,000
บาท อีกทั้ง ค่าลดหย่อนดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นค่าลดหย่อนที่ผเู ้ สี ยภาษีได้รับจากการลงทุน โดยผูเ้ สี ยภาษี
จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในอนาคต ซึ่ งตามทฤษฎีการลงทุนระบุวา่ หากความเสี่ ยงใน
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การลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) จากการลงทุนในสิ นทรัพย์
ประเภทใดเพิ่มขึ้นจะจูงใจให้นกั ลงทุนเคลื่อนย้ายการลงทุนจากสิ นทรัพย์อื่นไปยังสิ นทรัพย์ประเภทนั้น
เพิ่มขึ้น ซึ่ งลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากการที่ตวั แปรในกลุ่มดังกล่าวมีนยั สาคัญทางสถิติในทาง
ลบกับตัวแปรอธิ บายที่เป็ นค่าลดหย่อนที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ตัวแปรค่ าลดหย่อ น LTF และเบี้ ย ประกัน ชี วิต พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติในทางบวกกับค่าลดหย่อนอื่ นที่ เป็ นตัวแปรอธิ บายทุ กตัว ในขณะที่ ค่าลดหย่อนที่
เกี่ ย วกับ เงิ น บริ จ าคทั้ง เงิ น บริ จาคสนั บ สนุ น การศึ ก ษา การกี ฬ า อื่ น ๆ และเงิ น บริ จาคอื่ น ๆ นั้น มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทางบวกกับ RMF และ LTF และตัวแปรค่าลดหย่อนดอกเบี้ย
เงิ นกูย้ ืมซื้ ออสังหาริ มทรัพย์และค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติในทางบวกกับ LTF และเบี้ยประกันชีวติ
9.1.6 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษีท้ งั 5 แนวทางได้แก่
1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท
3) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 500,000 บาท
4) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมิน
5) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
ซึ่ งเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างภาษี ซ่ ึ งคานวณจากตัวอย่างการเสี ยภาษี
เงิ นได้บุ คคลธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ 1) ดัชนี อตั ราภาษี ที่ แท้จริ ง (Effective tax rate) 2) ดัชนี
ความก้าวหน้าของอัตราภาษี เงินได้ (Average rate Progression Index) 3) ดัชนี ความก้าวหน้าของภาระ
ภาษีเงินได้ (Liability Progression Index) และ 4) ดัชนี ความก้าวหน้าของเงิ นได้หลังหักภาษี (Residual
income progression index) รวมทั้งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยื่นตามแบบ
ภงด.90 สาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน และ 2) ผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ ตามแบบ ภงด.91 สาหรับผูม้ ีเงินได้
ทัว่ ไป แล้วพบว่าการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดจะช่วยปรับให้โครงสร้าง
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ภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับผูเ้ สี ยภาษีที่มีเงินได้
สู ง โดยการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนตามแนวทางนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการจากัดสิ ทธิ การหัก
ค่าลดหย่อนให้ไม่เกินร้อยละของเงินได้พึงประเมินเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้า
ของโครงสร้างภาษี ส่ วนผูม้ ีเงินได้ทว่ั ไปการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนทั้งแบบไม่เกินจานวนเงินที่
กาหนดและแบบให้ไม่เกิ นร้อยละของเงินได้พึงประเมินทาให้อตั ราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยปรับสู งขึ้น และ
ดัชนี ความก้าวหน้าของภาระภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้สูงปรับตัวดีข้ ึน แต่ดชั นี ความก้าวหน้าของอัตราภาษี
ภาษีและเงินได้หลังหักภาษีกลับแย่ลง

9.2 ข้ อเสนอแนะ
9.2.1 เมื่อพิจารณาโครงสร้ างภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อน
ภาษี ท้ งั 5 แนวทาง รวมถึ งผลการวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่างผูเ้ สี ยภาษีในปี 2555 แล้ว คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อน
ภาษี โดยกาหนดเพดานวงเงิ นลดหย่อนเป็ นจานวนเงิ น ไว้มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้เพื่อปรับปรุ ง
โครงสร้างภาษีของประเทศไทยมากกว่าแนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อนภาษีโดยกาหนดวงเงิน
ลดหย่อนรวมสู งสุ ดให้ไม่เกินร้อยละของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ เนื่ องจากแนวทางแรกจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับ ผูม้ ี รายได้สู ง ส่ วนผูม้ ี รายได้ต่ าจะได้รับ ผลกระทบไม่ ม ากนัก จึ งท าให้โครงสร้ างภาษี มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น ในขณะที่แนวทางหลังจะทาให้เกิดผลกระทบกับผูเ้ สี ยภาษีในทุกระดับรายได้
9.2.2 เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดที่มีผลต่อโครงสร้าง
ภาษี แ ล้ว พบว่า ไม่ ว่า จะก าหนดวงเงิ น ไว้ที่ ร ะดับ 1,000,000 บาท 700,000 บาท หรื อ 500,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาษีจากวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดข้างต้นไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้ง
การก าหนดวงเงิ น รวมได้ค่ อนข้างสู งจะท าให้ รัฐยังสามารถใช้ก ารบรรเทาภาระภาษี ด้วยมาตรการ
กาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ น
นโยบายสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดาเนิ นกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุ นและส่ งเสริ มได้ อย่างไรก็ตาม การกาหนด
วงเงินรวมต้องคานึ งถึงรายได้ภาษีที่รัฐจะได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ นของรัฐในการใช้
การลดหย่อนภาษีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการจูงใจให้ผูเ้ สี ยภาษีกระทาหรื อเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ
รวมถึงรายได้ภาษีที่รัฐจะได้เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าของโครงสร้างภาษีหากรัฐ
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มีนโยบายกาหนดวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดแล้ว คณะผูว้ ิจยั เห็นว่าวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดที่ 700,000
บาท เป็ นวงเงินที่เหมาะสมที่สุด จึงเห็นควรกาหนดวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดที่ 700,000 บาท
9.2.3 คณะผูว้ ิจยั เห็ นว่าการที่รัฐใช้ภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นนโยบายใน
การตอบสนองเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการ
สนับสนุ นและส่ งเสริ ม โดยใช้การบรรเทาภาระภาษีดว้ ยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ี
หน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ใช่ปัจจัยหลักปั จจัยเดียวที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าใน
ระบบโครงสร้างภาษี ปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งคือ การกาหนดให้หกั ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเภทของเงิ น ได้ซ่ ึ งมี ส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ เงิ น ได้พึ ง ประเมิ น หลัง หัก ค่ า ใช้จ่า ยแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงสร้างภาษีเมื่อประเมินจากภาระภาษีเทียบเงินได้
พึงประเมิน

9.3 ข้ อจากัดของการศึกษาและข้ อเสนอแนะของการวิจัยในอนาคต
9.3.1 การศึกษาในครั้งนี้ ค่อนข้างมีขอ้ จากัดของข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงร้ อยละ 0.3 ของผูเ้ สี ยภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด และเป็ น
ข้อมูลปี ภาษี 2555 เพียงปี เดียว ซึ่ งในอนาคตหากมีขอ้ มูลชุ ดใหม่ที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ข้ ึน และมี
ลักษณะต่อเนื่ องกันในแต่ละปี ภาษี (Pooled Cross Section หรื อ Panel Data) ควรนามาใช้ในการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ สี ยภาษี และการวัดความก้าวหน้าของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
9.3.2 การศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง วงเงิ น การหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและลดหย่อ นให้ เหมาะสม
กับ สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม เช่ น ปรั บ ปรุ งวงเงิ น การหัก ค่ าใช้จ่ายและลดหย่อนตามอัตราเงิ นเฟ้ อ
ในแต่ละปี เป็ นต้น
9.3.3 นอกจากการวัดความก้าวหน้าของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรมดาแล้ว ควรจะมี
การวิเคราะห์ การกระจายรายได้ (Income Distribution) ก่ อนและหลังการจากัดวงเงิ นหรื อรายการค่ า
ลดหย่ อ นในกรณี ต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้เสี ย ภาษี ด้ ว ย เช่ น สั ม ประสิ ท ธิ์ จี นี (Gini Coefficient)
เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการจากัดวงเงินหรื อรายการค่าลดหย่อนในมิติที่หลากหลาย
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9.3.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิธี ก ารก าหนดรายการค่ าลดหย่อน และการจากัดวงเงิ นหรื อ
รายการค่าลดหย่อนในกรณี ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ โดยอาจเปรี ยบเที ยบกับตัวแปรทางเศรษฐกิ จและ
สั งคม เช่ น รายได้ต่ อหัวของประชากร (GDP per capita) เป็ นต้น เพื่ อให้ เห็ นถึ งการก าหนดรายการ
ค่าลดหย่อนที่แตกต่างกันสาหรับบริ บทสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันด้วย
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ภาคผนวก ก
ตารางที่ ก- 1: แสดงจานวนผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ าง ตามรายการ
หักลดหย่ อนและตามขั้นเงินได้ สุทธิ
ขั้นเงินได้ (บาท)
0-150,000
150,001-300,000
300,001-500,000
500,001-750,000
750,001-1,000,000
1,000,001-2,000,000
2,000,001-4,000,000
> 4,000,001

เลีย้ งดูบุตร
2,335
1,638
982
530
192
178
40
33

จานวนผู้ใช้ สิทธิหักลดหย่อนค่ าใช้ จ่ายในครอบครัว
เลีย้ งดูบิดามารดา เลีย้ งดูคนพิการ ประกันสุ ขภาพบิดามารดา
698
23
27
1,125
30
22
714
22
12
349
20
5
161
3
5
131
6
4
19
1
4
-
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เริ่มการประชุ มสั มมนาฯ เวลา 08.30 น.
1. สรุ ปเนื้อหาจาการบรรยาย
การบรรเทาภาระภาษีดว้ ยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงิ น
ได้บุคคลธรรมดา เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นนโยบายในการตอบสนองเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จและ
สังคม โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดาเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคมตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม จากการศึกษา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบการหักลดหย่อนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ พบว่ามีการ
ให้สิทธิ ประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระภาษีในหลายรู ปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพปั ญหาและแนวนโยบาย
ของในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดเก็บรายได้
ของรัฐและอาจส่ งผลกระทบต่อความเป็ นธรรมของโครงสร้างภาษี ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศจึงมีการ
จากัดการใช้สิทธิ ประโยชน์ โดยรู ปแบบการจากัดสิ ทธิ ประโยชน์ในแต่ละประเทศส่ วนใหญ่จะกาหนด
ด้วยจานวนเงินสาหรับการหักลดหย่อนในแต่ละรายการ รวมถึ งการกาหนดเป็ นร้ อยละของเงิ นได้พึง
ประเมิน เป็ นต้น
สาหรับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2552-2556 พบว่ามี
การใช้สิทธิ ในการหักค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออมสู งที่สุด รองลงมาคือ ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในครอบครั ว และค่ าลดหย่อนที่ เกี่ ยวกับ ดอกเบี้ ยกู้ยืมซื้ ออสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ทั้งนี้ ในปี 2555 จากการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ตัวอย่างของผูเ้ สี ยภาษี ด้วยสมการถดถอยพหุ คูณ พบว่า การเพิ่ ม ปริ ม าณการใช้สิ ท ธิ
ลดหย่อนมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การเพิ่มของเงินได้พึงประเมินหลังหัก
ค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั การใช้สิทธิ ลดหย่อนในรายการ
อื่น ๆ อีกด้วย โดยการใช้สิทธิ ลดหย่อนในรายการอื่น ๆ บางรายการมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรตามที่ เป็ นค่าลดหย่อนที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน เช่ น RMF และเงิ นสมทบที่
ผูป้ ระกันตนจ่ายเข้ากองทุ นประกันสังคม เป็ นต้นเนื่ องจากการใช้สิทธิ หักลดหย่อนในกลุ่มดังกล่าวมี
ลักษณะเป็ นการลงทุนซึ่ งทาให้ผเู ้ สี ยภาษีจะเลือกการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสู งกว่าโดยเปลี่ยนจากการ
ลงทุนประเภทหนึ่งมาเป็ นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเสมือนการทาอารบิทราจ (Arbitrage)
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีจากการใช้แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อน
ภาษีท้ งั 5 แนวทางได้แก่
1) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 1,000,000 บาท
2) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 700,000 บาท
3) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินจานวนเงิน 500,000 บาท
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4) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมิน
5) การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
เมื่ อน ามาเปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ างภาษี ซ่ ึ งค านวณจากตัวอย่างการเสี ย ภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาในปี พ.ศ. 2555 พบว่าการจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดจะช่วยปรับ
ให้โครงสร้างภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะผูเ้ สี ยภาษีที่มี
เงินได้สูง การจากัดสิ ทธิ การหักค่าลดหย่อนตามแนวทางนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการจากัดสิ ทธิ การหัก
ค่ าลดหย่อนให้ ไ ม่ เกิ น ร้ อยละของเงิ น ได้พึ งประเมิ น ส่ วนผูม้ ี เงิ น ได้ท วั่ ไปการจากัดสิ ท ธิ ก ารหัก ค่ า
ลดหย่อนทั้งแบบไม่เกิ นจานวนเงิ นที่ กาหนดและแบบให้ไม่เกิ นร้ อยละของเงิ นได้พึ งประเมิ นทาให้
อัตราภาษีที่แท้จริ งเฉลี่ยปรับและดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้สูงปรับตัวสู งขึ้น
แต่ดชั นีความก้าวหน้าของอัตราภาษีภาษีและเงินได้หลังหักภาษีกลับแย่ลง
แนวทางการจากัดการให้สิทธิ ลดหย่อนภาษีโดยกาหนดวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดไว้มีความ
เหมาะสมที่จะนามาใช้เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างภาษีของประเทศไทยมากกว่าแนวทางการจากัดการให้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ การกาหนดวงเงินรวมต้องคานึงถึงความจาเป็ นที่รัฐต้องใช้การกาหนดรายการ
ลดหย่อนให้กบั ผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายที่รัฐบาล
ต้องการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม จึงเห็นควรกาหนดวงเงินลดหย่อนรวมสู งสุ ดที่ 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ การบรรเทาภาระภาษีดว้ ยมาตรการกาหนดรายการลดหย่อนให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ไม่ใช่ปัจจัยหลักปั จจัยเดียวที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าในระบบโครงสร้างภาษี ปัจจัยที่
สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ การกาหนดให้หกั ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของเงินได้ซ่ ึ งมีส่วน
สาคัญที่ทาให้เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งนาไปสู งความก้าวหน้า
เมื่อประเมินจากภาระภาษีเทียบกับเงินได้พึงประเมิน
2. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ (ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิ ริวฒ
ั น์ )
2.1 ประเด็น ข้อมูลตัวอย่างที่นามาใช้เป็ นข้อมูลของ ปี 2555 เพียงปี เดี ยว และขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างแค่ 0.03% ซึ่ งอาจจะเป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกิ นไป และในปี 2554 เป็ นปี ที่เกิ ดมหา
อุทกภัยใหญ่ อาจทาให้ขอ้ มูลของผูเ้ สี ยภาษีในปี 2555 มีความคลาดเคลื่อนจากสภาวะปกติ อาจจะไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ดีนกั
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คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลไปยังกรมสรรพากร และทางกรมสรรพากรเป็ นผู ้
ส่ งข้ อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค ณะผู ้วิ จ ัย เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษา คณะผู ้วิ จ ัย จึ ง มี เพี ย งข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
กรมสรรพากร
2.2 ประเด็น การนาเสนอข้อมูลด้วยตารางบน Powerpoint และตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก ทาให้ยาก
ต่อความเข้าใจ ควรหารู ปแบบการนาเสนอที่ดูง่ายกว่านี้
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
คณะผูว้ จิ ยั ขอรับไปดาเนินการปรับแก้ไขตามที่เสนอต่อไป
2.3 ประเด็น ควรนาข้อมูลของ Labor force survey มาใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบของการ
กระจายเงินได้ของผูเ้ สี ยภาษี ว่ามีการกระจายตัวเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเปรี ยบเทียบความ
เหลื่อมล้ าของการได้รับประโยชน์จากการลดหย่อน
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
เป็ นค าแนะน าที่ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่า เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมาก แต่ ด้ว ยเวลาที่ ก ระชั้น ชิ ด จะขอรั บ
คาแนะนาไว้เพื่อปรับปรุ งการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
2.4 ประเด็ น ควรนามี การวิเคราะห์ ในส่ วนของภาษี ที่สู ญเสี ย (Tax Lost) ในการใช้สิทธิ การ
ลดหย่อน
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
คณะผูว้ จิ ยั จะรับไปดาเนินการเพิ่มเติมในส่ วนนี้
3. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ (ดร.มณีขวัญ จันทรศร)
3.1 ประเด็น รายละเอี ยดในบททบทวนวรรณกรรมในส่ วนของการเสนอแนวทางการจากัด
สิ ทธิ ท้ งั 6 แนวทางของ Toder ควรมีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปแต่ในละวิธีเพราะมีเขียนไว้เพียงหัวข้อ
และบทกรณี ศึกษาต่างประเทศ ควรมีการเขียนข้อมูลเชื่ อมโยงว่ารู ปแบบที่ Toder กล่าวถึงมีการใช้ใน
ประเทศไหนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
คณะผูว้ จิ ยั จะรับไปดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
3.2 ประเด็ น ควรเพิ่ ม เติ ม การวิ เคราะห์ ใ นส่ วนของการแบ่ ง กลุ่ ม ประเทศตามวิ ธี ที่ ใ ห้ ก าร
ลดหย่อนตาม GDP ของประเทศ เพื่อดูความสัมพันธ์ของระบบการลดหย่อนที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ เทียบ
กับรายได้ของประเทศ
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คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
คณะผูว้ ิจยั ขอรับไปพิจารณาหากสามารถแก้ไขเพิ่มได้ทนั จะดาเนิ นการตามคาแนะนา หากไม่
ทันอาจจะเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป
4. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่ วมสั มมนาโครงการวิจัยฯ
ผูแ้ ทนจากกรมสรรพากรให้ขอ้ เสนอแนะว่า การจากัดสิ ทธิ อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นนโยบายของรัฐ
ซึ่งอาจจะทาให้ขาดเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายที่มีประสิ ทธิภาพ
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย
คณะผูว้ จิ ยั จะนาข้อคิดเห็นดังกล่าวไปเพิ่มเติมในส่ วนข้อเสนอแนะ
5. ข้ อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยจากประเด็นต่ างๆ ในการสั มมนา (จากความเห็นและข้ อเสนอแนะ
ของผู้วิพากษ์ ต่างๆ ตลอดจนผู้เข้ าร่ วมการสั มมนาโครงการวิจัยฯ คณะผู้วิจัยได้ มีข้อเสนอแนะอย่ างไร
และเห็นควรดาเนินการปรับปรุ งตามข้ อสั งเกตในผลงานวิจัยอย่ างไร)
- ไม่ มี -

