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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยใช้อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) ซ่ึง

ประกอบด้วยอตัราภาษีหลายอตัรา (Multiple Rate) ภายใต้ตารางภาษีตารางเดียวหรือบัญชีเดียว 

(One Tax-Rate Schedule) โดยได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงมาหลายคร้ัง ล่าสดุได้มีการปรับปรุง

แก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 และพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 โดย

การปรับลดอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเพ่ิมขั้นภาษีเงินได้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น 

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า แม้การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีบุคคลธรรมดาคร้ังล่าสุดน้ี    

จะทาํให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีภาระภาษีลดลง แต่บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังไม่สอดคล้อง

ต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดแีละมีข้อบกพร่องหลายประการ เน่ืองจากบัญชีอตัราภาษีแบบใหม่ยังคง

ให้ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้สงูถงึสงูมาก จึงไม่ก่อให้เกดิความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่

และขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่มีช่วงเงินได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น ทาํให้บัญชีอัตราภาษีมีความซับซ้อนมากขึ้นและก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสินใจการ

ในทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีเพ่ิมขึ้น จึงขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

บัญชีอัตราภาษีเป็นโครงสร้างภาษีที่สาํคัญซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิในทางทรัพย์สินของประชาชน

โดยตรง การแก้ไขบัญชีอตัราภาษีโดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเป็นกฎหมายลาํดับรองจึง

ขดัต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายและความยอมรับ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะให้ปรับปรงุแก้ไขบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

โดยให้มีการปรับเปล่ียนบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกๆ ปี ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

แน่นอนและคํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละปี เพ่ือให้บัญชีอัตราภาษีมีความยืดหยุ่น 

สอดคล้องต่อสภาวะเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี การแก้ไขบัญชีอัตรา

ภาษี รวมถึงการสร้างหลักเกณฑ์การกําหนดบัญชีอัตราภาษีควรตราขึ้ นโดยกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติ เน่ืองจากบัญชีอัตราภาษีหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวส่งกระทบต่อสิทธิในทาง

ทรัพย์สนิของประชาชนโดยตรง บัญชีอตัราภาษีเงินได้ไม่ควรมีขั้นอตัราภาษีจาํนวนมากจนเกนิไป

                                                 
*
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และในข้ันอตัราภาษีที่ขึ้นควรมีช่วงเงินได้ที่กว้างขึ้นควบคู่กนัไปด้วย เพ่ือลดผลกระทบจากการไม่

จูงใจให้ทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิและลดแนวโน้มการหลบหลีกและหนีภาษี นอกจากน้ี การยกเว้น

ไม่ต้องเสยีภาษีควรจาํกดัให้สทิธิเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางเท่าน้ัน เพ่ือให้

เกดิความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่มากขึ้น 

 

1. บทนาํ 

นับแต่มีการประกาศใช้ประมวลรัษฎากร ฉบับปี พ.ศ. 2481 ประเทศไทยได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายคร้ัง และล่าสุดได้มีการปรับปรุงแก้ไข

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 และพระราชกฤษฎีกา ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557  โดยเพ่ิมขั้น

ภาษีหรือช่วงเงินได้สทุธิจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น และปรับลดอตัราภาษีจากเดิมร้อยละ 10, 20, 30 
และร้อยละ 37 เปล่ียนเป็นใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และร้อยละ 35 แต่ยงัคงมีการ
ยกเวน้ภาษีใหก้บัผูท่ี้มีเงินไดสุ้ทธิตํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดเช่นเดิม 

 

ตารางที ่1.1 บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

 

แม้ว่าการแก้ไขบัญชีอตัราภาษีโดยเพ่ิมขั้นอตัราภาษีและมีช่วงเงินได้สทุธิที่แคบลงจะ

สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีมากขึ้ น แต่ไม่สอดคล้องกับหลักความมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ อกีทั้งการการปรับ

ลดอตัราภาษีซ่ึงทาํให้ผู้เสยีภาษีทุกคนมีภาระภาษีลดลงรวมถงึผู้มีรายได้สงูด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีช่วง

เงินได้สทุธอิยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท (ขั้นภาษีที่ 4) จะ

 

เงินได้สทุธ ิ

บัญชีอตัราภาษี 

แบบเดิม แบบใหม่ 

0 – 150,000 ยกเว้น ยกเว้น 

150,001 – 300,000  5% 

300,001 – 500,000 10% 

500,001 – 750,000  15% 

750,001 – 1,000,000 20% 

1,000,001 – 2,000,000  25% 

2,000,001 – 4,000,000 30% 

4,000,001 บาทขึ้นไป 37% 35% 

10% 

20% 

30% 
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ได้รับประโยชน์จากภาระภาษีที่ลดลงต่อเงินได้สุทธิในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 3.50 ของเงินได้

สทุธิ) และผู้ที่มีเงินได้สุทธิเกินกว่า 4,000,001 บาทขึ้นไป (ขั้นภาษีที่ 7) เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์

สูงสุด ซ่ึงจากเดิมเสียภาษีอัตราร้อยละ 37 ปรับลดเหลือร้อยละ 35 โดยจํานวนภาษีที่ลดลงจะ

เพ่ิมขึ้นตามจาํนวนเงินได้สทุธ ิกล่าวคือ ย่ิงผู้เสยีภาษีมีเงินได้สทุธมิากกจ็ะย่ิงได้รับประโยชน์จากการ

ปรับลดอัตราภาษี ดังน้ัน การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีจึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจาย

รายได้คร้ังใหม่ ไม่อาจลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้ของคนในสังคมและทั้งยังสร้างความ   

เหล่ือมลํา้ทางด้านรายได้เพ่ิมขึ้น จึงมีความจาํเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมี

ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันกเ็พ่ิมความเป็นธรรมในการกระจายรายได้   

คร้ังใหม่ให้มากขึ้นด้วย 

 

2. หลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีดี่ 

2.1 หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี (Equity) 
หลักความเป็นธรรมในแนวนอนหรือหลักความเสมอภาคในแนวนอน (Horizontal 

Equity) มีหลักว่า บุคคลที่มีสถานะและความสามารถที่เหมือนกันควรที่จะเสียภาษีในจาํนวนที่

เท่ากนั ส่วนหลักความเป็นธรรมในแนวตั้งหรือหลักความเสมอภาคในแนวตั้ง (Vertical Equity) 

มีหลักว่า บุคคลที่มีสถานะและความสามารถที่แตกต่างกันควรที่จะเสียภาษีในจาํนวนที่แตกต่าง

กนั (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 29) 

2.2 หลกัความมีประสิทธิภาพหรือหลกัความเป็นกลาง (Efficiency or Neutrality) 

หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีมีหลักว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็

ภาษีของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏบิัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี

ควรต้องตํ่าที่สดุ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 34) 

หลักความประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิมีหลักว่า ภาษีจะต้องก่อให้เกดิความสญูเปล่า

ทางเศรษฐกิจที่เกดิจากการบิดเบือนของภาษีที่ก่อให้เกดิผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีทาํกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิในระดับที่ตํ่า เพ่ือก่อให้เกดิความสญูเปล่าทางเศรษฐกจิน้อยที่สดุ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 

2556 : 42) 

2.3 หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimacy) และหลกัความยอมรบั (Acceptability) 

มีหลักว่า ภาษีอากรที่ดีต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในสายตาประชาชนผู้เสยีภาษี ทั้ง

เป้าหมายและการทาํงานของระบบภาษีกต้็องชอบด้วยกฎหมาย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 

2546 : 145) รวมถึงการบัญญัติหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีอากรกจ็ะต้องบัญญัติขึ้นโดย

อาศัยอาํนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การ
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บัญญัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภาษีต้องได้รับความยินยอมโดยตรงจากประชาชนหรือ      

โดยอ้อมผ่านทางสภานิติบัญญัติซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 8) 

 

3. บญัชีอตัราภาษีกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีดี่ 

การกาํหนดโครงสร้างบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาํเป็นต้องพิจารณาถึง

หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี หลักความมี

ประสทิธิภาพหรือหลักความเป็นกลาง หลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความยอมรับ และ

เน่ืองจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญที่ทาํให้รัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

กระจายรายได้คร้ังใหม่และลดความเหล่ือมลํา้ด้านรายได้ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การกาํหนดโครงสร้างบัญชีอตัราภาษีจึงต้องคาํนึงถึงความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่

ด้วย 

3.1 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สอดคล้องกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษีและส่งเสริมการกระจายรายได้คร้ังใหม่จะต้องมีลักษณะเป็นอัตราภาษีก้าวหน้า เน่ืองจาก    

ทาํให้ผู้ที่มีเงินได้สุทธิมากเสียภาษีในจํานวนเงินที่มากกว่าผู้ที่มีเงินได้สุทธิน้อย และคิดเป็น

อตัราส่วนต่อเงินได้สทุธิที่มากกว่า อตัราภาษีก้าวหน้าจะช่วยกระจายภาระภาษีของผู้มีเงินได้สทุธิ

ตํ่าไปยังผู้มีเงินได้สทุธิสงู ทาํให้การจัดเกบ็ภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายรายได้คร้ังใหม่

ได้มากที่สดุ 

นอกจากลักษณะหรือประเภทอตัราภาษีแล้ว ขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้สทุธทิี่ใช้กบัอตัรา

ภาษีเป็นอกีปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี โดยขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้สทุธิ

ที่สอดคล้องกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีควรมีลักษณะแคบ กล่าวคือ ช่วงเงินได้สทุธิ

ในแต่ละช่วงควรกาํหนดให้มีเงินได้สทุธจิาํนวนไม่มากนัก ในขณะเดียวกนั ขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้

สุทธิควรมีจํานวนมาก โดยกาํหนดอัตราภาษีในแต่ละขั้นให้ใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกัน

จนเกนิไป  

3.2 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัหลกัความเป็นมีประสิทธิภาพ 

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สอดคล้องกับหลักความมีประสทิธิภาพในการ

จัดเกบ็ภาษีและหลักความประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจจะต้องมีลักษณะเป็นอัตราคงที่และมี

อตัราภาษีที่ตํ่า หากบัญชีอตัราภาษีมีลักษณะเป็นอตัราภาษีส่วนเพ่ิมหลายอตัรากค็วรจะมีขั้นภาษี

หรือช่วงเงินได้จาํนวนไม่มากและมีอตัราภาษีส่วนเพ่ิมที่สงูขึ้นไม่มาก เน่ืองจากภาษีอตัราเดียวคงที่

ง่ายแก่การคาํนวณภาระภาษี ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทาํให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษี

และผู้เสยีภาษีเสยีค่าใช้จ่ายในการปฏบิัติตามกฎหมายไม่มากนัก และอตัราภาษีที่ตํ่าจะทาํให้ผู้เสยี

ภาษีมีภาระภาษีน้อย จึงก่อให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
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ระดับตํ่าและจูงใจให้ผู้เสียภาษีหลบหลีกและหนีภาษีน้อยกว่าอัตราภาษีที่สูง ทาํให้รัฐสูญเสีย

รายได้อนัเน่ืองมาจากการหลบหลีกและหนีภาษีน้อยลง 

3.3 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายและหลกั

ความยอมรบั 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สอดคล้องกบัหลักความความชอบด้วยกฎหมาย

และหลักความยอมรับจะต้องตราข้ึนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงในรูปแบบพระราชบัญญัติโดยฝ่าย   

นิติบัญญัติซ่ึงเป็นผู้แทนของประชาชน เน่ืองจากบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหน่ึง

ในโครงสร้างภาษีที่สาํคัญ การปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราภาษีไม่ว่าโดยการปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา

ภาษี ปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิหรือขั้นภาษี ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในทรัพย์สินของ

ประชาชน กล่าวคือ ประชาชนอาจจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากขึ้ นหรือน้อยลงอัน

เน่ืองจากการแก้ไขบัญชีอัตราภาษี การตราหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีอัตราภาษีจึงควรได้รับ

ความเหน็ชอบและได้รับการตรวจสอบจากประชาชน 

 

4. บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายต่างประเทศ 

4.1 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายสหราชอาณาจกัร 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยขั้นอตัราภาษี 

4 อตัรา ได้แก่ อตัราเร่ิมต้นสาํหรับการออม (Starting rate for savings) ร้อยละ 10 อตัรา

พ้ืนฐาน (Basic Rate) ร้อยละ 20 อตัราขั้นสงู (Higher Rate) ร้อยละ 20 และอตัราเพ่ิมเติม 

(Additional Rate) ร้อยละ 50 ซ่ึงอัตราภาษีและช่วงเงินได้สุทธิที่ใช้คาํนวณภาระภาษีจะถูก

เปล่ียนแปลงทุกๆ ปีตามความเหมาะสม ผู้เสยีภาษีจะไม่สามารถนาํอตัราเร่ิมต้นมาคาํนวณภาษีได้ 

หากมีเงินได้สทุธมิากกว่าช่วงเงินได้ที่กาํหนดข้างต้น หรือเงินได้สทุธน้ัินมิได้มาจากการออม ผู้เสยี

ภาษีจะต้องใช้อัตราพ้ืนฐานคาํนวณภาระภาษี และหากมีเงินได้สุทธิเกินกว่าช่วงเงินได้ของอัตรา

พ้ืนฐาน ให้ใช้อตัราสงูขึ้น และอตัราเพ่ิมเติมคาํนวณภาระภาษีในส่วนของเงินได้สทุธทิี่เกนิช่วงเงิน

ได้น้ันๆ  

การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการ

แก้ไขอตัราภาษี ช่วงเงินได้ที่ใช้กบัอตัราภาษี หรือขั้นภาษี จะมีแก้ไขโดยออกเป็นพระราชบัญญัติ

เท่าน้ัน 

4.2 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศสหรฐัอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดบัญชีอัตราภาษีสาํหรับใช้คํานวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี สาํหรับบุคคลแต่ละประเภทที่มีสถานะแตกต่างกนั บัญชีอตัรา

ภาษีเหล่าน้ีจะถูกกาํหนดขึ้นใหม่ทุกๆ ปี 
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การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งได้เป็น    

2 กรณ ีได้แก่  

 1. กรณีแก้ไขช่วงเงินได้สุทธิเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจตามที่ประมวล

รัษฎากรกาํหนด สรรพากรจะกาํหนดบัญชีอัตราภาษีขึ้ นใหม่ทุกๆ ปี และประกาศใช้ในลักษณะ

ของแนวปฏบิัติของสรรพากร 

 2. กรณีแก้ไขอตัราภาษี ช่วงได้สทุธิที่ใช้กบัอตัราภาษี ขั้นภาษี หลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ปรับปรุงแก้ไขช่วงเงินได้ตามข้อ 1. หรือกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ประมวลรัษฎากรกาํหนด 

ประเทศสหรัฐอเมริกาจะปรับปรงุแก้ไขโดยออกเป็นพระราชบัญญัติ 

4.3 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศญีปุ่่น 

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่นประกอบด้วย ขั้นอัตราภาษี

จาํนวน 6 อตัรา ขั้นอตัราภาษีตํ่าสดุได้แก่ อตัราร้อยละ 5 ใช้กบัเงินได้สทุธไิม่เกนิ 1.95 ล้านเยน

และขั้นภาษีอตัราสงูสดุ อตัราร้อยละ 40 ใช้กบัเงินได้สทุธทิี่เกนิกว่า 18 ล้านเยน 

การแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่นจะมีการแก้ไขโดยที่

คณะกรรมาธิการภาษีเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภาษีต่อรัฐมนตรี จากน้ันรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังจะนําร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือผ่านความเห็นชอบและตราขึ้ นเป็น

กฎหมาย 

 

5. วิเคราะหบ์ญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 1) รูปแบบบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยเป็นแบบอตัราภาษี

ก้าวหน้าซ่ึงสอดคล้องกบัหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ

ใหม่มีจาํนวนขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้สทุธิมากขึ้น และมีช่วงเงินได้สทุธิที่แคบลง ทาํให้ผู้ที่มีเงินได้

สุทธิแตกต่างกันเสียภาษีในอัตราและจาํนวนที่แตกต่างกันมากขึ้ น ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความ   

เป็นธรรมในแนวตั้งมากกว่าบัญชีอตัราภาษีเดิม 

 2) บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ยังคงมีการยกเว้นเงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีทาํให้ผู้ที่มี

รายได้สูงถึงสูงมากมีจาํนวนภาระภาษีที่ลดลง รวมถึงมีสัดส่วนภาระภาษีที่ลดลงต่อเงินได้สุทธิ

มากกว่า  ผู้มีรายได้ตํ่าถึงปานกลาง นอกจากน้ีบัญชีอัตราภาษีแบบใหม่มีความก้าวหน้าน้อยกว่า

บัญชีอัตราภาษีเดิม เน่ืองจากทาํให้อัตราภาษีเฉล่ียลดลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีรายได้สูงถึงสูงมาก 

บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่จึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่มากกว่า

บัญชีอตัราภาษีแบบเดิม 

 3) บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่มีขั้นภาษีเพ่ิมขึ้ นจากเดิม 2 ขั้น     

ทาํให้บัญชีอัตราภาษีซับซ้อนและมีวิธีการคาํนวณที่ยากกว่าเดิมทาํให้บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่    

ไม่สอดคล้องต่อหลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีมากกว่าบัญชีอตัราภาษีแบบเดิม 
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 4)  จาํนวนขั้นภาษีที่เพ่ิมขึ้ นในบัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนการ

ตัดสินใจการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีทาํให้เกิดการไม่จูงใจให้ทาํกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และเน่ืองจากในทุกๆ อัตราภาษีส่วนเพ่ิมจะมีผลทาํให้เกิดการหลบหลีกภาษี 

การที่มีขั้นภาษีมากขึ้นจึงมีผลทาํให้เกดิการหลบหลีกภาษีมากขึ้น ขัดต่อหลักความมีประสทิธภิาพ

ในทางเศรษฐกจิ  

 5)  บัญชีอตัราภาษีแบบใหม่มีอตัราภาษีส่วนเพ่ิมที่ลดลงกว่าบัญชีอตัราภาษีแบบเดิม

ทาํให้การบิดเบือนต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้เสยีภาษีลดลง จึงมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิมากกว่าบัญชีอตัราภาษีแบบเดิม 

 6)  บัญชีอตัราภาษีแบบใหม่มีช่วงเงินได้ในขั้นอตัราภาษีส่วนเพ่ิมสาํหรับผู้มีรายได้สงู

แคบกว่าบัญชีอัตราภาษีแบบเดิม บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่จึงลดผลกระทบในการไม่จูงใจให้ทาํ

กจิกรรมทางเศรษฐกิจได้น้อยกว่าบัญชีอัตราภาษีแบบเดิมและมีความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ

น้อยกว่าบัญชีอตัราภาษีแบบเดิม 

 7)  การตราพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเป็นกฎหมายลําดับรองเพ่ือแก้ไขบัญชีอัตราภาษี      

ขดัต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความยอมรับ 

 8)  การตราพระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรา

รัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกาํหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ทาํให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดความ

ซับซ้อนของกฎหมายภาษี และถอืเป็นการเล่ียงการตรวจสอบควบคุมจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

 

6. บทสรุป 

1) การกาํหนดบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรมีหลักเกณฑท์ี่ชัดเจนแน่นอน          

มีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิที่  

ใช้กับอัตราภาษีแต่ละอัตรา โดยคํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละปี เช่น คํานึงถึงอัตรา      

เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และดัชนีราคาผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา เป็นต้น และให้มีการปรับเปล่ียนช่วง

เงินได้สุทธิในบัญชีอัตราภาษีเป็นคร้ังคราวตามสภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของ

รัฐบาลตามหลักเกณฑด์ังกล่าว ทั้งน้ี โปรดดูแผนผงัที่ 6.1 
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แผนผงัที่ 6.1 กระบวนการตรากฎหมายเพ่ือเป็นหลักเกณฑใ์นการกาํหนดบัญชีอตัราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ        พระราชบญัญติั 

       

                     กาํหนดสูตรคาํนวณหรือช่วงเงินไดสุ้ทธิท่ีใชก้บัอตัราภาษี 

                     ใหมี้การปรับเปล่ียนช่วงเงินไดสุ้ทธิตามหลกัเกณฑฯ์ โดยฝ่ายบริหาร 

 

 
ฝ่ายบริหาร            กฎหมายลาํดับรอง 

 

 

การมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดบัญชีอัตราภาษีข้างต้นจะทาํให้บัญชีอัตราภาษีมีความ

ชัดเจนแน่นอน ในขณะเดียวกันกมี็ความยืดหยุ่น เน่ืองจากเป็นกลไกที่ทาํให้การจัดเกบ็ภาษี

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปีโดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย และทาํให้รัฐสามารถ

จัดเกบ็ภาษีตามความสามารถของผู้เสยีภาษีได้อย่างแท้จริง เช่น ในสภาวะเงินเฟ้อ ผู้เสยีภาษีจะมี

เงินได้สทุธิเพ่ิมขึ้นและมีค่าครองชีพสงูขึ้น เน่ืองมาจากราคาสนิค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้น หากบัญชี

อตัราภาษีไม่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ ผู้เสยีภาษีจะต้องเสยีภาษีในอตัราที่สงูขึ้น ทั้งที่เงินได้ที่

แท้จริงหรือความสามารถในการเสียภาษีของเขายังคงมีอยู่เท่าเดิม ทาํให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษี       

เกินกว่าความสามารถในการเสียภาษี ซ่ึงในกรณีน้ี หากมีการปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิตาม

หลักเกณฑใ์นการกาํหนดบัญชีอตัราภาษีข้างต้น ช่วงเงินได้สทุธใินบัญชีอตัราภาษีจะสอดคล้องกบั

สภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ผู้เสยีภาษีมีภาระภาษีตามความสามารถในการเสยีภาษีที่แท้จริง 

ทั้งน้ี การปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิในบัญชีอัตราภาษีเป็นเพียงการปรับเปล่ียนช่วง

เงินได้สทุธิเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการกาํหนดบัญชีอตัราภาษี ซ่ึงเหตุที่ช่วงเงินได้สทุธิใน

แต่ละปีเปล่ียนแปลงไปกเ็น่ืองมากจากสภาวะทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน การปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สทุธิ

ดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อสทิธใินทางทรัพย์สนิของประชาชน  

นอกจากน้ี การจัดเกบ็ภาษีที่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิอย่างแท้จริงจะทาํให้ผู้เสยี

ภาษียอมรับในภาระภาษี และลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี ซ่ึงสอดคล้องต่อหลักความ

ยอมรับ หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี และหลักความมีประสทิธภิาพ 

2) การปรับปรุงแก้ไขบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นการเปล่ียนแปลงช่วง

เ งินได้สุทธิหรืออัตราภาษีโดยตรง  ควรปรับปรุงแก้ไขโดยกฎหมายแม่บทในรูปแบบ

พระราชบัญญัติซ่ึงผ่านความเหน็ชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ดังเช่น ประเทศญ่ีปุ่น และส

หลักเกณฑใ์นการกาํหนด 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
     

ประกาศปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สทุธ ิ

โดยอาศัยหลักเกณฑต์ามพระราชบัญญัต ิ
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หราชอาณาจักร เน่ืองจากบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหน่ึงในโครงสร้างภาษีที่

สาํคัญ การปรับปรุงแก้ไขบัญชีอตัราภาษีไม่ว่าโดยการปรับเพ่ิมหรือลดอตัราภาษี ปรับเปล่ียนช่วง

เงินได้สทุธิหรือขั้นภาษี ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสทิธิในทรัพย์สนิของประชาชนโดยตรง การ

ปรับปรงุแก้ไขบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงควรที่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุม

โดยฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นผู้แทนของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย

และหลักความยอมรับ 

สาํหรับการตราหรือแก้ไขหลักเกณฑก์ารกาํหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตามข้อ 1) น้ัน แม้หลักเกณฑก์ล่าวจะไม่ได้ระบุถึงช่วงเงินได้สทุธิที่ชัดเจนตายตัว แต่ได้ระบุถึง

ปัจจัยที่ใช้ในการคาํนวณและปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิในแต่ละปี วิธีการคาํนวณ ตลอดจนให้

อาํนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายลาํดับรองเพ่ือประกาศปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิในบัญชี

อัตราภาษี ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ดังน้ัน การตราหรือแก้ไข

หลักเกณฑด์ังกล่าวจึงควรกระทาํในรปูแบบพระราชบัญญัติซ่ึงอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุม

โดยรัฐสภาเช่นเดียวกนั 

ส่วนการปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สุทธิในบัญชีอัตราภาษีแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ในการ

กาํหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ัน เป็นการปรับเปล่ียนโดยใช้วิธีการคาํนวณตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายแม่บทบัญญัติไว้ ซ่ึงมีเน้ือหาเป็นการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่เป็น

รายละเอียด ทั้งน้ี เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีในการคํานวณภาระภาษีเท่าน้ัน จึงไม่มี

ผลกระทบต่อสทิธใินทางทรัพย์สนิของประชาชน ดังน้ัน การปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สทุธดิังกล่าวจึง

สามารถกระทาํได้โดยออกเป็นกฎหมายลาํดับรอง นอกจากน้ี การปรับเปล่ียนช่วงเงินได้สทุธิโดย

วิธีดังกล่าวยังมีข้อดี คือ ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายหรือประกาศได้อย่างรวดเร็ว ทาํให้

สามารถปรับเปล่ียนบัญชีอตัราภาษีได้ทนัต่อสภาวะทางเศรษฐกจิที่เปล่ียนแปลงไป 

3) บัญชีอตัราภาษีเงินได้ไม่ควรมีขั้นอตัราภาษีจาํนวนมากจนเกนิไป แม้ว่าบัญชีอตัรา

ภาษีเงินได้ที่ประกอบด้วยขั้นอัตราภาษีจาํนวนมากจะสอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการ

จัดเกบ็ภาษี แต่ขั้นอัตราภาษีจาํนวนมากจะทาํให้บัญชีอัตราภาษีมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น อกีทั้ง

ในแต่ละขั้นภาษีที่เพ่ิมขึ้นจะก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสินใจในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของผู้เสยีภาษี เพราะผู้เสยีภาษีจะได้รับประโยชน์จากการทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยลงและเป็น

สัดส่วนต่อเงินได้สุทธิที่น้อยลง ทาํให้เกิดการไม่จูงใจให้ทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้ นและ

นาํไปสู่การ    หลบหลีกและหนีภาษี ส่งผลให้รัฐมีรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลดลง ซ่ึงขดัต่อหลักความประหยัดและหลักความมีประสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี ในขั้นอัตราภาษีที่สูงขึ้ นควรมีช่วงเงินได้ที่กว้างขึ้ นด้วย เน่ืองจากทุกๆ 

อตัราภาษีสงูขึ้นจะก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสนิใจการทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิของผู้เสยีภาษี

มากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือลดผลกระทบจากการไม่จูงใจให้ทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิและลดแนวโน้มการ   
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หลบหลีกและหนีภาษี บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงควรมีขั้นอัตราภาษีที่สูงขึ้ นควบคู่   

ไปกบัช่วงเงินได้ที่กว้างขึ้นด้วย 

4) การยกเว้นเงินได้สทุธจิาํนวน 150,000 บาทแรก ให้ไม่ต้องเสยีภาษีควรจาํกดัให้

สทิธิเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางเท่าน้ัน ผู้มีรายได้สงูไม่ควรได้รับการยกเว้น

ภาษีสาํหรับช่วงเงินได้สุทธิใดๆ เน่ืองจากการยกเว้นภาษีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาภาระภาษี

สาํหรับผู้มีรายได้น้อย การกาํหนดให้ผู้เสยีภาษีทุกคนได้รับการยกเว้นภาษีทาํให้ผู้มีรายได้สงูได้รับ

ประโยชน์จากภาระภาษีที่ลดลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่มีเงินได้สทุธทิี่ตกอยู่ในอตัราภาษีขั้นที่ 

3 ขึ้นไป หรือมีเงินได้สุทธิเกินกว่า 500,000 บาท ต่อปี ซ่ึงเป็นผู้ที่มีรายได้สูงถึงสูงมากและมี

ความสามารถในการเสยีภาษีสงูจึงไม่สมควรได้รับประโยชน์จากการบรรเทาภาระภาษี อกีทั้ง การที่ผู้

มีรายได้สงูได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเช่นน้ีจะทาํให้รัฐจัดเกบ็ภาษีได้น้อยลง ไม่สามารถนาํ

รายได้จากการจัดเกบ็ภาษีจากผู้มีรายได้สูงมากระจายรายได้ผ่านการใช้จ่ายสาธารณะเพ่ือลดความ

เหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้ การยกเว้นภาษีให้กับผู้มีรายได้สูงจึงทาํให้การจัดเกบ็ภาษีไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้คร้ังใหม่เท่าที่ควร 

5) บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเพียงหน่ึงในโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา และเป็นกระบวนการสดุท้ายในการคาํนวณภาระภาษี โดยงานวิจัยน้ีได้ถอืว่าเงินได้สทุธิ

เป็นดัชนีช้ีวัดที่แสดงออกซ่ึงความสามารถในการเสยีภาษี ซ่ึงเงินได้สทุธทิี่นาํมาคาํนวณตามบัญชี

อตัราภาษีจะต้องผ่านการยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลมาก่อน ดังน้ัน 

เงินได้สทุธจิะไม่สามารถสะท้อนถงึความสามารถในการเสยีภาษีของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง และ

บัญชีอตัราภาษีจะไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือที่ทาํให้การจดัเกบ็ภาษีเป็นไปตามหลักความเป็นธรรม

และบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ได้ หากปราศจากการหักค่าใช้จ่ายและค่า

ลดหย่อนส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกดิความเป็นธรรมและบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ได้มากที่สดุ จึงควรมีการปรับปรงุแก้ไขหลักเกณฑใ์น

การยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการ

ปรับปรงุแก้ไขบัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อเสนอแนะข้างต้น 
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