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3

คํานํา
เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตร หลายคนอาจจะเบือนหนาหนีและ
นึกถึงวิชาที่เขาใจยากหรือใชคณิตศาสตรเปนหลัก และคิดวาคอนขาง
หางไกลจากความเปนจริง แตแทจริงแลว เศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับ
ชีวิต ประจํา วัน อยางมาก โดยเปน วิชาที่เ กี่ย วขอ งกับ การตัด สิน ใจที่ดี
ที่สุดในแงของการบริโภคและการผลิต การออม การลงทุน และการใช
ชีวิตทั่วๆ ไป รวมถึงเปนความพยายามในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยา งจํา กัด เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของมนุษ ยเ พื่อ ใหเ กิด ความ
พึง พอใจสูง สุด ซึ่ง หลัก เศรษฐศาสตรส ามารถประยุก ตใ ชทั้ง ในระดับ
บุคคล ครอบครัว ประเทศ รวมถึงโลก
ผมเอง ในฐานะอาจารย นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการ ได มี โ อกาส
ติดตามขาวสารทางดานเศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยู
เสมอ และพบวามีประเด็นทางดานเศรษฐกิจที่นาสนใจใหศึกษาขอมูล
เพิ่ม เติ ม ดว ยเหตุนี้ จึงเป นที่ ม าของหนั งสื อเรื่อ ง "เจาะประเด็น เด น
เศรษฐกิจไทย" ซึ่งผมไมเพียงตั้งใจใหเปนหนังสือสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตตั้งใจใหประชาชนทั่วไปไดอานดวย จึงได
รวบรวมและเขียนขึ้นอยางละเอียดรอบคอบ ใชภาษาที่กระชับและอาน
งาย เพื่อใหสามารถเขาถึงผูอานไดหลายระดับ

คํานํา

1 : หนี้เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการนาโนไฟแนนซ์
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หนังสือหนังสือเลมนี้เหมาะที่จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีใหกับผูอานที่
สนใจในการใชหลักเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหขาวหรือประเด็นทาง
สัง คมมากขึ ้น หรือ เปน ประเด็น ใหไ ดศึก ษาเพิ ่ม เติม และแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นในวงสนทนา ซึ่งลวนกอประโยชนแกสังคม อยางไรก็ตาม
หากมีขอผิดพลาดประการใด กรุณาทวงติงและหรือชี้แนะ เพื่อที่ผมจะ
ไดนํามาปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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การจัดตั้งหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ

"ภาษี" คําสั้นๆ สองพยางคที่ใครก็ไมอยากไดยิน เพราะไดยินทีไร
หมายถึงการเสียสตางคในกระเปาทุกที หากถามวาทําไมประชาชนตอง
เสียภาษี นั่นก็เพราะภาษีคือรายไดหลักของรัฐบาล หากรัฐจัดเก็บภาษี
พลาดเปา รัฐก็ตองสรรหาเงิน จาก "วิธีอื่น" เพื่อมาใชจายในโครงการ
ตางๆ ที่ทําเพื่อบริการประชาชนทั้งดานสุขภาพ การศึกษา การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหลักการมันเปนแบบนี้ งาย
ใชไหม?

ว่าด้วยเรื่องภาษี
ภาษีมีดวยกันหลายประเภท แลวแตวาจะจําแนกตามอะไร ในที่นี้
จะขอพูดถึงภาษี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Individual
income tax) กับ ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value-added tax; VAT)

2 : การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ

2 : การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ
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สําหรับภาษีประเภทแรกนั้นเปนภาษีที่เก็บจากฐานรายไดของผูมี
เงินได ใครมีรายไดสูงหมายถึงมีความสามารถในการชําระภาษีสูงก็จะ
ถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี ใ นอั ต ราที่ สู ง ขณะที่ ใ ครมี ร ายได ต่ํ า หมายถึ ง มี
ความสามารถในการชําระภาษีต่ํา ก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวา แตการ
เสียสูงกวาต่ํากวาไมไดคิดกับรายไดประจําปทั้งกอน คิดเฉพาะสวนเพิ่ม
ในแต ล ะขั้ น ของภาษี ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ คนที่ เ สี ย ภาษี ก็ ท ราบเพราะต อ ง
คํานวณกันทุกป
สวนภาษีประเภทหลังก็คือ ภาษีที่เก็บจากการบริโภคที่ถูกรวมอยู
ในราคาของสินคาและบริการเรียบรอยแลว คุณซื้อน้ํา 7 บาท ในนั้นก็มี
ภาษีรวมอยูดวย ดังนั้น ใครบริโภคมากก็ยอมเสียภาษีประเภทนี้มาก
นอกเหนือจากภาษี 2 ประเภทนี้ก็ยังมีภาษีอื่นๆ อีก เชน ภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดปโตรเลียม และอากรแสตมป
เปนตน
หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีซึ่งเปนรายไดหลักของ
รั ฐ บาลคื อ กระทรวงการคลั ง สามารถแบ ง ย อ ยตามบทบาทหน า ที่
ออกเปน 3 กรมดวยกัน ประกอบดวย
1. กรมสรรพากร (ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดปโตรเลียม)
2. กรมสรรพสามิต (ภาษีน้ํามัน ภาษีรถยนต ภาษีเบียร-สุรายาสูบ ภาษีแบตเตอรี่) และ
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3. กรมศุ ล กากร (อากรขาเข า อากรขาออก) สํา หรับ รายได
รั ฐ บาลจากทั้ ง 3 กรมประจํ า ป ง บประมาณ 2557 (ตุ ล าคม
2556 - กันยายน 2557) อยูที่ 2,221,391 ลานบาท ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1: รายไดรัฐบาลที่มาจากภาษี
ประเภทภาษี

จํานวน (ลานบาท)

สัดสวน (%)

กรมสรรพากร

1,729,819

78

กรมสรรพสามิต

382,731

17

กรมศุลกากร

108,841

5

รวม 3 กรม

2,221,391

100

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2558)

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา รายไดหลักของรัฐบาลมาจากกรม
สรรพากร คิ ด เป น กว า 78% ของการจั ด เก็ บ รายได ทั้ ง หมดจาก
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากมีการรวมรายไดอื่นๆ จากรัฐวิสาหกิจและ
สัมปทานตางๆ รวมถึงมีการหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร เงินกัน
ชดเชยภาษีสําหรับสินคาสงออกและการจัดสรรรายไดใหองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) จะทําใหรายไดรัฐบาลสุทธิ ประจําป 2557 อยูที่
2,073,912 ลานบาท
ดัง นั ้น ความมั ่น คงของรายไดร ัฐ จึง ตกไปอยู ที ่ร ายไดจ าก
กรมสรรพากร หากปใดที่กรมสรรพากรเก็บภาษีประเภทตางๆ ไดนอย

2 : การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ
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ยอมทําใหสงผลโดยตรงตอสภาพคลองทางการเงินของรัฐบาล โดยใน
ปจจุบัน ภาษีของไทยมีสัดสวนประมาณ 16-17% ของ GDP ซึ่งถือวา
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน นอรเวย สหราช
อาณาจักร และอิตาลี ที่มีสัดสวนของภาษีตอ GDP ที่ 27%, 25% และ
23% ตามลําดับ
หากมองถึงโครงสรางภาษีของกรมสรรพากร จะพบวา ภาษีหลัก
คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่เก็บในอัตรา 7% ยอนกลับไปดูงบรายไดป
2550 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได 1.12 ลานลานบาท รายไดอันดับ 1
มาจากภาษีมูลคาเพิ่ม 4.34 แสนลานบาท คิดเปน 39% ของรายไดจาก
กรมสรรพากรทุกประเภท รองลงมาเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัดสวนคิดเปน 34% และ 17% ตามลําดับ
เมื่อมาดูโครงสรางในป 2557 พบวา สัดสวนของ VAT เพิ่มขึ้น
พอสมควร มี สั ด ส ว น 41% ของรายได ทั้ ง หมดของกรมสรรพากร
รองลงมายังคงเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีสัดสวนลดลงเหลือ 33% และ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีสัดสวน 16% ดังนั้น จะเห็นวาในชวง 8 ป
ที่ ผ า นมา โครงสร า งการจั ด เก็ บ ภาษี ข องกรมสรรพากรไม ไ ด
เปลี่ยนแปลงมากนัก ที่มาของรายไดรัฐบาลยังคงเปนภาษีจากสินคา
และบริการ หรือภาษีการบริโภค รองลงมาเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากภาษีประเภท
ตางๆ เราจะพบวาในชวง 3 ปหลังมานี้ (งบป 2555-2557) การเพิ่มขึ้น
ในรายไดจาก VAT มีสูงกวารายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคล
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ธรรมดา ซึ่งสวนหนึ่งเปนการสะทอนถึงปริมาณการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
(เนื่ อ งจาก VAT ยั ง คงที่ ที่ 7% เท า เดิ ม ) และยั ง สะท อ นถึ ง ภาระของ
ประชาชนที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น
คําถามก็คือแลวโครงสรางดังกลาวสําคัญอยางไร? การจัดเก็บ
ภาษีของไทยคอนขางขัดแยงกับภาพรวมโครงสรางการจัดเก็บภาษี
ในประเทศพัฒนาแลว เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา จากตัวเลข
ของหน ว ยงาน Internal Revenue Service ซึ่ ง เป น หน ว ยงานของ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ พบวาในป 2557 รัฐบาล (ระดับ Federal)
จัดเก็บรายไดสุทธิ (หักเงินคืน) อยูที่ 2.69 ลานลานดอลลารสหรัฐ โดย
กวา 48.7% เปนรายไดที่มาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รองลงมาคือ
ภาษีการจางงาน (ประกันชีวิต ประกันสังคมและอื่นๆ) มีสัดสวน 36.1%
และภาษีจากธุรกิจประมาณ 11.8% ดังนั้น รายไดของรัฐสวนใหญมาจาก
ภาษีในรายไดของประชาชน
ขณะที่ใ นสหราชอาณาจั ก ร พบวา ในป 2557 รายได จ ากภาษี
ทั้งหมดอยูที่ 547,064 ลานปอนด โดย 28% ของรายไดดังกลาวมาจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ 8% มาจากภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
อีก 21% มาจาก VAT ซึ่งตัวเลขคอนขางใกลเคียงกับประเทศ OECD
โดยเฉลี่ยซึ่งมีสัดสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ VAT
เทากับ 25% 9% และ 20% ตามลําดับ
ทั้ ง นี้ ระบบภาษี ข องสหรั ฐ อเมริ ก าไม ไ ด ใ ช แ บบ VAT แต เ ป น
Sales tax (คิดจากราคาขายปลีกซึ่งเปนราคาของสินคาที่ถูกขายไปยัง
ผูบริโ ภค ไมใชมูลคาเพิ่มจากการผลิต) ซึ่งเปนรายไดของในระดับรัฐ

2 : การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ

2 : การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ

35
35

(State government) ดังนั้น การเปรียบเทียบโครงสรางจึงอยูระหวางไทย
กับประเทศกลุม OECD
ตารางที่ 2: สัดสวนภาษีเงินไดบคุ คลธรรม ภาษีนติ ิบุคคล
และภาษีมูลคาเพิม่ ตอรายไดทั้งหมด
ประเภทของภาษี

สัดสวน (%) ตอรายไดจากภาษี
ไทย

ประเทศ OECD

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

16%

25%

ภาษีเงินไดนิติบคุ คล

33%

9%

VAT

41%

20%

ที่มา: กรมสรรพากร (2558) และ OECD (2014)

จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลภาษีป 2557 โดยจะเห็นภาพที่ชัด
มากขึ้นวา โครงสรางภาษี (Structure of tax receipts) ของไทยไมไดมี
ลักษณะเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลวอื่น กลาวคือ สัดสวนของภาษี
จาก VAT ของไทยมี ม ากเป น อั น ดั บ 1 ของรายได มาจากการ
จัดเก็บภาษีทั้งหมด ขณะที่ในกลุมประเทศ OECD นั้น รายไดของ
การจัดเก็บภาษีสวนใหญกลับมาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นอกจากนั้น ยังเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลนอย แตกตางจากไทยที่
เก็บภาษีในกําไรจากบริษัทคอนขางเยอะ ซึ่งเปนการลดสภาพคลองและ
ผลกําไรอันจะนําไปลงทุนตอในทุนและแรงงานของบริษัทในอนาคต หรือ
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เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย
เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย

กล า วได ว า โครงสร า งภาษี ข องไทยไม เ อื้ อ ต อ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจเทาที่ควร
สํ า หรั บ ข อ มู ล การจั ด เก็ บ ภาษี ค รึ่ ง ป แ รกป 2558 สํ า นั ก งาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) เป ด เผยตั ว เลขว า รั ฐ บาลสามารถจั ด เก็ บ
รายได ก ว า 9.74 แสนล า นบาท ในระยะเวลา 6 เดื อ นแรกของ
ปงบประมาณ 2558 โดยสูงกวาครึ่งปแรกของป 2557 กวา 3.5% เปน
ผลมาจากการจั ด เก็ บ รายได ข องกรมสรรพสามิ ต และรายได ข อง
รัฐวิสาหกิจสูงขึ้น ขณะที่รายไดจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรยังต่ํา
กวาเปาหมาย แตก็มีขาวดีคือสามารถเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
สูงกวาเปาหมายประมาณ 3,559 ลานบาท แมภาษีมูลคาเพิ่มจะยังต่ํา
กวาเปาหมายเกือบ 2 หมื่นลานบาท
อยางไรก็ตาม ไดมีการคาดการณในเดือนเมษายนวา ตลอดป
2558 จะสามารถจัดเก็บรายไดของรัฐที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
มีแนวโนมดีกวาปกอน แตจากที่เราทราบกัน สถานการณเศรษฐกิจของ
ไทยและของโลกอยู ใ นสภาวะถดถอย โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ป ลายเดื อ น
กรกฎาคมลากยาวมาจนเดือนมิถุนายน เปนผลมาจากเศรษฐกิจจีนและ
ยุโรปที่เจริญเติบโตชากวาที่คาด
ดังนั้น เมื่อสภาวะเศรษฐกิจไมเปนอยางที่คาด การจัดเก็บรายได
ของรัฐในชวงครึ่งปที่เหลือจึงเปนสิ่งทาทายที่ควรใหความสําคัญ
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