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ชัยรัตน' เอี่ยมกุลวัฒน' เศรษฐศาสตร'สาธารณะ Econ 2943307

8. หลักการภาษีอากร II: ประสิทธิภาพและผลกระทบของ
ภาษีทางตรงและภาษีทางอLอม



8.1 ภาระส*วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู=บริโภค

8.2 ภาระส*วนเกินของภาษีทางอ=อม

8.3 ภาระส*วนเกินของภาษีทางตรง

8.4 ภาระส*วนเกินของเงินอุดหนุน

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได=ทั่วไป

8 โครงร%างการนำเสนอ
8. หลักการภาษีอากร III: ประสิทธิภาพและผลกระทบของภาษี

ทางตรงและภาษีทางอCอม
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https://www.matichon.co.th/politics/news_1761503

https://www.matichon.co.th/politics/news_1761503


อง#กร&สระและการแ,ง-ง (มาตรา ๒๑๕-๒๔๗)
1. ศาล6ฐธรรม9ญ - ;ลาการศาล6ฐธรรม9ญ<ด พ.ศ. 2549 ไ@Aนสภาพ ภายหFงการ

6ฐประหาร ในI พ.ศ. 2549 ;ลาการ<ด พ.ศ. 2550 JงปKLMงานNงOจQLน

2. คณะกรรมการการเUอก-ง (มาตรา ๒๒๒-๒๒๗) - นาย &ทWพร Xญประคอง ประธาน
กรรมการการเUอก-ง ในI 2561

YเZนการสรรหาสมา[กสภาปK\ปแ]งชาM (สปช.) 

องค์กรอิสระ

1. นาย_6ก` มาประaต (เคยYรงbแหcงประธานศาล6ฐธรรม9ญ 6บเUอกโดยfประ<มใหgศาลhกา)
2. ศาสตราจารijเศษ จ6ญ lกmธนาnล (oทรงpณqrสาขาZMศาสตt)
3. นายuช ชลวร (6บเUอกโดยfประ<มใหgศาลhกา, เคยYรงbแหcงประธานศาล6ฐธรรม9ญระหwาง 28 พ.ค. 2551 

- 26 ต.ค. 2554)

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3


4. ศาสตราจาร' ดร.ท*เ,ยร.
/นะก3ษฐ (6ทรง8ณ:;
สาขา3.ศาสต=)

5. ศาสตราจาร' ดร.นค?นท=
เมฆไตรCตD ประธานศาล
CฐธรรมHญ JงแL 9 
Mลาคม 2558 
(6ทรง8ณ:;สาขา
Cฐศาสต=)

6. นายNญOง PลNปผา (Cบ
เSอกโดยVประWมใหZศาล
[กา)

7. ดร.\ญญา ]ดชาชน
(6ทรง8ณ:;สาขา
Cฐศาสต=)

8. อาจาร' วร`ท' aงศbเcยม
(CบเSอกโดยVประWมใหZ
ศาลปกครองdงeด)

9. นาย]ดมfกg 3.มนตh (Cบ
เSอกโดยVประWมใหZMลา
การในศาลปกครองdงeด)

https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


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 (:)



ผลการ&จารณา ศาล*ฐธรรม.ญ01จ2ย4า
สมา6กภาพ ส.ส. ของ นายธนาธร =น>ดลงตาม
*ฐธรรม.ญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา
98 (3) DบแFGนHศาล*ฐธรรม.ญIJKงใM
นายธนาธร หOดปPQRหSาH ตาม*ฐธรรม.ญ
มาตรา 82 วรรคสอง DบแFGนH 23 พ.ค. 
2562

สVปประเXนJ01จ2ยศาล*ฐธรรม.ญ
1. กระบวนการYนJZองของ กกต. [ก\องแ]ว
2. บ^_ทa-bคฯ dงเeนfอ Hdงไhเiกjจการ
3. การโอนlนGนH 8 ม.ค. 2562 mดปกR
หลายอnาง



\What’s next?
ประ$% เ'ด 2499 อ*ต,บราชการ
ในกระทรวงการ6างประเทศ

ประ$% เ'ด 2501 ศาสตราจาร:ระ;บ 10 
<ก=ชาการสาขาเทคโนโลBCงแวดEอม 
มหา=ทยาIยเทคโนโลBพระจอมเกEาธนLMประ$% สมาNกสภาPบเคQอนการปRSป

ประเทศ (สปท.) TาราชการพลเUอน
กระทรวงมหาดไทย

ประ$% WXพากษาZวห[าคณะใน
ศาล]กา ประธานศาล^ทธร_ภาค 1ประ$% เ'ด 9 `มภาaนb 2498 W

Xพากษาศาล]กา รองประธานศาล^ทธร_

ประ$% เ'ด 2501อ*ตประธาน
ศาล,ฐธรรมdญ

ประ$% อ*ตปIดกระทรวงเกษตรและ
สหกร_ 
ปตM =ศวะ Central New England College of Tech

ปตM มธ ปโท สาขาf%ฯ Tulane University

ปตM hฬา ป.เอก เกษตรเคj จากม. kวl mnน

ปตM hฬา ,ฐศาสตo ปโท ม.โอไฮโอ USA

ปตM ราม ปโท สาขา,ฐประศาสนศาสตร fqา

ปตM ราม ปโท สาขาf%ฯ ม.ปrมธาs ปโท MBA, Florida Institute of Tech., USA

ปตM f%ศาสตรtณuต hฬา เน%tณuตไทย  

https://ilaw.or.th/node/4982

https://ilaw.or.th/node/4982


คณะกรรมการสรรหา กกต. ชุด 2561 ประกอบด7วย

1. ชีพ จุลมนต? ประธานศาลฎีกา เปDนประธานกรรมการ

2. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหJงชาติ เปDนกรรมการ

3. ปMยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เปDนกรรมการ ซึ่ง สนช. เห็นชอบให7เปDน

ประธานศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559

4. ศาสตราจารย?เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ? เปDนกรรมการ (ศาลรัฐธรรมนูญแตJงตั้ง)

5. ศาสตราจารย? ดร.อนุสรณ? ล่ิมมณี เปDนกรรมการ (ผู7ตรวจการแผJนดินแตJงตั้ง)

6. ประเสริฐ โกศัลวิตร เปDนกรรมการ (คณะกรรมการปaองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหJงชาติแตJงตั้ง)

7. วิโรจน? จิวะรังสรรค? เปDนกรรมการ  (คณะกรรมการตรวจเงินแผJนดินแตJงตั้ง)

https://ilaw.or.th/node/4982

https://prachatai.com/journal/2018/07/77812
https://ilaw.or.th/node/4982


What’s next? - กกต

• พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภมุมา เลขาธิการสํานกังาน กกต. ก็ระบชุดัวา่ กกต.จะ
ดําเนินการสอบสวนกรณีของธนาธรตอ่ไป ตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการเลือกตั Jง ส.ส.ฯ มาตรา LML

• ทั Jงนี J มาตรา LML ทีNบญัญตัไิว้วา่ "ผู้ ใดรู้อยูแ่ล้ววา่ ตนไมมี่สทิธิสมคัรรับ
เลอืกตั Jง เนืNองจากขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิ
สมคัรรับเลือกตั Jงเป็น ส.ส. ได้สมคัรรับเลือกตั Jงหรือทําหนงัสือยินยอมให้
พรรคการเมืองเสนอรายชืNอ เพืNอสมคัรรับเลอืกตั JงแบบบญัชีรายชืNอ ต้อง
ระวางโทษจําคกุตั Jงแต ่L-LX ปี และปรับตั Jงแต ่YX,XXX-YXX,XXX บาท 
และเพิกถอนสทิธิเลอืกตั Jงเป็นเวลา YX ปี"

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3074796

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3074796


What’s next? - ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
• หากสุดท(าย กกต.เห็นว1า ธนาธรมีเจตนาทำผิดตามมาตรา 151 แล(วส1งคำร(องไปยัง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ตัวธนาธรก็ต(องไปสู(คดีในช้ันศาลดังกล1าวต1อไป

• เดิมพันรอบต1อไปจึงสาหัสกว1าตอนสู(คดีในช้ันศาล รธน.หลายเท1า เพราะของศาล 

รธน.ก็แค1พ(นจากการเปPน ส.ส. แต1หากส1งไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล(วเกิดแพ( 

อาจถึงขั้นต(องออกจากการเมืองยาว 20 ปT หรือโดนโทษอาญาจำคุกกันเลยทีเดียว.

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3074796

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3074796


https://time.com/collection/time-100-next-2019/5718836/thanathorn-juangroongruangkit/

https://time.com/collection/time-100-next-2019/5718836/thanathorn-juangroongruangkit/


• การบิดเบือนต,อการตัดสินใจของผู5บริโภค ส,งผลให5สวัสดิการผู5บริโภคจะลดลง

มากกว,ารายได5รัฐจัดเก็บ ผลต,างนี้เรียกว,าการสูญเปล,าทางเศรษฐกิจ (deadweight 

loss) และยังเรียกช่ืออื่นท่ีให5ความหมายเดียวกัน ในกรณีท่ีเก่ียวข5องกับภาษีอากรว,า 

ภาระส,วนเกิน (excess burden) 

• การมีประสิทธิภาพของภาษีอากร หมายความว,า ภาษีไม,บิดเบือนการตัดสินใจของ

ผู5บริโภคหรือผู5ผลิต เมื่อเปรียบเทียบก,อนและหลังภาษี 

• แต,ในโลกแห,งความจริง ไม,มีภาษีอากรท่ีใช5กันในปcจจุบันท่ีไม,มีภาระส,วนเกินของภาษี 

และภาษีอากรแต,ละประเภทจะมีผลต,อภาระส,วนเกินของภาษีต,างกัน 

• ดังนั้นเปeาหมายของเกณฑgประสิทธิภาพคือเพ่ือให5เกิดการสูญเปล,าทางเศรษฐกิจน5อย

ท่ีสุด

8.1 ภาระส,วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู5บริโภค

11/26/19 15ชัยรัตนg เอี่ยมกุลวัฒนg เศรษฐศาสตรgสาธารณะ Econ 2943307



Excess burden is a loss of welfare above and beyond the tax 

revenues collected.

Deadweight loss การสูญเปลAาทางเศรษฐกิจ

Excess Burden ภาระสAวนเกินของภาษี

Welfare cost ตTนทุนสวัสดิการ

Efficiency cost ตTนทุนประสิทธิภาพ

11/26/19 16ชัยรัตนa เอี่ยมกุลวัฒนa เศรษฐศาสตรaสาธารณะ Econ 2943307

8.1 ภาระสAวนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผูTบริโภค



X: สินค'าท่ีต'องเสียภาษีมูลค6าเพ่ิม

Z: สินค'าท่ีไม6ต'องเสียภาษีมูลค6าเพ่ิม

Y = PXX+PZZ งบประมาณ

Assumptions:

(1) Fixed income

(2) PX and PZ are prices of goods

(3) No distortions such as externalities, imperfect competition, public 
goods, etc.

(4) สมมุติมีการจัดเก็บภาษีมูลค8าเพิ่มในอัตราร>อยละ t

8.1 ภาระส6วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู'บริโภค
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(3) No distortions such as externalities, imperfect competition, public goods, etc.
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• Normalize PZ=$1
– สามารถคิด Z เป̀นรายจ)ายอ่ืนๆ
– คิด Z เป̀นรายจ)าย โดยกำหนด PZ=1
– Normalize PZ=$1, so that vertical 

distance can be measured in 
either quantity of Z or dollars.

• จุด E1 = MRS = -PX/PZ
• MRS = - MUX/MUZ ความพึงพอใจสูงสุดเกิดตรงท่ีอรรถประโยชนGส)วนเพ่ิมของบาทสุดท<ายจับจ)าย

สินค<า X (MUZ/PZ) เท)ากับอรรถประโยชนGส)วนเพ่ิมของบาทสุดท<ายจับจ)ายสินค<า Z (MUZ/PZ)



ท่ีจุด E2 ภาษีเท.ากับ GE2

คำถาม:  ภาษีมูลค.าเพ่ิมทำให>เกิดการสูญเสียอรรถประโยชนIมากกว.าจำนวนภาษี

จัดเก็บหรือไม. (มีวิธีการจัดเก็บภาษีชนิดอื่นไหม ท่ีจัดเก็บภาษีได> GE2 แต.สูญเสีย

อรรถประโยชนIน>อยลง)

• EV – หลักการเปล่ียนแปลงเหมือนเดิม– กำหนดอรรถประโยชนIหลังภาษีคงท่ี (I1)

– เราต้ังคำถามว.า ถ>าผู>บริโภคยินดีจ.าย (สูญเสีย) เงินจำนวนหน่ึงเอง ท่ีมีผลต.อสวัสดิการเหมือน

ในกรณีภาษีมูลค.าเพ่ิม เงินก>อนน้ันจะมากกว.าจำนวนภาษีมูลค.าเพ่ิมท่ีจัดเก็บหรือไม. 

– Equivalent variation is the amount of income we would have to take away 

(before any tax was imposed) to induce a move to the lower indifference 

curve.

8.1 ภาระส.วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู>บริโภค
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• Tax leads to MRS ¹ MRT

• Intuitively, when MRS>MRT the 
marginal utility of substituting X 
consumption for Z consumption 
exceeds the change in production 
costs from doing so.

• In the presence of the 
tax, there is no financial 
incentive to do so.
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• GJ: Lump sum tax

• Lump sum tax is a tax that must 
be paid regardless of the 
taxpayer’s behavior.

• Budget constraint GJ satisfies this.  
Revenue yield exactly equals the 
equivalent variation.

• Conclusion: Lump sum tax has 
no excess burden.
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ศึกษาผลกระทบ 2 ผลย>อย

1. ผลทางรายไดI E1 à E3

Income effects do not themselves result in economic inefficiency.  

They simply represent the transfer of resources from the taxpayer 

to the government.

2. ผลทางการทดแทน E3 à E2

ราคาสินคIาเพ่ิมข้ึนจาก PX/PZ เปuน 
PX(1+t)/PZ

Substitution effects arise when a tax 

affect relative prices and so leads 

individual to substitute one form of 

consumption or activity for another.  

They interfere with consumer choice



HE3 > GE2:  This is quite remarkable result. 

Excess burden – the loss in welfare exceeds the taxes collected.
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• เส#นอุปสงค*ท่ีได#รับการชดเชยและท่ีไม;ได#รับการชดเชย

• E1 à E2 (PX,X1) à [PX(1+t), X2]:  
A Marshallian demand curve shows the change in the quantity 
demanded when the price changes holding money income constant.

• E3 à E2 (PX,X3) à [PX(1+t), X2]: 
A Compensated demand curve shows the change in quantity 
demanded when the price changes holding real income constant.

8.1 ภาระส;วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู#บริโภค
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• พฤติกรรมผู*บริโภคเปล่ียนแปลงไปสืบเนื่องจากภาษีมูลค?าเพ่ิมทำให*ราคาสัมพัทธF

เปล่ียนแปลงไป และมีผลต?อการจัดสรรทรัพยากรเปJนไปอย?างไม?มีประสิทธิภาพ โดย

ทำให*เกิดการสูญเปล?าทางเศรษฐกิจหรือภาระส?วนเกินของภาษี 

8.2 ภาระส?วนเกินของภาษีทางอ*อม
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• ซ่ึงมีนิยามเรียกหลายนิยามว6า การสูญเปล6า

ทางเศรษฐกิจ ต?นทุนสวัสดิการ (welfare 

cost) และภาระส6วนเกินของภาษี (excess 

burden)  ท้ังสามนิยามสะท?อนให?เห็นว6า 

ภาษีการขายทำให?สวัสดิการของสังคมหรือ

ของผู?บริโภคได?ลดลงมากกว6าภาษีท่ีภาครัฐ

จัดเก็บ
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• ภาษีน้ำมันในกรณีอุปสงค3ไม6มีความยืดหยุ6นเลย

• ผู?ซื้อไม6มีความยืดหยุ6น จึงรับภาระภาษีทั้งหมด 

โดยราคาเพ่ิมข้ึนจาก P0 เป]น  PG เน่ืองจากอุปสงค3ไม6

มีความยืดหยุ6นเลย 

• ภาษีไม6บิดเบือนพฤติกรรมผู?บริโภค โดยบริโภค

เท6าเดิมก6อนและหลังภาษีท่ี Q0

• ดังนั้น ภาระส6วนเกินของภาษีเท6ากับศูนย3 หรือ

การจัดเก็บภาษีในกรณีอุปสงค3ไม6มีความยืดหยุ6นเลย 

ไม6ทำให?เกิดการสูญเปล6าทางเศรษฐกิจ
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ภาษีน้ำมันในกรณอีุปสงค3อุปทานมีลักษณะปรกติ
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ภาษีน้ำมันในกรณอีุปสงค3อุปทานมีลักษณะปรกติ
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• การจัดเก็บภาษีที ่มีประสิทธิภาพคือ

ต?องการเก็บภาษีที่มีภาระส6วนเกินของ

ภาษีน?อยท่ีสุด 

• ถ?าอุปสงค3ต6อน้ำมันไม6มีความยืดหยุ6น

เลย (ed= 0) หรืออปุทานต6อน้ำมันไม6

มีความยืดหยุ6นเลย (es=0) การสูญ

เปล6าทางเศรษฐกิจจากการจัดเก็บ

น้ำมันจะไม6เกิดขึ้น (EB=0) 
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ภาษีน้ำมันในกรณอีุปสงค3อุปทานมีลักษณะปรกติ
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(1) ภาษีต6อหน6วย u 

(2) ปริมาณการบริโภค Q*

(3) ราคาสินค?า P*

(4) ความยืดหยุ6นอุปสงค3น้ำมันต6อราคา ed

(5) ความยืดหยุ6นอุปทานน้ำมันต6อราคา es

โดยสรุป ภาระส6วนเกินของภาษีในกรณีอุปสงค3

และอุปทานมีลักษณะปกติขึ้นอยู6กับ



• ภาษีเงินได้ทําให้เกิดการสญูเปล่าทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ภาระส่วนเกินของภาษีเท่ากับ 

ABC ซึFงแสดงถึงสวสัดิการทีFผู้ ทํางานสญูเสียมากกวา่ภาษีจดัเก็บ ในรูปคณิตศาสตร์ พื QนทีF 

ABC ซึFงสามารถเขียนเป็น EB = ABC = ½DwDL 
• ภาระสว่นเกินของภาษี

EB = abc = ½ (wL)est2

• ตวัแปรหลกัทีFกําหนดขนาดของภาระสว่นเกินของภาษีคือ

– อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ถ้ากําหนดให้ตวัแปรอืFนๆคงทีF เมืFออตัราภาษีเพิFมขึ Qน 

2 เท่า ภาระสว่นเกินของภาษีเพิFมขึ Qน 4 เท่า ตวัแปรอีกตวัทีFกําหนดภาระสว่นเกินของภาษี

คือความยืดหยุน่ของอปุสงค์แรงงาน es และรายได้จากการทํางาน wL

8.3 ภาระส:วนเกินของภาษีทางตรง
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รูปที& ((.* การวิเคราะห์ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีเงินได้

8.3 ภาระส)วนเกินของภาษีทางตรง
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w1=w0(1-t)

w0

อัตรา

ค)าจRาง

L0

A B

S

L1 ชั่วโมงทำงาน

C

E

ภาระสว่นเกินของภาษี
EB = ABC = ½DwDL = ½ (wL)est2

อัตราภาษีเงินไดRบุคคลธรรมดา ถRา

กำหนดใหRตัวแปรอื่นๆคงท่ี 

1) เมื่ออัตราภาษีเพ่ิมขึ้น 2 เท)า ภาระ

ส)วนเกินของภาษีเพ่ิมขึ้น 4 เท)า 

2) ความยืดหยุ)นของอุปสงค?แรงงาน es
และ

3) รายไดRจากการทำงาน wL



• ส"วนเกินผู*ผลิตเพ่ิมขึ้น

– จาก dfP0 ก"อนการให*เงินอุดหนุนเปBน 

gbP0 หลังให*เงินอุดหนุน เปBนการ

เพ่ิมข้ึนสวัสดิการชาวนาคิดเปBน dfbg

• เงินอุดหนุน 

– P0bcP1 ซ่ึงเท"ากับ dhbg

• ภาระส"วนเกินของเงินอุดหนุน ซึ่งมีค"า

เท"ากับ 

– fhb =abc

P0

P1=P0-s

ราคา

สินค*าการเกษตรR0 R1

S

S1

a c

D

d

b

g

f

h

8.4 ภาระส"วนเกินของเงินอุดหนุน
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ภาษีการขายทั่วไปมีผลเหมือนภาษีเงินได:

(1) Y = (1+t) P
Z
Z+(1+t)P

X
X

หารสมการ (1) ด:วย (1+t) สมการ (1) เทGากับ

(2) Y = P
Z
Z+P

X
X

เราสามารถเขียน สมการ (2) เปKน

(3) (1-t)Y = P
Z
Z+P

X
X

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได:ทั่วไป
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ภาษีเงินได+และภาษีการขายทั่วไปบิดเบือน

ภาษีเงินได+และภาษีการขายท่ัวไปบิดเบือน

(1) wL = Y = PXX+PZZ

ในขณะท่ี L=T*-l เราสามารถเขียนสมการ (4) เปQน

(2) wT* = PXX+PZZ+wl

เมื่อมีการเก็บภาษีการขายท่ัวไปในอัตรา t สมการ (5) เทWากับ

(3) wT* = (1+t)PXX+(1+t)PZZ+wl

และถ+ามีการเก็บภาษีเงินได+ท่ัวไปในอัตรา t สมการ (5) เทWากับ

(4)         (1-t)wT* = PXX+PZZ+(1-t)wl

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได+ทั่วไป
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ภาษีการขาย
ท่ัวไป 

MRS MRT ภาษีเงินได9 MRS MRT

MRSXZ=MRTXZ PX/PZ PX/PZ MRSXZ=MRTXZ PX/PZ PX/PZ

MRSXl¹MRTXl PX(1+t)/w PX/w MRSXl¹MRTXl PX/w(1-t) PX/w

MRSZl¹MRTZl PZ(1+t)/w PZ/w MRSZl¹MRTZl PZ/w(1-t) PZ/w

ตารางที่ 11.1 เงื่อนไขการมีประสิทธิภาพของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได9

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินไดHทั่วไป
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ภาษีแบบเหมา
จ+าย

MRS MRT ภาษีการขาย
สินค8า X 

MRS MRT

MRSXZ=MRTXZ PX/PZ PX/PZ MRSXZ¹MRTXZ PX(1+t)/PZ PX/PZ

MRSXl=MRTXl PX/w PX/w MRSXl¹MRTXl PX(1+t)/w PX/w

MRSZl=MRTZl PZ/w PZ/w MRSZl=MRTZl PZ/w PZ/w

ตารางท่ี 11.2 เง่ือนไขการมีประสิทธิภาพของภาษีแบบเหมาจHายและภาษีการขายเฉพาะอยHาง

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได8ทั่วไป
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8.1 ภาระส*วนเกินของภาษีและพฤติกรรมของผู=บริโภค

8.2 ภาระส*วนเกินของภาษีทางอ=อม

8.3 ภาระส*วนเกินของภาษีทางตรง

8.4 ภาระส*วนเกินของเงินอุดหนุน

8.5 การบิดเบือนของภาษีการขายทั่วไปและภาษีเงินได=ทั่วไป

สรุปสาระควรรู*ในบทนี้
8. หลักการภาษีอากร ๒: ประสิทธิภาพและผลกระทบของภาษี

ทางตรงและภาษีทางอ*อม
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