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ประโยชน(กลับสู/
ประชาชนท้ังทางตรง
และทางอ7อม

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ภาษีอากร คือ ทรัพยากรที่โอนจากภาคเอกชนไปสู8ภาครัฐ แบบบังคับ
เพื่อใช>จ8ายในกิจกรรมตามวัตถุประสงคFของภาครัฐ เน>นประโยชนFส8วนรวม
ของประชาชน โดยผู>เสียภาษีไม8จำเปLนต>องได>ประโยชนFตามจำนวนเงินที่
จ8าย ประเภทของภาษีอากรแบ8งเปLนภาษีทางตรงและภาษีทางอ>อม ซึ่ง
กฎหมายที่รัฐบาลใช>ในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร

• จากความหมายข>างต>นจำแนกสาระสำคัญได> 4 ประการ ได>แก8

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ประการที่ 1 

ภาษีอากรคือทรัพยากรที่โอนจากภาคเอกชนไปสู8ภาครัฐ ซึ่งทรัพยากรนี้แบ5ง

ออกเป8น 2 ประเภท คือ

1) ทรัพยากรในรูปตัวเงิน
- ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีท่ีภาระตกกับ

บุคคลท่ีกฎหมายประสงคQใหSรับภาระ  เช5น ภาษีเงิน

ไดSบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดSนิติบุคคล

- ภาษีทางอSอม (Indirect Tax) คือ ภาษีอากรท่ีเรียกเก็บ

จากผูSบริโภคหรือเป8นภาษีท่ีเป8นการผลักภาระใหSกับ

ผูSซ้ือหรือผูSบริโภคใหSรับภาระภาษีแทนผูSขาย ไดSแก5 

ภาษีมูลค5าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปc 

(Stamp Duty)

2) ทรัพยากรท่ีไม8อยู8ในรูปตัวเงิน
เช5น การถูกบังคับใหSเกณฑQทหารของ

ชายไทยเม่ืออายุครบ 20 ปmบริบูรณQ เพ่ือ

ปnองกันประเทศ โดยรัฐจ5ายเงินเดือน

ค5อนขSางต่ำ ซ่ึงเป8นอัตราท่ีไม5คำนึงถึงผลิต

ภาพของผูSถูกเกณฑQ

ตัวอย5าง: ส5วย (3 เดือนต5อปm), ภาษีรัชชชู

ปการ, ภาษีชายโสด

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ประการท่ี 2

ภาษีอากรเป*นการบังคับจัดเก็บโดยภาครัฐ

รัฐออกกฎหมายบังคับผู7เข7าข:ายเสียภาษีตามกฎหมาย 

มีหน7าที่เสียภาษีให7ภาครัฐ และมีบทลงโทษกำหนดไว7สำหรับผู7ไม:

ปฏิบัติตามหรือหนีภาษี

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ประการที่ 3
ผู#เสียภาษีไม-จำเป1นต#องได#รับประโยชน=ตามจำนวนเงินท่ีจ-าย

การได,รับประโยชน3ของผู,เสียภาษีนั้นเป>นการมองในระดับ
จุลภาค แตHในภาพรวมหรือระดับมหภาค ผู,ท่ีเสียภาษีล,วนได,รับประโยชน3
อยHางถ,วนหน,าไมHทางตรงก็ทางอ,อม เชHน การปOองกันประเทศ ด,าน
สาธารณสุข การคมนาคมขนสHง เป>นต,น

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ประการที่ 4

ภาษีอากรเป*นการระดมรายได1จากภาคเอกชนไปสู7ภาครัฐ เพื่อใช1จ7ายตาม
วัตถุประสงคDของภาครัฐ

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสร6างความเจริญเติบโตให6กับเศรษฐกิจโดยผDาน

เคร่ืองมือทางด6านนโยบายการคลัง โดยการใช6จDายด6านตDางๆ และเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป เชDน ด6านการขนสDงและการคมนาคม 

ท่ีอยูDอาศัย การเกษตร การใช6จDายเพ่ือการบริโภค การปRองกันประเทศ การศึกษา 

วิจัย และด6านการบริหารท่ัวๆไป ซึ่งการใช6จDายเหลDานี้ต6องสอดคล6องกับนโยบาย

รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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• ภาษีอากร หมายถึง ทรัพยากรท่ีโอนจากภาคเอกชนไปสู=ภาครัฐเพ่ือใชAในการบริหาร
ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงคJของภาษีอากรมีความสอดคลAองกับหนAาท่ีของภาครัฐ

• วัตถุประสงคJของภาษีอากรนี้ตรงกับหนAาท่ีของภาครัฐ การจัดเก็บภาษีอากรมี
วัตถุประสงคJอยู= 4 ประการ ไดAแก= 

– การเสริมสรAางประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศ 

– การกระจายรายไดAท่ีเปSนธรรมหรือการลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 

– การธำรงไวAซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

– การพัฒนาประเทศใหAมีอัตราการขยายตัวท่ีเหมาะสม

7.1 ความหมายของภาษีอากร
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1. การจัดสรรทรัพยากรอย/างมีประสิทธิภาพ (efficient allocation of 
resource)

เช#น - เก็บภาษีส่ิงแวดล6อม เพ่ือให6ราคาสะท6อนต6นทุนการผลิตท่ีแท6จริง
- ปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือลดการผูกขาด

การจัดเก็บภาษีอากรให6มีประสิทธิภาพ

7.2 วัตถุประสงคNของภาษีอากร



2. การกระจายรายได,ท่ีเป2นธรรม (fair distribution of income)
ภาษีอากรถูกนำไปใช0ในการดำเนินตามยุทธศาสตร<ของรัฐบาลท่ีวางไว0เพ่ือแก0ปHญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให0ดีขึ้น

เชQน – โครงการพลังประชารัฐ, เบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ
- ประกันสุขภาพถ0วนหน0า
- เรียนฟรี 12 ปZ
- ตรึงราคาแก[ส, น้ำมัน
- คQาน้ำ-คQาไฟ ฟรี สำหรับผู0ใช0น0อย

รัฐต0องใช0เงินจำนวนมากในการดำเนินนโยบายเหลQาน้ี ต0องเพ่ิมการขาดดุล
งบประมาณ และระดมรายได0จากภาษีอากรมาชำระหน้ีสาธารณะท่ีกQอข้ึน

7.2 วัตถุประสงค<ของภาษีอากร



3. การธำรงไว,ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (stabilization of economy)

นโยบายการคลัง – expansionary fiscal policy ภาษีอากรเปGนเคร่ืองมือ
อยKางหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากกลไกตลาด

- เศรษฐกิจซบเซา ลดภาษีเพ่ือกระตุ̂นเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจเฟ̀aองฟู               ข้ึนภาษีเพ่ือลดความร̂อนแรงของระบบเศรษฐกิจ

ท้ังนี้เปGนการใช̂ภาษีเปGนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

• นโยบายการเงิน – expansionary monetary policy

7.2 วัตถุประสงคkของภาษีอากร



4. การส(งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย(างต(อเนื่อง (economic 

growth) สามารถใช(มาตรการด(านภาษีกระตุ(นเศรษฐกิจได(

- BOI ยกเว(นภาษีเงินได(ของนิติบุคคลและยกเว(นหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับกิจการ
ท่ีได(รับการสLงเสริมการลงทุน

- สLงเสริมการออมโดยจัดเก็บภาษีจากดอกเบ้ีย 15 % แทนการจัดเก็บจากคLาจ(างใน
อัตราก(าวหน(า

ลดภาษีมูลค(าเพิ่ม
กระตุQนการ

บริโภคภายใน

เศรษฐกิจ

ขยายตัว

7.2 วัตถุประสงคWของภาษีอากร



7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร

ระ#บ%&ดในรอบ
65 เ,อน

ระ#บ%&ดในรอบ
217 เ,อน

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540


7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร

เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. นายธนวรรธน/ พลวิชัย ผูFอำนวยการศูนย/พยากรณ/
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยการคFาไทย เปOดเผยผลของการสำรวจ
ความเช่ือมั่นของผูFบริโภคในเดือนตุลาคม 2562

1. การปรับตัวลดลงของดัชนีทุกรายการตWอเนื่องเปXนเดือนท่ี 8 ดังกลWาว
สWงผลใหFดัชนีความเช่ือมั่นของผูFบริโภค (Consumer Confidence 
Index: CCI) ปรับตัวลดลงตWอเนื่องเปXนเดือนท่ี 8 และอยูWในระดับต่ำสุด
ในรอบ 65 เดือนนับตั้งแตWเดือนมิถุนายน 2559 เปXนตFนมา จากระดับ 
72.2 มาอยูWท่ีระดับ 70.7

2. สำหรับความเช่ือมั่นของผูFบริโภคในปnจจุบันปรับตัวลดลงจากระดับ 
47.9 มาอยูWท่ีระดับ 46.5 ซึ่งอยูWในระดับต่ำสุดในรอบ 217 เดือนหรือ 
18 ปr 1 เดือนนับตั้งแตWเดือนตุลาคม 2544 เปXนตFนมา

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540


7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845878

2 กันยายน 2552
1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ (สศช.) เผยตัวเลขหนี้

ครัวเรือนของไทยไตรมาสเเรกปQ 2562 พุHง 13 ลTานลTานบาท สูงสุดในรอบ 27 
เดือน และสูงเปYนอันดับ 2 ของเอเชีย เปYนรองแคHเกาหลีใตT

2. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ (สศช.) ทศพร ศิริ
สัมพันธ/ เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปQ 2562 พบหนี้ครัวเรือนไทย
เพ่ิมขึ้นตHอเนื่อง โดยส้ินไตรมาส 1 หนี้ครัวเรือนเทHากับ 13 ลTานลTานบาท เพ่ิมขึ้น
ตHอเนื่อง 6.3% และคิดเปYนสัดสHวนตHอจีดีพีเทHากับ78.7% สูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส 
หรือ 2 ปQ 3 เดือน นับตั้งแตHปQ 2560

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845878


การลงทุนต่างชาต ิ(BOI: ขั/นคาํขอสุทธิ)

นายก 29 มีการขอลงทุนน1อยกว3านายก 28 ถึงร1อยละ 130 หรือ 2.3 เท3า !!!

นายก 29 BOI มีการขอลงทุนน1อยกว3านายก 27 ร1อยละ 1
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ขั #นอนุมัติ นายก 29 BOI อนุมัติลงทุนน4อยกว6านายก 28 ร4อยละ 51% หรือ 1.5 เท6า !!

นายก 29 BOI อนุมัติลงทุนมากกว6านายก 27 ร4อยละ 21

การลงทุนต่างชาต ิ(BOI: ขั/นอนุมตั)ิ



7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร

28 กรกฎาคม 2562

รายงานพิเศษ โดย บัณฑูร วงศ/สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการ

เจรจาการคMาระหวOางประเทศ สภาหอการคMาแหOงประเทศไทย

https://www.thansettakij.com/content/406019

https://www.thansettakij.com/content/406019


Nov-14 Nov-19 2014-19

Thai Baht 32.75 30.35 7.3% Appreciation
Singapore Dollar 1.3 1.36 -4.6% Depreciation

Malaysian Riggit 3.50 4.14 -18.3% Depreciation

Vietnam Dong 21,038 23,208.5 -10.3% Depreciation

Chinese Yuan 6.11 7.00 -14.6% Depreciation

Data provided by Morningstar for Currency 

7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร

2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 2019

THAI GDP GRWOTH 1.0 3.1 3.4 4.0 4.1 3.1 2.8

Thailand 1.1 -1.5 .5 6.0 5.5 2.3 -7.8 (Sep)

Singapore 0.4 1.2 -1.1 5.4 5.5 2.3 -6.2 (Sep)

Vietnam 11.8 10.1 10.7 17.3 13.0 12.6 8.2 (Sep)

Malaysia 6.6 6.0 10.8 2.2 8.4 6.7 1.7 (July)

WWW.CEICDATA.COM

การโตสง่ออก เหมือนสงิคโปร์ ประเทศพฒันาแล้ว !!!



เราโตมากกวา่สิงคโปร์ !!! ประเทศพฒันาแลว้
7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



แต่เราตอ้งพึ,งฟ้าพึงฝน – การส่งออก
เวยีดนามส่งออกตามไทยติดๆ ในอตัราเร่ง

7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



For the sake of stabilization or ignorance

Inflation 
Targeting

Contractionary 
Monetary Policy

Super 
strong 
Baht

Interest 
Rate 

Parity

Purchasing 
Power 
Parity

7.2 วัตถุประสงค/ของภาษีอากร



• วัตถุประสงค,ท้ัง 4 ข2อ อาจไม8ได2บรรลุไปพร2อมกันท้ังหมด การดำเนินการเพ่ือให2
ได2ผลลัพธ,ตามวัตถุประสงค,ข2อหนึ่งอาจต2องขัดกับวัตถุประสงค,อีกข2อหนึ่งก็เปKนได2 
เช8น

การแลกได2แลกเสีย (trade off) ของการกระจายรายได2อย8างเปKนธรรม กับ เพ่ือการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการกระจายรายได2อย8างเปKนธรรม ในขณะดำเนินนโยบายสมดุล ต2องลด
ค8าใช2จ8ายเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือขยายฐานภาษี ซ่ึงส8งผลให2 กำไรลดลง ราคาสินค2าปรับสูงข้ึน 
กระทบระดับการผลิตและการจ2างงาน ส8งผลให2การออมและการลงทุนลดลง เศรษฐกิจไม8
สามารถเจริญเติบโตไปได2 ดังน้ันจึงต2องจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค,ให2ดี ท้ังน้ีข้ึนอยู8
กับนโยบายของรัฐบาล

7.2 วัตถุประสงค,ของภาษีอากร



• ฐานภาษี คือสิ่งที่ใช2เป5นฐานในการประเมินภาษีอากร เมื่อคูณฐานภาษี
ด2วยอัตราภาษีแล2ว ผลลัพธFคือจำนวนภาษีที่ต2องเสียให2ภาครัฐ 

• ฐานภาษีสามารถแบLงเป5น

– ฐานรายได2

– ฐานการบริโภค

– ฐานทรัพยFสิน 

– ฐานอื่นๆ 

• การเลือกฐานภาษีควรขึ้นอยูLกับผลที่ต2องการให2เกิดขึ้นตLอการตัดสินใจของ
หนLวยเศรษฐกิจ 

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 28ชัยรัตนF เอี่ยมกุลวัฒนF เศรษฐศาสตรFสาธารณะ Econ 2943307



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาษีมูลค)าเพิ่ม - ภาษีเงินได3บุคคลธรรมดา - ภาษีโรงงเรือนและที่ดิน 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ - ภาษีเงินได3นิติบุคคล - ภาษีบํารุงท3องที่ 
- ภาษีสรรพสามิต - ภาษีเงินได3ปEโตรเลียม - ภาษีปGาย 
 - ภาษีน้ํามัน  - ภาษีการโอนที่ดิน 
 - ภาษีเหล3า  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร3าง 
 - ภาษีบุหรี่  - ภาษีมรดก 
 - ภาษีรถยนตL   

 - ภาษีสิ่งแวดล3อม   

- ภาษีศุลกากร   
 - อากรขาออก   
 - อากรขาเข3า   

 

ภาษีอากร 

ภาษีทางตรง ภาษีทางอ3อม 

ฐานรายได3 ฐานทรัพยLสิน ฐานบริโภค 

• รูปท่ี 9.1 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 29ชัยรัตน? เอี่ยมกุลวัฒน? เศรษฐศาสตร?สาธารณะ Econ 2943307



ประเภทรายได ้2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

1. รายไดจ้ากภาษอีากร 2,161,544 85% 1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39% -ภาษีรถยนต ์ 121,088 5%

- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 252,882* 10% -ภาษีเครืMองดืMม 21,994 1%

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 663,526 26% -ภาษีเครืMองไฟฟ้า 6

- ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม 63,679 3% -ภาษีรถจักรยานยนต ์ 3,843

- ภาษีการรับมรดก 219 -ภาษีแบตเตอรีM 2,971

1.2 ภาษทีางออ้ม 1,181,238 47% -ภาษีอืMนๆ 1,572

1.2.1 ภาษกีารขายท ัDวไป 522,367 21% 1.2.3 อากรนําเขา้-สง่ออก 81,644 3%
-ภาษีมลูคา่เพิMม 446,793** 18% -อากรขาเขา้*** 81,500 3%

-ภาษีธรุกจิเฉพาะ 60,375 2% -อากรขาออก 144

-อากรแสตมป์ 15,199 1% 2. รายไดท้ ีDไมใ่ชภ่าษ ี 375,395 15%
1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23% -สว่นราชการอืMน   201,003 8%

-ภาษีน̂ํามนัฯ 224,883 9% -กรมธนารักษ์ 11,468

-ภาษียาสบู 68,548 3% -รัฐวสิาหกจิ 157,041 6%

-ภาษีสรุาฯ 55,965 2% -รายไดอ้ืMนๆ 5,883

-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3% 3.  รวมท ัNงส ิNน 2,536,939 100%

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากรของรัฐบาลกลาง (ป9งบประมาณ 2561)

หมายเหต ุ

*คนืภาษีอืMนๆ ของกรมสรรพากร 66,140 ลา้นบาท

**(1) คนืภาษีมลูคา่เพิMมของกรมสรรพากร 212,633 ลา้นบาท (2) จัดสรรไดจ้าก 

VAT ให ้อบจ. 16,915 ลา้นบาท และ (3) หักเงนิจัดสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม 

พรบ. กําหนดแผนฯ 116,658 ลา้นบาท

*** อากรถอนคนืกรมศลุกากร 12,259 ลา้นบาท และเงนิกันชดเชยภาษีสําหรับ

สนิคา้สง่ออก 12,583 ลา้นบาท

ทีMมา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง

3.  รวม + VAT ทอ้งถิDน 2,670,512 105%

-ภาษีมลูคา่เพิMม+VAT ทอ้งถิMน 580,366 22%

1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 22%



7.3
สัดส$วนต$อ GDP

31บทที่ 1 เศรษฐศาสตร/ภาครัฐและโครงสร8างรายรับรายจ;าย ชัยรัตน2 เอี่ยมกุลวัฒน2 เศรษฐศาสตร2สาธารณะ Econ 294330711/26/19

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/7924.aspx

รายได ้ 2560 % GDP 2533 % GDP
รายไดภ้าคสาธารณะ 6,816,369 45% 781,729 36%

รฐับาลกลาง 2,545,015 17% 386,751 18%
รฐับาลทอ้งถิ:น 620,873 4% 24,410 1%
หกัการนบัซํ?า* (633,910) -4%
รัฐวสิาหกจิ 3,650,481 24% 370,568 17%



7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 32ชัยรัตน< เอี่ยมกุลวัฒน< เศรษฐศาสตร<สาธารณะ Econ 2943307

ฐานรายไดIและภาษีทางตรง 

ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้
สดัสว่นตอ่รายได ้

รวม (รอ้ยละ)

1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39%
- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 252,882* 10%

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 663,526 26%

- ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม 63,679 3%

- ภาษีการรับมรดก 219 .01%

ภาษีทางตรง (39%) อธิบาย สัดส่วน
ภาษีเงินไดIบุคคลธรรมดา เงินไดIของบุคคลธรรมดาในชPวงหนึ่งปSปฏิทิน 26%

ภาษีเงินไดIนิติบุคคล กำไรสุทธิของธุรกิจ 10%

ภาษีเงินไดIปYโตรเลียม กำไรสุทธิของกิจการปYโตรเลียม 3%

ภาษีการรับมรดก มรดกทรัพย์สนิที.มีหลกัฐาน .01%

ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีท่ีผลักผู5อ่ืนหรือบุคคลได5ยาก ได5แก?



• 1 ภาษีเงินได,บุคคลธรรมดา
– เก็บจากเงินได,บุคคลธรรมดาในช5วงหนึ่งป;ปฏิทิน

– ฐานภาษี คือ เงินได,สุทธิ

– เงินสุทธิ หมายถึง เงินได,หลังหักค5าใช,จ5ายและค5าลดหย5อนต5างๆ

– ยังสามารถจัดเก็บภาษีรายได,ในรูปของผลได,จากทุน เช5น กำไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยR 

– แต5ผลได,จากทุนบางประเภท เช5น ดอกเบี้ย อาจเสียภาษีอัตราพิเศษ โดยไม5ต,อง
นำไปรวมกับภาษีเงินได,ตามปกติ

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 33ชัยรัตนR เอี่ยมกุลวัฒนR เศรษฐศาสตรRสาธารณะ Econ 2943307

 ประเภทรายได ้ 2561   รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้

รวม (รอ้ยละ) 
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39%
 - ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  252,882* 10%

 - ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  663,526 26%

 - ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม  63,679 3%

 - ภาษีการรับมรดก  219 .01%



7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 34ชัยรัตน= เอี่ยมกุลวัฒน= เศรษฐศาสตร=สาธารณะ Econ 2943307

 ประเภทรายได ้ 2561   รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้

รวม (รอ้ยละ) 
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39%
 - ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  252,882* 10%

 - ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  663,526 26%

 - ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม  63,679 3%

 - ภาษีการรับมรดก  219 .01%



• 2 ภาษีเงินได-นิติบุคคล
– เก็บจากกำไรสุทธิของธุรกิจ

– กำไรสุทธิ เท3ากับ รายรับหักรายจ3าย
ของธุรกิจ

• 3 ภาษีเงินได-ป5โตรเลียม
– เก็บจากกำไรสุทธิของกิจการป8โตรเลียม

– ฐานภาษี คลCายภาษีเงินไดCนิติบุคคล

• 4 ภาษีการรับมรดก
– เก็บจากมรดกท่ีมีหลักฐาน

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 35ชัยรัตนR เอี่ยมกุลวัฒนR เศรษฐศาสตรRสาธารณะ Econ 2943307

ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39%

- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 252,882* 10%

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 663,526 26%

- ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม 63,679 3%

- ภาษีการรับมรดก 219 .01%



ที#มา: 
http://wcclawoffice.wi
xsite.com/official/singl
e-
post/2013/05/01/This
-is-the-title-of-your-
first-image-post



ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้
รวม (รอ้ยละ)

- ภาษีการรับมรดก 219 .01%
-ภาษียาสบู 68,548 3%
-ภาษีสรุาฯ 55,965 2%
-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3%

ภาษีการรับมรดก 2560=65 2561=219 2562=4xx

ดร.โสภณ 
https://www.area.co.th/thai/area_announce/area

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

https://www.area.co.th/thai/area_announce/area


Source: UNCTAD
Date last reviewed: July 31, 2019

7.3

เลือดไหลออก ของจริง !!!

ภาษีมรดก ได้ผล!!!ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

2560 2561

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html


กฎหมายภาษีการรับมรดกตอบโจทยป์ระเทศจริงหรือ?
การวางแผนภาษีสามารถกระทาํได้หลากหลายวธีิแตกต่างกันออกไป เช่น
1. การไม่แบง่ทรัพย์มรดกและให้กองมรดกเสียภาษีในฐานะหน่วยภาษีตอ่ไปเรืAอยๆ

2. การทยอยโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทไม่เกินปีละ FG ล้านบาทเพืAอไม่ต้องเสียภาษีการให้

3. การจดัตั Iงบริษัทโฮลดิ Iงในการถือครองทรัพย์สิน รวมถงึการตั Iงบริษัทโฮลดิ Iงในตา่งประเทศเพืAอ

ถือครองทรัพย์สินในตา่งประเทศ และถือครองหุ้นบางสว่นในประเทศไทย

4. การสร้างภาระผกูพนัหรือก่อหนี Iในทรัพย์สินทีAจะตกเป็นทรัพย์มรดกเพืAอให้มลูคา่ทรัพย์มรดกทีA

ได้รับมีมลูคา่ตํAากวา่ TGG ล้านบาท

5. การแบง่มรดกให้ผู้ รับแตล่ะคนไม่เกิน TGG ล้านบาท

6. การทําพินยักรรมยกให้คูส่มรส

7. การจดัตั Iงทรัสต์แบบชนิดเพิกถอนไม่ได้ (irrevocable trust) เพืAอถือครองหุ้นผา่นบริษัท

โฮลดิ Iงหรือบริษัทประกอบกิจการในตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี

http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=1856

ศาสตราจารย์พิเศษ กิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์

บริษัท เบเคอร์แอนด์ แมค็เคน็ซีA จํากดั

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=1856


กฎหมายภาษีการรับมรดกตอบโจทยป์ระเทศจริงหรือ?
• ! สงิหาคม *+,- ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ บริษัท เบเคอร์

แอนด์ แม็คเคน็ซีD จํากดั

• อีกสีDปีข้างหน้านั Iนจะมีการประเมินประสทิธิผลของกฎหมายนี Iตามรัฐธรรมนญู
ฉบบัปัจจบุนัวา่ควรจะยกเลกิหรือไม ่ซึDงผมมีความเชืDอวา่จะมีความเป็นไปได้ทีD
กฎหมายนี IควรจะถกูพิจารณายกเลกิไปในทีDสดุ

• การใช้มาตรการทางภาษีเพืDอลดความเหลืDอมลํ Iาจะต้องปรับโครงสร้างประมวล
รัษฎากรของไทยในปัจจบุนัเพืDอเพิDมจํานวนผู้ เสยีภาษี นอกจากนี I การตรา
พระราชบญัญติัภาษีทีDดินและสิDงปลกูสร้างในอตัราทีDเป็นธรรม และการบงัคบัใช้
อยา่งมีประสทิธิภาพและทัDวถงึ จะเป็นทางออกทีDดีกวา่กฎหมายภาษีการรับมรดก
อยา่งแนน่อน

http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=1856

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=1856


• การบริโภคในระยะเวลาหนึ่งป5 หมายถึง รายได;ในป5หนึ่งหักด;วยการออม

ในช?วงป5นั้น

• ฐานบริโภค (consumption base) มีข;อดีอยู?อย?างน;อยสองประการ 

– ประการแรก  ภาษีควรเก็บจากการบริโภคที่ใช;ทรัพยากรของสังคม

สิ้นเปลืองไป 

– ประการที่สอง ภาษีที่เก็บจากฐานบริโภคจะแก;ป[ญหาการเก็บภาษี

ซ้ำซ;อน เพราะว?าเงินที่ใช;ไปกับการบริโภคถูกจัดเก็บภาษีเท?านั้น

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 41ชัยรัตนi เอี่ยมกุลวัฒนi เศรษฐศาสตรiสาธารณะ Econ 2943307

ประเภทรายได ้2561 รายได ้ สดัสว่นตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39%
1.2 ภาษทีางออ้ม 1,181,238 47%



• การเก็บภาษีจากการบริโภคมี 2 วิธี
• 1. ภาษีการใช,จ.าย (expenditure tax)

• C=Y-S   ;    C  คือ การบริโภค S คือ การออม Y คือ รายได,ในปMหนึ่ง

• เก็บในอัตราก,าวหน,า

• เปWนภาษีทางตรง

• จัดเก็บตามความสามารถในการเสียภาษี คือ บริโภคมากเสียมาก บริโภค
น,อยเสียน,อย

• ได,รับการวิจารณ\ : ไม.เก็บภาษีจากเงินได,จากการออม ซึ่งเปWนรายได,หลักของ
คนรวย

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 42ชัยรัตน\ เอี่ยมกุลวัฒน\ เศรษฐศาสตร\สาธารณะ Econ 2943307



• 2. การเก็บภาษีเมื่อมีการผลิตหรือการบริโภคสินค9าและบริการ

– ภาษีทางอ9อม คือ ภาระภาษีถูกผลักให9ผู9บริโภคเปDนสEวนใหญEและผลักได9ให9ผู9อื่นได9งEาย

• เปDนวิธีท่ีแพรEหลายท่ีสุดโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 43ชัยรัตน[ เอี่ยมกุลวัฒน[ เศรษฐศาสตร[สาธารณะ Econ 2943307

ประเภทรายได ้2561 รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้
รวม (รอ้ยละ)

1.2 ภาษทีางออ้ม 1,181,238 47%
1.2.1 ภาษกีารขายท ั9วไป 522,367 21%
1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%
1.2.3 อากรนําเขา้-สง่ออก 81,644 3%

ภาษีทางอ้อม (47%) อธิบาย สัดส่วน
ภาษีการขายท่ัวไป การขายทั(วไป เชน่ VAT 21%

ภาษีสรรพสามิต การขายเฉพาะ เชEน น้ำมัน สุรา 23%

อากรนำเข9า-สEงออก สนิค้าขาเข้า และสนิค้าขาออก 3%



2.1) ภาษีการขายท่ัวไป (sale tax=21%) เก็บจากการขายสินค.าท่ัวไป และสามารถเก็บ
จากต.นทางหรือปลายทาง

2.1.1) ภาษีมูลคAาเพิ่ม (value-added tax=18% vs. 22%)

• เก็บโดยอาศัยมูลคDาท่ีเพ่ิมข้ึนของแตDละข้ันตอนการผลิตและจำหนDายเปKนฐาน
• ถูกนำมาใช.แทนภาษีการค.าในประเทศไทย เพ่ือขจัดความซ้ำซ.อนของภาษีการค.าซ่ึงเปKน

เปKนภาษีขายท่ีเก็บทุกข้ันตอน

2.1.2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ( specific business tax=2%)

• เก็บจากผู.ประกอบการขายสินค.าเฉพาะและบริการเฉพาะ
• เชDน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยU ถูกเก็บภาษีเฉพาะจากรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยU

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 44ชัยรัตนU เอี่ยมกุลวัฒนU เศรษฐศาสตรUสาธารณะ Econ 2943307

ประเภทรายได ้2561 รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้
รวม (รอ้ยละ)

1.2.1 ภาษกีารขายท ั/วไป 522,367 21%
-ภาษีมลูคา่เพิCม 446,793** 18%
-ภาษีธรุกจิเฉพาะ 60,375 2%
-อากรแสตมป์ 15,199 1%
-ภาษีมลูคา่เพิCม+VAT ทอ้งถิCน 580,366 22%



2.4) ภาษีสรรพสามิต (excise tax)
– เป#นภาษีการขายที่เก็บจากสินค5าบางชนิด

– เรียกว:า ภาษีการขายเฉพาะ

– ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กับสินค5าฟุFมเฟGอยและสินค5าที่ก:อให5เกิด

โทษในการบริโภค

– เช:น เหล5า (5%) บุหรี่ (3%) รถยนตT (5%)

น้ำมัน (9%)

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 45ชัยรัตนT เอี่ยมกุลวัฒนT เศรษฐศาสตรTสาธารณะ Econ 2943307

ประเภทรายได ้2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%
-ภาษีนํ@ามนัฯ 224,883 9%

-ภาษียาสบู 68,548 3%

-ภาษีสรุาฯ 55,965 2%

-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3%

-ภาษีรถยนต ์ 121,088 5%

-ภาษีเครืQองดืQม 21,994 1%

-ภาษีเครืQองไฟฟ้า 6

-ภาษีรถจักรยานยนต ์ 3,843

-ภาษีแบตเตอรีQ 2,971

-ภาษีอืQนๆ 1,572



Earmarked Tax “ภาษีเพื)อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ”
ลำดับ หน(วยงาน อัตรา เพดาน รวม

1
กองทุนสนับสนุนการสร8าง

เสริมสุขภาพ (สสส.)
2.0% ไม(มี 4,017

2 สถานีโทรทัศนKไทยพีบีเอส 1.5% 2000 2,000

3
กองทุนพัฒนากีฬา

แห(งชาติ
2.0% ไม(มี 4,017

4 กองทุนผู8สูงอายุ 2.0% 4000 4,000

รวม 7.5% 14,035

ประเภทรายได ้
2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่
รายไดร้วม 
(รอ้ยละ)

ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%

ภาษบีาป 200,870 8%
-ภาษียาสบู 68,548 3%

-ภาษีสรุาฯ 55,965 2%

-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3%

ภาษีบาป เปVนภาษีท่ีจัดเก็บจากเหล8าและบุหร่ี ดังนั้น ควรเปVน earmarked tax หรือ ภาษีเพ่ือ

วัตถุประสงคKเฉพาะใช8กับผู8เสพสินค8าเหล(านี้ หรือใช8หลัก benefit tax

คำถาม 1) ภาษีบาปทางปฏิบัติ เปVน earmarked tax หรือไม(

2) หน(วยงาน 4 หน(วยงาน เก่ียวข8องโดยตรงกับผู8เสพสินค8าเหล(านี้หรือไม(

https://www.thansettakij.com/content/192094

https://www.thansettakij.com/content/192094


ประเภทรายได ้2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

1. รายไดจ้ากภาษอีากร 2,161,544 85% 1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39% -ภาษีรถยนต ์ 121,088 5%

- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 252,882* 10% -ภาษีเครืMองดืMม 21,994 1%

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 663,526 26% -ภาษีเครืMองไฟฟ้า 6

- ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม 63,679 3% -ภาษีรถจักรยานยนต ์ 3,843

- ภาษีการรับมรดก 219 -ภาษีแบตเตอรีM 2,971

1.2 ภาษทีางออ้ม 1,181,238 47% -ภาษีอืMนๆ 1,572

1.2.1 ภาษกีารขายท ัDวไป 522,367 21% 1.2.3 อากรนําเขา้-สง่ออก 81,644 3%
-ภาษีมลูคา่เพิMม 446,793** 18% -อากรขาเขา้*** 81,500 3%

-ภาษีธรุกจิเฉพาะ 60,375 2% -อากรขาออก 144

-อากรแสตมป์ 15,199 1% 2. รายไดท้ ีDไมใ่ชภ่าษ ี 375,395 15%
1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23% -สว่นราชการอืMน   201,003 8%

-ภาษีน̂ํามนัฯ 224,883 9% -กรมธนารักษ์ 11,468

-ภาษียาสบู 68,548 3% -รัฐวสิาหกจิ 157,041 6%

-ภาษีสรุาฯ 55,965 2% -รายไดอ้ืMนๆ 5,883

-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3% 3.  รวมท ัNงส ิNน 2,536,939 100%

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากรของรัฐบาลกลาง (ป9งบประมาณ 2561)

หมายเหต ุ

*คนืภาษีอืMนๆ ของกรมสรรพากร 66,140 ลา้นบาท

**(1) คนืภาษีมลูคา่เพิMมของกรมสรรพากร 212,633 ลา้นบาท (2) จัดสรรไดจ้าก 

VAT ให ้อบจ. 16,915 ลา้นบาท และ (3) หักเงนิจัดสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม 

พรบ. กําหนดแผนฯ 116,658 ลา้นบาท

*** อากรถอนคนืกรมศลุกากร 12,259 ลา้นบาท และเงนิกันชดเชยภาษีสําหรับ

สนิคา้สง่ออก 12,583 ลา้นบาท

ทีMมา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง

3.  รวม + VAT ทอ้งถิDน 2,670,512 105%

-ภาษีมลูคา่เพิMม+VAT ทอ้งถิMน 580,366 22%

1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 22%







สถานการณ์การดื+มในไทย

https://www.bltbangkok.com/CoverStory/คนไทย14&านพ)อมใจวางขวดงดเห&าเ4าพรรษา

สถานการณ(การดื่มใน
ไทย 03 Aug 2018
จากผลการศึกษาของ 
Observatory Data โดย
องค=การอนามัยโลก ระบุวEา 
คนไทยดื่มเฉล่ีย 8.3 ลิตรตEอ
คนตEอปS ปริมาณดังกลEาวสEง
ใหX

1. ไทยทะยานขึ้นแทEน
ประเทศท่ีมีอัตราการ
ดื่มมากท่ีสุดเป\นอันดับ 
3 ของเอเชีย

2. ประเทศเกาหลีใตX และ

3. เวียดนาม เทEานั้น

https://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A214%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2


คนไทยดื(มเหลา้ เป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย !!!

https://www.bltbangkok.com/CoverStory/คนไทย14&านพ)อมใจวางขวดงดเห&าเ4าพรรษา

https://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A214%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2


ประเภทรายได ้2561 รายได ้
สดัสว่นตอ่
รายไดร้วม 
(รอ้ยละ)

1.2.3 อากรนําเขา้-สง่ออก 81,644 3%
-อากรขาเขา้*** 81,500 3%
-อากรขาออก 144

2.5) ภาษีสินค.านำเข.า (import duty)
• เก็บจากราคาสินค,านำเข,าเป0นฐาน

• ใช,เป0นเคร่ืองมือในการจำกัดการนำเข,าและคุ,มครองอุตสาหกรรมภายใน

2.6) ภาษีสินค.าส=งออก ( export duty)
– เก็บจากสินค,าท่ีสEงออก

– เป0นรายได,หลักของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทยในอดีต

– ปJจจุบันมีความสำคัญน,อยมากเนื่องจากประเทศสEวนใหญEมุEงแขEงขันขายสินค,า

ในตลาดโลก

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 52ชัยรัตนX เอี่ยมกุลวัฒนX เศรษฐศาสตรXสาธารณะ Econ 2943307



อาณาจกัร ”คิงเพาเวอร์” & Market Failure

Net profit margin = 10%!!!



วชิยั : King of Duty Free
https://www.posttoday.com/columnist/56913; 29 ต.ค. 2561 โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย...

• ชะตาชีวิต คณุวิชยั มาถึงจดุเปลี=ยนสําคญัเมื=อ พล.อ.ท.สมบญุ ระหงษ์ อดีตเจ้ากรมขนสง่ทหาร
อากาศ ขึ Nนมาเป็นผู้วา่การการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เมื=อปี UVWX

• ธุรกิจแรกที=เปลี=ยนชีวิตคณุวิชยัก็ได้เกิดขึ Nนในปี UVWU ได้แก่ กิจการ ดิวตี Nฟรีในเมือง ที=อาคาร
มหาทนุพลาซา่

• ปี UVW] คิง เพาเวอร์ ขยบัได้รับสมัปทานประกอบกิจการร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินดอน
เมือง

• ปี UV_X รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ อนมุติัให้ คิง เพาเวอร์ ได้สิทธิในการบริหารดิวตี Nฟรีที=ตกึ
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เป็นเวลานาน aX ปี

• สดุท้าย คิง เพาเวอร์ ก็รับสมัปทานดิวตี Nฟรีเพิ=มเติมที=สนามบินสวุรรณภมิู และครอบคลมุไปทั Nง
ดอนเมือง เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ รวมไปถึงที=ถนนรางนํ Nา

• คณุวิชยั ขยบัสร้างปรากฏการณ์ข้ามทวีป เข้าไปซื Nอกิจการสโมสรฟตุบอลเลสเตอร์ ประเทศ
องักฤษ และทําให้สโมสรเลก็ๆ แห่งนี Nเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกชนิดที=ไม่คาดฝัน ราวเทพนิยายใน
วงการฟตุบอล

https://www.posttoday.com/columnist/56913


อตัราการขยายตวัใน 2019Q3 จริง = 2.4%

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report



สภาพัฒน(คาดว,า GDP growth = 2.7-3.7 ในป? 2563



Slow but Happy?? Or Sick!! man of Asia



58

7.3



7.3

28 กรกฎาคม 2562

รายงานพิเศษ โดย บัณฑูร วงศ?สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการ

เจรจาการคJาระหวLางประเทศ สภาหอการคJาแหLงประเทศไทย

https://www.thansettakij.com/content/406019

ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

https://www.thansettakij.com/content/406019


https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร ภาคทอ่งเที*ยวคือทางออก !!!

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html


จาํนวนนกัท่องเที.ยงต่างชาติ 2560-2562

https://www.prachachat.net/tourism/news-377800

https://www.prachachat.net/tourism/news-377800


“ดร.วัชรพงศ+ รติสุขพิมล” อาจารย&ประจำคณะเศรษฐศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย กล>าวว>า จาก
การสำรวจในโครงการรายงานและพยากรณ&สถานการณ&พฤติกรรมนักท>องเท่ียวและความเช่ือม่ันของ
ผูMประกอบการในอุตสาหกรรมท>องเท่ียวของไทยในไตรมาส 3/2562 

1. อัตราเงินบาทแข็งค>าข้ึน ภาคการท>องเท่ียวท่ีไดMรับผลกระทบจากสงครามการคMา และมี
นักท>องเท่ียวจีนมาเยือนไทยลดลงจากป\ก>อน

2. ทำใหMดัชนีความเช่ือม่ันผูMประกอบการธุรกิจท>องเท่ียวในไตรมาส 3/2562 เท>ากับ 91 ต่ำกว>าภาวะ
ปกติค>อนขMางมาก สะทMอนถึงความกังวลของผูMประกอบการต>อสถานการณ&ท>องเท่ียวอย>างชัดเจน

https://www.prachachat.net/tourism/news-377800

https://www.prachachat.net/tourism/news-377800


ภาษีศุลกากรและสรรพสามิตของสินคา้ฟุ่ มเฟือย



อากรขาเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือย
ภาษีสร้างภาพ/เชิงสญัญาลกัษณ์?? แต่จดัเกบ็ไดน้อ้ยมาก



พิกดัอตัราอากรขาเขา้ นาฬิกาขอ้มือ และกระเป๋าถือ
พกิดัอตัราอากรขาเขา้

ประเภท รายการ อตัราอากรตาม
ราคารอ้ยละ

42.02 กระเป๋าถอื กระเป๋าจา่ยตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค ์ 40-100%

91.01 นาฬกิาขอ้มอืทีIเดนิดว้ยไฟฟ้า จะมรีะบบจับเวลาประกอบ รว่มอยู่
ดว้ยหรอืไมก่ต็าม 40%

9101.11.00 มหีนา้ปัดแบบกลไกเทา่นัRน 40%

9101.19.00 อืIน ๆ 40%

http://igtf.customs.go.th/igtf/findTaffDuty.do?param=main&contCode=a42&contGrupCode=MM55
http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ที#มา: กรมศลุกากร



พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มีทรัพยสิ์นรวม 
128,664,535 บาท 

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มี
ทรัพย์สนิจํานวน 123,516,173.9: 
บาท นางนราพร ภริยา 
39,5:6,5>3.69 บาท รวม 
13>,99:,757.:2 บาท หนี @สนิรวม 
97:,6:7.29 บาท มีทรัพย์สนิ
มากกวา่หนี @สนิ 13>,22C,6C2.5: 
บาท 



ทรัพยสิ์น พล.อ. ประยทุธ์ 120 กวา่ลา้นบาท



ทรัพยสิ์น พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา



ทรัพยสิ์น พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา



(อ่านประกอบ : เปิดหนังสือ“ประยุทธ์”รับเงนิขายที>ดนิพ่อ @ โฉนด CDE ล้าน

, เผยโฉมที>ดนิ"พ่อประยุทธ์"ขาย LEE ล.ให้ บ.เครือข่ายเสี>ยเจริญ-ห้ามบุกรุก)

ทรัพยสิ์น พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา

https://www.isranews.org/component/content/article/58-isranews/isranews-scoop/34037-prayut_906.html

https://www.isranews.org/component/content/article/58-isranews/isranews-scoop/34037-prayut_906.html
https://www.isranews.org/investigative/investigate-asset/34146-prayut02_34146.html
https://www.isranews.org/component/content/article/58-isranews/isranews-scoop/34037-prayut_906.html


พล.อ.อนุพงษ์ เผา่จินดา ทรัพย์สินร่วมคู่สมรส ทั/งสิ/น 
37,790,130 บาท



ทรัพย์สิน พล.อ.อนุพงษ์ เผา่จินดาและภริยา
• ขณะที&ข้อมลูในบญัชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนี >สนิของ พล.อ.อนพุงษ์ ที&ยื&นตอ่คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาต ิ(คสช.) กรณีเข้ารับตําแหนง่ เมื&อวนัที& N กนัยายน OPPQ แจ้งวา่ มีทรัพย์สนิอื&น (ราคาตั >งแตส่องแสนบาทขึ >นไป) รวมทั >งสิ >น T.T 

ล้านบาท ทรัพย์สนิเป็นของ พล.อ.อนพุงษ์ O รายการ V แสนบาท คือ

1. นาฬิกาปาเต๊ะฟิลิปส์ W เรือน ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ Y.P แสนบาท 

2. นาฬิกาโรเล็กซ์ Date Just 1 เรือน ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ O.P แสนบาท

• เป็นของนางกลุยา WW รายการ T.Y ล้านบาท ดงันี > แหวนเพชร W วง ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ P แสนบาท สร้อยข้อมือเพชร -

ทองคําขาว W เส้น ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ W.P ล้านบาท สร้อยข้อมือเพชร - ทองคํา W เส้น ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ O 

แสนบาท สร้อยข้อมือเพชร W เส้น ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ P แสนบาท แหวนเพชร W วง ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ Y แสน

บาท ชดุสร้อยแหวนตา่งหมูกุ W ชดุ ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ P แสนบาท แหวนเพชร W วง ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ O ล้าน

บาท ตา่งหเูพชร W คู ่ได้มาเมื&อปี OPPP มลูคา่ W,WPX,XXX บาท 

1. นาฬิกาผู้หญิงโรเล็กซ์ W เรือน ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ T แสนบาท 

2. นาฬิกาผู้หญิงโรเล็กซ์ W เรือน ได้มาประมาณกวา่ WX ปี มลูคา่ \.P แสนบาท 

3. นาฬิกาปาเต๊ะฟิลลปิส์ W เรือน ได้มาเมื&อปี OPPV มลูคา่ T แสนบาท



พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ มทีรัพย์สินทั6งสิ6น 
87,373,757 บาท ไม่มหีนี6สิน

• แบง่เป็น เงินฝาก ./,123,.45.45 บาท เงินลงทนุ 3,:34,12..:: บาท 

ที<ดนิ 13,:::,::: บาท โรงเรือนและสิ<งปลกูสร้าง 1:,:::,::: บาท 

ยานพาหนะ (รถยนต์ 1 คนั) 1::,::: บาท ไมมี่ทรัพย์สนิอื<น
https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html

(อ่านประกอบ : เบื /องหลัง กก.ป.ป.ช. 
เสียงข้างมาก ลงมต ิ>:? ตตีกคดนีาฬิกา
หรู'บิEกป้อม' ยืมเพืGอนไม่ผิด!)

https://www.isranews.org/isranews-news/72376-news03-72376.html

https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html
https://www.isranews.org/isranews-news/72376-news03-72376.html
https://www.isranews.org/isranews-news/72376-news03-72376.html


https://www.dailymail.co.uk/news/article-5279717/Thai-junta-
number-two-seen-25-watches-worth-1-2m.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5279717/Thai-junta-number-two-seen-25-watches-worth-1-2m.html


https://mgronline.com/politics/detail/9610000003017

https://mgronline.com/politics/detail/9610000003017


เอ็กซ&คลูซีฟ! เป/ดเบื้องหลัง กก.ป.ป.ช. 

เสียงข<างมาก ลงมติ 5:3 'ปรีชา-

ณรงค&-วิทยา-สุรศักดิ์-บุณยวัจน&' ตีตก

คดีนาOิกาหรู 'บิ๊กปQอม' ยืมเพื่อนไมUผิด

https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html

https://www.isranews.org/isranews-news/72376-news03-72376.html

✓

✓
✓

https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html
https://www.isranews.org/isranews-news/72376-news03-72376.html


พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราบปรามการทุจริต ปี 2561
• มาตรา &'( วรรคสี- ของพ.ร.บ. ปอ้งกนัและปราบปราบปรามการทจุริต 

ปี @(A& ที-ระบวุา่ หากเป็นการพ้นจากตําแหนง่และได้รับแตง่ตั Iงให้ดํารง

ตําแหนง่เดมิ หรือตําแหนง่ใหมภ่ายในเวลา & เดือน บคุคลนั Iนไม่

จําเป็นต้องยื-นบญัชีทรัพย์สนิกรณีพ้นตําแหนง่ หรือรับตําแหนง่ใหม่



• บคุคลนั 'นไมจํ่าเป็นต้องยื7นบญัชีทรัพย์สนิกรณีพ้นตําแหนง่ หรือรับ

ตําแหนง่ใหม่ บคุคลไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องยื7นบญัชีทรัพย์สนิในครั 'งนี ' รวมถงึ

รัฐมนตรี.อีก Nคน ที7ยงัอยูใ่นตําแหนง่ตอ่เนื7อง

1. พล.อ.ประยทุธ

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

3. นายสมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ 

4. รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณ ุเครืองาม 

5. รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนพุงษ์ เผา่จินดา รมว.มหาด ไทย 

6. นายดอน ปรมตัถ์

พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราบปรามการทุจริต ปี 2561

https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html

https://www.isranews.org/isranews-scoop/78761-isranews-78761.html


พิกดัอตัราอากรขาเขา้ นาฬิกาขอ้มือ และกระเป๋าถือ
พกิดัอตัราอากรขาเขา้

ประเภท รายการ อตัราอากรตาม
ราคารอ้ยละ

42.02 กระเป๋าถอื กระเป๋าจา่ยตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค ์ 40-100%

91.01 นาฬกิาขอ้มอืทีIเดนิดว้ยไฟฟ้า จะมรีะบบจับเวลาประกอบ รว่มอยู่
ดว้ยหรอืไมก่ต็าม 40%

9101.11.00 มหีนา้ปัดแบบกลไกเทา่นัRน 40%

9101.19.00 อืIน ๆ 40%

http://igtf.customs.go.th/igtf/findTaffDuty.do?param=main&contCode=a42&contGrupCode=MM55
http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ที#มา: กรมศลุกากร



• ทรัพย&สินหรือความมั่งคั่ง คือมูลค6าการสะสมการออมการลงทุน ณ จุด
หนึ่งของเวลา ดังนั้นฐานทรัพย&สินเปCน ตัวแปรคงคFาง (stock) 

– ในแต6ละปO ผูFออมจะไดFผลตอบแทนจากทรัพย&สิน เช6น ดอกเบี้ย ซึ่งเปCนตัวแปร
กระแสและเปCนส6วนหนึ่งของรายไดF

• เก็บตามความสามารถในการเสียภาษี เนื่องจากคนร่ำรวยมีทรัพย&สิน
มากกว6าคนจน

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

11/26/19 80ชัยรัตน& เอี่ยมกุลวัฒน& เศรษฐศาสตร&สาธารณะ Econ 2943307

ฐานทรัพย&สิน 



ทรัพย&สิน หมายถึง การสะสมการออมหรือการลงทุนต8างๆภายในประเทศ 

ทรัพย&สิน ณ เวลาหนึ่ง

ทรัพย&สิน

อสังหาริมทรัพย& สังหาริมทรัพย&

Tangible (มีรูปร8าง)

-รถยนต&

-เพชรนิจ จินดา

Intangible (ไม8มีรูปร8าง)

-ตราสารหน้ีต8างๆ

-ลิขสิทธ์ิ
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7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร



3.1) ภาษีบำรุงท0องที่
– คือ ภาษีทรัพย.สินท่ีเก็บจาก ราคา

ปานกลางท่ีดิน 

– ส<วนใหญ<เก็บจากบAาน ท่ีอยู<อาศัย

และท่ีดินท่ีปล<อยใหAว<าง

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร
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3.2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
o เก็บจากผูAประกอบการธุรกิจ 

o ฐานภาษี คือ ประโยชน.จากโรงเรือนและท่ีดินท่ีเจAาของไดAรับหรือเรียกว<า ค<ารายป[

o คา่ภาษี : ผู้ รับประเมินชําระภาษีปีละครั 8งตามคา่รายปีของทรัพย์สนิ ในอตัรา
ร้อยละ CD.F ของคา่รายปี

ภบท.F – แบบแสดงรายการทีJดิน
ภบท.K – ประเมินภาษีบํารุงท้องทีJ ออกใบเสร็จ



ตารางท่ี 17.2 บัญชีอัตราภาษีบำรุงท6องท่ี และราคาปานกลางท่ีดิน (ราคาที่มีการประเมินราคาในปD 2521-2524 )

ท่ีมา: พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท6องท่ี พ.ศ. 2508 
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ภาษีบำรุงท6องท่ี

ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน ภาษีไร6ละ (บาท) เฉลี่ยอัตราร=อยละ* 
1 ไม#เกินไร#ละ 200 บาท 0.5 0.25 
2 เกินไร#ละ 200 บาท ถึงไร#ละ 400 บาท 1 0.33 
3 เกินไร#ละ 400 บาท ถึงไร#ละ 600 บาท 2 0.36 
4 เกินไร#ละ 600 บาท ถึงไร#ละ 800 บาท 3 0.43 
5 เกินไร#ละ 800 บาท ถึงไร#ละ 1,000 บาท 4 0.44 
6 เกินไร#ละ 1,000 บาท ถึงไร#ละ 1,200 บาท 5.5 0.50 
7 เกินไร#ละ 1,200 บาท ถึงไร#ละ 1,400 บาท 7 0.54 
8 เกินไร#ละ 1,400 บาท ถึงไร#ละ 1,600 บาท 8 0.53 
9 เกินไร#ละ 1,600 บาท ถึงไร#ละ 1,800 บาท 9 0.53 
10 เกินไร#ละ 1,800 บาท ถึงไร#ละ 2,000 บาท 10 0.53 
11 เกินไร#ละ 2,000 บาท ถึงไร#ละ 2,200 บาท 11 0.52 
12 เกินไร#ละ 2,200 บาท ถึงไร#ละ 2,400 บาท 12 0.52 
13 เกินไร#ละ 2,400 บาท ถึงไร#ละ 2,600 บาท 13 0.52 
14 เกินไร#ละ 2,600 บาท ถึงไร#ละ 2,800 บาท 14 0.52 
15 เกินไร#ละ 2,800 บาท ถึงไร#ละ 3,000 บาท 15 0.52 
16 เกินไร#ละ 3,000 บาท ถึงไร#ละ 3,500 บาท 17.5 0.54 
17 เกินไร#ละ 3,500 บาท ถึงไร#ละ 4,000 บาท 20 0.53 
18 เกินไร#ละ 4,000 บาท ถึงไร#ละ 4,500 บาท 22 0.53 
19 เกินไร#ละ 4,500 บาท ถึงไร#ละ 5,000 บาท 25 0.53 
20 เกินไร#ละ 5,000 บาท ถึงไร#ละ 5,500 บาท 27.5 0.52 
21 เกินไร#ละ 5,500 บาท ถึงไร#ละ 6,000 บาท 30 0.52 
22 เกินไร#ละ 6,000 บาท ถึงไร#ละ 6,500 บาท 30 0.52 
23 เกินไร#ละ 6,500 บาท ถึงไร#ละ 7,000 บาท 32.5 0.52 
24 เกินไร#ละ 7,000 บาท ถึงไร#ละ 7,500 บาท 35 0.52 
25 เกินไร#ละ 7,500 บาท ถึงไร#ละ 8,000 บาท 37.5 0.52 
26 เกินไร#ละ 8,000 บาท ถึงไร#ละ 8,500 บาท 38 0.52 
27 เกินไร#ละ 8,500 บาท ถึงไร#ละ 9,000 บาท 42.5 0.51 
28 เกินไร#ละ 9,000 บาท ถึงไร#ละ 9,500 บาท 45 0.51 
29 เกินไร#ละ 9,500 บาท ถึงไร#ละ 10,000 บาท 47.5 0.51 
30 เกินไร#ละ 10,000 บาท ถึงไร#ละ 15,000 บาท 50 0.44 
31 เกินไร#ละ 15,000 บาท ถึงไร#ละ 20,000 บาท 55 0.34 
32 เกินไร#ละ 20,000 บาท ถึงไร#ละ 25,000 บาท 60 0.29 
33 เกินไร#ละ 25,000 บาท ถึงไร#ละ 30,000 บาท 65 0.25 
34 เกินไร#ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ให>เสียภาษีไร#ละ** 70 0.25 

 

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร ภบท.% – แบบแสดงรายการที/ดิน
ภบท.2 – ประเมินภาษีบํารุงท้องที/ ออกใบเสร็จ



3.3) ภาษีจดทะเบียนรถยนต4และล7อเลื่อน

– จัดเก็บจากรถยนต.และล2อเล่ือน

3.4) ภาษีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

อสังหาริมทรัพย4

– ผู2ซื้อมีหน2าท่ีเสียค@าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร2อยละ 2 ของราคา

ประเมินทุนทรัพย. เมื่อมีการซื้อขายท่ีไม@ใช@

มรดก

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร
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ที#มา: การคํานวณของผู้ เขียน www.fpo.go.th

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร







ปัญหาอดีต (Past Threats)

ภาษีโรงเรือนและที0ดนิ
• ภาษีโรงเรือนที-ล้าสมยัมีอตัราสงูเกินไปได้ (ร้อยละ 12.5 ของคา่เชา่)
• การใช้อํานาจดลุยพินิจเพิ-มประสทิธิภาพการจดัเก็บ

ภาษีบาํรุงท้องที0
• ราคาปานกลางปี 2521-2524
• การลดหยอ่นและการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที-



















ขอ้ดี (Strengths)

1. การเก็บภาษีที+ดนิแทนที+ภาษีโรงเรือนและภาษีบํารุงท้องที+จะชว่ยลด

ความเหลื+อมลํ Aา กลา่วคือผู้ มีทรัพย์สนิมลูคา่สงูมีภาระภาษีมากกวา่ผู้ที+

มีทรัพย์สนิมลูคา่ตํ+า

2. เมื+อกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ในเดือน ม.ค.MNOP จะทําให้ภาครัฐมี

รายได้จากภาษีที+ดนิและสิ+งปลกูสร้างปีละ N-O.N หมื+นล้านบาท (จาก

เดมิที+เก็บจากภาษีโรงเรือนและภาษีบํารุงท้องที+เก็บภาษีได้ปีละ P.N-V 

หมื+นล้านบาท) (ผศ.ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสติให้สมัภาษณ์ 18 พ.ย. 2561)





ภยัคุกคามในอนาคต (Future Threats)

1. ภาษีที&ดนิและสิ&งปลกูสร้างไมช่ว่ยทําให้ระบอบประชาธิปไตยมีความ

เข้มแข็งมากขึ Fนเพราะไมส่ามารถเป็นภาษีประโยชน์ หรือ สร้าง

จิตสาํนกึประชาชน โดยให้ประชาชนมีสว่นร่วมจา่ยในกิจกรรมใน

ท้องถิ&น กฎหมายภาษีไมค่วรมีข้อยกเว้นใด ๆ ทั Fงสิ Fน หรือควรมีให้น้อย

ที&สดุ

2. ภาษีที&ดนิและสิ&งปลกูสร้างยงัไมเ่ป็นไปตามเจตนารมย์ที&ควรจะเป็น 

เพราะมีการยกเว้น ลดหยอ่น คอ่นข้างมาก และอตัราภาษีที&จดัเก็บก็

ตํ&ามาก (ดวงมณี เลาวกลุ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ.)
กฎหมายยงัไมต่รงตามเจตนารมย์ของภาคประชาชนที&เป็นผู้ เสนอ



• นอกเหนือจากฐานภาษีหลัก 3 ฐานที่อธิบายข8างต8น ยังมีฐานภาษีอื่นๆ 

ได8แก@ 

– ภาษีเหมาจ@ายต@อหัว และภาษีหน8าต@าง 

– ประเทศไทยเคยนำภาษีเหมาจ@ายต@อหัวมาใช8 เรียกว@าภาษีรัชชูปการ 

โดยเก็บจากราษฎรที่มิได8รับราชการทหารเปNนรายบุคคล และได8

ยกเลิก 

– อีกตัวอย@างหนึ่งคือภาษีชายโสดที่เก็บในประเทศไทยในปR 2585 สมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม และได8ยกเลิกไปในภายหลัง

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร
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ฐานภาษีอ่ืนๆ 



Mechanical  
View

Organic 
View

Rule of law Rule by Law
Rule of law refers to objectively 
defined rational law that all must 
obey, including the government.

Rule by Law refers to the socialist 
idea that the law is the subjective 
whim of either the king, dictator or 
society itself.

Rational - based on or in 
accordance with reason or logic
(มีเหตุผลและตรรกะ)

Whim - a sudden wish or idea, 
especially one that cannot be 
reasonably explained
(อำเภอใจและความประสงค:)



มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

• มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ 9นสดุลง เมื?อ

• (๖) มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘

• มาตรา ๙๘ บคุคลผู้ มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 9 เป็นบคุคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิ
สมคัรรับเลือกตั 9งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

• (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ ถือหุ้นในกิจการหนงัสอืพิมพ์หรือสื?อมวลชนใด ๆ



หวัข้อ รายการ

ประเดน็ นายธนาธร ครองหุ้นในบริษัท วี-ลัค

มีเดยี จาํกัด ซึCงประกอบกจิการ

หนังสือพมิพ์หรือสืCอมวลชน

ผลผลติ: 1. นิตยสาร WHO ฉบบัสุดท้ายเดอืน

ต.ค.NOOP

2. หนังสือจิQบๆ ของสายการบนินกแอร์

3. หนังสือ Wealth ของธนาคารไทย

พาณิชย์

ศาล

รัฐธรรม

นูญ

คาํร้องให้วนิิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น 

ส.ส.ของนายธนาธร เหตุถือครองหุ้นใน

บริษัท วี-ลัค มีเดยี จาํกัด ซึCงประกอบ

กจิการหนังสือพมิพ์หรือสืCอมวลชน

ศาลวินิฉยัมาตรา ./. (1) ประกอบมาตรา 89 (:)



หวัข้อ รายการ

ประเดน็ “มาดามเดียร์” วทนัยา วงษ์โอภาสี เป็น

ส.ส.ระบบบญัชีรายชื>อ พรรคพลงั

ประชารัฐ อดีตกรรมการผู้จดัการใหญ่

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั>น 

จํากดั และบริษัท สปริงส์นิวส์ คอร์

ปอเรชั>น จํากดั “มาดามเดียร์” เป็น

ภรรยาของ นายฉาย บนุนาค ประธาน

กรรมการบริหาร เนชั>น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั

ผลผลติ: หนงัสอืพิมพ์ และสื>อมวลชน เกี>ยวข้อง

กบัด้านการเมือง ทกุวนั

ศาล
รัฐธรรมนูญ

การเดินเอกสารเรียบร้อย ไมมี่คําร้อง https://th.wikipedia.org/wiki/วทนัยา_
วงษโ์อภาสี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5




ใครคือ กิจการหนงัสือพิมพห์รือสื2อมวลชนตวัจริง !!!



ใครคือ กิจการหนงัสือพิมพห์รือสื2อมวลชนตวัจริง !!!



http://www.brandage.com/article/9145/BrandAge-Online-Poll

http://www.brandage.com/article/9145/BrandAge-Online-Poll


https://marketeeronline.co/archives/69330

https://marketeeronline.co/archives/69330


• ในป$ 2018 การโฆษณา Internet คิดเป:น 14,330 ล?านมากกวBา หรือร?อยละ 16

• หากไมBรวม TV การโฆษณา Internet มากกวBา การโฆษณา “หนงัสอืพิมพ์หรือสื-อมวลชนใดๆ
รวมกนั “ (ได?แกB cinema, magazines, newspapers, and radio)

https://marketeeronline.co/archives/69330

https://marketeeronline.co/archives/69330


Silent Majority??? 

Post 1 เดือน มากกว่า 38 ล้านววิ Post 4 ปีกว่า น้อยกว่า 3 ล้านววิ

เข#า YouTube เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

Nov 
2561



Silent Majority??? 

Post 1.1 ป) มากกว.า 74 ล2านวิว Post 5 ป)กว.า น2อยกว.า 4 ล2านวิว

เข#า YouTube เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562

Nov 
2562



เข#า YouTube เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561



• รายได&จากภาษีอากร แบ0งออกเป4น 2 ประเภทใหญ0ๆ ได&แก0 

– ภาษีทางตรง หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได&หรือทรัพยGสินจากผู&

มีรายได&หรือเจ&าของทรัพยGสินนั้นโดยตรง ซึ่งมีแนวคิดว0าเป4นภาษีที่

ผลักได&ยาก

– ภาษีทางอ&อม หมายถึงภาษีที่เก็บจากสินค&าหรือบริการในขั้นตอนการ

ผลิต การจำหน0าย หรือการนำเข&า ซึ่งมีแนวคิดว0าเป4นภาษีที่ผลักได&ง0าย 

หน0วยธุรกิจซึ่งเป4นผู&เสียภาษี แต0สามารถที่จะผลักภาระภาษีได&ง0ายใน

รูปการเพิ่มขึ้นราคาสินค&า 

7.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร&างรายได&รัฐบาลกลาง พ.ศ. 2531-2556
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รายได้รัฐบาลกลาง , 
2503, 6,792 

2561, 2,536,939
สัดส่วนรายได้รัฐบาลกลางต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมประชาชาต,ิ 2503, 12.6%

2561, 15.5%
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รายได&รัฐบาลกลาง
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7.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร3างรายได3รัฐบาลกลาง พ.ศ. 2503-2556

มูลคDา สัดสDวน และอัตราการขยายตัวของรายได3รัฐบาลกลางในชDวงปL 2504-2560
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หมายเหต ุ
*คนืภาษีอื1นๆ ของกรมสรรพากร 80,096 ลา้นบาท
**(1) คนืภาษีมลูคา่เพิ1มของกรมสรรพากร 212,902 ลา้นบาท (2) จัดสรรไดจ้าก VAT ให ้อบจ. 16,176 ลา้นบาท และ (3) หักเงนิ
จัดสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 108,680 ลา้นบาท
***เงนิกันชดเชยภาษีสําหรับสนิคา้สง่ออก 17,546 ลา้นบาทและอากรถอนคนืกรมศลุกากร 10,334 ลา้นบาท

ที1มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง
ปรับปรุงเมื1อวันที1 11 เม.ย. 2561



7.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร3างรายได3รัฐบาลกลาง พ.ศ. 2503-2556

มูลคDา สัดสDวนตDอ GDP และจำนวนเทDา ของรายได3รัฐบาลกลางในชDวงปR 2504-2560
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หมายเหต ุ
*คนืภาษีอื1นๆ ของกรมสรรพากร 80,096 ลา้นบาท
**(1) คนืภาษีมลูคา่เพิ1มของกรมสรรพากร 212,902 ลา้นบาท (2) จัดสรรไดจ้าก VAT ให ้อบจ. 16,176 ลา้นบาท และ (3) หักเงนิ
จัดสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 108,680 ลา้นบาท
***เงนิกันชดเชยภาษีสําหรับสนิคา้สง่ออก 17,546 ลา้นบาทและอากรถอนคนืกรมศลุกากร 10,334 ลา้นบาท

ที1มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง
ปรับปรุงเมื1อวันที1 11 เม.ย. 2561
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7.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรbางรายไดbรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2531-2556

รูปท่ี 7.3 สัดสEวนรายไดbรัฐบาลกลางจำแนกตามการผลักภาระภาษี ปg 2504-2561

ท่ีมา: กระทรวงการคลัง



• เกณฑ%ภาษี(Tax criteria) คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติที่

จัดเป:นส<วนประกอบในตัวระบบภาษีหรือในภาษีแต<ละชนิด 

กล<าวคือ คุณสมบัติที่ตCองการเห็นในระบบภาษีหรือราย

ภาษีย<อย

7.5 เกณฑKภาษี
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7.5 เกณฑ(ภาษี
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Tax Economists: เกณฑ%ภาษี 3 ประการ ดังนี้
1. หลักการภาษีอากร ๑: ความเข?าใจงBายของภาษีอากร
2. หลักการภาษีอากร ๒: ประสิทธิภาพของภาษีอากร
3. หลักการภาษีอากร ๓: ความเปLนธรรมของภาษีอากร



• อดัม สมิท (Adam Smith 1776) นักเศรษฐศาสตร?ชาวสก็อตแลนด?

1. ความเป)นธรรม หมายถึง สภาพท่ีผู1เสียภาษีมีความเป7นธรรมในการเสียภาษี ผู1มีรายได1สูงควร    

รับภาระภาษีมากและผู1มีรายได1ต่ำควรรับภาระภาษีน1อย

2. ความแน0นอน หมายถึงความชัดเจนในตัวบทกฎหมาย

3. ความสะดวก หมายถึง สถานท่ีและเวลาเพ่ือชำระภาษีอากรควรอำนวยความสะดวกให1ผู1เสียภาษี

4. ประสิทธิภาพ 
4.1 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ(Economic efficiency) หมายถึง ภาษีท่ีดีไมKควรมีผลตKอการ

ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจหรือมีผลตKอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู1

เสียภาษี

4.2 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี(Administrative efficiency) เน1นการบริหารจัดเก็บภาษีโดย

ภาครัฐ ท่ีมีคKาใช1จKายในการจัดเก็บต่ำสุด

7.5 เกณฑYภาษี
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อดัม สมิท (Adam Smith 1776) นักเศรษฐศาสตร?ชาวสก็อต
แลนด?
1. ความเป'นธรรม 1. Fairness
2. ความแน6นอน 2. Certainty
3. ความสะดวก 3. Convenience
4. ประสิทธิภาพ 

4.1 ประสิทฺธภิาพทาง
เศรษฐศาสตรO
4.2 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

4. Efficiency
4.1 Economic Efficiency
4.2 Administrative 
Efficiency

7.5 เกณฑ-ภาษี



• กลุ$มนักวิชาการภาษีอากร (2545) ผู9รวบรวมและเรียบเรียง ภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 2545

จำแนกลักษณะที่ดีของภาษีอากรเป7น 6 ประการ ดังนี้

1. หลักความเป7นธรรม (Equity)

2. หลักความแนKนอน (Certainty

3. หลักความเป7นกลาง (Neutrality or economic efficiency)

4. หลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ (Administrative efficiency)

5. หลักอำนวยรายไดf (Productivity)

6. หลักความยืดหยุKน (Flexibility)

7.5 เกณฑoภาษี
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อดมั สมทิ (Adam 
Smith)

กลุ6มนักวิชาการภาษี
อากร (2545) 

4.2 ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ

2. ความแน;นอน 

4. หลักประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดเก็บ

2. หลักความแน;นอน 

4.1 ประสิทฺธิภาพทาง

เศรษฐศาสตรG

3. หลักความเปIนกลาง 

1. ความเปIนธรรม 1. หลักความเปIนธรรม 

3. ความสะดวก 5. หลักอำนวยรายไดN

6. หลักความยืดหยุ;น 

7.5 เกณฑGภาษี

Tax Economist

๑: ความเข5าใจง9าย

๒: ประสิทธิภาพ

๓: ความเปFนธรรม
อื่น ๆ



1. นกัวชิาการภาษีอากรไดแ้ยกหลกัประสิทธิภาพออกอยา่งชดัเจน
เป็นหลกัประสิทธิภาพในการบริหารจดัเกบ็และหลกัความเป็น
กลาง

2. นกัวชิาการภาษีอากรเพิCมหลกัอาํนวยรายไดแ้ละหลกัความยดืหยุน่ 
โดยภาษีควรเป็นตวัแปรรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบ
อตัโนมติั(Automatic stabilizer)

เปรียบเทียบเกณฑ+ภาษีของอดัม สมิธ และกลุ<ม
นักวิชาการภาษีอากร

7.5 เกณฑ(ภาษี
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• ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท. (2520,2533) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (US 

Department of the treasury 1984) และ Zodrow and McLure (1991)

ลักษณะท่ีดีของภาษี หรือหลักการภาษีอากร ประกอบด6วย
1. หลักการภาษีอากร ๑: ความเข6าใจงBายของภาษีอากร

-หมายถึง สภาพท่ีภาษีมีโครงสร4างและรายละเอียดเป<นท่ีเข4าใจงAาย ทำให4เอ้ือตAอความรAวมมือ

ในการเสียภาษี (Tax compliance) และการบริหารจัดเก็บภาษี (Tax administration)

-โครงสร4างและรายละเอียดของภาษีอากรท่ีมีลักษณะดีควรมีสาระท่ีไมBมีความซับซ6อนท้ังใน
ทัศนะของผู6จัดเก็บภาษีและทัศนะของผู6เสียภาษี ท้ังน้ีเพ่ือให4เกิดต4นทุนต่ำในการบริหาร

จัดเก็บรายได4ภาครัฐ (Tax administration cost) และต4นทุนต่ำในการให4ความรAวมมือ

สำหรับผู4เสียภาษี(Compliance cost)

7.5 หลักการภาษีอากร (เกณฑhภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)
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กฎหมายไทยเข+าใจง/าย หรือซับซ+อน??
7.5
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หลักการภาษีอากร (เกณฑ/ภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั 5งสิ 5น :; ฉบับ

กฎหมายรัฐประหาร :BBC พล

เอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

คาํสัM งรัฐประหาร ปี :B;N จอม

พล สฤษดิR ธนะรัชต์

คําสั&งหวัหน้า คสช ./0 ฉบบั
ประกาศหวัหน้า คสช / ฉบบั
ประกาศ คสช /88 ฉบบั
คําสั&ง คสช .99 ฉบบั
รวมกฎหมาย =>= ฉบบั

คําสั&งหวัหน้า คสช =0 ฉบบั

รวมกฎหมาย =0 ฉบบั
ปิยบตุร ซดั คสช. กบฏ! หลงัก่อรัฐประหารก็ออกกฏหมายล้างมลทินให้ตวัเอง เสกปืนให้เป็นกฏหมาย
https://www.youtube.com/watch?v=GLEDq7lkiqY

https://www.youtube.com/watch?v=GLEDq7lkiqY


• ความเข'าใจง+ายในทัศนะของผู'จัดเก็บภาษี
หมายความว'า เจ+าหน+าที่ภาษีอากรเข+าใจสาระภาษีทุกแง'มุม และสามารถทำ

ความเข+าใจในเรื่องภาษีกับผู+เสียภาษีได+อย'างถูกต+อง

• ความเข'าใจง+ายในทัศนะผู'เสียภาษีอากร
ภาษีควรมีความชัดเจนในสาระภาษีอากร โดยผู+เสียภาษีไม'ต+องใช+ทรัพยากร

หรือเวลาสิ้นเปลืองโดยเปล'าประโยชนMเพื่อวางแผนภาษี(Tax planning) 
ให+เสียภาษีต่ำสุด

7.5
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หลักการภาษีอากร (เกณฑMภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)



2. หลักการภาษีอากร ๒: ประสิทธิภาพของภาษีอากร
- ภาษีอากรควรมีประสิทธิภาพ(Economic efficiency) หรือมีความเปBน

กลางทางเศรษฐกิจ(Economic neutrality) 

- ภาษีที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง มาตรการภาษีไมSควรบิดเบือนพฤติกรรม

ของหนSวยเศรษฐกิจ ไมSวSาจะเปBนผูZบริโภค ผูZผลิต ผูZออม หรือนักลงทุนและ

ไมSกระทบตSอการตัดสินใจตSอการจัดสรรทรัพยากรทั้งดZานอุปสงคaและ

อุปทานของหนSวยเศรษฐกิจ

7.5
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หลักการภาษีอากร (เกณฑaภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)



3. หลักการภาษีอากร ๓: ความเป5นธรรมของภาษีอากร

หมายถึง สภาพที่ผู1เสียภาษีมีความเป7นธรรมในการเสียภาษี โดยแยกความ

เป7นธรรมได1ดังนี้

1. ความเป5นธรรมตามแนวตั้ง (Vertical equity) เชDน เมื่อเปรียบเทียบ

คนร่ำรวยและคนยากจน คนร่ำรวยควรเสียภาษีมากกวDาคนยากจน

2. ความเป5นธรรมตามแนวนอน (Horizontal equity) เชDน สองคนเป7น

นายแพทยLและมีศักยภาพในการหารายได1เหมือนกัน ทั้งสองคนอยูDใน

สภาพเดียวกัน จึงควรเสียภาษีเหมือนกัน

7.5

11/26/19 130ชัยรัตนL เอี่ยมกุลวัฒนL เศรษฐศาสตรLสาธารณะ Econ 2943307

หลักการภาษีอากร (เกณฑLภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)



- ความเป(นธรรมระหว.างบุคคลไม.สามารถเปรียบเทียบโดยใช=

อรรถประโยชน?ระหว.างบุคคล (Interpersonal comparisons 

of utilities) ได= เพราะอรรถประโยชน-ไม0สามารถนับได5 
ดังน้ันจึงต=องใช= รายได= รายจ.าย หรือความม่ังค่ังเป(นดัชนีวัด

7.5
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หลักการภาษีอากร (เกณฑ?ภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)



พฤติกรรมบาปและภาระภาษีของนายจนบาป
• นายจนบาป มีรายได้เทา่กบัแรงงานขั 6นตํ9า :;; บาท มีพฤตกิรรมสบู

บหุรี9วนัละ F ซอง และกินเหล้าขาววนัละ F/J ขวด ภาระภาษีรวมเฉลี9ย

เทา่กบัเทา่ไร

มลูคา่ ภาษีสรรพสามิต (อา่นบทที9 13)
รายได้ 300 0

บหุรี9 80 63

เหล้า/เบียร์ 50 30

รายได้หลงัสนิค้าบาป 170 93

• ภาระภาษีรวม = :F% (=93/300) 

7.5
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หลักการภาษีอากร (เกณฑ/ภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)
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First Decile = 21.6
Top Decile = 26.55

แหลง่ที(มา: ชยัรัตน์ เอี(ยมกลุวฒัน์. “ภาระภาษีและความเหลื(อมล้าของระบบภาษีภาครัฐบาลไทย.” วารสารเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ IJ, I (ธนัวาคม INNO): IN-53. 

2,305

4,401
6,520

9,828

รายไดเ้ฉลี-ยต่อคนต่อเดอืนตามระดับรายไดทั้-วประเทศ (Quintile by Income) ปี 2558 http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6363

23,763

7.5 หลักการภาษีอากร (เกณฑ)ภาษี/ลักษณะท่ีดีของภาษี)

http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/thai/20160216030016.pdf


7.1 ความหมายของภาษีอากร

7.2 วัตถุประสงค;ของภาษีอากร

7.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร

7.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรFางรายไดFรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2531-2556

7.5 หลักการภาษีอากร (เกณฑ;ภาษี/ลักษณะที่ดีของภาษี)

สรุปสาระควรรู*ในบทนี้
7. โครงสร*างรายได*ของรัฐบาล ลักษณะที่ดีของภาษี และ

หลักการภาษีอากร ๑
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