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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ 

การบังคับใช้ประมวลรัษฎากรในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐ หลักความเสมอภาค หลักเกณฑ์การตรากฎ 

หลักการคลังมหาชน และหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การบังคับใช้กฎหมายในการจัดเกบ็ภาษีจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลของ

ต่างประเทศและของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากกฎหมายในประเทศไทย 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ  

กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เพ่ือศึกษา 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาอนัเกดิจากกฎหมายของประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากร 

ที่ ขัดต่อหลักนิติรัฐ กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล ดังน้ี 1) ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ ้าซ้อนในกระบวนการ

จัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 2) ปัญหาทางกฎหมายและทาง

ทฤษฎีเกี่ยวกบัการก าหนดสทิธใินการลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลัก

ความเสมอภาค และ 3) ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับ

ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้การจัดเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและ 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิดความซ ้าซ้อน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

การให้สทิธลิดหย่อนภาษีเกิดความซ า้ซ้อนและไม่เสมอภาคกัน จึงส่งผลท าให้เพ่ิมความเหล่ือมล า้

ด้านรายได้และเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนไม่เป็นการอ านวยรายได้ให้กับรัฐ

เท่าที่ควร และท้ายที่สุดหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการบังคับจัดเก็บภาษีมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง 
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และมีเน้ือหาไม่ชัดเจนแน่นอน ซ่ึงจะกระทบสิทธิในการประกอบการและกระทบสิทธิในการใช้

ทรัพย์สนิของประชาชน 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรให้น าแนวคิด ทฤษฎี ของกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักนิติรัฐ  

หลักความเสมอภาค หลักการตรากฎ หลักการคลังมหาชนและหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี  

และหลักการตามกฎหมายของญ่ี ปุ่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา มาปรับใช้ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 56 วรรคสอง ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้การจัดเกบ็ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ซ า้ซ้อน และยกเลิกประมวลรัษฎากรมาตรา 

47 (6) ที่เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อันจะ

ส่งผลดีท าให้การลดหย่อนภาษีไม่ซ ้าซ้อนและมีความเสมอภาค และแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากรโดยเพ่ิมบทบัญญัติให้อธิบดีมีอ านาจในการออกกฎ และให้น าหลั กเกณฑ์ตาม

หนังสือเวียนไปออกเป็นกฎ ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้กฎหมายมีความชัดเจน ประชาชนสามารถทราบ

หลักเกณฑไ์ด้ล่วงหน้า และท้ายที่สุดการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรกจ็ะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสทิธผิลเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนและรัฐ 

 

1. บทน า 

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบปัญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อ

หลักนิติรัฐ กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

ซ่ึงในปัจจุบันมีการตรากฎหมายให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินส่วนแบ่งก าไรหรือ  

ส่วนแบ่งเงินได้ไปให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ในประเดน็ดังต่อไปนี้  

 1.1 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองด้วยในอดีตการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ที่เกิดจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จัดเกบ็จากหน่วยภาษีห้างหุ้นส่วน

สามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินส่วนแบ่งของก าไรจาก 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้จัดเกบ็

ภาษีเงินส่วนแบ่งของก าไรดังกล่าว ท าให้เงินได้แหล่งเดียวกันต้องเสียภาษีที่ซ า้ซ้อนถึงสองคร้ัง  

ส่งผลท าให้สร้างภาระเกินความจ าเป็นกับประชาชน อันเป็นการกระทบสิทธิของประชาชน  

และก่อให้เกดิความเหล่ือมล า้ด้านรายได้และส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมของประชาชน 

  1.2 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค เน่ืองจากค่าลดหย่อนส่วนบุคคล

กรณีบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีความไม่เหมาะสม  

จึงท าให้เกดิปัญหา ดังน้ี 
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  1.2.1 ปัญหาการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีซ ้าซ้อนแก่ประชาชนที่ประกอบการ 

ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองด้วยการลดหย่อนภาษีเป็น

ข้อยกเว้นที่รัฐต้องก าหนดให้มีน้อยที่สดุเพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีทั่วถึงเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค 

แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับการลดหย่อนภาษี และเมื่อแบ่งก าไรให้

ผู้เป็นหุ้นส่วนไปเสยีภาษีกจ็ะได้รับการลดหย่อนภาษีอกีคร้ัง ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับการลดหย่อนภาษี

ถึงสองคร้ัง จึงเป็นการลดหย่อนภาษีที่ซ า้ซ้อน ส่งผลเสียท าให้เกิดความไม่เท่าเทยีมกับบุคคลอื่น 

ที่ไม่มีรายได้ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ท าให้รายได้จากภาษี

ของรัฐขาดหายไปเพราะการให้สทิธลิดหย่อนภาษีมากเกนิไปท าให้ประชาชนเสยีภาษีน้อยลง 

  1.2.2 ปัญหาการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีที่ไม่เสมอภาคแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน กรณีจ านวนหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อสิทธิลดหย่อนภาษี 

เน่ืองจากกฎหมายให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลตาม

จ านวนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลคนละสามหมื่ นบาท 

แต่รวมกันต้องไม่เกินหกหมื่นบาท ส่งผลท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ที่มีจ านวนหุ้นส่วนมากกว่าสองคนไม่ได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทยีมกับห้างหุ้นส่วนสามัญและ

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนเพียงสองคน และกระทบสิทธิของประชาชน เพราะ

ได้รับสทิธหัิกค่าลดหย่อนน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ทั้งยังกระทบต่อรายได้และเศรษฐกจิของประเทศ 

  1.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

เน่ืองจากกรมสรรพากรออกค าสั่งในรูปแบบของหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ โดยไม่มี

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตราใดให้อ านาจไว้ จึงเป็นการออกกฎที่ไม่ถูกต้องไม่มีสถานะ

เป็นกฎหมาย และเน้ือหาในหนังสือเวียนไม่ชัดเจนแน่นอนอาจท าให้ประชาชนไม่เข้าใจปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องท าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายได้ โดยเน้ือหาหนังสือเวียนก าหนดนิยามค าว่า  

“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และยกตัวอย่างห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไว้เพียง 

ไม่กี่ประเภท ท าให้เจ้าพนักงานต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการพิจารณา หากใช้ดุลพินิจผิดพลาด 

กจ็ะส่งผลเสยีกระทบต่อสทิธใินการประกอบการและการใช้ทรัพย์สนิของประชาชน 
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2. หลกัการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีจากหา้ง

หุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคลทีม่ิใช่นติิบุคคล 

   2.1 หลักการคลังมหาชน 

 การคลัง หมายถึง การเงินของรัฐหรือเงินของประเทศหรือเงินสาธารณะรวมถึงการรับ

จ่ายเงินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในทางสาธารณะ การคลังมหาชน จึงเป็นวิธีการที่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างการให้ได้มาซ่ึงรายได้ของรัฐเพ่ือให้เพียงพอกบัรายจ่ายของประเทศ โดยรัฐจะน ารายได้มา

เพ่ือใช้ในภารกิจของรัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน (อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, 

2557: 22-23) อย่างไรกด็ี เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมกต้็องมีผลประโยชน์ทางสังคม

ร่วมกันและก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมที่ต้องเสียสละ

ผลประโยชน์ส่วนตัวบางส่วนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (อรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป, 

2557: 27) ดังน้ัน รัฐจึงต้องเข้ามาก ากับดูแลโดยรัฐจะใช้นโยบายการคลัง นโยบายภาษี และ

นโยบายด้านรายจ่ายของรัฐในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 

2555: 4-5) โดยที่ภาษีอากรเป็นรายได้สาธารณะของรัฐที่เป็นเคร่ืองมือทางการคลัง 

  2.2 วัตถุประสงค์และหลักการจัดเกบ็ภาษีอากร 

 วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีอากรแบ่งเป็น 4 ประการ อันได้แก่ หารายได้เพ่ือใช้

จ่ายสาธารณะ เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าด้านรายได้ เพ่ือสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

และเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีอากรบรรลุตาม

วัตถุประสงค์หลักและเป้าหมาย รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายและออกกฎหมายภาษี 

รวมทั้งด าเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีให้เกิดเป็นระบบหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ ดี  

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555: 6) ด้วยหลักความเป็นธรรมเพ่ือยับย้ังการหลบหลีกและหนีภาษี 

หลักความแน่นอนเพ่ือให้ประชาชนทราบและไม่ได้รับความเสียหาย หลักความสะดวก หลักความ

ประหยัดเพ่ือมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ  

หลักความสามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ หลักความยืดหยุ่น หลักอ านวยรายได้ เพ่ือให้รัฐ

สามารถจัดเกบ็ภาษีได้เพียงพอต่อรายจ่ายสาธารณะ 

  2.3 หลักนิติรัฐ 

 นิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย โดยยอมให้การรับรอง คุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ และบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันภายใต้

กฎหมาย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555: 144) หลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดเกบ็ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ หลักการแบ่งแยก

อ านาจ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของ 

ฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมายที่ดี 
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 หลักกฎหมายที่ดีภายใต้หลักนิติรัฐเป็นหลักการปกครองโดยกฎหมายเพ่ือก่อให้เกิด

ความเป็นธรรม โดยเป็นธรรมต่อทั้งเอกชนแต่ละคนอันเป็นสมาชิกของรัฐ และเป็นธรรม  

ต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงรัฐมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองทั้งประโยชน์เอกชน 

และประโยชน์มหาชน และในกรณีที่ประโยชน์ทั้งสองขัดกันกต้็องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพที่เป็น

ธรรม โดยหลักกฎหมายที่ดีภายใต้หลักนิติรัฐน้ัน จะต้องมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก 

กฎหมายที่ดีต้องมีลักษณะทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ประการที่สอง กฎหมายที่ดีต้องมีความแน่นอนชัดเจน เพ่ือจะได้

เป็นหลักประกนัแก่ความม่ันคงในนิติฐานะของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของรัฐ 

ประการที่สาม กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง ถือว่าเป็นหลักส าคัญประการหน่ึงที่รัฐ

จะต้องเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก่อนที่จะน าไปใช้บังคับแก่ประชาชน ประการที่สี่  กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักแห่ง

ความได้สัดส่วน รัฐจะต้องเคารพและปฏบัิติตามหลักการน้ี จะกระท าการอันใดที่ขัดหรือแย้งต่อ

หลักการน้ีไม่ได้ เป็นการจ ากัดการใช้อ านาจรัฐไม่ให้กระท าตามอ าเภอใจ ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น

หรือหลักมิให้กระท าเกินกว่าเหตุ ประการที่ห้า กฎหมายที่ดีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสารัตถะ

ของสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือเป็นการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าฝ่ายนิติบัญญัติ

ไม่อาจตรากฎหมายให้กระทบกระเทอืนต่อแก่นหรือสาระส าคัญของสทิธิและเสรีภาพได้ 

  2.4 หลักความเสมอภาค 

 หลักความเสมอภาคเป็นหลักการ พ้ืนฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  

เพราะความเสมอภาคสามารถท าให้การใช้เสรีภาพของมนุษย์เป็นไปอย่างทั่วถึง ความเสมอภาค

น้ันเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท าให้เสรีภาพของมนุษย์เกิดขึ้ นอย่างแท้จริง

น่ันเอง เพราะเป็นหลักที่ห้ามรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ าเภอใจ และใช้ตรวจสอบการกระท า

ทั้งหลายของรัฐในการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การกระท าของฝ่ายปกครอง หรือการ

พิจารณาคดีของศาล (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 127-128) ซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้รับ

การปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่รัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ

อย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน หากมีการปฏบัิติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันกด็ี 

การปฏบัิติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันกดี็ ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค 

(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543: 94-95) 

  2.5 หลักการตรากฎ 

 กฎ หมายถึง บรรทัดฐานต่าง ๆ ในทางกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติข้ึนในลักษณะ 

ที่เป็นนามธรรมและใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยองค์กรของรัฐที่ใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นอ านาจ

บริหาร เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการปกครองของรัฐ แต่ไม่รวมถึงการตราพระราช

ก าหนด กฎที่เป็นกฎหมายบริหารบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
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ระเบียบอธิบดี ฯลฯ หรือเรียกว่า กฎหมายล าดับรอง และกฎหมายองค์การบัญญัติ เช่น เทศ

บัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบังคับสภาทนายความ เป็นต้น กฎเป็นกฎหมายที่บัญญัติ

โดยอาศัยอ านาจทางบริหารประเภทที่เป็นอ านาจปกครองโดยบรรดาองค์กรฝ่ายปกครอง  

(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554: 269) ทั้งน้ี การออกกฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครองน้ันเน่ืองจาก 

ภาระของรัฐสภาที่มีเป็นจ านวนมาก ปัญหาทางเทคนิคเฉพาะด้านสูงเกินกว่านักกฎหมายทั่วไป 

จะเข้าใจได้ ความยืดหยุ่นของกฎหมายที่ไม่อาจผันแปรได้ตามสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปใน

สงัคม การด าเนินการในภาวะรีบด่วน ซ่ึงการออกกฎหมายไม่อาจทนัการได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 

2540: 122-124) 

 

3. กฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีเงินไดข้องหา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคล 

ทีม่ิใช่นติิบุคคลของต่างประเทศและประเทศไทย 

  3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลของต่างประเทศ 

  3.1.1 ญ่ีปุ่น 

 ญ่ีปุ่นไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน และกฎหมายภาษีมิได้ก าหนดนิยาม

ห้างหุ้นส่วนไว้ องค์กรในญ่ีปุ่นที่คล้ายกับห้างหุ้นส่วนมากที่สุด ได้แก่ นินิ คูมิเออิ (Nini Kumiai 

หรือ N.K.) และโทคุเมอิ คูมิเออิ (Nini Kumiai หรือ N.K.) ซ่ึงเงินได้จากองค์กรดังกล่าวจะ

ส่งผ่านไปยังหุ้นส่วนแบบโปร่งใส หุ้นส่วนจะน าส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา โดยมีสทิธหัิกลดหย่อนได้ตามกฎหมาย แต่ห้างหุ้นส่วนไม่มีสิทธิหักลดหย่อน นอกจากน้ี 

รัฐธรรมนูญญ่ีปุ่นก าหนดว่าการจัดเกบ็ภาษีจะกระท าได้โดยกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

เท่าน้ัน ค าสั่งหรือค าช้ีแจงที่ไม่ได้ผ่านฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับจัดเกบ็ภาษี  

ซ่ึงเน้ือหาในค าสั่งหรือค าช้ีแจงมีการตีความกฎหมายที่อาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ท  าให้ขาด

ความชัดเจนและหลายมาตรฐาน จึงมีการเสนอว่าค าสั่งหรือค าช้ีแจงที่อาจกระทบสิทธิประชาชน 

ควรเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ เพ่ือให้เกดิความแน่นอนในการบังคับใช้และความเสมอภาค 

 3.1.2 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ในอดีต การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนมิได้ก าหนดให้รายได้ของห้างหุ้นส่วนผ่านไปยัง

หุ้นส่วนทั้งหมดดังเช่นระบบส่งผ่าน (Pass-Through) หรือหลักความโปร่งใส (Transparency) 

ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้ห้างหุ้นส่วนเสียภาษี

แบบโปร่งใส (Transparent) หรือส่งผ่าน (Pass-Through) แทน แต่กยั็งมีข้อจ ากัดเพราะหน่วย

ภาษีแบบโปร่งใส (Transparent Entity) มีแค่ประเภทเดียว คือ การรวมกันของกลุ่มบุคคลที่มี

กรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินภายในครัวเรือน สาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่นิยมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการทางปกครองและการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มีการใช้กฎระเบียบโดย 

น าค าพิพากษาศาลมาเป็นบรรทดัฐาน แต่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมีการใช้อ านาจปกครอง
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ของฝ่ายบริหารในลักษณะการน ากระบวนการทางปกครองหรือแนวปฏบัิติมาก าหนดเป็นกฎหมาย 

และเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ 

 3.1.3 สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีห้างหุ้นส่วนที่คล้ายห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล 

ของประเทศไทย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ตั้งขึ้นโดยท าสญัญาระหว่างบุคคล 2 บุคคล

ขึ้นไป เพ่ือแบ่งก าไรหรือขาดทุน โดยไม่เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในอัตราก้าวหน้า แต่กม็ีกลไกการขจัดความซ า้ซ้อนไม่ให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งในช้ัน

ของห้างหุ้นส่วนและหุ้นส่วนที่ได้รับแบ่งก าไร โดยห้างหุ้นส่วนมีสิทธิเลือกเสียในอัตราเหมาจาก

รายได้ ต่อมาเมื่อมีการแบ่งเงินได้ให้กับหุ้นส่วน เงินได้น้ันต้องเสียภาษีในอัตราเหมา โดยที่การ

เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอตัราก้าวหน้าขั้นสูงสุดมีอัตราที่สูงกว่าอัตราเหมาจ่าย ส าหรับการ

หักค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าลดหย่อนได้ แต่ไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนสามารถ 

หักลดหย่อนส่วนบุคคลได้ ส่วนกรณีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่น้ันก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ใช้ดุลพินิจตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอ านาจและเป็นไปตามข้อจ ากดัของกฎหมายเทา่นั้น 

 3.1.4 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกาก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วน หมายความรวมถึง ซินดิเคท กลุ่มคน  

คณะบุคคล การร่วมทุน หรือองค์กรที่มิได้เป็นนิติบุคคล ที่ด าเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการ 

ด าเนินการทางการเงิน หรือการร่วมทุน ซ่ึงมิใช่นิติบุคคลที่เป็นบริษัท ทรัสต์ หรือกองมรดก แต่ไม่

นิยามคณะบุคคล แต่กพ็ออนุมานได้ว่าคณะบุคคลต้องเสียภาษีแบบห้างหุ้นส่วน โดยห้างหุ้นส่วน 

มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเพ่ือแสดงรายได้ ค่าลดหย่อน ก าไรและขาดทุน แต่ไม่ต้องเสีย

ภาษี เพราะก าไรหรือขาดทุนจะผ่านไปยังหุ้นส่วน ท าให้การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนเกิดขึ้ นคร้ัง

เดียว คือในช้ันของผู้เป็นหุ้นส่วน ส าหรับค่าลดหย่อนส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่มีสิทธิน ามาใช้ได้ 

ส่วนการใช้ดุลพินิจน้ันกฎหมายให้อ านาจเลขาธิการสรรพากรใช้ดุลพินิจว่าองค์กรเป็นห้างหุ้นส่วน

หรือไม่ ส่วนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะหลีกเล่ียงการใช้ด้วยการออกระเบียบชัดเจน  

โดยเผยแพร่ร่างระเบียบให้ประชาชนวิจารณ์ เมื่อประชาชนเหน็ชอบแล้วจะเผยแพร่ในค าวินิจฉัย

กระทรวงการคลัง (Treasury Decision) ช่ัวคราว และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (Federal 

Register) อย่างถาวร 

 3.1.5 สหราชอาณาจักร 

 กฎหมายสหราชอาณาจักรได้ก าหนดนิยามหุ้นส่วน หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ด าเนินธุรกิจร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์หาก าไร อาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือทรัสต์ โดยห้าง

หุ้นส่วนไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลเหมือนกับบริษัท การมีอยู่ขอ งห้างหุ้นส่วน 

ไม่สามารถแยกออกจากหุ้นส่วนได้ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนเป็นหน่วยภาษีที่โปร่งใสถูกส่งผ่านไปอยู่ 

ในช้ันของหุ้นส่วน โดยห้างหุ้นส่วนมีหน้าที่ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ  

แต่ค่าลดหย่อนไม่มีบทบัญญัติอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนหักได้ และหุ้นส่วนต้องน าก าไรที่ได้รับจาก
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ห้างหุ้นส่วนมาเสียภาษีในนามของตน ส าหรับการใช้ดุลพินิจจัดเก็บภาษีน้ันกรรมาธิการ

สรรพากรสหราชอาณาจักรอาจใช้ดุลพินิจจัดเกบ็ภาษีและบริหารจัดการระบบภาษีได้ตามกฎหมาย 

แต่กรรมาธิการฯ อาจใช้ดุลพินิจอันจ ากัดภายใต้ความรับผิดชอบของตน เมื่อมีการใช้ดุลพินิจ

กรรมาธิการฯ ต้องกระท าด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถจัดเกบ็ภาษีอากรเพ่ือประโยชน์สูงสุด  

ของหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี 

 3.1.6 แคนาดา 

 กฎหมายมิได้ก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วน แต่สรรพากรแคนาดาใช้ “เอกสารเผยแพร่

เกี่ยวกบัภาษีเงินได้” ระบุนิยามและเผยแพร่การตีความกฎหมาย ถึงแม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่มี

สถานะเป็นกฎหมาย แต่การเผยแพร่มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารได้ง่ายโดยเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของสรรพากร และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเหน็ได้ โดยตีความว่า ห้างหุ้นส่วน 

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ประกอบกิจการหรือท าการค้าร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์

แบ่งก าไร ซ่ึงอาจเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทรัสต์ หรือห้างหุ้นส่วน

ด้วยกัน โดยอาจมีสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือไม่กไ็ด้ โดยห้างหุ้นส่วนไม่ถือเป็นนิติบุคคลแยก

ต่างหากจากหุ้นส่วนและไม่ต้องเสียภาษีในช้ันของห้างหุ้นส่วน รายได้และผลขาดทุนจะผ่านไปยัง

หุ้นส่วน กรณีการหักค่าลดหย่อนน้ันไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนสามารถหักได้ 

  3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลของประเทศไทย 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 บัญญัตินิยามห้างหุ้นส่วนว่า  

“อันสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ัน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้ นไปตกลงเข้ากัน

เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งก าไรอันพึงจะได้แก่กิจการที่ท  าน้ัน” ห้างหุ้นส่วนถ้า

ไม่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์กเ็ป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ส่วนคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล ประมวลรัษฎากรก าหนดนิยามว่า หมายถึง “บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้ นไปซ่ึงได้ตกลง

กระท าการร่วมกนัอนัมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ” แม้ว่าคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่มีสถานภาพเป็น

บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ประมวลรัษฎากรกก็ าหนดให้คณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคลเป็นหน่วยภาษี ส่วนการหักค่าลดหย่อนน้ันตามบทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวล

รัษฎากร หักลดหย่อนได้ตามจ านวนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลมิใช่ 

นิติบุคคล คนละ 30,000 บาท แต่เมื่อรวมค่าลดหย่อนแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท และให้หัก

ค่าลดหย่อนได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีหน่ึงครบ 180 วัน 

 ในอดีตประมวลรัษฎากรยกเว้นเงินได้ที่เป็นเงินส่วนแบ่งก าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองจากเงินได้ได้เสียภาษีในหน่วยภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไปแล้ว ดังน้ัน ก าไรที่น ามาแบ่งกันจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีก  

แต่ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ท าให้เงิน

ได้ประเภทเงินส่วนแบ่งก าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ผู้เป็นหุ้นส่วน

129



9 

ได้รับจากจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกต่อไป 

ท าให้เงินได้ดังกล่าวต้องเสยีภาษีถึง 2 คร้ัง นอกจากน้ี ยังมีหนังสือเวียนหรือแนวปฏบัิติที่เกี่ยวกับ

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไว้ด้วย 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชป้ระมวลรษัฎากรกรณี

การจดัเก็บภาษีของหา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคลทีม่ิใช่นติิบุคคล  

  4.1 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  จากการศึกษา พบว่า ก่อนตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) 

พุทธศักราช 2557 ให้ยกเลิกการยกเว้นจัดเกบ็ภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรของห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลน้ัน รัฐเกบ็ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

จากเงินได้สุทธิ เมื่อแบ่งเงินได้สุทธิดังกล่าวให้หุ้นส่วน เงินส่วนแบ่งน้ันรัฐได้ยกเว้นการเสียภาษี 

ตามบทบัญญัติมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อแก้ไขกฎหมายโดยให้ยกเลิกการยกเว้น

จัดเกบ็ภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรดังกล่าว ท าให้เงินได้แหล่งเดียวกนัเสยีภาษีซ า้ซ้อนถึงสองคร้ัง 

  ดังน้ัน การที่กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่มีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล

ที่มิใช่นิติบุคคลเสียภาษีถึงสองคร้ัง ส่งผลเสียท าให้สร้างภาระกับประชาชนเกินความจ าเป็น  

เป็นการตรากฎหมายที่ขัดต่อทฤษฎีหลักกฎหมายที่ดี ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพ่ิมความ 

เหล่ือมล า้ด้านรายได้ของประชาชนที่ขัดต่อหลักการคลังมหาชน และวิธีการจัดเกบ็ภาษีมิใช่เป็น

การสร้างภาระให้กับประชาชนน้อยที่สุด จึงขัดต่อทฤษฎีหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี และอาจ

น ามาซ่ึงความวุ่นวายขัดแย้งในสงัคมจนอาจก่อให้เกดิการหลีกเล่ียงภาษีในที่สุด 

  4.2 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค 

 4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิลดหย่อนภาษีซ า้ซ้อนแก่ประชาชนที่ประกอบการ 

ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

 จากการศึกษา พบว่า บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ห้าง

หุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลหักค่าลดหย่อนตามจ านวนหุ้นส่วนคนละ 

สามหมื่นบาทแต่รวมกันแล้วไม่เกินหกหมื่นบาท ส่วนบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิในการหัก 

ค่าลดหย่อนสามหมื่นบาทตามบทบัญญัติมาตรา 47 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ท าให้ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หักค่าลดหย่อนอย่างไม่เท่า

เทียมกัน เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนไปแล้ว 

ต่อมาเมื่อแบ่งก าไรให้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน หุ้นส่วนต้องน าเงินส่วนแบ่งก าไรไปเสียภาษีในนาม

ตนเอง ท าให้ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนอีกคร้ังเมื่อได้ย่ืนเสียภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรในนามของ

หุ้นส่วน เทา่กบัว่าบุคคลน้ันได้ใช้สทิธหัิกค่าลดหย่อนถึงสองคร้ังเป็นเงินหกหมื่นบาท  
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 ดังน้ัน การให้สิทธิลดหย่อนแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

และให้สทิธิลดหย่อนแก่บุคคล จึงขัดต่อหลักความเสมอภาคและหลักการคลังมหาชนด้านอ านวย

รายได้ ส่งผลเสยีท าให้ประชาชนที่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไรได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนมากกว่า

ที่ควรจะได้รับและท าให้รัฐจัดเกบ็ภาษีได้น้อยเกินควร และขัดต่อหลักการคลังมหาชนในด้านการ

ลดความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ เน่ืองจากบุคคลที่ไม่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไรไม่ได้รับความ

เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกับบุคคลที่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไร จึงเกิดความไม่เป็นธรรม 

ต่อสงัคม 

 4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ไม่เสมอภาคแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีหุ้นส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน 

 จากการศึกษา พบว่า บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสามารถหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลได้ตาม

จ านวนของหุ้นส่วนที่มีอยู่ในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยจ านวนเงินที่หัก

ลดหย่อนน้ันหักได้คนละสามหมื่นบาท บทบัญญัติดังกล่าวจ ากัดการหักลดหย่อน เพราะเมื่อหัก 

ค่าลดหย่อนตามจ านวนหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีสิทธิหักได้แล้วรวมกันจะต้องไม่เกินหกหมื่นบาท 

เท่ากับว่าหักค่าลดหย่อนได้เพียง 2 คน หากมีจ านวนของหุ้นส่วนเกินกว่า 2 คน กไ็ม่สามารถใช้

สิทธิหักค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนหุ้นส่วนที่มีอยู่จริง ท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนเกินกว่า 2 คน ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเสียภาษีอย่าง

เทา่เทยีมกบัห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วน 2 คน 

 ดังน้ัน การให้สิทธิหักค่าลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคลตามจ านวนของหุ้นส่วนคนละสามหมื่นบาทแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท  

ท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลรายใดที่มีจ านวนผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่าสอง

คน ได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนเพียงสองคนเท่าน้ัน จึงขัดต่อหลักความเสมอภาค ส่งผลเสีย

ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคไม่เป็นธรรมกับห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มี

จ านวนผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่าสองคน และเพ่ิมความเหล่ือมล ้าทางด้านรายได้จึงขัดต่อทฤษฎี

หลักการคลังมหาชนในด้านการลดความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ 

  4.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

 จากการศึกษา พบว่า การออกหนังสือเวียน “ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558” 

มิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกหนังสือเวียนให้เจ้า

พนักงานยึดถือปฏิบัติ เพ่ือตรวจและแนะน าประชาชนให้ถูกต้อง โดยเน้ือหาของหนังสือเวียน 

ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพียงก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

และยกตัวอย่างการประกอบการไม่กี่ประเภท และให้อ านาจเจ้าพนักงานแจ้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเปล่ียนช่ือหน่วยภาษีให้ถูกต้อง นอกจากน้ี กรมสรรพากรออก
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หนังสือช้ีแจงต่อประธานสมาคมธนาคารไทย เพ่ือให้เข้าใจหนังสือเวียนดังกล่าว และเพ่ือให้

สมาคมธนาคารไทยช้ีแจงต่อสมาชิกของสมาคมและลูกค้าของธนาคาร 

  ดังน้ัน หนังสือเวียนหรือหนังสือช้ีแจงที่มีเน้ือหาไม่ชัดเจน ซ่ึงมีผลต่อการใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าพนักงานอย่างมากท าให้กระทบสิทธิประชาชน และไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่ใช้บังคับ

กบัประชาชน ส่งผลให้ประชาชนไม่ทราบหลักเกณฑ์ล่วงหน้าที่ชัดเจนอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย

ได้ จึงขัดต่อหลักนิติรัฐตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย และออกโดยมิได้อาศัยอ านาจตาม

กฎหมายจึงขัดต่อหลักการตรากฎ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 จากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ  

กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง

กฎหมาย และกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ดังต่อไปน้ี 

  5.1  ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  

ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกบัก าหนดเวลาย่ืนรายการเงินได้พึงประเมิน ดังน้ี 

  “มาตรา 56 ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

หรือเสมือนไร้ความสามารถ ย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษี 

ที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งข้อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อ 

เจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้าบุคคลน้ัน 

  (1)  ไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกนิ 30,000 บาท 

  (2)  ไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตาม

มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวเกนิ 50,000 บาท 

  (3)  มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท 

หรือ 

  (4)  มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา  

40 (1) ประเภทเดียวกนัเกนิ 100,000 บาท 

  การย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วน

สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่ให้ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการมีหน้าที่ค านวณรายได้

รายจ่ายและแบ่งเงินก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือแบ่งเงินได้สุทธิให้แก่

บุคคลซ่ึงเข้าร่วมเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ตามแบบที่อธบิดีก าหนด” 
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  5.2  ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้ยกเลิก บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงให้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค

ในการเสียภาษี ท าให้สิทธิที่ได้รับจากการบรรเทาภาระภาษีมีความซ า้ซ้อนเกิดความไม่เป็นธรรม

กบับุคคลอื่นที่มิได้รับสทิธใินการหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายดังกล่าว และขัดต่อหลักการจัดเกบ็

ภาษี หากมีการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลดีท าให้เกิดความเสมอภาคต่อประชาชน 

และรัฐมีรายได้จากภาษีมากขึ้ น แต่อย่างไรกด็ี หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติมาตรา 56  

แห่งประมวลรัษฎากร ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะข้างต้น จะท าให้ไม่มีผู้มีหน้าที่เสียภาษีในรูปแบบ

ดังกล่าวอีกต่อไป ซ่ึงจะส่งผลท าให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหรือการให้สิทธิลดหย่อนภาษี 

ที่ซ ้าซ้อนในกฎหมายปัจจุบัน ตามบทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็น

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

เป็นอนัถูกยกเลิกไปด้วย 

  5.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการน าหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในหนังสือเวียนไปตราเป็นกฎ เน่ืองจาก

หนังสือเวียนมีผลกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้ทรัพย์สินและการประกอบการ 

เม่ือหนังสือเวียนมิใช่กฎหมายหรือกฎกจ็ะไม่สามารถบังคับใช้กับประชาชนได้ การที่รัฐออก

กฎเกณฑ์ใดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องตราเป็นกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน  

เพ่ือประชาชนจะคาดหมายได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างใด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความแน่นอนของ

กฎหมาย ทั้งน้ี การตรากฎที่กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนควรผ่านความเหน็ชอบจากประชาชน 

โดยอาจจัดเอกสารเผยแพร่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นก่อนตรากฎ แต่อย่างไรกด็ี 

ประมวลรัษฎากรมิได้ก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจในการออกกฎ ดังน้ัน จึงควรให้แก้ไขประมวล

รัษฎากรเพ่ิมบทบัญญัติให้อธิบดีมีอ านาจออกกฎเสียก่อน เพ่ือที่อธิบดีจะได้มีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑเ์พ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
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