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บทคัดย่อ
ประเทศไทยใช้ อตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแบบก้ าวหน้ า (Progressive Rate) ซึ่ง
ประกอบด้ วยอัตราภาษีหลายอัตรา (Multiple Rate) ภายใต้ ตารางภาษีตารางเดียวหรือบัญชีเดียว
(One Tax-Rate Schedule) โดยได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง ล่าสุดได้ มีการปรับปรุง
แก้ ไ ขบั ญ ชี อัต ราภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาโดยออกเป็ นพระราชกฤษฎีก า ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 โดย
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและเพิ่มขั้นภาษีเงินได้ จาก 5 ขั้น เป็ น 7 ขั้น
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่ า แม้ การแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีบุคคลธรรมดาครั้งล่ าสุดนี้
จะทําให้ ผ้ ูท่มี ีรายได้ น้อยมีภาระภาษีลดลง แต่บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดายังไม่สอดคล้ อง
ต่อหลักการจัดเก็บภาษีท่ดี แี ละมีข้อบกพร่องหลายประการ เนื่องจากบัญชีอตั ราภาษีแบบใหม่ยังคง
ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูมีรายได้ สงู ถึงสูงมาก จึงไม่ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่
และขัดต่ อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ มีช่วงเงินได้ สุทธิท่ี
เพิ่มขึ้น ทําให้ บัญชีอัตราภาษีมีความซับซ้ อนมากขึ้นและก่อให้ เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจการ
ในทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น จึงขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บัญชีอัตราภาษีเป็ นโครงสร้ างภาษีท่สี าํ คัญซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิในทางทรัพย์สินของประชาชน
โดยตรง การแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีโดยการออกเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็ นกฎหมายลําดับรองจึง
ขัดต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมายและความยอมรับ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยให้ มีการปรับเปลี่ยนบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทุกๆ ปี ด้ วยหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
แน่ น อนและคํา นึ ง ถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิจ ในแต่ ล ะปี เพื่ อ ให้ บั ญ ชี อัต ราภาษี มี ค วามยื ด หยุ่ น
สอดคล้ องต่ อสภาวะเศรษฐกิจและก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูเสียภาษี การแก้ ไขบัญชีอัตรา
ภาษี รวมถึ ง การสร้ า งหลั ก เกณฑ์ก ารกํา หนดบั ญ ชี อัต ราภาษี ค วรตราขึ้ นโดยกฎหมายระดั บ
พระราชบั ญ ญั ติ เนื่ อ งจากบั ญ ชี อัต ราภาษี ห รื อ หลั ก เกณฑ์ดั ง กล่ า วส่ ง กระทบต่ อ สิท ธิใ นทาง
ทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยตรง บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ ไม่ควรมีข้ันอัตราภาษีจาํ นวนมากจนเกินไป
*
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และในขั้นอัตราภาษีท่ขี ้ นึ ควรมีช่วงเงินได้ ท่กี ว้ างขึ้นควบคู่กนั ไปด้ วย เพื่อลดผลกระทบจากการไม่
จูงใจให้ ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดแนวโน้ มการหลบหลีกและหนีภาษี นอกจากนี้ การยกเว้ น
ไม่ต้องเสียภาษีควรจํากัดให้ สทิ ธิเฉพาะผู้ท่มี ีรายได้ น้อยหรือผู้ท่มี ีรายได้ ปานกลางเท่านั้น เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่มากขึ้น

1. บทนํา
นับแต่ มีการประกาศใช้ ประมวลรัษฎากร ฉบับปี พ.ศ. 2481 ประเทศไทยได้ มีการ
ปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหลายครั้ง และล่ าสุดได้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาโดยออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 และพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มขั้น
ภาษีหรือช่วงเงินได้ สทุ ธิจาก 5 ขั้น เป็ น 7 ขั้น และปรับลดอัตราภาษีจากเดิมร้อยละ 10, 20, 30
และร้อยละ 37 เปลี่ยนเป็ นใช้อตั ราภาษีร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และร้อยละ 35 แต่ยงั คงมีการ
ยกเว้นภาษีให้กบั ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนดเช่นเดิม
ตารางที่ 1.1 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
บัญชีอตั ราภาษี
เงินได้ สทุ ธิ
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 บาทขึ้นไป

แบบเดิม
ยกเว้ น
10%
20%
30%
37%

แบบใหม่
ยกเว้ น
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

แม้ ว่าการแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีโดยเพิ่มขั้นอัตราภาษีและมีช่วงเงินได้ สทุ ธิท่แี คบลงจะ
สอดคล้ องกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น แต่ ไม่ สอดคล้ องกับหลั กความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการการปรับ
ลดอัตราภาษีซ่ึงทําให้ ผ้ ูเสียภาษีทุกคนมีภาระภาษีลดลงรวมถึงผู้มีรายได้ สงู ด้ วย โดยเฉพาะผู้ท่มี ีช่วง
เงินได้ สทุ ธิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ขั้นภาษีท่ี 4) จะ
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ได้ รับประโยชน์จากภาระภาษีท่ีลดลงต่ อเงินได้ สุทธิในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้ อยละ 3.50 ของเงินได้
สุทธิ) และผู้ท่มี ีเงินได้ สุทธิเกินกว่า 4,000,001 บาทขึ้นไป (ขั้นภาษีท่ี 7) เป็ นผู้ท่ไี ด้ รับประโยชน์
สูงสุด ซึ่งจากเดิมเสียภาษีอัตราร้ อยละ 37 ปรั บลดเหลือร้ อยละ 35 โดยจํานวนภาษีท่ีลดลงจะ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินได้ สทุ ธิ กล่าวคือ ยิ่งผู้เสียภาษีมีเงินได้ สทุ ธิมากก็จะยิ่งได้ รับประโยชน์จากการ
ปรับลดอัตราภาษี ดังนั้น การแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีจึงไม่ ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการกระจาย
รายได้ ครั้ งใหม่ ไม่ อาจลดความเหลื่ อมลํ้าทางด้ านรายได้ ของคนในสังคมและทั้งยั งสร้ างความ
เหลื่อมลํา้ ทางด้ านรายได้ เพิ่มขึ้น จึงมีความจําเป็ นต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาให้ สอดคล้ องกับหลั กความมีป ระสิทธิภ าพในการจั ดเก็บ ภาษี แ ละหลั กความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้
ครั้งใหม่ให้ มากขึ้นด้ วย

2. หลักการจัดเก็บภาษีอากรทีด่ ี
2.1 หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี (Equity)
หลักความเป็ นธรรมในแนวนอนหรือหลักความเสมอภาคในแนวนอน (Horizontal
Equity) มีหลักว่า บุคคลที่มีสถานะและความสามารถที่เหมือนกันควรที่จะเสียภาษีในจํานวนที่
เท่ากัน ส่วนหลักความเป็ นธรรมในแนวตั้งหรือหลักความเสมอภาคในแนวตั้ง (Vertical Equity)
มีหลักว่า บุคคลที่มีสถานะและความสามารถที่แตกต่างกันควรที่จะเสียภาษีในจํานวนที่แตกต่าง
กัน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 29)
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพหรือหลักความเป็ นกลาง (Efficiency or Neutrality)
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมีหลักว่า ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดเก็บ
ภาษีของเจ้ าหน้ าที่และค่าใช้ จ่ายในการให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี
ควรต้ องตํ่าที่สดุ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 34)
หลักความประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจมีหลักว่า ภาษีจะต้ องก่อให้ เกิดความสูญเปล่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบิดเบือนของภาษีท่กี ่อให้ เกิดผลไม่จูงใจให้ ผ้ ูเสียภาษีทาํ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับที่ต่าํ เพื่อก่อให้ เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจน้ อยที่สดุ (จิรศักดิ์ รอดจันทร์,
2556 : 42)
2.3 หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) และหลักความยอมรับ (Acceptability)

มีหลักว่า ภาษีอากรที่ดีต้องมีความชอบด้ วยกฎหมายในสายตาประชาชนผู้เสียภาษี ทั้ง
เป้ าหมายและการทํางานของระบบภาษีกต็ ้ องชอบด้ วยกฎหมาย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,
2546 : 145) รวมถึงการบัญญัติหรือปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายภาษีอากรก็จะต้ องบัญญัติข้ นึ โดย
อาศัยอํานาจที่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การ
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บั ญ ญั ติ ห รื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายภาษี ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมโดยตรงจากประชาชนหรื อ
โดยอ้ อมผ่านทางสภานิติบัญญัติซ่ึงเป็ นตัวแทนของประชาชน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2556 : 8)

3. บัญชีอตั ราภาษีกบั หลักการจัดเก็บภาษีอากรทีด่ ี
การกําหนดโครงสร้ างบัญชี อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจําเป็ นต้ องพิ จารณาถึง
หลั ก การจั ด เก็บ ภาษี ท่ีดี ไม่ ว่ า จะเป็ นหลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ด เก็บ ภาษี หลั ก ความมี
ประสิทธิภาพหรือหลักความเป็ นกลาง หลักความชอบด้ วยกฎหมายและหลักความยอมรับ และ
เนื่องจากภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ รัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
กระจายรายได้ ครั้งใหม่ และลดความเหลื่อมลํา้ ด้ านรายได้ ของประชาชนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
การกําหนดโครงสร้ างบัญชีอตั ราภาษีจึงต้ องคํานึงถึงความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่
ด้ วย
3.1 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่สอดคล้ องกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษีและส่งเสริมการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ จะต้ องมีลักษณะเป็ นอัตราภาษีก้าวหน้ า เนื่องจาก
ทํา ให้ ผ้ ู ท่ีมีเ งิน ได้ สุทธิม ากเสีย ภาษี ใ นจํา นวนเงิ น ที่ม ากกว่ า ผู้ ท่ีมีเงิ น ได้ สุท ธิน้ อย และคิด เป็ น
อัตราส่วนต่อเงินได้ สทุ ธิท่มี ากกว่า อัตราภาษีก้าวหน้ าจะช่วยกระจายภาระภาษีของผู้มีเงินได้ สทุ ธิ
ตํ่าไปยังผู้มีเงินได้ สทุ ธิสงู ทําให้ การจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายรายได้ ครั้งใหม่
ได้ มากที่สดุ
นอกจากลักษณะหรือประเภทอัตราภาษีแล้ ว ขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้ สทุ ธิท่ใี ช้ กบั อัตรา
ภาษีเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี โดยขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้ สทุ ธิ
ที่สอดคล้ องกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีควรมีลักษณะแคบ กล่าวคือ ช่วงเงินได้ สทุ ธิ
ในแต่ละช่วงควรกําหนดให้ มีเงินได้ สทุ ธิจาํ นวนไม่มากนัก ในขณะเดียวกัน ขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้
สุท ธิค วรมี จํา นวนมาก โดยกํา หนดอัต ราภาษี ใ นแต่ ล ะขั้น ให้ ใ กล้ เ คี ย งกัน หรื อไม่ แ ตกต่ า งกัน
จนเกินไป
3.2 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับหลักความเป็ นมีประสิทธิภาพ
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่สอดคล้ องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและหลักความประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจจะต้ องมีลักษณะเป็ นอัตราคงที่และมี
อัตราภาษีท่ตี ่าํ หากบัญชีอตั ราภาษีมีลักษณะเป็ นอัตราภาษีส่วนเพิ่มหลายอัตราก็ควรจะมีข้นั ภาษี
หรือช่วงเงินได้ จาํ นวนไม่มากและมีอตั ราภาษีส่วนเพิ่มที่สงู ขึ้นไม่มาก เนื่องจากภาษีอตั ราเดียวคงที่
ง่ ายแก่การคํานวณภาระภาษี ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน ทําให้ รัฐเสียค่ าใช้ จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษี
และผู้เสียภาษีเสียค่าใช้ จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายไม่มากนัก และอัตราภาษีท่ตี ่าํ จะทําให้ ผ้ ูเสีย
ภาษีมีภาระภาษีน้อย จึงก่อให้ เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
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ระดับตํ่าและจู งใจให้ ผ้ ูเสียภาษีหลบหลีกและหนีภาษีน้อยกว่ าอัตราภาษีท่ีสูง ทําให้ รัฐสูญเสีย
รายได้ อนั เนื่องมาจากการหลบหลีกและหนีภาษีน้อยลง
3.3 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลัก
ความยอมรับ
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่สอดคล้ องกับหลักความความชอบด้ วยกฎหมาย
และหลักความยอมรับจะต้ องตราขึ้นหรือแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในรูปแบบพระราชบัญญัติโดยฝ่ าย
นิติบัญญัติซ่ึงเป็ นผู้แทนของประชาชน เนื่องจากบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาถือเป็ นหนึ่ง
ในโครงสร้ างภาษีท่สี าํ คัญ การปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีไม่ว่าโดยการปรับเพิ่มหรือลดอัตรา
ภาษี ปรับเปลี่ยนช่ วงเงินได้ สุทธิหรือขั้นภาษี ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในทรัพย์สินของ
ประชาชน กล่ าวคือ ประชาชนอาจจะต้ องเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดามากขึ้นหรือน้ อยลงอัน
เนื่องจากการแก้ ไขบัญชีอัตราภาษี การตราหรือแก้ ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราภาษีจึงควรได้ รับ
ความเห็นชอบและได้ รับการตรวจสอบจากประชาชน

4. บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายต่างประเทศ
4.1 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายสหราชอาณาจักร
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักรประกอบด้ วยขั้นอัตราภาษี
4 อัตรา ได้ แก่ อัตราเริ่มต้ นสําหรับการออม (Starting rate for savings) ร้ อยละ 10 อัตรา
พื้นฐาน (Basic Rate) ร้ อยละ 20 อัตราขั้นสูง (Higher Rate) ร้ อยละ 20 และอัตราเพิ่มเติม
(Additional Rate) ร้ อยละ 50 ซึ่งอัตราภาษีและช่วงเงินได้ สุทธิท่ใี ช้ คาํ นวณภาระภาษีจะถูก
เปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี ตามความเหมาะสม ผู้เสียภาษีจะไม่สามารถนําอัตราเริ่มต้ นมาคํานวณภาษีได้
หากมีเงินได้ สทุ ธิมากกว่าช่วงเงินได้ ท่กี าํ หนดข้ างต้ น หรือเงินได้ สทุ ธิน้ันมิได้ มาจากการออม ผู้เสีย
ภาษีจะต้ องใช้ อัตราพื้นฐานคํานวณภาระภาษี และหากมีเงินได้ สุทธิเกินกว่าช่ วงเงินได้ ของอัตรา
พื้นฐาน ให้ ใช้ อตั ราสูงขึ้น และอัตราเพิ่มเติมคํานวณภาระภาษีในส่วนของเงินได้ สทุ ธิท่เี กินช่วงเงิน
ได้ น้ันๆ
การแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็ นการ
แก้ ไขอัตราภาษี ช่วงเงินได้ ท่ใี ช้ กบั อัตราภาษี หรือขั้นภาษี จะมีแก้ ไขโดยออกเป็ นพระราชบัญญัติ
เท่านั้น
4.2 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก ากําหนดบัญ ชี อัต ราภาษี สาํ หรั บ ใช้ คํา นวณภาษี เงิน ได้ บุ ค คล
ธรรมดา โดยแบ่งออกเป็ น 4 บัญชี สําหรับบุคคลแต่ละประเภทที่มีสถานะแตกต่างกัน บัญชีอตั รา
ภาษีเหล่านี้จะถูกกําหนดขึ้นใหม่ทุกๆ ปี

646

การแก้ ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งได้ เป็ น
2 กรณี ได้ แก่
1. กรณีแก้ ไขช่ วงเงินได้ สุทธิเพื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจตามที่ประมวล
รัษฎากรกําหนด สรรพากรจะกําหนดบัญชีอัตราภาษีข้ ึนใหม่ทุกๆ ปี และประกาศใช้ ในลักษณะ
ของแนวปฏิบัติของสรรพากร
2. กรณีแก้ ไขอัตราภาษี ช่วงได้ สทุ ธิท่ใี ช้ กบั อัตราภาษี ขั้นภาษี หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ปรับปรุงแก้ ไขช่วงเงินได้ ตามข้ อ 1. หรือกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะปรับปรุงแก้ ไขโดยออกเป็ นพระราชบัญญัติ
4.3 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศญีป่ ุ่ น
บัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่นประกอบด้ วย ขั้นอัตราภาษี
จํานวน 6 อัตรา ขั้นอัตราภาษีต่าํ สุดได้ แก่ อัตราร้ อยละ 5 ใช้ กบั เงินได้ สทุ ธิไม่เกิน 1.95 ล้ านเยน
และขั้นภาษีอตั ราสูงสุด อัตราร้ อยละ 40 ใช้ กบั เงินได้ สทุ ธิท่เี กินกว่า 18 ล้ านเยน
การแก้ ไขกฎหมายภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่นจะมีการแก้ ไขโดยที่
คณะกรรมาธิการภาษีเสนอการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีต่อรัฐมนตรี จากนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั ง จะนํา ร่ า งกฎหมายเสนอต่ อ รั ฐ สภาเพื่ อ ผ่ า นความเห็น ชอบและตราขึ้ น เป็ น
กฎหมาย

5. วิเคราะห์บญ
ั ชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1) รูปแบบบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของประเทศไทยเป็ นแบบอัตราภาษี
ก้ าวหน้ าซึ่งสอดคล้ องกับหลักความเป็ นธรรมในแนวตั้ง บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแบบ
ใหม่มีจาํ นวนขั้นภาษีหรือช่วงเงินได้ สทุ ธิมากขึ้น และมีช่วงเงินได้ สทุ ธิท่แี คบลง ทําให้ ผ้ ูท่มี ีเงินได้
สุทธิแตกต่ างกันเสียภาษีในอัตราและจํานวนที่แตกต่ างกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับหลักความ
เป็ นธรรมในแนวตั้งมากกว่าบัญชีอตั ราภาษีเดิม
2) บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ ยังคงมีการยกเว้ นเงินได้ ท่ีไม่ ต้องเสียภาษีทาํ ให้ ผ้ ูท่ีมี
รายได้ สูงถึงสูงมากมีจาํ นวนภาระภาษีท่ีลดลง รวมถึงมีสัดส่วนภาระภาษีท่ีลดลงต่ อเงินได้ สุทธิ
มากกว่ า ผู้มีรายได้ ต่าํ ถึงปานกลาง นอกจากนี้บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่มีความก้ าวหน้ าน้ อยกว่ า
บัญชีอัตราภาษีเดิม เนื่องจากทําให้ อัตราภาษีเฉลี่ยลดลงโดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้มีรายได้ สูงถึงสูงมาก
บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ จึงไม่ ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ มากกว่ า
บัญชีอตั ราภาษีแบบเดิม
3) บัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแบบใหม่ มีข้ันภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ขั้น
ทําให้ บัญชีอัตราภาษีซับซ้ อนและมีวิธีการคํานวณที่ยากกว่ าเดิมทําให้ บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่
ไม่สอดคล้ องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมากกว่าบัญชีอตั ราภาษีแบบเดิม
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4) จํานวนขั้นภาษีท่ีเพิ่มขึ้นในบัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ก่อให้ เกิดการบิดเบือนการ
ตัดสินใจการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ เสียภาษีทาํ ให้ เกิดการไม่ จูงใจให้ ทาํ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเนื่องจากในทุกๆ อัตราภาษีส่วนเพิ่มจะมีผลทําให้ เกิดการหลบหลีกภาษี
การที่มีข้นั ภาษีมากขึ้นจึงมีผลทําให้ เกิดการหลบหลีกภาษีมากขึ้น ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐกิจ
5) บัญชีอตั ราภาษีแบบใหม่มีอตั ราภาษีส่วนเพิ่มที่ลดลงกว่าบัญชีอตั ราภาษีแบบเดิม
ทําให้ การบิดเบือนต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีลดลง จึงมีความสอดคล้ องต่อหลัก
ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจมากกว่าบัญชีอตั ราภาษีแบบเดิม
6) บัญชีอตั ราภาษีแบบใหม่มีช่วงเงินได้ ในขั้นอัตราภาษีส่วนเพิ่มสําหรับผู้มีรายได้ สงู
แคบกว่าบัญชีอัตราภาษีแบบเดิม บัญชีอัตราภาษีแบบใหม่จึงลดผลกระทบในการไม่ จูงใจให้ ทาํ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ น้อยกว่าบัญชีอัตราภาษีแบบเดิมและมีความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ
น้ อยกว่าบัญชีอตั ราภาษีแบบเดิม
7) การตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็ นกฎหมายลําดับรองเพื่อแก้ ไขบัญชีอัตราภาษี
ขัดต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมายและหลักความยอมรับ
8) การตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ทําให้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ เกิดความ
ซับซ้ อนของกฎหมายภาษี และถือเป็ นการเลี่ยงการตรวจสอบควบคุมจากฝ่ ายนิติบัญญัติ

6. บทสรุป
1) การกําหนดบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาควรมีหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจนแน่นอน
มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาโดยปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้ สุทธิท่ี
ใช้ กับ อัต ราภาษี แ ต่ ละอัต รา โดยคํา นึ งถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ ละปี เช่ น คํา นึงถึงอัตรา
เงินเฟ้ อ ค่าครองชีพ และดัชนีราคาผู้บริโภคในปี ที่ผ่านมา เป็ นต้ น และให้ มีการปรับเปลี่ยนช่วง
เงินได้ สุทธิในบัญชีอัตราภาษีเป็ นครั้งคราวตามสภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของ
รัฐบาลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดดูแผนผังที่ 6.1
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แผนผังที่ 6.1 กระบวนการตรากฎหมายเพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการกําหนดบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ฝ่ ายนิติบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์ในการกําหนด
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

กําหนดสูตรคํานวณหรื อช่วงเงินได้สุทธิที่ใช้กบั อัตราภาษี
ให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้สุทธิตามหลักเกณฑ์ฯ โดยฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายบริหาร

กฎหมายลําดับรอง

ประกาศปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้ สทุ ธิ
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

การมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดบัญชีอัตราภาษีข้างต้ นจะทําให้ บัญชีอัตราภาษีมีความ
ชัด เจนแน่ นอน ในขณะเดียวกันก็มีความยืด หยุ่ น เนื่องจากเป็ นกลไกที่ทาํ ให้ การจัด เก็บ ภาษี
สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี โดยไม่ ต้องมีการแก้ ไขกฎหมาย และทําให้ รัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีตามความสามารถของผู้เสียภาษีได้ อย่างแท้ จริง เช่น ในสภาวะเงินเฟ้ อ ผู้เสียภาษีจะมี
เงินได้ สทุ ธิเพิ่มขึ้นและมีค่าครองชีพสูงขึ้น เนื่องมาจากราคาสินค้ าและบริการที่เพิ่มขึ้น หากบัญชี
อัตราภาษีไม่สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ ผู้เสียภาษีจะต้ องเสียภาษีในอัตราที่สงู ขึ้น ทั้งที่เงินได้ ท่ี
แท้ จริงหรือความสามารถในการเสียภาษีของเขายังคงมีอยู่เท่าเดิม ทําให้ ผ้ ูเสียภาษีมีภาระภาษี
เกินกว่ าความสามารถในการเสียภาษี ซึ่งในกรณีน้ ี หากมีการปรั บเปลี่ยนช่ วงเงิ นได้ สุทธิตาม
หลักเกณฑ์ในการกําหนดบัญชีอตั ราภาษีข้างต้ น ช่วงเงินได้ สทุ ธิในบัญชีอตั ราภาษีจะสอดคล้ องกับ
สภาวะเงินเฟ้ อ ส่งผลให้ ผ้ ูเสียภาษีมีภาระภาษีตามความสามารถในการเสียภาษีท่แี ท้ จริง
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนช่ วงเงินได้ สุทธิในบัญชีอัตราภาษีเป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนช่ วง
เงินได้ สทุ ธิเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกําหนดบัญชีอตั ราภาษี ซึ่งเหตุท่ชี ่วงเงินได้ สทุ ธิใน
แต่ละปี เปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องมากจากสภาวะทางเศรษฐกิจเท่านั้น การปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้ สทุ ธิ
ดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ของประชาชน
นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีท่สี อดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างแท้ จริงจะทําให้ ผ้ ูเสีย
ภาษียอมรับในภาระภาษี และลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี ซึ่งสอดคล้ องต่อหลักความ
ยอมรับ หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี และหลักความมีประสิทธิภาพ
2) การปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงช่วง
เงิ น ได้ สุ ท ธิ ห รื อ อั ต ราภาษี โ ดยตรง ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขโดยกฎหมายแม่ บ ทในรู ป แบบ
พระราชบัญญัติซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ ายนิติบัญญัติ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น และส
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หราชอาณาจักร เนื่องจากบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาถือเป็ นหนึ่งในโครงสร้ างภาษีท่ี
สําคัญ การปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีไม่ว่าโดยการปรับเพิ่มหรือลดอัตราภาษี ปรับเปลี่ยนช่วง
เงินได้ สทุ ธิหรือขั้นภาษี ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยตรง การ
ปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจึงควรที่จะอยู่ภายใต้ การตรวจสอบและควบคุม
โดยฝ่ ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็ นผู้แทนของประชาชน เพื่อให้ สอดคล้ องต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย
และหลักความยอมรับ
สําหรับการตราหรือแก้ ไขหลักเกณฑ์การกําหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ตามข้ อ 1) นั้น แม้ หลักเกณฑ์กล่าวจะไม่ได้ ระบุถึงช่วงเงินได้ สทุ ธิท่ชี ัดเจนตายตัว แต่ได้ ระบุถึง
ปั จจัยที่ใช้ ในการคํานวณและปรับเปลี่ยนช่ วงเงินได้ สุทธิในแต่ ละปี วิธีการคํานวณ ตลอดจนให้
อํานาจฝ่ ายบริหารในการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อประกาศปรับเปลี่ยนช่ วงเงินได้ สุทธิในบัญชี
อัตราภาษี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น การตราหรือแก้ ไข
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงควรกระทําในรูปแบบพระราชบัญญัติซ่ึงอยู่ภายใต้ การตรวจสอบและควบคุม
โดยรัฐสภาเช่นเดียวกัน
ส่วนการปรับเปลี่ยนช่ วงเงินได้ สุทธิในบัญชีอัตราภาษีแต่ ละปี ตามหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดานั้น เป็ นการปรับเปลี่ยนโดยใช้ วิธีการคํานวณตาม
หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายแม่ บทบัญญัติไว้ ซึ่งมีเนื้อหาเป็ นการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่เป็ น
รายละเอียด ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ค วามสะดวกแก่ ผ้ ู เ สียภาษี ใ นการคํา นวณภาระภาษี เ ท่ า นั้ น จึง ไม่ มี
ผลกระทบต่อสิทธิในทางทรัพย์สนิ ของประชาชน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้ สทุ ธิดังกล่าวจึง
สามารถกระทําได้ โดยออกเป็ นกฎหมายลําดับรอง นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนช่วงเงินได้ สทุ ธิโดย
วิธีดังกล่ าวยังมีข้อดี คือ ฝ่ ายบริหารสามารถออกกฎหมายหรื อประกาศได้ อย่ างรวดเร็ว ทําให้
สามารถปรับเปลี่ยนบัญชีอตั ราภาษีได้ ทนั ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
3) บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ ไม่ควรมีข้นั อัตราภาษีจาํ นวนมากจนเกินไป แม้ ว่าบัญชีอตั รา
ภาษีเงินได้ ท่ีประกอบด้ วยขั้นอัตราภาษีจาํ นวนมากจะสอดคล้ องต่ อหลักความเป็ นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี แต่ข้ันอัตราภาษีจาํ นวนมากจะทําให้ บัญชีอัตราภาษีมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ในแต่ละขั้นภาษีท่เี พิ่มขึ้นจะก่อให้ เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของผู้เสียภาษี เพราะผู้เสียภาษีจะได้ รับประโยชน์จากการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ อยลงและเป็ น
สัดส่วนต่ อเงินได้ สุทธิท่ีน้อยลง ทําให้ เกิดการไม่ จูงใจให้ ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นและ
นําไปสู่การ หลบหลีกและหนีภาษี ส่งผลให้ รัฐมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ลดลง ซึ่งขัดต่อหลักความประหยัดและหลักความมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในขั้น อัต ราภาษีท่ีสูงขึ้นควรมีช่วงเงินได้ ท่ีกว้ างขึ้น ด้ วย เนื่ องจากทุ กๆ
อัตราภาษีสงู ขึ้นจะก่อให้ เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการไม่จูงใจให้ ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดแนวโน้ มการ
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หลบหลีกและหนีภาษี บัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจึงควรมีข้ันอัตราภาษีท่สี ูงขึ้นควบคู่
ไปกับช่วงเงินได้ ท่กี ว้ างขึ้นด้ วย
4) การยกเว้ นเงินได้ สทุ ธิจาํ นวน 150,000 บาทแรก ให้ ไม่ต้องเสียภาษีควรจํากัดให้
สิทธิเฉพาะผู้ท่มี ีรายได้ น้อยหรือผู้ท่มี ีรายได้ ปานกลางเท่านั้น ผู้มีรายได้ สงู ไม่ควรได้ รับการยกเว้ น
ภาษีสาํ หรับช่ วงเงินได้ สุทธิใดๆ เนื่องจากการยกเว้ นภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระภาษี
สําหรับผู้มีรายได้ น้อย การกําหนดให้ ผ้ ูเสียภาษีทุกคนได้ รับการยกเว้ นภาษีทาํ ให้ ผ้ ูมีรายได้ สงู ได้ รับ
ประโยชน์จากภาระภาษีท่ลี ดลงไปด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่มี ีเงินได้ สทุ ธิท่ตี กอยู่ในอัตราภาษีข้นั ที่
3 ขึ้นไป หรือมีเงินได้ สุทธิเกินกว่า 500,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีรายได้ สูงถึงสูงมากและมี
ความสามารถในการเสียภาษีสงู จึงไม่สมควรได้ รับประโยชน์จากการบรรเทาภาระภาษี อีกทั้ง การที่ผ้ ู
มีรายได้ สงู ได้ รับประโยชน์จากการยกเว้ นภาษีเช่ นนี้จะทําให้ รัฐจัดเก็บภาษีได้ น้อยลง ไม่สามารถนํา
รายได้ จากการจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้ สูงมากระจายรายได้ ผ่านการใช้ จ่ายสาธารณะเพื่อลดความ
เหลื่ อมลํ้าทางด้ านรายได้ การยกเว้ นภาษี ให้ กับผู้ มี รายได้ สูงจึ งทําให้ การจั ดเก็บภาษี ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่เท่าที่ควร
5) บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเป็ นเพียงหนึ่งในโครงสร้ างภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา และเป็ นกระบวนการสุดท้ ายในการคํานวณภาระภาษี โดยงานวิจัยนี้ได้ ถอื ว่าเงินได้ สทุ ธิ
เป็ นดัชนีช้ ีวดั ที่แสดงออกซึ่งความสามารถในการเสียภาษี ซึ่งเงินได้ สทุ ธิท่นี าํ มาคํานวณตามบัญชี
อัตราภาษีจะต้ องผ่านการยกเว้ นภาษี การหักค่าใช้ จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลมาก่อน ดังนั้น
เงินได้ สทุ ธิจะไม่สามารถสะท้ อนถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคลอย่างแท้ จริง และ
บัญชีอตั ราภาษีจะไม่สามารถเป็ นเครื่องมือที่ทาํ ให้ การจัดเก็บภาษีเป็ นไปตามหลักความเป็ นธรรม
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ได้ หากปราศจากการหักค่าใช้ จ่ายและค่า
ลดหย่อนส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ดังนั้น เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเกิดความเป็ นธรรมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ได้ มากที่สดุ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ ไขหลักเกณฑ์ใน
การยกเว้ นภาษี การหักค่าใช้ จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบุคคลให้ มีความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงแก้ ไขบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามข้ อเสนอแนะข้ างต้ น
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