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1
ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับภาษีอากร

รฐับาลของทกุประเทศมหีนาทีเ่หมอืนกันคอื พฒันาประเทศใหเจรญิกาวหนาทัง้ดานเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี การบริหารราชการแผนดินใหบรรลุเปาหมายดังกลาวของรัฐบาลจําเปนตองใช

เงินจํานวนมาก แหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลคือ ภาษีอากร นอกจากนี้รัฐบาลยังใชระบบ

ภาษีอากรเปนเครื)องมือ ในการบริหารประเทศเพื)อใหบรรลุเปาหมายอื)นๆ อีกดวย ดังนั้นภาษีอากร

จึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับประชาชนทุกคน ในดานการประกอบธุรกิจ ภาษีอากรเปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของธุรกิจโดยตรง ผูประกอบการจําเปนตองศึกษา

หาความรูเกี่ยวกับภาษีอากรในทุกๆ เรื)อง ใหเขาใจโดยถองแทเพื)อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ

ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

1.1 ความหมายของภาษีอากร
นักเศรษฐศาสตรและนักภาษีอากรได ใหคําจํากัดความของคําวาภาษีอากรไวตางๆ กันดังนี้

ภาษอีากร คอืสิง่ทีร่ฐับาลบงัคบัเกบ็จากราษฎรโดยมิไดมสีิง่ตอบแทนแกผูเสยีภาษโีดยตรง

ภาษีอากร หมายถึงรายไดหรือทรัพยากรท่ีไดมีการเคลื)อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาค

รัฐบาล และไมกอใหเกิดภาระชําระคืนแกรัฐบาล

ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่เรียกเก็บจากบุคคล ทรัพยสิน หรือธุรกิจ เพื)อการสนับสนุนรัฐบาล

กลาง หรือรัฐบาลทองถิ่น
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ภาษีอากร คือการโอนทรัพยากรใดๆ อันมีลักษณะบังคับ แตมิไดเปนการลงโทษจากภาค

เอกชนไปสูภาครฐับาล โดยเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดไวลวงหนา และไมคาํนึงถงึผลประโยชน

ที่ไดรับโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื)อใหบรรลุวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบางประการ

จากคําจํากัดความดังกลาวทําใหสรุปลักษณะสําคัญของภาษีอากรไดหลายประการดังนี้

1. ภาษีอากรโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะบังคับเก็บ

2. ภาษีอากรโดยทั่วไปไมมีผลตอบแทนโดยตรงตอผูเสียภาษี

3. ภาษีอากรไมเกิดภาระการชําระคืนของรัฐบาล

4. ภาษีอากรมีลักษณะเปนการเคลื)อนยายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล

5. ภาษีอากรไมจําเปนตองเรียกเก็บเปนเงินเสมอไป

1.2 วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีอากร
การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงคหลายประการ วัตถุประสงคหลักคือ การหารายไดมาใช

จายในกิจการของรัฐ และการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจตางๆ วัตถุประสงคของ

การจัดเก็บภาษีอากรมีดังนี้

1. เพื+อหารายไดมาใชจายในกิจการของรัฐ กจิการสวนใหญของรฐัเปนกจิการเพื)อสวนรวม 

เชน ความมั่นคง ความปลอดภัย การศึกษา กิจการสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน

2. เพื+อควบคมุหรอืสงเสริมพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจ รฐับาลสามารถใชระบบภาษอีากร 

ควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีการดําเนินการทางธุรกิจบางชนิดมิใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจ 

สวนรวมได เชน ไมตองการใหประชาชนบริโภคสุรา บุหรี่ หรือสินคาฟุมเฟอยตางๆ ก็เก็บภาษี

สินคา เหลานี้ในอัตราสูงๆ หรือไมเก็บภาษีอุปกรณการศึกษาตางๆ เพื)อสงเสริมใหประชาชนไดรับ

การศึกษา อยางทั่วถึง หรือเก็บภาษีสินคาที่มีความจําเปนในอัตราตํ่า เปนตน

3. เพื+อการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม นอกจากรัฐบาลจะใชมาตรการ

ดานรายจาย เชน การอุดหนุน การโอนเงินตางๆ การสรางงานในชนบท ฯลฯ การจัดเก็บภาษีอากร

ยงัเปนเครื)องมอืท่ีสาํคญัในการกระจายรายไดดวย เชน ใชวธิอีตัราภาษกีาวหนา ภาษทีรพัยสนิ ภาษี

มรดก ภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูงๆ เปนตน

4. เพื+อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งดานราคา 

สินคาและการจางงานเปนเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน การปองกันภาวะเงินเฟอ รัฐบาล

ก็เพิ่มภาษีตางๆ ใหสูงขึ้น เพื)อลดการใชจายในยามเศรษฐกิจตกตํ่า คนวางงานมาก รัฐบาลอาจลด

ภาษีตางๆ ลง เพื)อกระตุนใหมกีารบรโิภคและการลงทุนมากข้ึน ซึง่จะสงผลใหมกีารจางงานมากข้ึน
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1.3 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
อดัม สมิท (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตรชาวสกอต ไดวางหลักการภาษีที่ดีไวเมื)อ 

ป ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319) ไดแก หลักความเปนธรรม หลักความแนWนอน หลักความสะดวก และ

หลกัความประหยดั หลักการท้ังสีน่ี้ไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวาง ตอมาเมื)อสภาพทางเศรษฐกจิ 

และสังคมของโลกได วิวัฒนาการมาโดยลําดับ ภาษีอากรทวีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน  

หลักการภาษีอากรที่ดีจึงได เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มมากข้ึนตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม 

ลักษณะของภาษีอากรที่ดีมีดังนี้

 หลักความเปนธรรม

 หลักความแนWนอน

 หลักความเปนกลาง

 หลักอํานวยรายได

 หลักความยืดหยุน

 หลักประสิทธิภาพในการบริหาร

ตอไปนี้จะไดอธิบายหลักการภาษีอากรแตละขอดังนี้

1.3.1 หลักความเปนธรรม
ระบบภาษีอากรที่ดีจะตองมีความเปนธรรมทั้งในระหวางรัฐบาลผูเก็บภาษีและประชาชน 

ผูเสียภาษี หลักความเปนธรรมนี้นับเปนหัวใจสําคัญของระบบภาษีอากร หากปราศจากความเปน

ธรรมแลว ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจก็คงเกิดขึ้นไดยาก

แนวความคิดเกี่ยวกับความเปนธรรมทางภาษีอากรมีรากฐานมาจากหลักความเปนธรรม

สัมบูรณและหลักความเปนธรรมสัมพัทธ

1. หลักความเปนธรรมสัมบูรณ (Principles of Absolute Equity) ถือหลักวาทุก

คนตองเสยี ภาษอีากรคนละเทาๆ กนั นัน่คอื เอาคาใชจายท้ังหมดของรฐัหารดวยจาํนวนประชากร 

ระบบภาษแีบบนีจ้ะใชไดเมื)อประชาชนทกุคนมีฐานะทางเศรษฐกจิเทาเทียมกนั ขอบกพรองของการ

จัดเก็บแบบนี้ ไดแก

 ไมคํานึงถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แตกตางกัน

 ทําใหภาระภาษีของผูมีเงินไดตํ่ามากกวาภาระภาษีของผูมีเงินไดสูง

 ผูมีเงินไดตํ่ามากอาจไมมีเงินเพียงพอที่จะชําระภาษี
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2. หลกัความเปนธรรมสัมพทัธ (Principles of Relative Equity) ถอืหลกัวาจาํนวน

ภาษีที่จะตองเสียใหแกรัฐเปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับจากรัฐ หรือเปรียบเทียบกับความ

สามารถในการเสียภาษีของผูเสียภาษีแตละราย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลักความเปนธรรม

สัมพัทธจึงแบงออกเปน 2 กลุมยอยดังนี้

(1) หลักผลประโยชน (Benefit Principles) มีแนวคิดวาผูไดรับประโยชนจากรัฐจะตอง 

เปนผูเสียภาษีเพื)อเปนคาใชจายของรัฐตามสัดสวนท่ีตนไดรับผลประโยชน ตัวอยางเชน ภาษีคา

ผานทาง ภาษีคาใชถนน คาใบอนุญาตทําการตางๆ เปนตน

อยางไรก็ตาม แนวความคิดนี้มีขอยุงยากในการปฏิบัติมาก สินคาและบริการของรัฐ 

หลายอยางไมสามารถกําหนดมูลคาของประโยชนที่แตละคนจะไดรับได เชน การปองกันประเทศ 

กระบวนการยตุธิรรม เปนตน นอกจากน้ีบรกิารพ้ืนฐานบางอยางคนมีรายไดนอยกจ็ะถกูปดกัน้และ 

เสียเปรียบ เชน การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา เปนตน

(2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Principles of Capacity) มีแนวความคิดวาผูมี 

ความสามารถในการเสียภาษีมากตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลมาก ผูที่มีความสามารถในการเสียภาษี

นอย กค็วรเสยีภาษีใหแกรฐับาลนอยตามสดัสวน ความสามารถในการเสียภาษีของบคุคลวดัไดจาก

ทรัพยสิน รายได หรือการใชจายของแตละบุคคล

1.3.2 หลักความแน;นอน
ประชาชนผูอยูในขายตองเสียภาษียอมตองการทีจ่ะทราบเพื)อความมัน่ใจในระดบัหนึง่วาภาษี 

ทีจ่ะตองเสยีเปนจาํนวนเทาใด จะตองเสยีเมื)อใด เสียดวยวิธีใด นัน่คอื จะตองชดัแจงในแงมมุของ

ผูเสียภาษี ฐานที่จะนํามาคิดคํานวณ อัตราภาษีที่ตองเสีย กําหนดเวลาท่ีตองเสีย และวิธีการชําระ

ภาษี เมื)อใดระบบภาษีอากรมีความแนWนอนชัดเจนดังกลาวแลวยอมจะสรางความสมัครใจในการ

เสียภาษีอากรใหเกิดข้ึนได ความชัดเจนดังกลาวนี้คือชัดเจนทั้งกฎหมายและการบังคับใชนั่นเอง

1.3.3 หลักความเปนกลาง
ระบบภาษีทีด่จีะตองมคีวามเปนกลางในทางเศรษฐกิจมากท่ีสดุ กลาวคือ ระบบภาษีอากรจะ

ตองไมเปลี่ยนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภค การออม การแขงขันการผลิตสินคา

และบริการ ตลอดจนการทํางานของกลไกตลาด แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิด 

ทีว่า ภาษอีากรควรเปนแหลงรายไดของรฐัเพยีงแหลงเดยีว รฐัไมควรดาํเนนิกจิการใดๆ ทีจ่ะกระทบ

กระเทือน การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน

อยางไรก็ตาม ปจจุบันรัฐบาลของหลายประเทศจงใจใชระบบภาษีอากรที่ไมเปนกลางบาง 

ประเภทเปนเครื)องมือดําเนินการ เพื)อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจดานตางๆ ความเปนกลาง
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หรอื ไมเปนกลางอาจพิจารณาไดจากผลกระทบทางเศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้ในดานตางๆ เชน การบรโิภค 

การออม และการผลิต เปนตน

ในดานการบริโภค ภาษีที่กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคนอยที่สุดคือ ภาษีที่มีผลทําให 

ราคาสินคาเปรียบเทียบระหวางสินคาชนิดตางๆ เปลี่ยนแปลงไปนอยที่สุด น่ันคือ ภาษีการขาย

ทั่วไป ซึ่งเก็บจากสินคาและบริการตางๆ ตองเก็บในอัตราเทากัน แตภาษีสรรพสามิตหรือภาษี

สินคาฟุมเฟอยตางๆ รัฐบาลจงใจใชความไมเปนกลางทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ีเปนการจงใจบิดเบือน 

รูปแบบของการบริโภค

ในดานการออมและการลงทุน รัฐบาลอาจใชความไมเปนกลางทางภาษีอากรกระตุนใหเกิด

การออมและการลงทนุใหเปนไปในรปูแบบทีต่องการ เชน เกบ็ภาษเีงนิปนผลจากบรษิทัทีจ่ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยในลักษณะพิเศษกวาเงินปนผลท่ีจายจากบริษัทท่ัวไป เปนตน

ในดานการผลิต รฐับาลอาจลดภาษีอากรใหแกอตุสาหกรรมทีร่ฐับาลตองการใหลงทนุการผลิต 

หรือเก็บภาษีตํ่ากวาอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวและไมจําเปน หรือระหวางการผลิตที่ใชเครื)องจักรกับ

การผลติที่ใชแรงงานคน รฐับาลอาจใชความไมเปนกลางทางภาษีอากรเปนเครื)องมอืในการเปล่ียน

รูปแบบของการผลิตได

1.3.4 หลักอํานวยรายได
บทบาทของรัฐบาลทางเศรษฐกิจทวีความสําคัญมากข้ึน จําเปนตองหารายไดเพื)อนํามาใช

จายใหมากขึ้น ระบบภาษีอากรจึงควรเปนระบบที่ทํารายไดสูงใหแกรัฐบาล หากระบบภาษีอากรมี

โครงสรางอํานวยรายได ใหแกรัฐบาลตํ่า เมื)อรัฐบาลจําเปนตองจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ประชาชนมัก

มองวาเปนการสรางความเดือดรอนแกประชาชนเพิ่มข้ึน ดังน้ันระบบภาษีอากรที่ดีตามหลักนี้จึง

ควรประกอบไปดวยภาษีนอยประเภท ซ่ึงภาษีแตละประเภทสามารถทํารายได ใหสูงทั้งในปจจุบัน

และเมื)อสถานการณทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป

ระบบภาษีอากรที่จะอํานวยรายไดสูงใหแกรัฐบาลมีลักษณะดังนี้

1. ภาษีอากรที่มีฐานกวาง กลาวคือ ตองครอบคลุมผูเสียภาษีจํานวนมาก ขณะเดียวกัน 

ฐานภาษีที่ใชเรียกเก็บภาษีจากผูเสียภาษีแตละรายตองมีขนาดใหญดวย เชน ภาษีเงินได ภาษีการ

ขาย ซ่ึงไมจําเปนตองใชอัตราสูง ไมกระทบกระเทือนตอการทํางาน การออม ฯลฯ

2. ภาษอีากรทีม่อีตัราภาษีกาวหนา เมื)อฐานภาษีมขีนาดใหญขึน้รฐับาลจะมรีายไดเพิม่สงู

ขึน้ ในสวนทีส่งูกวาการขยายตวัของฐานภาษ ีอยางไรกด็ ีการกําหนดอตัราภาษีในลกัษณะกาวหนา

จนเกนิไป อาจกระทบกระเทือนในดานอื)นได ภาษทีีน่Wาจะอาํนวยรายได ใหแกรฐับาลมากและตลอด

ไปคือ ภาษีมรดกและภาษีทรัพยสิน แตปจจุบันยังไมมีการนํามาใช
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1.3.5 หลักความยืดหยุน
ภาษอีากรท่ีดคีวรเปนระบบทีช่วยใหมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทัง้ดานราคาและการจางงาน 

นั่นคือ ภาษีอากรจะตองมีความยืดหยุนหรือปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยาง

เหมาะสม เชน ในภาวะเงินเฟอ ภาษีอากรควรมีโครงสรางที่สงผลใหเก็บภาษีมากขึ้นเพื)อลดการ

ใชจายของเอกชนลง เปนตน

โครงสรางภาษีอากรที่มีลักษณะยืดหยุนดังกลาว โดยทั่วไปจะเปนโครงสรางภาษีอากรใน

อัตรากาวหนาและโครงสรางอัตราตามราคา ตัวอยางเชน กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีจัดเก็บ

ในอตัรากาวหนา ในภาวะเศรษฐกิจกาํลังขยายตวัทีป่ระชาชนมรีายไดสงูขึน้ ภาษทีีจ่ดัเกบ็จะเพิม่สงู

ขึน้ในอตัราทีส่งูกวาการเพิม่ขึน้ของรายได ซึง่จะมผีลชะลอการขยายตัวของรายไดจรงิของประชาชน

และชวยลดแรงกดดันทางดานภาวะเงินเฟอได

1.3.6 หลักประสิทธิภาพในการบริหาร
ระบบภาษีอากรที่ดีควรเปนระบบที่เสียคาใชจายในการจัดเก็บนอยที่สุด คาใชจายในการจัด

เก็บของรัฐบาลจะออกมาในรูปของเงินเดือน คาจางผูจัดเก็บ คาอุปกรณ เครื)องมือเครื)องใชตางๆ 

คาใชจายของผูเสียภาษี ไดแก คาเดินทาง คาจางทนายความปดบัญชีเพื)อชวยคิดคํานวณ กรอก

แบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีให บางรายอาจไมเปนผูตองเสียภาษี แตกฎหมายบังคับให

เปนผูมีหนาที่หักภาษีเงินเดือนคาจางแลวนําสงกรมสรรพากร

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีนับเปนการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ เพราะการจัดเก็บภาษีเปน

เพียงการโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสูภาครัฐบาล โดยปกติภาษีอากรแตละประเภทจะกอให

เกิดคาใชจายแตกตางกัน เชน ภาษีการขายปลีกจะเสียคาใชจายสูงกวาภาษีการขายสง ภาษีทาง

ตรงจะเสียคาใชจายสูงกวาภาษีทางออม เปนตน นอกจากนี้การปฏิบัติงานของหนWวยงานจัดเก็บ

ภาษีจะตองมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถจัดเก็บภาษีจากผูเสียภาษีไดอยางทั่วถงึและเต็มเม็ด

เต็มหนWวย อันจะสงผลใหมีคนสมัครใจเสียภาษีมากขึ้น สรางความเปนธรรมในระหวางผูเสียภาษี 

ในระยะยาว จะทําใหคาใชจายในการจัดเก็บภาษีลดนอยลง

จากหลักภาษีอากรที่ดีตามที่กลาวมาจะเห็นวาหลักที่ดีของภาษีอากรมิไดมีอยูพรอมทั้งหมด 

ในภาษีอากรชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นการนําหลักที่ดีของภาษีอากรมาใช ในภาษีชนิดใดจึงตองคํานึง

ถึงนโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจของประเทศควบคูกันไปดวย
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1.4 โครงสรางของภาษีอากร
การศึกษาภาษีอากรทุกประเภทจําเปนตองศึกษาถึงสวนตางๆ ของภาษีอากร เพื)อใหเขาใจ 

ลักษณะอยางแทจริง โครงสรางของภาษีประกอบดวย (1) ภาระภาษี เพื)อใหทราบวาใครเปนผูเสีย

ภาษี (2) ฐานภาษี เพื)อใหทราบวาจัดเก็บจากอะไร (3) อัตราภาษี จัดเก็บในอัตราเทาใด (4) วิธีการ 

ชาํระภาษ ีทาํอยางไร (5) การขจดัขอโตแยงทางภาษ ีเมื)อเกดิปญหาขึน้จะทําอยางไร และ (6) การ

บังคับใชภาษี มีบทลงโทษอยางไร

1.4.1 ภาระภาษี
การจัดเก็บภาษีอากรทําใหเกิดภาระแกภาคเอกชน ปญหาสําคัญคือ ภาระดังกลาวจะตกอยู

แกใคร และจํานวนเทาใด เนื)องจากภาษีอากรทีเ่รยีกเกบ็ไมวาจะเปนภาษีชนิดใดหรอืในลกัษณะใด

ผลสุดทายจะกระทบกระเทือนรายไดของประชาชนอันเปนบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป

ความหมายของภาระภาษี มีดังนี้

ภาระภาษีหมายถึง สวนของรายไดที่แทจริงที่ลดลงเนื)องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 

บางกรณีผูเสียภาษีตามกฎหมายอาจมิใชผูแบกรับภาระภาษีไวทายท่ีสุดก็ได ดังนั้นภาระภาษีจึง

พิจารณาแยกเปน 2 นัยคือ ภาระภาษีทางกฎหมายและภาระภาษีทางเศรษฐกิจ

1. ภาระภาษีทางกฎหมาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภาระภาษีอยางเปนทางการ หมาย

ถึงภาระในจํานวนหนี้ภาษีอากรของผูมีหนาที่เสียภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งผูมีหนาท่ีอาจ 

มติองรบัภาระโดยแทจรงิก็ได เชน ภาษมีลูคาเพิม่ ผูประกอบการคาอาจผลักภาระไปใหผูบริโภคได 

เปนตน

2. ภาระภาษทีางเศรษฐกจิ หรอืภาระภาษทีีแ่ทจรงิ หมายถงึภาระภาษทีีต่องตกอยูกบั บคุคล

ในขั้นสุดทาย กลาวคือ บุคคลน้ันไมสามารถผลักภาระภาษีตอไปใหผูอื)นอีกแลว ดังนั้นรายไดของ

ผูรับภาระภาษีที่แทจริงก็จะลดลงเนื)องจากการเก็บภาษีอากรนี้

การผลักภาระภาษี มีดังนี้

การผลักภาระภาษีหมายถึง การที่ผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายสามารถถายเทหรือแบง

ภาระภาษบีางสวนหรอืทัง้หมดไปใหผูอื)น การผลกัภาระภาษโีดยทัว่ไปมี 2 วธิคีอื การผลกัภาระภาษี

ไปขางหนา เชน ผูผลติทีก่ฎหมายกําหนดใหเสยีภาษจีากสนิคาอาจผลกัภาระภาษไีปใหผูบรโิภค โดย

การข้ึนราคาสินคา เปนตน และการผลกัภาระภาษีไปขางหลงั เชน ผูผลิตทีก่ฎหมายกําหนดใหเปน

ผูเสียภาษีเรียกเก็บจากสินคาอาจผลักภาระไปใหเจาของปจจัยการผลิต โดยการลดคาจางแรงงาน

หรือกดราคาปจจัยการผลิต เปนตน
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จะเห็นไดวาภาระภาษีที่แทจริงจะตกอยูกับบุคคล 3 กลุมคือ ผูบริโภคสินคา เจาของปจจัย

การผลติ และผูผลติสินคา ผู ใดจะรบัภาระภาษทีีแ่ทจรงิไดมากนอยเพยีงใดขึน้อยูกบัความสามารถ

ในการผลักภาระภาษีของผูผลิตสินคานั้น

การผลักภาระภาษีจะกระทําไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดังนี้

1. ระดับการแขงขันของตลาดหรือโครงสรางของตลาด ถามีการแขงขันทางดานผูผลิต

นอย หรือเปนตลาดผูกขาด ผูผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคไดงาย โดยการขึ้นราคา

สินคาตามคาภาษีอากร ในทางตรงขาม ถาตลาดมีการแขงขันสูงการผลักภาระภาษียอมทําไดยาก

2. ลักษณะของสินคา สินคาที่มีสภาพคงทนถาวร เชน ตูเย็น โทรทัศน รถยนต ฯลฯ ผูผลิต

สามารถเก็บสินคาไวไดนานโดยไมเสีย เพื)อรอจังหวะอันเหมาะสมท่ีจะผลักภาระไปใหผูบริโภค ได

มาก แตถาเปนสนิคาทีเ่นWาเสียไดงาย เชน เนือ้สตัว พชื ผัก ผลไม เปนตน การรอจังหวะผลักภาระ

ภาษียอมทําไดยาก แมราคาตํ่าก็ตองขาย

3. ประเภทของภาษี ภาษีทางออมเปนภาษีที่ผลักภาระภาษีไดงายกวาภาษีทางตรง เพราะ

ภาษีทางออมโดยทั่วไปเรียกเก็บจากสินคาและบริการที่จะตองมีการซื้อขายเกิดขึ้น ทําใหผูมีหนาที่

เสียภาษีคือ ผูผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคไดงาย ในขณะท่ีภาษีทางตรงเรียกเก็บจาก

ทรัพยสินนั้นๆ หรือจากเงินได ไมเปดโอกาสใหผลักภาระภาษีได

4. ขนาดของฐานภาษี ถาเรียกเก็บภาษีจากสินคาบางชนิดโดยไมเรียกเก็บภาษีจากสินคา

อื)นที่สามารถทดแทนกันได ผูผลิตก็จะผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคโดยการขึ้นราคาสินคาไดแตไม

มากนัก เพราะถาราคาสินคาดังกลาวสูงเกินไปผูบริโภคจะหันไปใชสินคาตัวอื)นแทน

5. สภาพทางเศรษฐกจิ ในระยะทีส่ภาพทางเศรษฐกจิเกดิภาวะเงนิเฟอ มกีารใชจายคลองตวั 

เพราะปริมาณเงินตราในทองตลาดมีมาก ผูผลิตสามารถขายสินคาไดมากและราคาสูง ดังนั้นการ

ผลักภาระภาษีโดยการนําไปบวกเขากับราคาสินคาจึงเปนสิ่งที่ทําไดงาย

1.4.2 ฐานภาษี
ฐานภาษีหมายถึง สิ่งที่เปนมูลเหตุขั้นตนที่ทําใหบุคคลตองเสียภาษีอากร ตามความหมายนี้ 

ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคือ เงินได หากใหความหมายของฐานภาษีวาหมายถึงสิ่งท่ีใชเปน

ฐานในการประเมินภาษีอากร ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ฐานภาษีก็คือ เงินไดสุทธิซึ่งหัก 

คาใชจายและหักคาลดหยอนตางๆ แลว

ฐานภาษีในความหมายเบ้ืองตนที่สําคัญ ไดแก ฐานรายได (income) ฐานการบริโภค  

(consumption) ฐานทรัพยสิน (property) และฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ (licence)
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1. ฐานรายได รายไดเปนฐานภาษีที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดฐานหนึ่ง เพราะความ

เชื)อที่วารายไดเปนเครื)องวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลไดดีที่สุด การจัดเก็บภาษีจาก

ฐานรายไดมีทั้งเรียกเก็บจากรายไดของบุคคลธรรมดาและรายไดของนิติบุคคล

2. ฐานการบริโภค หมายถึงการนําคาใชจายในการบริโภคสินคาหรือบริการมาเปนฐานใน

การเรยีกเกบ็ภาษอีากร การบรโิภคทําใหทรพัยากรของสงัคมสิน้เปลอืงไป ดงันัน้ผูบรโิภคมากจงึควร

เสยีภาษอีากรใหสงัคมมากตามไปดวย และผูบรโิภคมากยอมแสดงวามรีะดบัการกินดอียูดมีากกวา

คนอื)น จึงนWาจะมีความสามารถในการเสียภาษีสูง

ภาษอีากรทีเ่รยีกเก็บจากฐานการบรโิภค เชน ภาษีมลูคาเพิม่ ภาษศีลุกากร ภาษีสรรพสามติ 

เปนตน ฐานการบริโภคเปนภาษีที่สําคัญอีกฐานหนึ่ง จัดเก็บไดคอนขางงาย มีความซับซอนนอย

กวาภาษีที่เก็บจากฐานรายได และขณะเดียวกันในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายการบริโภคของ

ประชาชนโดยท่ัวไปสูงกวาการออม

3. ฐานทรัพยสิน การใชฐานทรัพยสินในการเรียกเก็บภาษีนิยมใชกันมานานแลวเพราะวา

ทรพัยสนิเปนสิง่วัดความสามารถในการเสยีภาษีไดเปนอยางด ีผู ใดมทีรพัยสนิมากควรเสยีภาษมีาก

ตามไปดวย ภาษทีี่ใชฐานทรพัยสนินยิมเรยีกเกบ็จากทรัพยสนิบางอยาง เชน ภาษทีีด่นิ ภาษรีถยนต 

ภาษีโรงเรือน เปนตน มักนิยมเรียกเก็บจากทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย บางประเทศเก็บจาก

ฐานทรัพยสินรวม อาจเรียกเก็บจากอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยรวมกัน ซึ่งเปนปญหาใน

การบริหารภาษีมากข้ึน

4. ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ การอนุญาตใหประกอบกิจการบางประเภทไมวา

จะมีลักษณะผูกขาดหรือไม จะตองเสียคาธรรมเนียมใหรัฐ เชน ใบอนุญาตขายสุรา การผูกขาด

เก็บรังนกนางแอน เปนตน ผูไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับสัมปทานจะเขาประกอบการไมได

ฐานรายได

ฐานการบริโภค

ฐานทรัพยสิน

ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ

ฐานภาษี

รูปที่ 1.1 สรุปฐานภาษีที่สําคัญ
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1.4.3 อัตราภาษี
อัตราภาษีหมายถึง อัตราที่เรียกเก็บภาษีจากฐานภาษี เพื)อนําไปคํานวณผลลัพธภาษีอากรที่

จะตองจายใหรัฐบาล หรือคํานวณหาจํานวนหน้ีภาษีนั่นเอง อัตราภาษีอากรที่นิยมใชกันแพรหลาย

ทั่วไปมี 3 ประเภทดังนี้

1. อัตราคงที่หรืออัตราตามสัดสวน อัตราภาษีประเภทนี้มีคาคงที่ตลอดไปไมวาขนาด

ของฐานภาษีจะเล็กหรือใหญ เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เรียกเก็บจากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เก็บในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้นไมวากําไรสุทธิจะ

เปนเทาใดก็ตาม คงเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ตลอดไป

2. อตัรากาวหนา โครงสรางอตัราภาษีแบบกาวหนานัน้ อตัราภาษทีีเ่รยีกเกบ็จะเพิม่สงูข้ึนเมื)อ 

ฐานภาษมีขีนาดใหญขึน้ เชน อตัราภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาของไทยท่ีคาํนวณจากเงนิไดสทุธดิงันี้

ชวงเงินไดสุทธิ (บาท) อัตราภาษี (รอยละ)

1 – 150,000 ยกเวน

150,001 – 500,000 10

500,001 – 1,000,000 20

ฯลฯ ฯลฯ

จะเห็นไดวาเมื)อเงินไดสุทธิสูงขึ้นจะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นไปดวย แมจะมีความยุงยากใน 

ดานคํานวณอยูบาง แตภาษีมีลักษณะยืดหยุน เมื)อฐานรายไดเปล่ียนแปลงไป รายไดของรัฐบาล

จะเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่สูงกวาการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี และมีผลตอการกระจายรายได

ใหเปนธรรมอีกสวนหนึ่งดวย

3. อตัราถอยหลงั โครงสรางอัตราภาษีแบบถอยหลงั อตัราภาษทีีเ่รยีกเกบ็จะลดลงเมื)อฐาน

ภาษีมีขนาดใหญขึ้น เชน อัตราภาษีบํารุงทองที่ของไทย เปนตน อัตราภาษีแบบน้ีไมนิยมใชเพราะ

ไมสอดคลองกับความเปนธรรมทางภาษี และเมื)อฐานภาษีใหญขึ้นกลับทําใหรัฐบาลมีรายไดลดลง 

ตัวอยางเชน

ชวงเงินไดสุทธิ (บาท) อัตราภาษี (รอยละ)

1 – 50,000 20

50,001 – 200,000 10

200,001 – 500,000 5

ฯลฯ ฯลฯ



บทที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร    19

1.4.4 การชําระภาษีอากร
ระบบการชําระภาษีโดยทั่วไปแบงออกเปนการชําระภาษีโดยการประเมินตนเอง การชําระ

ภาษีโดยการประเมินของเจาพนักงาน และการชําระภาษีโดยการหัก ณ ที่จาย 

1. การชําระภาษีโดยการประเมินตนเอง นิยมใชกันอยางแพรหลายท่ัวไปในหลายๆ

ประเทศ ผูเสียภาษีมีหนาที่ตองยื)นแบบแสดงรายการภาษีพรอมทั้งคํานวณภาษีที่จะตองเสียดวย

ตนเอง และจะตองชาํระภาษีตามจาํนวนทีค่าํนวณไดนัน้ภายในกําหนดเวลาและสถานท่ีทีก่ฎหมาย

กําหนดไว เมื)อเจาพนักงานตรวจแบบฯในภายหลังพบวาไมถูกตองหรือไมครบถวน เจาหนาที่จะ

ประเมินภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาใหเปนที่ถูกตองตอไป

การจัดเก็บภาษีระบบนี้เหมาะกับภาษีอากรที่มีฐานกวาง ครอบคลุมผูเสียภาษีจํานวนมาก 

และประชาชนมีความรูความเขาใจดี ชวยลดคาใชจายในการจัดเก็บภาษีไดมาก ระบบประเมิน

ตนเองจะประสบผลเพียงใด ข้ึนอยูกับระดับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรของประชาชนเปน

สําคัญ ภาษีอากรประเภทนี้ในประเทศไทย ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน

2. การชําระภาษีโดยการประเมินของเจาพนักงาน เปนวิธีที่กําหนดใหผูมีหนาที่ตอง

เสียภาษีมีหนาที่ยื)นแบบแสดงรายการเพื)อแสดงรายละเอียดตางๆ อันจําเปนสําหรับการคํานวณ

ภาษอีากรตอเจาพนักงานโดยยงัมติองชาํระภาษีในตอนนัน้ เมื)อเจาพนกังานตรวจสอบรายละเอยีด

ตางๆแลวจะทาํการประเมนิภาษแีละแจงใหผูเสยีภาษทีราบ เพื)อนาํเงนิมาชาํระภาษตีามวนัและเวลา

ทีก่าํหนดไว ระบบนีเ้หมาะสําหรบักรณทีีผู่เสียภาษมีจีาํนวนไมมากนกั ความรูความเขาใจในกฎหมาย

ภาษีอากรอยูในระดับตํ่า หรือกฎหมายภาษีอากรกอใหเกิดการตีความไดหลายนัย ภาษีอากรไทยที่

เก็บในระบบนี้ ไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีที่ดิน เปนตน มีหลายประเทศ

ที่นิยมจัดเก็บในระบบน้ี เชน อังกฤษ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฯลฯ เพราะเชื)อวาเก็บไดเต็มเม็ด 

เต็มหนWวย และลดคาใชจายในการติดตามตรวจสอบในภายหลังอีกดวย

3. การชําระภาษีโดยหัก ณ ท่ีจาย วิธีนี้นิยมใชกันท่ัวไป สอดคลองกับหลักภาษีในดาน 

ประสทิธภิาพ เนื)องจากเสยีคาใชจายในการจดัเกบ็นอยและจดัเกบ็ในขณะทีผู่มหีนาท่ีเสยีภาษีมเีงนิ

ทีจ่ะเสยีภาษ ีวธิจีดัเกบ็ภาษีโดยหักไว ณ ทีจ่ายจะกําหนดใหผูจายเงนิไดมหีนาทีต่องหกัภาษไีวกอน

จายในอตัราท่ีกาํหนด แลวนาํสงรฐับาลตามสถานทีแ่ละเวลาท่ีกาํหนดไว เชน นายจางผูจายคาจาง

หรอืเงินเดือนตองหกัภาษีไว ณ ทีจ่ายตามอตัราภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา แลวนาํสงกรมสรรพากร

ภายใน 7 วนัหลงัจากส้ินเดอืนน้ัน ผูซือ้อสังหารมิทรพัยตองหกัภาษีไว ณ ทีจ่าย แลวนําสงเจาหนาท่ี

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในขณะที่จดทะเบียนนิติกรรม เปนตน
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1.4.5 การขจัดขอโตแยงทางภาษีอากร
เมื)อมปีญหาทางดานภาษีอากรเกดิข้ึน เชน ผูเสยีภาษไีมเหน็ดวยกบัการประเมนิภาษีของเจา 

พนักงาน กฎหมายภาษีอากรไดกําหนดวิธีการแกปญหาไว 2 ระดับคือ ระดับบริหารและระดับศาล

การขจัดขอโตแยงในระดบับรหิาร เมื)อมขีอโตแยงเกดิขึน้จะตองเริม่ทีร่ะดบับริหารกอน 

จะนําคดีขึ้นสูศาลทันทีเลยไมได เมื)อผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินของเจาพนักงาน ผูเสีย

ภาษีจะตองยื)นคําอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณในระดับบริหารกอนคือ คณะกรรมการ

พจิารณาอทุธรณ เชน อธบิดกีรมสรรพากรหรอืผูแทน ผูวาราชการจังหวดัหรอืผูแทน แลวแตกรณี 

ซึ่งจะไดศึกษาตอไปใน เรื)องการอุทธรณภาษีอากร ถาผูเสียภาษียังไมพอใจก็อาจนําคดีขึ้นสูศาลได

การขจัดขอโตแยงในระดับศาล ในกรณทีีก่ฎหมายมไิดกาํหนดใหผูเสยีภาษยีื)นคาํอทุธรณ

ในระดับบริหาร ผูเสียภาษีอาจนําคดีขึ้นสูศาลไดโดยตรง หากกฎหมายกําหนดใหผูเสียภาษียื)นคํา

อทุธรณในระดบับรหิารไว ผูเสียภาษีจะนาํคดขีึน้สูศาลไดตอเมื)อคําวนิจิฉัยชีข้าดอทุธรณออกมาแลว 

และเปนกรณีมิไดตองหามอุทธรณตอศาลเทานั้น การนําคดีขึ้นสูศาลกฎหมายจะกําหนดเวลาไว

การนําคดีภาษีอากรข้ึนสูศาล บางประเทศมีศาลภาษีอากรโดยเฉพาะ แตบางประเทศ 

คดีภาษีอากรยังคงขึ้นสูศาลยุติธรรมตามปกติเรียงไปตามลําดับคือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ

ศาลฎีกา สําหรับประเทศไทยมีศาลภาษีอากรโดยเฉพาะ

1.4.6 การบังคับใชกฎหมายภาษีอากร
การใชกฎหมายภาษีอากรจาํเปนตองมกีารลงโทษในกรณทีี่ไมปฏบิตัติามกฎหมายหรือปฏบิตัิ 

ไมถูกตอง บทลงโทษทางภาษีอากรแยกไดเปนโทษทางอาญาและโทษทางแพง

โทษทางอาญา ไดแก โทษปรับ หรือโทษจําคุก หรือทั้งปรับท้ังจํา ในดานการปรับนั้น

กฎหมายภาษีอากรกําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับไดสําหรับบางกรณี เชน 

ในกรณีที่ความผิดมีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา เปนตน

ตวัอยางความผิดทางอาญา เชน ผู ใดรูอยูแลวไมอาํนวยความสะดวกหรือขดัขวางเจาพนกังาน 

ผูกระทาํการตามหนาที่ในการเขาตรวจคน ยดึ หรอือายดับญัช ีเอกสารหรอืหลกัฐานอื)นท่ีเกีย่วของ

หรือสันนิษฐานวาเก่ียวกับภาษีอากร มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาทหรือจําคุก 

ไมเกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 3 นว) เปนตน

โทษทางแพง ไดแก โทษที่ออกมาในรูปของดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ในกรณีที่ไมปฏิบัติหรือ 

ปฏบิตัไิมถกูตองตามกฎหมายจะเสียเงนิเพ่ิม นัน่คอื อาจเสยีเงนิเพิม่ขึน้เปน 1 หรือ 2 เทาของภาษี

ทีช่าํระขาดไป เปนตน ในกรณีที่ไมชาํระภาษอีากรภายในกําหนดเวลาจะตองเสียเงนิเพิม่ขึน้โดยคิด
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เปนรอยละของจํานวนภาษีที่ตองชําระ เชน รอยละ 5 เปนตน นอกจากนี้หากไมชําระภาษีอาจถูก

ฟองยึดทรัพย หรือถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลาย

1.5 การจําแนกประเภทภาษี
ภาษีอากรมีมากมายหลายประเภท การจําแนกประเภทภาษีอากรมีหลักเกณฑแตกตางกัน 

ออกไปหลายประการดังนี้

1. การจาํแนกประเภทภาษีอากรตามระดบัรฐับาลผูจดัเกบ็ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

(1) ภาษรีะดบัประเทศ เชน ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา ภาษีมลูคาเพิม่ ภาษีศลุกากร ภาษี

สรรพสามิต เปนตน

(2) ภาษีทองถิ่น เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ เปนตน

2. การจาํแนกประเภทภาษอีากรตามหลกัการผลกัภาระภาษ ีแบงออกเปน 2 ประเภทคือ

(1) ภาษทีางตรง คอืภาษีทีผู่เสยีภาษีไมอาจผลักภาระไปใหผูอื)นได เชน ภาษเีงนิไดบคุคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก เปนตน

(2) ภาษีทางออม คือภาษีที่ผูเสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอื)นไดงาย เชน ภาษี

มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เปนตน ปจจุบันภาษีอากรของไทยเปน

ประเภทภาษีทางออมประมาณรอยละ 57 ของการจัดเก็บภาษีทั้งหมด

3. การจําแนกภาษีอากรตามวิธีการประเมินภาษี แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

(1) ภาษีตามราคาหรอืมูลคา เปนภาษีที่เรยีกเกบ็ตามมลูคาของฐานภาษี ปกตจิะกําหนด 

อัตราภาษีเปนรอยละของมูลคาฐานภาษี เชน รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ หรือรอยละ 5 ของราคา

สินคา เปนตน

(2) ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ เปนภาษีที่จัดเก็บตามปริมาณของส่ิงท่ีใชเปนฐาน 

ภาษ ีอตัราท่ีเรยีกเกบ็จงึเปนอตัราตอปรมิาณของฐานภาษซีึง่อาจออกมาในรูปของช้ิน อนั ความยาว 

ปริมาตร นํ้าหนัก ฯลฯ ขอเสียคือแมราคาของสิ่งท่ีใชเปนฐานภาษีสูงขึ้น แตภาษีที่จัดเก็บจะไมเพิ่ม 

ตามไปดวย

4. การจาํแนกภาษีอากรตามลักษณะการนาํเงนิภาษีไปใช แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

(1) ภาษเีพื4อกจิการทัว่ไป หมายถงึภาษทีีจ่ดัเกบ็เพื)อนําไปใชจายในกจิการทัว่ไปของรฐั ไม

กาํหนดวาจะนําไปใชจายเพื)อกจิการใดโดยเฉพาะ เชน ภาษศีลุกากร ภาษสีรรพสามติ ภาษสีรรพากร 

เปนตน
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(2) ภาษีเพื4อกิจการเฉพาะอยาง หมายถึงภาษีที่จัดเก็บเพื)อนํารายไดไปใช ในกิจการใด

กิจการหนึ่งโดยเฉพาะ จะนําไปใช ในกิจการอื)นไมได เชน คาพรีเมี่ยมขาว ภาษีนํ้าตาล เปนตน

5. การจาํแนกภาษีตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

(1) ภาษถีาวรหรอืภาษีปกติ หมายถึงภาษทีีจ่ดัเกบ็อยูเปนประจําตามปกต ิหรือมลีกัษณะ 

ถาวรจนกวาจะประกาศยกเลิกกฎหมาย เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี 

มูลคาเพิ่ม เปนตน

(2) ภาษีชั่วคราว หมายถึงภาษีที่จัดเก็บเปนการชั่วคราวในเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเพื)อ

กิจการใดกิจการหนึ่งในแตละชวงเวลา เมื)อสิ้นเหตุฉุกเฉินหรือบรรลุวัตถุประสงคในชวงเวลาน้ันๆ

แลวการจัดเก็บก็สิ้นสุดลง เชน เงินชวยชาติในระหวางสงคราม หรือการเก็บอากรพิเศษในอัตรา

รอยละ 10 ของคาอากรศุลกากรที่นํามาใชชั่วคราวในประเทศไทย เปนตน

1.6 ผลกระทบของภาษีอากรโดยทั่วไป
การจดัเกบ็ภาษอีากรของรฐับาลยอมมผีลกระทบโดยทัว่ไปตอสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืง

กระทบท้ังในระดับประชาชนและระดับประเทศ ในที่นี้จะกลาวถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจที่สําคัญ 

คอืผลกระทบตอการจดัสรรทรพัยากร ผลกระทบตอการกระจายรายได และผลกระทบตอการผลิต

1. ผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากร การเก็บภาษีเปนการโอนยายทรัพยากรจากภาค 

เอกชนไปสูภาครัฐบาล ผลกระทบจะมีตอสวนใดของเอกชนและมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับภาษี

แตละประเภทท่ีรัฐบาลจัดเก็บวาภาระภาษีสวนใหญตกอยูกับคนกลุมใด ถาภาระภาษีสวนใหญตก

อยูกับกลุมผูบริโภคก็เทากับโอนยายทรัพยากรจากกลุมผูบริโภคไปสูภาครัฐบาล

2. ผลกระทบตอการกระจายรายได เนื)องจากการจัดเก็บภาษีมีผลทําใหรายไดที่แทจริง

ของผูรับภาระภาษีลดลง การเก็บภาษีจึงมีผลกระทบตอการกระจายรายไดดวย ถาภาษีสวนใหญ

ของประเทศเปนภาษีทางตรง ซึ่งโดยทั่วไปเปนภาษีแบบกาวหนา ภาระภาษีสวนใหญจะตกอยูกับ

คนมีรายไดสูง หรือผูมีฐานะดี ก็มีผลทําใหการกระจายรายไดเปนธรรมมากข้ึน

3. ผลกระทบตอการผลิต การเก็บภาษีจะมผีลตอการบริโภค การออม และการลงทนุของ 

ภาคเอกชน ซ่ึงจะมผีลตอเนื)องไปถงึการผลิตดวย การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของการผลิตยอมขึน้อยูกบั 

การจัดเก็บภาษีอากรแตละประเภทเปนสําคัญ เชน การเก็บภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจะทําใหรายไดของ 

ประชาชนลดลง การทํางานลดลง การจางงานลดลง สงผลใหการผลิตรวมของชาติลดลงไปดวย 

เปนตน
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1.7 การหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
เนื)องจากการจัดเก็บภาษีอากรเปนการบังคับจัดเก็บจากประชาชน จึงมีการพยายามไมเสีย

ภาษี หรือเสียภาษีใหนอยที่สุด ทั้งนี้เพื)อรักษาระดับรายไดที่แทจริงของตนไว ซึ่งปรากฏออกมาใน 

2 รูปแบบคือ การหลบหนีภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี

การหลบหนีภาษีอากร หมายถึงการไมเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีอากรนอยกวาที่ควร

จะเสียตามกฎหมายกําหนด ไมวาจะเจตนา เพิกเฉย หรือรูเทาไมถึงการณ เชน ไมยื)นแบบแสดง

รายการเสียภาษี ยื)นรายการไมครบถวน ลงบัญชรีายจายสงูกวาความเปนจรงิ การลักลอบนําสนิคา

เขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน

การหลบหนีภาษีอากรจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ

 ความสมัครใจเสียภาษี

 ระบบภาษีอากรเปนธรรมสําหรับประชาชนท่ัวไป

 การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

 บทลงโทษของกฎหมายภาษีอากร

การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึงการที่ผูเสียภาษีอากรอาศัยชองโหวของกฎหมายหรือ 

ความคลุมเครือของกฎหมาย เพื)อทําใหเสียภาษีนอยลงโดยมิไดกระทําผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยัง

รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของตนดวย เชน เมื)อนํ้ามันเบนซินราคาแพงเพราะการเก็บภาษีสูงก็

หันไปใชไบโอดีเซล แกสโซฮอล และกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (เอ็นจีวี) แทนนํ้ามันเบนซินใน

รถยนตเพราะราคาถูกกวา เปนตน หรือในกรณีภาษีการคาที่เคยใช ในอดีตที่เรียกเก็บจากผูผลิต 

แตละขั้นตอน ก็มีผลทําใหมีการรวมขั้นตอนการผลิตไวโดยผูผลิตรายเดียวกัน เพื)อหลีกเล่ียงการ 

เสียภาษีซํ้าซอน เปนตน

แนวทางแกไขการหลีกเล่ียงภาษีอากรที่สําคัญ ก็คือการปรับปรุงกฎหมายใหรัดกุมมีชอง

โหวนอยลง ปรบัปรุงกฎหมายใหทนัสมยัและสอดคลองกบัการพฒันาของการดําเนนิการทางธุรกจิ 

การคาตางๆ ดวย

1.8 นโยบายภาษีอากร
รัฐบาลมีหนาที่ทางเศรษฐกิจหลายประการทั้งดานการกําหนดนโยบายสงเสริมหรือควบคุม

กจิการทางเศรษฐกจิทัว่ไปและการแทรกแซงโดยตรง นโยบายภาษอีากรจึงมคีวามสําคญัยิง่เพราะ 

รัฐบาลสามารถใชระบบภาษีอากรเปนเครื)องมือในการพัฒนาประเทศไดมาก
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นโยบายภาษีอากรที่ดีจะตองตอบสนองเปาหมายทางเศรษฐกิจดังนี้

 การจัดสรรทรัพยากรใหเปนธรรม

 การกระจายรายไดและทรัพยสิน

 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 การแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ

1.8.1 ภาษีอากรเพื+อการจัดสรรทรัพยากร
ทุกประเทศไมวาเปนประเทศพัฒนาแลวหรือไม จะประสบปญหาการขาดแคลนทรัพยากร 

เพราะความตองการของมนุษยมีมากมายนับไมถวน ดังนั้นการจัดสรรใหประชาชนทุกคนมีโอกาส 

บรโิภคทรพัยากรไดอยางท่ัวถงึจงึเปนเรื)องสําคัญยิง่ ทัง้นีโ้ดยใชระบบภาษอีากรและกฎหมายตางๆ 

เปนเครื)องมือควบคุมและสงเสริม ตัวอยางเชน

1. การยกเวนภาษีหรอืเก็บภาษีในอตัราตํ่าสาํหรบัสนิคาทีจ่าํเปนในการดาํรงชพี ไดแก อาหาร

เครื)องนุงหม ยารักษาโรค และวัสดุสําหรับกอสรางที่อยูอาศัย

2. การเก็บภาษีสินคาฟุมเฟอยหรือสินคาที่ไมจําเปนในอัตราสูงๆ

3. การยกเวนภาษีเนื้อสัตวและนมจะทําใหราคาถูกลง สงผลใหประชาชนผูมีรายไดตํ่ามี

โอกาสบริโภคเนื้อสัตวและนมมากข้ึน

1.8.2 ภาษีอากรเพื+อการกระจายรายไดและทรัพยสิน
รายไดและทรัพยสินเปนเครื)องวัดฐานะความมั่งค่ังของสังคม เพราะรายไดและทรัพยสิน 

จะทําใหอํานาจซื้อมีสูงข้ึน รัฐที่มั่งค่ังสมบูรณประชาชนมักจะมีรายไดสูงอยางทั่วถึงกัน น่ันคือ มี

การกระจายรายไดอยางทัว่ถงึ การกระจายรายไดและทรพัยสนิมใิชมุงพจิารณาเฉพาะบุคคลเทาน้ัน 

การพิจารณาลักษณะอื)นประกอบดวยจะชี้ใหเห็นสภาพที่ถูกตองและเปนจริง ตัวอยางเชน

 การกระจายรายไดและทรัพยสินระหวางกลุมอาชีพ

 การกระจายรายไดและทรัพยสินระหวางภาคภูมิศาสตร

 การกระจายรายไดและทรัพยสินระหวางตัวเมืองกับชนบท

 การกระจายรายไดและทรัพยสินระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ

เมื)อการกระจายรายไดและทรัพยสินไมดีและไมทั่วถึงจะทําใหเกิดความเหลื)อมลํ้าทาง

เศรษฐกิจขึ้น มูลเหตุแหงความเหลื)อมล้ําทางเศรษฐกิจมีหลายประการดังนี้
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1. การเปนเจาของปจจัยการผลิต

2. การผูกขาดทางดานการผลิต

3. การโยกยายเงินในระบบเศรษฐกิจโดยสถาบันการเงินตางๆ

4. โอกาสในการหารายได

5. โอกาสในการเขาทํางาน

6. นโยบายของรัฐบาล

7. โครงการประกันสังคม

 ฯลฯ

สําหรับดานภาษีอากรปจจุบันซึ่งมีผลตอการกระจายรายไดและทรัพยสินนั้น ควรพิจารณา 

อตัราสวนระหวางภาษอีากรกบัผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ และสดัสวนระหวางภาษีทางตรง

กับภาษีทางออมในจํานวนท่ีจัดเก็บไดทั้งสิ้น

อัตราสวนระหวางภาษีอากรกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเปน

เครื)องชี้ให เห็นถึงความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล หรือเปนเครื)องบงบอกถึงขนาดของ

บทบาทภาษอีากร ทีร่ฐัใชแทรกแซงระบบเศรษฐกจิวามมีากนอยเพยีงใด จากสถิตกิารเกบ็ภาษขีอง

ไทยพบวาอตัราสวนอยู ระหวางรอยละ 18–19 ซึง่นับวายังอยูในเกณฑตํา่มากเมื)อเทยีบกบัประเทศ 

อื)นๆ ในกลุมอาเซียน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนตน

สัดสวนระหวางภาษีทางตรงกับภาษีทางออม จากสถิติปงบประมาณ 2557 รัฐบาล 

จัดเก็บภาษีทางตรงไดรอยละ 43.3 ในขณะที่จัดเก็บภาษีทางออมไดถึงรอยละ 57 ในกรณีภาษี 

ทางออมจะเห็นวาภาระภาษีสวนใหญจะตกอยูกับผูบริโภคซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดตํ่าหรือฐานะความ

เปนอยูไมดี แสดงใหเห็นวาโครงสรางภาษีของไทยยังไมเอื้อตอการกระจายรายไดและทรัพยสิน

มากนกั ทางแกไขคอื ควรนาํภาษทีางตรงมาใชมากข้ึน และควรนําภาษทีางตรงชนดิใหมมาใช เชน 

ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ภาษีการให และภาษีผลไดจากทุน เปนตน

การใชระบบภาษีอากรเพื)อการกระจายรายไดและทรัพยสินอาจทําไดหลายวิธี กลาวคือ

1. ใชอัตราภาษีกาวหนาสําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีผลทําใหผูมีรายไดสูงเสียภาษี 

มากกวาผูมีรายไดตํ่า

2. ใชภาษีทางตรง เชน ภาษีเงินได ภาษีมรดก และภาษีทรัพยสิน เปนตน ภาษีสวนใหญจะ

ตก อยูกับผูมีรายไดสูงหรือผูมีฐานะดีที่มีทรัพยสินมาก

3. ใชระบบการยกเวนภาษีสําหรับผูมีรายไดตํ่าอันจะมีผลโดยตรงในการชวยประชาชนผูมี 

รายไดตํ่า ชวยใหมีการกระจายรายไดมากขึ้น
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4. ใชระบบลดหยอนภาษีหรือระบบสงเสริมการลงทุนใหแกการลงทุนในชนบทมากกวาใน  

ตวัเมอืง เพื)อใหคนในชนบทซึง่สวนใหญยากจนมรีายไดนอยใหมรีายไดเพิม่ข้ึน เชน ลดภาษวีตัถดุบิ

และเครื)องจักร ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดภาษีศุลกากร หรือใหระยะเวลาปลอดภาษีแกนักลงทุน 

เปนตน

5. ยกเวนภาษีสําหรับสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตหรือเก็บภาษีใน 

อัตราตํ่า ทําใหผูมีรายไดนอยสามารถลดคาใชจายลง มีผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

6. ยกเวนภาษีหรือเก็บภาษีในอตัราตํา่สาํหรับเครื)องมือเครื)องใชและส่ิงที่จําเปนสําหรับการ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปุย ยากําจัดศัตรูพืช และเครื)องมือทําการเพาะปลูก เปนตน จะ

ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

7. ยกเวนภาษีหรือเก็บภาษีในอัตราตํ่าสําหรับอุปกรณการศึกษาตางๆ เพื)อใหผูมีรายไดนอย 

มีโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเปนการยกระดับรายได ใหสูงขึ้นตอไปในอนาคต

8. จัดเก็บภาษีในการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือในกรรมสิทธิ์สําหรับอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดแก 

อาคารและที่ดิน จะทําใหผูมีรายไดสูงเสียภาษี ผูมีรายไดนอยไมมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

ก็ไมตองเสียภาษี

9. จัดเก็บภาษีมรดกที่ตกทอดไปยังทายาท อันจะนําไปสูการกระจายทรัพยสินไดมากขึ้น

มาตรการดังกลาวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการใชระบบภาษีเพื)อการกระจายรายไดและ

ทรัพยสิน นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื)นที่รัฐบาลสามารถกระทําไดอีกหากมีนโยบายการกระจายรายได 

และทรัพยสินอยางแทจริง

1.8.3 ภาษีอากรเพื+อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนผลมาจากความผันผวนในระดับการใชจายของประเทศ 

ดังนั้นภาษีอากรจึงมีนโยบายควบคุมการใชจายของประเทศ น่ันคือ ควบคุมการใชจายของเอกชน

นั่นเอง ภาษีแตละประเภทจึงมีผลกระทบตอผูบริโภคแตกตางกันออกไป ภาษีทางออมจะมีผลใน

การลดการใชจายของประชาชนไดมากกวาภาษีทางตรง เพราะภาษีทางออมทําใหราคาสินคาสูง

ขึ้น ในภาวะเงินเฟอรัฐบาลอาจเพิ่มภาษีทางออมใหสูงขึ้นเพื)อลดการใชจายของประชาชน และถา

เพิ่มภาษีทางตรง ก็จะทําใหรายไดลดลง การใชจายก็ลดลงตามไปดวย

ในกรณีเกิดปญหาการวางงาน การกระตุนใหเกิดการผลิตและการจางงานมากขึ้นทําไดโดย

การลดภาษปีระเภทตางๆ ลง ทําใหมกีารใชจายมากข้ึน การผลติและการจางงานจะมมีากข้ึนเพราะ

ตองผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของผูบริโภค
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1.8.4 ภาษีอากรเพื+อการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจวัดไดจากผลผลิตรวมของประเทศ การผลิตสินคาและ

บริการไดปริมาณมาก สามารถสนองความตองการของประชาชนไดทั่วถึง และเพิ่มปริมาณขึ้น

เรื)อยๆ ขึ้นอยูกับการสรางสมทุน เทคโนโลยี การพัฒนาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรอื)นๆ

การใชระบบภาษีอากรเพื)อสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจทําไดหลายประการดังนี้

1. การใชนโยบายภาษีอากรเพื+อใหมเีงินออมมากขึน้ สาํหรบันาํไปลงทนุนัน้ทาํไดหลาย

กรณี เชน การลดหรือยกเวนภาษีอากรสําหรับการลงทุนในกิจการที่ตองการสงเสริมหรือเพิ่มการ

ผลิต ใหสิทธิพิเศษจากภาษีอากรเปนการทั่วไป เชน การเพ่ิมดอกเบี้ยเงินออม การใหหักคาเสื)อม

ราคาในอัตราเรง การใหหักคาลดหยอนเพื)อการลงทุนออกจากกําไรสุทธิ การใหผลการขาดทุนไป

หักกําไรสุทธิในปตอไป เปนตน

2. การพัฒนาเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชจะทําใหเพิ่มขีดความสามารถใน

การผลิตสูงขึ้น มาตรการทางดานภาษีอากรอาจกระทําไดหลายทาง เชน กําหนดคาใชจายในการ

พัฒนาและคนควาออกจากกําไรสุทธิ การยกเวนภาษีหรือลดภาษีที่เรียกเก็บจากคาสิทธิเปนการ

จูงใจใหนําเขาดานเทคโนโลยี เปนตน

3. การพฒันาฝมอืแรงงาน การพฒันาฝมอืแรงงานจะชวยยกระดับความสามารถในการ

ผลิต มาตรการทางภาษีอากรอาจทําไดหลายวิธี เชน ยกเวนภาษีหรือลดภาษีใหแกสถานศึกษาท่ี

สอนวิชาชีพ ใหการลดหยอนแกผูเสียภาษีในดานการศึกษาของตนเองและบุตร ลดภาษีอุปกรณ

การศึกษาตางๆ เปนตน

4. การพัฒนาทรัพยากรตางๆ การใชนโยบายภาษีอากรในการชวยพัฒนาทรัพยากร  

สงเสริมใหมีการขุดคน สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ อาจกระทําได โดยการยอมใหนําคาใชจายใน 

การสาํรวจหรือคาใชจายเพื)อการลงทนุมาหักออกจากกําไรสทุธไิด ในเวลารวดเรว็ การกําหนดอตัรา

คาภาคหลวงไมควรสูงเกินไปจนเปนอุปสรรคตอการลงทุน

1.8.5 ภาษีอากรเพื+อดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หมายถึงการบันทึกการรับ–จายของประเทศหน่ึงใน

ระยะเวลา 1 ป ถารับเงินเขาประเทศมากกวารายจายก็เรียกวา ดุลการชําระเงินเปนบวกหรือเกิน

ดลุ ถาจายเงินออกนอกประเทศมากกวารบัเขาประเทศกเ็รียกวา ดลุการชาํระเงนิเปนลบหรอืขาดดลุ 

ดลุการชาํระเงนิระหวางประเทศประกอบดวย ดลุสนิคาและบรกิาร ดลุเงนิโอนและเงนิบรจิาค และ

ดลุบญัชทีนุซึง่อยูในรปูของการลงทนุ ในกรณขีองประเทศไทย ปญหาทีป่ระสบอยูคอื ขาดดลุการคา

เปนจาํนวนมากตดิตอกนัเปนเวลาหลายป แตสาํหรบัดลุการชําระเงนิระหวางประเทศแลวบางปจะ

เกินดุล เนื)องจากดุลบริการและดุลบัญชีทุนเคลื)อนยายของไทยมีคาเปนบวก
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มาตรการภาษีที่ใชเพื)อกระตุนการสงออกคือการเก็บภาษีขาออกในระดับตํ่ามากหรือไมเก็บ 

ภาษีเลย การเก็บภาษีวัตถุดิบที่นําเขามาผลิตสินคาสงออกในระดับตํ่าก็เปนวิธีการหน่ึง การตั้ง

กาํแพงภาษหีรอืเกบ็ภาษขีาเขาสูงๆ จะลดการนําเขาไดมาก การระดมเงินทุนจากตางประเทศทาํได

โดยการลดหรือยกเวนภาษีเงินไดเพื)อทําใหกําไรสุทธิสูงขึ้น ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เก็บจาก

กําไรสุทธิ การยกเวนภาษีเงินไดที่เรียกเก็บจากดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมจากตางประเทศ

1.9 ความขัดแยงระหวางเปาหมายทางภาษีอากร
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมักจะทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางเปาหมายทาง

เศรษฐกิจตางๆ ดังนั้นการเลือกดําเนินนโยบายที่เหมาะสมสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจจึงเปน

สิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง ความขัดแยงระหวางเปาหมายทางภาษีอากรมีดังนี้

1. ความขัดแยงระหวางเปาหมายดานรายไดของรัฐบาลกับเปาหมายอื+น รัฐบาล

ตองการใหมีรายไดสูงๆ มากที่สุด แตการเก็บภาษีอากรในอัตราสูงๆ จะทําใหผูบริโภคเดือดรอน 

เพราะราคาสินคาจะสูงตามไปดวย นอกจากนี้ยังเปนอุปสรรคตอการลงทุน ตอการขยายตัว ทาง

เศรษฐกิจ และตอการกระจายรายไดที่เปนธรรม

2. ความขดัแยงระหวางเปาหมายการกระจายรายไดกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
นักเศรษฐศาสตรมีความเห็นขัดแยงกันเปน 2 แนวคือ ฝายที่หน่ึงกลาววาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในอัตราสูงเปนผลดีตอสวนรวม แมการกระจายรายไดจะไมเปนธรรมก็ตาม 

อกีฝายเห็นวาการกระจายรายไดทีเ่ปนธรรมมคีวามสาํคัญกวาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพราะ

เกีย่วของกบัการอยูดกีนิดขีองประชาชนทัง้ประเทศ ดงัน้ันถาเชื)อในแนวความคดิแรก นโยบายภาษี

อากรจะตองกระตุนการออมและใหมีการลงทุนมากขึ้น น่ันคือ เปนนโยบายท่ีลดการบริโภคใหมาก 

และถาเชื)อในแนวความคิดหลังนโยบายจะตรงกันขาม

3. ความขัดแยงระหวางเปาหมายการรักษาเสถยีรภาพทางดานราคากบัการจางงาน 

ถาตองการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะตองพยายามทําใหอัตราการจางงานอยูในระดับสูง

และปองกันมิใหสินคามีราคาสูง การแกปญหาการวางงานจะตองลดภาษีอากรลงเพื)อกระตุนการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิ แตหากเกดิภาวะเงนิเฟอรฐับาลจะตองเพิม่ภาษีเพื)อควบคมุระดบัการใชจาย  

ดังนั้นรัฐบาลจะตองใชมาตรการหลายๆ อยางเขามาแกไข

1.10 ปญหาข้ันตอนการดําเนินนโยบายภาษีอากร
การดําเนินนโยบายภาษีอากรจําเปนตองมีการศึกษาสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ การเลือก

ใชมาตรการทางภาษี และการตราออกมาเปนกฎหมาย ดังนั้นจึงตองใชเวลา ทําใหการดําเนินการ
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ลาชา ไมทันตอสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบตอหนWวยงานจัดเก็บภาษีอากร 

ทําใหเก็บภาษีไดลาชา ไมเต็มเม็ดเต็มหนWวย

เนื)องจากภาษีอากรของไทยมีมากมายหลายประเภท จึงมีหนWวยงานตางๆ นอกเหนือจาก 

กระทรวงการคลังเปนผูจัดเก็บภาษีดวย กลาวโดยท่ัวไปแลวความสามารถในการจัดเก็บภาษีอากร

ของไทยยังมปีระสิทธภิาพคอนขางต่ํา จาํเปนตองมกีารปรับปรุงทัง้กฎหมาย วิธกีารเกบ็ การบริหาร

งานบุคคล โครงสรางของหนWวยงานจัดเก็บภาษีอากร การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางดานภาษีดวย

1.11 รายรับและรายจายของรัฐบาล
รายรับรายจายของรัฐบาล มีดังนี้

รายไดที่เปนภาษีอากร  

รายไดจากรัฐพาณิชย  

รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ

รายไดอื)นๆ

ดานเศรษฐกิจ

ดานการศึกษา

ดานสาธารณสุข

ดานสาธารณูปโภค

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานการปองกันประเทศ

ดานการรักษาความสงบภายใน

ดานการบริหารทั่วไป

ดานการชําระหนี้เงินกู

ดานการสังคมสงเคราะห

ดานการเคหะชุมชน

ดานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

ดานอื)นๆ

รายรับ

รายรับประเภทรายได รายรับที่มิใชรายได

เงินกู

การนําเงินคงคลังมาใช

รายจาย

รูปที่ 1.2 โครงสรางรายรับและรายจายของรัฐบาล
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1.11.1 รายรับของรัฐบาล
รายรับของรัฐบาลมีทั้งรายรับที่ไมตองมีพันธะใชคืนและรายรับที่ตองมีภาระใชคืน ในทาง 

การคลังของรัฐบาลหรือการคลังสาธารณะ (public finance) ไดแยกความหมายของรายรับกับ

รายไดออกจากกันดังนี้

รายรบั (receipt) หมายถงึจาํนวนเงนิทัง้หมดท่ีรฐับาลไดมาเพื)อใชจายในการบาํรุงประเทศ 

ซึ่งอาจเปนรายรับที่เปนรายไดและรายรับที่มิใชรายได

รายได (revenue) หมายถึงจํานวนเงินที่รัฐบาลไดมาโดยมิตองมีภาระในการใชคืนหรือ

ทําใหเกิดภาระหน้ีสินของรัฐบาลเพิ่มขึ้น

ดังนั้นรายรับของรัฐบาลจึงกําหนดไดเปน 2 ประเภทคือ

รายรบัทีเ่ปนรายได หมายถงึรายรบัทีร่ฐับาลไดมาโดยมติองมีภาระตองชดใชคนื เชน ภาษี

อากรตางๆ สวนแบงกําไรจากรัฐพาณิชย เปนตน

รายรบัทีม่ใิชรายได หมายถงึรายรบัทีร่ฐับาลไดมาโดยมภีาระในการชดใชคนืภายหลงั หรือ

หมายถึงรายรับที่รัฐบาลตองหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอกับรายจาย อาจเปนการกูยืมมา หรือออก

พันธบัตร หรือนําเงินคงคลังบางสวนออกมาใช เปนตน

ตามหลกัการบญัช ีรายรบัและรายจายของรฐับาลในงบประมาณแผนดนิจะตองเทากนัเสมอ 

ในการพิจารณางบดุลบัญชีของรัฐบาลทางเศรษฐศาสตรซึ่งเนนถึงรายไดของรัฐบาลเปนสําคัญจึง

แบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้

 งบประมาณสมดุล (balance) คือรายไดเทากับรายจาย

 งบประมาณขาดดุล (deficit) คือรายไดนอยกวารายจาย

 งบประมาณเกินดุล (surplus) คือรายไดมากกวารายจาย

ประเทศดอยพัฒนาทัง้หลายมกัประสบปญหากบัการหารายไดไมเพยีงพอกบัรายจาย ตองหา 

เงินจากแหลงอื)นมาชดเชย ทําใหเกิดปญหาการสรางหนี้สาธารณะไวอยางตอเนื)อง อันสงผลใหมี

ภาระในการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยคืน ทําใหรายจายงบประมาณสูงขึ้น

1.11.2 แหลงรายรับของรัฐบาล
รายรบัของรฐับาลโดยทัว่ไปมแีหลงทีส่ําคญั 3 ทางคอื รายรบัประเภทรายได รายรบัประเภท 

เงินกู และรายรับประเภทเงินคงคลัง

1. รายรับประเภทรายได เปนรายรับรายการใหญและสําคัญที่สุดของรัฐบาลโดยเฉพาะ

ประเทศไทย รายรับประเภทนี้อาจแบงตามแหลงที่มาที่สําคัญได 2 ทางคือ รายไดที่เปนภาษีอากร 

และรายไดที่ไมใชภาษีอากร
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1. รายไดที่เปนภาษีอากร เปนรายไดที่บังคับเก็บจากประชาชนโดยอาศัยอํานาจของ 

กฎหมายโดยไมคํานงึถงึผลตอบแทนทีผู่จายเงนิภาษีจะไดรบั รายรับประเภทนีม้บีทบาทสําคญัมาก

ที่สุดสําหรับประเทศไทย ในปงบประมาณ 2558 รายไดที่เปนภาษีอากรคิดเปนประมาณรอยละ 

95.2 ของรายรับทั้งหมดซึ่งคาดวาจะเก็บไดประมาณ 2,733,000 ลานบาท ภาษีอากรที่เปนแหลง

รายไดสําคญัของรัฐบาลไทย เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต เปนตน

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 2561 และ 2562

หนWวย : ลานบาท

ประเภทรายรับ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 
เทียบกับ 

ปงบประมาณ 25612561 2562

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายได
1. ภาษีอากรรวม 2,712,552.8 93.5 2,800,220.3 93.3 87,667.5 3.2

 (2,760,252.8) (90.5) (39,967.5) (1.4)

2. การขายสิ่งของและบริการ 30,586.6 1.0 29,365.6 1.0 –1,221.0 –4.0

(1.0)

3. รัฐพาณิชย 137,000.0 4.7 168,000.0 5.6 31,000.0 22.6

 (4.5)

4. รายไดอื)น 51,860.6 1.9 35,014.1 1.2 –16,846.5 –32.5

 (53,802.5) (1.8) (–18,788.4) (–34.9)

รายไดรวม 2,932,000.0 101.1 3,032,600.0 101.1 100,600.0 3.4

(2,981,641.9) (97.8) (50,958.1) (1.7)

หักลด
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร 319,200.0 11.0

(10.5)

317,700.0 10.6 –1,500.0 –0.5

2. อากรถอนคืนกรมศุลากากร 10,000.0 0.3

(0.3)

10,000.0 0.3 – –

3. การกันเงินเพื)อชดเชย 

 ภาษีสําหรับสินคาสงออก

19,700.0 0.7

(0.7)

13,600.0 0.5 –6,100.0 –31.0

4. การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มให 

 องคการ บริหารสวนจังหวัด

18,100.0 0.6

(0.6)

18,300.0 0.6 200.0 1.1

รายไดสุทธิ 2,565,000.0 88.5 2,673,000.0 89.1 108,000.0 4.2

 (2,614,641.9) (85.7) (58,358.1) (2.2)

การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มให อปท.  

ตาม พ.ร.บ. กระจายอาํนาจฯ

115,000.0 4.0

(3.7)

123,000.0 4.1 8,000.0 7.0

คงเหลือรายไดสุทธิ 2,450,000.0 84.5 2,550,000.0 85.0 100,000.0 4.1

 (2,499,641.9) (82.0) (50,358.1) (2.0)

เงินกู 450,000.0 15.5 450,000.0 15.0 – –

 (550,358.1) (18.0) (–100,358.1) (–18.2)

รวมรายรับ 2,900,000.0 100.0 3,000,000.0 100.0 100,000.0 3.4

 (3,050,000.0) (100.0) (–50,000.0) (–1.6)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนประมาณการปรับปรุงซึ่งไดรวมประมาณการรายไดเพิ่มเติม จํานวน 49,641.9 ลานบาท และเงินกู 

 เพื)อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 100,358.1 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื)อวันที่ 16 มกราคม 2561

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นวารายไดภาษีอากรในปงบประมาณ 2562 ประมาณการรายได 

จากภาษีอากรไว 2,800,220.3 ลานบาท รายไดที่ไมใชภาษีอากร 3 รายการ (การขายส่ิงของและ

บริการ รัฐพาณิชย และรายไดอื)น) รวม 232,379.7 ลานบาท

2. รายไดทีม่ใิชภาษอีากร เปนรายไดทีเ่กดิจากการดาํเนนิงานทางธรุกจิของรฐับาล หรือ

จากการหาผลประโยชนจากทรัพยสินของรัฐบาล รายไดที่สําคัญ ไดแก

(1) รายไดจากรัฐพาณิชย เปนรายไดที่เกิดจากสวนแบงผลกําไรในการดําเนินงาน 

ธุรกิจที่รัฐเปนเจาของทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาจะอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท เชน การ

ไฟฟา การประปา อุตสาหกรรมหองเย็น การบินไทย สลากกินแบงฯ เปนตน

(2) รายไดจากการขายส่ิงของและบริการ เปนรายไดจากการขายสิ่งของและบริการ

ของรฐับาล เชน คาขายของกลาง ขายหนงัสอื ขายของเบด็เตลด็ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเรยีก

เก็บจากประชาชนผูมาใชบริการของรัฐ ไดแก คาธรรมเนียมขนสงทางนํ้า คาธรรมเนียมศุลกากร 

คาธรรมเนยีมการจดทะเบยีนการคา และคาธรรมเนยีมอื)นๆ รายไดประเภทน้ีมคีวามสาํคญันอยมาก

(3) รายไดอื4นๆ ไดแก รายไดที่ไดรับตามอํานาจของกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

หรือสัญญาที่ทําไวกับรัฐบาล เชน คาแสตมป คาปรับ รายไดจากการผลิตเหรียญกษาปณ ดอกเบี้ย 

จากเงินที่รัฐวิสาหกิจกูยืมไป รายไดประเภทนี้มีความสําคัญนอยมาก

 เนื)องจากประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปลายป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

ทําใหการจัดเก็บภาษีและรายไดอื)นๆ ลดนอยลงมาก กลาวคือ ในปงบประมาณ 2540 ต้ังรายได

รวม 1,050,700 ลานบาท แตในป พ.ศ. 2546 จนถงึ 2556 ภาวะเศรษฐกจิไดขยายตวัเพิม่ขึน้ทําให

ตั้งรายไดของแผนดินเพ่ิมขึ้นตามลําดับ จนในปงบประมาณ 2562 ต้ังรายไดไวถึง 3,032,600.0 

ลานบาท และคาดวาจะขยายตัวสูงขึ้นเรื)อยๆ

2. รายรับประเภทเงินกู เมื)อรายไดของรัฐไมเพียงพอกับรายจายท่ีกําหนดไวรัฐบาลจึง

จาํเปนตองหาเงินมาเพิม่เตมิ โดยการกูยมืจากแหลงตางๆ การกูเงนิไมจาํเปนตองกูมาใชจายเสมอ

ไป บางครั้งอาจกูมาลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศระยะยาวซ่ึงใชเงินจํานวนมาก หรือกูเงินมา

เพื)อชดใชภาระหนี้เงินกูเกาในกรณีที่รัฐบาลไมสามารถเก็บภาษีอากรมาชําระหน้ีได

แหลงเงนิกูของรฐับาลมทีัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ แหลงเงนิกูภายในประเทศ 

อาจกูจากประชาชนโดยตรง โดยการออกพนัธบัตรรฐับาล การกูเงนิจากสถาบันการเงนิตางๆ อาจกู

จากธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย หรือธนาคารกลาง การกูเงินจากแหลงเงินภายนอกประเทศ 

รฐับาลอาจกูจากรฐับาลตางประเทศ จากเอกชน จากสถาบนัการเงินในตางประเทศ เชน ธนาคารโลก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund; IMF) เปนตน ปกติการกูเงิน

จากตางประเทศของรัฐบาลไทยจะเปนการกูเพื)อใช ในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ จึงมิได

ปรากฏอยูในงบประมาณรายรับประจําป ทําใหยากตอการตรวจสอบ
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การกูเงินของรัฐบาลแมจะเปนการชวยผอนคลายปญหาดานการเงินของรัฐในขณะเกิด 

ปญหาขาดรายไดก็ตาม หากนําเงินกูมาใช ในโครงการพัฒนาและสรางรายได ใหแกประชาชนสวน

ใหญของประเทศในระยะยาวยอมจะเกิดผลดี ไมเปนภาระแกชนรุนหลัง ในทางตรงกันขาม หาก

กูเงินมาใชจายในทางที่ไมสรางประโยชนงอกเงยขึ้นมา จะทําใหเกิดผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ

เมื)อเกดิภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดกูเงนิจากกองทนุ 

การเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และจากประเทศญีปุ่น รวมเปนเงนิจาํนวนหลายหมื)นลานบาท 

เพื)อแกปญหาทางเศรษฐกิจ ทวาตั้งแตปงบประมาณ 2548 ไมมีการกูเงินจากตางประเทศอีก ตอ

มา มีการกูเงิน 8 แสนลานบาทเพราะเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป พ.ศ. 2553 และปตอๆ มา

ก็มีการกูทุกป ในปงบประมาณ 2562 ตั้งงบประมาณเงินกูไว 450,000 ลานบาท คิดเปน 15.0% 

ของงบประมาณทั้งหมด

3. รายรับประเภทเงินคงคลัง เงินคงคลังคือ เงินสดเหลือจายที่เก็บรักษาไว ในมือของ

รัฐบาลในขณะใดขณะหนึ่ง เชน เงินที่เหลือจากการใชจายตามงบประมาณประจําป หรือเงินท่ี

รัฐบาลยังมิไดจายออกไปในขณะใดขณะหนึ่ง เมื)อเกิดภาวะรายไดไมพอกับรายจาย และมีการ 

กูเงนิจากแหลงตางๆ เตม็ตามวงเงนิทีก่ฎหมายกาํหนดแลว หรอือยูในภาวะท่ีไมอาจกูเงนิจากแหลง 

ใดๆ ไดอีกแลว รัฐบาลก็จะนําเงินคงคลังมาใชจายชดเชยสวนท่ียังขาดอยู

การนําเงินคงคลังออกมาใชมากเกินควรจะกอใหเกิดผลเสียดานสภาพคลองของระบบการ

คลัง แตถามีเงินคงคลังเหลืออยูมากเกินไปจะมีภาระในการเก็บรักษา ตลอดจนไมประหยัดในการ

จายคาดอกเบี้ยระยะสั้นของรัฐบาล ซึ่งเกิดข้ึนจากการออกตั๋วคงคลังเปนจํานวนมาก

อยางไรกต็าม เงนิคงคลงัมใิชแหลงรายรบัทีจ่ะนาํมาใชจายไดอยางสมํา่เสมอแนWนอน เพราะ

ขึ้นอยูกับจํานวนเงินคงคลังสะสมที่มีอยูในขณะนั้น

ภาษีอากร (สุทธิ) 77.2%

การขายส่ิงของและบริการ 1.0%

รัฐพาณิชย 5.6%

รายไดอื)นๆ 1.2%

เงินกู 15.0%

15.0%

1.2%

77.2%

5.6%

1.0%

รูปที่ 1.3 ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 2562 ยอดรวม 3,000,000 ลานบาท

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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1.11.3 รายจายของรัฐบาล
เงินทีเ่รยีกเกบ็เปนภาษจีากประชาชนรฐัจะนาํไปใชจายในกจิกรรมตางๆ ของรฐัโดยไมผกูพนั 

ทีจ่ะใหสิง่หนึง่สิง่ใดแกผูเสยีภาษีโดยตรง แตประชาชนจะไดผลประโยชนตอบแทนทางออม กลาว

คือรัฐบาลจะนําเงินภาษีอากรไปจัดสรรใชจายเพื)อประโยชนของสวนรวม ซ่ึงจะเห็นไดจากรายการ

จัดสรร งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจําแนกลักษณะของงานออกเปน 10 ประเภท ดังนี้

1. การบริหารทั่วไปของรัฐ

2. การปองกันประเทศ

3. การรักษาความสงบภายใน

4. การเศรษฐกิจ

5. การสิ่งแวดลอม

6. การเคหะและชุมชน

7. การสาธารณสุข

8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

9. การศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห

รายจายในดานตางๆ ของรฐับาลจะศกึษาไดจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซึง่

จะไดนํางบประมาณรายจายประจําป 2562 มาศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1.2

จากตารางท่ี 1.2 จะเห็นวางบประมาณรายจายประจําป 2562 กําหนดไว 3,000,000 ลาน

บาท ไดจดัสรรใหแกการบรหิารทัว่ไปของรฐัมากท่ีสดุ (22.2%) รองลงไปคอืการเศรษฐกิจ (21.4%) 

การศึกษา (17.0%) รองลงไปอันดับ 4 คือการสังคมสงเคราะห (12.3%)

เมื)อพิจารณารายละเอียดงานแตละดานจะพบวางบประมาณท่ีจัดสรรใหงานตางๆ จากมาก

ที่สุด ลงไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรกมีดังนี้

1. การบริหารทั่วไปของรัฐ 22.2%

2. การเศรษฐกิจ 21.4% 

3. การศึกษา 17.0%

4. การสังคมสงเคราะห 12.3%

5. การสาธารณสุข 10.4%
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ตารางท่ี 1.2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงาน ปงบประมาณ 2561 และ 2562

หนWวย : ลานบาท

ลักษณะงาน

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 
เทียบกับ 

ปงบประมาณ 25612561 2562

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

การบริหารทั่วไป 1,074,375.1 35.2 1,081,285.9 36.0 6,910.8 0.6

การบริหารท่ัวไปของรัฐ 671,384.9 22.0 666,300.0 22.2 –5,084.9 –0.8

การปองกันประเทศ 217,312.2 7.1 223,765.1 7.4 6,452.9 3.0

การรักษาความสงบภายใน 185,678.0 6.1 191,220.8 6.4 5,542.8 3.0

การเศรษฐกิจ 656,400.2 21.5 642,030.7 21.4 –14,369.5 –2.2

การเศรษฐกิจ 656,400.2 21.5 642,030.7 21.4 –14,369.5 –2.2

การบริการชุมชนและสังคม 1,319,224.7 43.3 1,276,683.4 42.6 –42,541.3 –3.2

การสิ่งแวดลอม 8,571.9 0.3 10,944.9 0.4 2,373.0 27.7

การเคหะและชุมชน 112,325.4 3.7 53,877.7 1.8 –58,447.7 –52.0

การสาธารณสุข 302,057.7 9.9 311,319.4 10.4 9,261.7 3.1

การศาสนา วัฒนธรรม 

   และนันทนาการ

21,304.4 0.7 20,171.7 0.7 –1,132.7 –5.3

การศึกษา 523,569.4 17.2 510,427.0 17.0 –13,142.4 –2.5

การสังคมสงเคราะห 351,395.9 11.5 369,942.7 12.3 18,546.8 5.3

รวมทั้งส้ิน 3,050,000.0 100.0 3,000,000.0 100.0 –50,000.0 –1.6

ที่มา : สํานักงบประมาณ

1.12 สรุปทายบท
ภาษีอากรเปนสิ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนในลักษณะของการบังคับโดยไมมีพันธะ

ที่จะตองตอบแทนแกผูเสียภาษีโดยตรง วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีอากรเพื)อหารายไดมาใช

จายในกิจการของรัฐและเพื)อเปาหมายทางเศรษฐกิจตางๆ หลักการภาษีที่ดีจะตองเหมาะกับสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคม ไดแก หลกัความเปนธรรม หลกัความแนWนอน หลกัความเปนกลาง หลกัอาํนวย

รายได หลักความยืดหยุน และหลักประสิทธิภาพในการบริหาร

โครงสรางของภาษีอากรประกอบดวยภาระภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการชําระภาษี การ 

ขจัดขอโตแยงทางภาษี และการบังคับใช
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นโยบายภาษีอากรเพื)อพัฒนาเศรษฐกิจควรสนองสิ่งตอไปนี้ (1) การจัดสรรทรัพยากร (2) 

การกระจายรายไดและทรัพยสิน (3) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (4) การสงเสริมความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (5) การแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน

ระบบภาษีอากรที่ดีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะสงผลใหประเทศชาติพัฒนา

ไปอยางไมหยุดยั้ง ทําใหประชาชนอยูดีกินดี เกิดความเปนธรรมในสังคม ผูประกอบการท่ีดีควร

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอยางเครงครัด รัฐบาลตองใชระบบภาษีอากรชวยเหลือผูม ี

รายไดนอย และจัดสรรทรัพยากรอยางจริงจัง
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1. ภาษอีากรคืออะไร โดยหลกัแลวการจดัเกบ็ภาษอีากรมจีดุมุงหมายเพื)อหารายไดมาใช ในกจิการ

ของรัฐเปนสําคัญ แตจุดมุงหมายที่สําคัญอื)นๆ ยังมีอีกหลายประการ อะไรบาง จงอธิบาย

2. ลักษณะท่ีดีประการหนึ่งของภาษีอากรคือหลักความเปนกลาง แตปจจุบันรัฐบาลสวนใหญ มัก

จะใชระบบภาษีอากรในลักษณะไมเปนกลาง เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ

3. ภาระภาษีคืออะไร การผลักภาระภาษีจะกระทําไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง จง

อธิบาย

4. ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษีที่สําคัญมีอะไรบาง จงอธิบาย

5. อัตราภาษีคืออะไร อัตราภาษีที่นิยมใชกันทั่วไปมีกี่แบบ แตละแบบมีขอดีขอเสียอยางไร จง

อธิบาย

6. การจาํแนกภาษีอากรมหีลกัเกณฑอะไรบาง สามารถแบงภาษอีากรออกเปนกีป่ระเภท อะไรบาง 

จงอธิบาย

7. การใชระบบภาษอีากรเพื)อการกระจายรายไดและทรพัยสนิใหเปนธรรมกระทาํไดอยางไรบาง จง

อธิบาย

8. การใชระบบภาษีอากรเพื)อสงเสรมิใหประชาชนไดรบัการศกึษาโดยทัว่ถงึทําไดอยางไร จงอธิบาย

9. การหลบหนีภาษีอากรกบัการหลีกเล่ียงภาษีอากรมคีวามหมายแตกตางกนัอยางไรบาง จงอธิบาย

และยกตัวอยางประกอบ

กิจกรรมทายบทท่ี 1
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10. ภาษีตอไปนี้ภาษีประเภทใดผลักภาระภาษีไมได และประเภทใดผลักภาระภาษีได

(ใหเขียนคําวา ได หรือ ไมได ลงในวงเล็บแตละขอ)

(...............) (1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (...............) (6) ภาษีบํารุงทองที่

(...............) (2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (...............) (7) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(...............) (3) ภาษีสรรพสามิต (...............) (8) ภาษีมูลคาเพิ่ม

(...............) (4) ภาษีศุลกากร (...............) (9) ภาษีมรดก

(...............) (5) ภาษีปาย (...............) (10) ภาษีเก็บจากการขาย

     อสังหาริมทรัพย

11. จงพิจารณาตารางที่ 1.1 (หนา 31) และตารางท่ี 1.2 (หนา 35) แลวตอบคําถามตอไปนี้

(1) รายไดประเภทภาษีอากรในป 2562 ประมาณ...............บาท คิดเปนรอยละ...............

(2) รายไดจากรัฐพาณิชยในป 2562 ประมาณ...............บาท คิดเปนรอยละ...............

(3) รายจายดานการศึกษาในป 2562 ประมาณ...............บาท คิดเปนรอยละ...............

(4) รายจายดานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ในป 2562 ประมาณ...............บาท   

 คิดเปนรอยละ............... ลดลงจากป 2561 หรือไม

(5) ปจจุบันสังคมเรียกรองเรื)องคุณธรรมแตรัฐจัดสรรงบประมาณดานศาสนาใหนอยมาก   

 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อยางไร






