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• ถ"าใช"หลักความสามารถในการเสียภาษี เราควรใช"ค6าจ"างเป:นตัววัด แต6การ
ใช"ค6าจ"างเป:นตัววัดจำเป:นต"องทราบเงินเดือนและชั่วโมงทำงานของแต6ละ
คน สถาปนิก วิศวกร นักบริหาร อาจเป:นคนขยันเอางานกลับไปทำบ"าน 
หรือเป:นคนสบายๆ ชอบพักผ6อนระหว6างชั่วโมงทำงาน

• เราจะคำนวณชั่วโมงทำงานอย6างถูกต"องอย6างไร ดังนั้นค6าจ"างก็มีปQญหาใน
การวัดความสามารถในการเสียภาษีในทางปฏิบัติ

9.2 ความเป:นธรรมตามแนวนอน

11/26/19 3ชัยรัตน\ เอี่ยมกุลวัฒน\ เศรษฐศาสตร\สาธารณะ Econ 2943307

รายได"



• เป#าหมายหนึ่งในการระดมรายได2ภาครัฐคือการกระจายภาระภาษีในหมู=

ประชาชนให2เกิดความเปAนธรรม 

• หลักคิดหนึ่งเสนอให2การระดมรายได2ของภาครัฐมีความเชื่อมโยงกับ

ประโยชนIที่แต=ละคนได2รับจากกิจกรรมภาครัฐ เรียกว=าภาษีประโยชนI 

(benefit tax) จัดเก็บในรูปค=าธรรมเนียมและค=าบริการ 

• การใช2ภาษีประโยชนIในการจัดเก็บภาษีถูกโต2แย2งว=าไม=ได2สร2างความเปAน

ธรรมในสังคม เนื่องจากแต=ละคนมีความสามารถในการเสียภาษีไม=

เหมือนกัน 

9.1 ความเปAนธรรมตามแนวตั้ง
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การจัดเก็บภาษีตามความสามารถในการเสียภาษี (ability to pay)

ความเปBนธรรมตามแนวนอน (horizontal equity)

– เมื่อคน 2 คนมีความสามารถในการเสียภาษีเทQากัน (equal position) กQอน

ภาษี ท้ัง 2 คนควรเสียภาษีเทQากันหลังภาษี (สภาพเหมือนกัน ควรเสียภาษี

เทQากัน)

ความเปBนธรรมตามแนวตั้ง (vertical equity)

– ถZาตาหนึ่งมีความสามารถในการเสียภาษีมากกวQาตาสอง ตาหนึ่งควรเสียภาษี

มากกวQา

9.1 ความเปBนธรรมตามแนวตั้ง
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ความก&าวหน&าของภาษี – อัตราภาษีเฉลี่ย

Y = รายได&; TA = อัตราภาษีเฉล่ีย

• เม่ือรายได& Y เพ่ิมข้ึน อัตราภาษีเฉล่ีย TA เพ่ิมข้ึน

– อัตราภาษีแบบก&าวหน&า (progressive)

• เม่ือรายได& Y เพ่ิมข้ึน อัตราภาษีเฉล่ีย TA เพ่ิมข้ึนในสัดสSวนเดียวกัน 

– อัตราภาษีแบบสัดสSวน (proportional)

• เม่ือรายได& Y เพ่ิมข้ึน อัตราภาษีเฉล่ีย TA อัตราภาษีเฉล่ียลดลง

– อัตราภาษีแบบถดถอย (regressive)

9.1 ความเป]นธรรมตามแนวตั้ง
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• อตัราภาษีสามารถแยกเป็น
– อตัราภาษีแบบก้าวหน้า 

– แบบถดถอย 
– แบบสดัสว่น 

• โดยสรุป บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในตารางทีF GH.G 
แสดงให้เห็นว่า อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมเป็นแบบก้าวหน้าเมืFอใช้
อตัราภาษีสว่นเพิFม (marginal tax rate) และอตัราภาษีเฉลีFยเบี Oย
ประกนัภยัเป็นคา่ลดหยอ่น

9.1 ความเป6นธรรมตามแนวตั้ง
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ตารางที' )*.) อัตราภาษีเงินได้ส่วนเพิ'มและอัตราภาษีเงินได้เฉลี'ยของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมในปี 2560

หมายเหตุ

*ยกเว้น ตามมาตรา / แหง่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที@ /AB) พ.ศ.FGGH สําหรับเงินได้สทุธิที@เกิดขึ Qนตั Qงแตปี่พ.ศ.FGGHเป็นต้นไป ประกอบกบั

มาตรา HF แหง่พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ@มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที@ //) พ.ศ. FGWB ซึ@งมีผลบงัคบัใช้ตั Qงแตปี่ภาษี พ.ศ. FGWB เป็นต้นไป

ที่มา: www.rd.go.th/publish/59670.0



อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับปีภาษี ;<=> ที@จะต้องยื@นรายการในปี 

พ.ศ.;<=J เป็นต้นไป

*ยกเว้น ตามมาตรา - แหง่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที? -@A) พ.ศ.EFFG สําหรับเงินได้สทุธิที?เกิดขึ Qนตั Qงแตปี่พ.ศ.EFFGเป็นต้นไป ประกอบกบั

มาตรา GE แหง่พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ?มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที? --) พ.ศ. EFWA ซึ?งมีผลบงัคบัใช้ตั Qงแตปี่ภาษี พ.ศ. EFWA เป็นต้นไป

ที่มา: www.rd.go.th/publish/59670.0



 
รายได&สุทธิก-อนหักเบี้ย

ประกันชีวิต 
ค-าลดหย-อนเบี้ย

ประกันชีวิต รายได&สุทธ ิ ภาระภาษ ี อัตราภาษี
เฉลี่ย 

นายเสี่ยงภัย 480,000 - 480,000 25,500 5.3% 
นายประกัน 600,000 100,000 500,000 27,500 4.6% 

 

ตารางท่ี 10.2 อัตราภาษีแบบถดถอย

ที่มา: กรมสรรพากร

9.1 ความเป3นธรรมตามแนวตั้ง
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• กรมสรรพากรอนุญาตใหNเบี้ยประกันเป3นคPา
ลดหยPอนสูงสุดไมPเกิน 100,000 บาท 
สำหรับกรมธรรมAประกันชีวิตที่กำหนดเวลา
ตั้งแตP 10 ปWขึ้นไป 



เงินสมทบเข*ากองทุนประกันสังคม 
(Contributions to Social Security Fund)

ท่ีมา: www.sso.go.th

9.1 ความเปRนธรรมตามแนวตั้ง
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กองทุนประกันสังคม ลูกจ1าง นายจ1าง รัฐบาล
กองทุนประกันสังคม  

(กรณีเจ็บป6วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย)
1.5% 1.5% 1.5%

กองทุนประกันสังคม 

(กรณีชราภาพและสงเคราะหGบุตร)
3.0% 3.0% 1%

กองทุนทุนประกันสังคม

(กรณีการวJางงาน)
0.5% 0.5% 0.25%

รวม 5.0% 5.0% 2.75%

ภาษีประกันสังคม (Social Security Tax)

9.1 ความเป[นธรรมตามแนวตั้ง
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ภาษีประกนัสังคม (Social Security Tax or Payroll Tax: 
Regressive Tax Rate Structure (Thailand)

Person Income
Marginal 

Income Tax 
Rate

Income/month Tax Base Payroll Tax Marginal 
Payroll Tax

Average 
Payroll Tax

1 150,000 5% 12,500 12,500 625 5% 5.0%
2 300,000 10% 25,000 15,000 750 5% 3.0%
3 500,000 15% 41,667 15,000 750 5% 1.8%
4 750,000 20% 62,500 15,000 750 5% 1.2%
5 1,000,000 25% 83,333 15,000 750 5% 0.9%
6 2,000,000 30% 166,667 15,000 750 5% 0.5%
7 4,000,000 35% 333,333 15,000 750 5% 0.2%

5.0%

3.0%

1.8%
1.2% 0.9%

0.5%
0.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

12,500 25,000 41,667 62,500 83,333 166,667 333,333

Regressive Payroll (Social Security Tax) in Thailand

Marginal Payroll Tax Average Payroll Tax



https://www.thebangkokinsight.com/239165/

เงนิได้พงึประเมนิ x,xxx,xxx
- คา่ลดหยอ่นพื ,นฐาน - xxx,xxx
- คา่ลดหยอ่นเพื/อการออม การลงทนุ - xxx,xxx
- คา่ลดหยอ่นเพื/อบริจาค - xxx,xxx
- คา่ลดหยอ่นภาษีพิเศษ - xxx,xxx
เงนิได้สุทธิ xxx,xxx





• ถ"าใช"อรรถประโยชน-เป/นตัววัดความเป/นธรรม ความเป/นธรรมตาม

แนวนอน (horizontal equity)

• สื่อวKาผู"เสียภาษีสองคนที่มีอรรถประโยชน-เทKากันกKอนภาษี ทั้งสองคน

ควรยังมีอรรถประโยชน-เทKากันหลังการจัดเก็บภาษี เนื ่องจากมี

ข"อจำกัดในการวัดอรรถประโยชน- 

• ในการวิเคราะห-ความเป/นธรรมตามแนวนอน เราจะใช"รายได"และ

รายจKายมาวิเคราะห-ความเป/นธรรมตามแนวนอน โดยเชื่อมโยงกับการ

สูญเสียสวัสดิการของผู"บริโภค

9.2 ความเป/นธรรมตามแนวนอน
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• โธมัส ฮอบส) (Thomas Hobbes) นักปรัชญาชาวอังกฤษใหCความเห็นวGา 

ภาครัฐควรเก็บภาษีเงินจGายหรือภาษีบริโภค (expenditure tax or 

consumption tax) จากฐานเงินจGายในการบริโภค แทนที่จะเก็บภาษีเงิน

ไดC (income tax) จากฐานเงินไดCที่เกิดจากรายไดCของผูCบริโภค

• ความแตกตGางระหวGางฐานเงินไดCและฐานเงินจGาย

– ภาษีเงินจGายท่ีเก็บจากฐานเงินจGาย ซึ่งหามาไดCจากการบริโภคในชGวงหนึ่งซึ่ง

สGวนมากเปeนระยะเวลาหนึ่งปf ภาษีเงินไดCท่ีเก็บจากฐานรายไดCในชGวงหนึ่ง คือ

ฐานเงินไดCท่ีเราคุCนเคย 

– ฐานเงินไดCสามารถหาไดCอยูG 2 วิธี ไดCแกG ฐานเงินไดCจากใชCจGายของเงินไดC (uses 

of income) และฐานเงินไดCจากแหลGงท่ีมาของเงิน (sources of income

9.2 ความเปeนธรรมตามแนวนอน
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รายจGาย 



• ตัวอย&าง 
นายสำราญ และ นายประหยัดมีชีวิตยืนยาว 2 ช8วงมีรายได;จาก

เงินเดือน 200,000 บาท เท8ากันในช8วงหนุ8ม ช8วงแก8ไม8ทำงาน ทั้งสอง

เลือกบริโภคทั้งหมด และไม8มีมรดกให;ลูกหลาน ดอกเบี้ยจากการออม 

ร;อยละ 100

• นายสำราญใช;จ8ายเงินทั้งหมดในช8วงหนุ8ม

• นายประหยัดใช;รายได;ครึ่งหนึ่งในช8วงหนุ8ม อีกครึ่งหนึ่งใช;วัยแก8

9.2 ความเปPนธรรมตามแนวนอน
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• กรณีไม'เก็บภาษี
- นายสำราญไม+มีเงินเก็บในวัยแก+

- นายประหยัด มีเงินเก็บทั้งหมด 200,000 บาทในวัยแก+ (เงินออม +   

ดอกเบี้ย)

• เมื่อพิจารณารายไดJตลอดชีวิต ความสามารถในการเสียภาษีของทั้งสอง

ควรเท+ากัน ตามหลักความเปSนธรรมในแนวนอน

9.2 ความเปSนธรรมตามแนวนอน
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• กรณีเก็บภาษี ร,อยละ 50 (ใช,ฐานเงินได,จากแหล?งที่มาของเงิน)
- นายสำราญ และ นายประหยัด มีฐานเงินได8เท:ากันที่ 200,000 บาท
- ทั้งสองต8องเสียภาษี คนละ 100,000 บาท เท:ากัน และเหลือเงินจับจ:าย  

100,000 บาท โดยที่
• วัยหนุ?ม

1. นายสำราญ เลือกใช8จ:ายทั้งหมด
2. นายประหยัดเลือกบริโภค 50,000 บาท ที่เหลือฝากธนาคาร ดอกเบี้ย
ร8อยละ 100

9.2 ความเปSนธรรมตามแนวนอน
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• วัยชรา
1. นายสำราญไม-ต/องเสียภาษี เพราะไม-มีรายได/

2. นายประหยัด ได/ดอกเบี้ย 50,000 บาท ดังนั้นต/องเสียภาษีรายได/จาก
ดอกเบี้ย เปEนเงิน 25,000 บาท (50,000*0.5)

• จากกรณีข/างต/นพบว-า ทั้งสองคนมีความสามารถในการเสียภาษีเท-ากัน 
แต-กลับมีภาระภาษีตลอดชีพไม-เท-ากัน

9.2 ความเปEนธรรมตามแนวนอน
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• หามูลค'าป)จจุบันของภาระภาษี
1. นายสำราญ มีมูลค0าป2จจุบันของภาษี 100,000 บาท ในช0วงแรก

2. นายประหยัด มีภาระภาษี วัยหนุ0ม 100,000 บาท และภาระภาษีจาก

ดอกเบี้ยในช0วงทJาย 25,000 บาท

- มูลค0าป2จจุบันของภาระภาษีเท0ากับ 112,500 บาท  

(100,000+25,000/2)

• ดังนั้นระบบภาษีเงินได< จึงไม'มีความเป@นธรรมในแนวนอน

9.2 ความเปRนธรรมตามแนวนอน
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• กรณีเก็บภาษีการใช-จ/ายเงิน ร-อยละ 50 (ใช-ฐานการใช-จ/ายเงิน)

1. นายสำราญ บริโภคในช2วงแรกท้ังหมด 200,000 บาท

- มูลค2าปDจจุบันของภาระภาษี เท2ากับ 100,000 บาท (200,000*0.5)

2. นายประหยัดบริโภค 2 ช2วง

- วัยหนุ2ม 100,000 บาท  มีภาระภาษี 50,000 บาท (100,000*0.5) 

- วัยแก2 200,000 บาท รวมดอกเบี้ย มีภาระภาษี 100,000 บาท 

(200,000*0.5) 

- เมื่อคิดมูลค2าปDจจุบันของภาระภาษี จะเสีย 100,000 บาท 

(50,000+100,000/2)

• กรณีนี้ เกิดความเปCนธรรมในแนวนอน ท้ังสองมีภาระภาษีเท/ากัน

9.2 ความเปVนธรรมตามแนวนอน

11/26/19 23ชัยรัตน[ เอี่ยมกุลวัฒน[ เศรษฐศาสตร[สาธารณะ Econ 2943307



• สาเหตุ ที่ทำให,มีความแตกต2างกันระหว2างการคิดภาษี จากฐานรายได, 
และ ฐานรายจ2าย
– การเก็บภาษีซ้ำซ-อนจากรายได-การออม ไม6มีความเป:นธรรมในแนวนอน

– การคิดภาษีฐานรายจ6าย เป:นการเก็บภาษีคร้ังเดียว มีกาลเวลาเข-ามาเก่ียวข-อง 

เกิด ความเป:นธรรมในแนวนอน

• เพราะฉะนั้น มีนักเศรษฐศาสตรFจำนวนมาก จะให,การสนับสนุน การ
คิดภาษีฐานเงินจ2าย โดยภาษี ฐานนี้เปJนภาษีทางตรง ที่สามารถเก็บใน
อัตราก,าวหน,า เพียงแต2ไม2เก็บภาษีเงินได,จากการออม

9.2 ความเป:นธรรมตามแนวนอน
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• การผลักภาระภาษี (tax shifting) – การศึกษาความแตกต?างระหว?าง
ภาระภาษีตามกฎหมายกับภาระภาษีที่แทGจริง (Statutory Incidence 
versus Economic incidence)

• การผลักภาระภาษีมีผลต?อการกระจายรายไดG (distribution of 
income)

11/26/19 25
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• การวิเคราะห*การผลักภาระภาษีมีหลายวิธี 

– วิธีหน่ึงคือ การแบ=งครัวเรือนเป?นช้ันรายไดD 10 กลุ=ม (size distribution of income)

– วิธีท่ีสองคือการศึกษาผลกระทบของภาษีอากรต=อการกระจายรายไดDของป̂จจัยการผลิต 3 

กลุ=มหลัก ไดDแก= แรงงงาน และเจDาของทุน และเจDาของท่ีดิน โดยตรง (functional 

distribution of income) และผลกระทบของภาษีอากรต=อผูDบริโภคโดยตรง 

9.3 การผลักภาระภาษี
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ท่ีมา: สำนักพัฒนาฐานขDอมูลและตัวชี้วัดภาวะ

สังคม (2561) รายงานการวิคราะห*สถานการณ*

ความยากจน และความเหลื่อมลDําในประเทศ

ไทย 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ 

http://social.nesdb.go.th/social/Portals/

0/รายงานสถานการณ*ความยากจนและเหลื่อม

ล้ำ%20ปx%202560.pdf
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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

9.5 เกณฑ)ภาษี

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


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)



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

1. ภาษีสรรพสามติ

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


Earmarked Tax “ภาษีเพื)อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ”
1. ภาษีสรรพสามิตให0 อปท
• ภาษีสรรพามติและภาษีสุราและเบียร2 มีการจัดเก็บเพ่ิมเติมร:อยละ 10 ของอัตราท่ีรัฐจัดเก็บ 

โดยนำรายได:ดังกลFาวไปจัดสรรให:องค2การปกครองสFวนท:องถิ่นในระดับพ้ืนท่ี โดยใช:เกณฑ2
เฉล่ียตามประชากร ภาษีเหลFานี้ไมFใชF earmarked tax

2. ภาษีมูลค8าเพิ่มให0 อปท
• ภาษีมูลคFาเพ่ิม มีจัดสรรได:จาก VAT ให:องค2กรปกครองสFวนท:องถิ่น โดยโดยจัดสรร 1 ใน 9 

จัดสรรให:ท:องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจท่ีกำหนดโดย
พระราชบัญญัติกำหนด แผน ฯ ภาษีมูลคFาเพ่ิมท่ีรัฐบาลแบFงให: อปท. จะถูกจัดสรรตาม
ระดับพ้ืนท่ีตามแหลFงท่ีเกิดภาษี หรือมีการจัดสรรภาษีมูลคFาเพ่ิมอัตราร:อยละ 0.7 ของฐาน
ภาษีมูลคFาเพ่ิม เรียกวFาภาษีมูลคFาเพ่ิม 

• ในปf 2561 จัดสรรได:จาก VAT ให: อบจ. 16,915 ล:านบาท และ (3) หักเงินจัดสรรจาก VAT 
ให: อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 116,658 ล:านบาท



น้ำมันเช้ือเพลิง
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9.3 การผลักภาระภาษี

• ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันตBอหนBวย 

สมมติเสLนอุปสงคWและเสLนอุปทานมีลักษณะปรกติ 

คือ เสLนอุปสงคW D ในรูปที่ 10.1 แสดงความ

ตLองการสินคLาเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง เสLนอุปทาน

S แสดงตLนทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น ราคา 

P* และปริมาณดุลยภาพ Q* ถูกกำหนดโดยอุป

สงคWและอุปทานน้ำมัน ผูLบริโภคไดLรับสวัสดิการ 

dcP* สBวนผูLผลิตไดLรับสวัสดิการ scP* 



1)  Statutory Tax versus Effective Tax
u: ภาษีต:อหน:วยตามกฎหมาย

• ภาระภาษีท่ีแทHจริงจัดเก็บจากผูHผลิต = t¢
• ภาระภาษีท่ีแทHจริงจัดเก็บจากผูHบริโภค = u-t¢
• u = PG-PN

2)  ผูHรับภาระภาษีท่ีแทHจริงคือป^จเจกชน: ใครรับภาระภาษี
Forward shifting: PG
Backward shifting PN ¯
General Equilibrium Approach
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9.3 การผลักภาระภาษี



2)  ผู&รับภาระภาษีท่ีแท&จริงคือป9จเจกชน: ใครรับภาระภาษี

– ผู&มีรายได&น&อยใช&จDายซื้อเหล&า คิดเปIนสัดสDวนของรายได&คDอนข&างสูง 

แตDโรงงานผลิตเหล&าสDวนใหญDเจ&าของเปIนคนร่ำรวย

– ในแงDการใช&จDายของเงิน (uses of income) ภาษีทำให&ภาระภาษีของผู&มีรายได&

เพ่ิมข้ึน 

– ในแงDแหลDงท่ีมาของเงิน (sources of income) ภาษีทำให&คนร่ำรวยมีภาระภาษี

เพ่ิมข้ึน

– ในการวิเคราะห^ นักเศรษฐศาสตร^สDวนใหญDให&ความสำคัญน&อยกับ

สDวนที่เปIนแหลDงที่มาของเงิน
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9.3 การผลักภาระภาษี



3) ภาระภาษีการขายมีผลเหมือนกันไม7ว7าจะจัดเก็บจากผู>ซ้ือหรือผู>ขาย

Incidence of a unit tax is independent of whether it is levied on consumers or 

producers.

u
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9.3 การผลักภาระภาษี
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• ในการวิเคราะห,ภาระภาษีมีประเด็นท่ีสำคัญอยู= 3 ประการ ไดAแก= 

– ภาระภาษีตามกฎหมายอาจไม=ใช=ภาระภาษีท่ีแทAจริงของผูAถูกจัดเก็บภาษี 

– ภาระภาษีท่ีแทAจริงอาจถูกผลักไปขAางหนAาใหAผูAบริโภคและผลักไปขAางหลังใหA

ปNจจัยการผลิต 

– ภาษีอากรไม=ว=าจะเก็บจากผูAซื้อหรือผูAขายมีผลทางดAานภาระภาษีเหมือนกัน

• ภาระภาษีท่ีแทAจริงต=อหน=วยของผูAผลิตและของผูAบริโภคเมื่อมีการเก็บภาษีน้ำมันจาก

ผูAผลิตซึ่งแสดงในรูปท่ี 10.1 เท=ากับภาระภาษีท่ีแทAจริงของผูAผลิตและของผูAบริโภค

เมื่อมีการเก็บภาษีน้ำมันจากผูAบริโภคซึ่งแสดงในรูปท่ี 10.2

9.3 การผลักภาระภาษี
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• รูปท่ี 10.2 การวิเคราะห4ภาระภาษีท่ีเก็บจากผู;บริโภค

9.3 การผลักภาระภาษี
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ใครรับภาระภาษีมากกว.ากันขึ้นอยู.กับความยืดหยุ.นของอุปสงค=และความยืดหยุ.นของ

อุปทาน

– Incidence of a unit tax depends on the elasticities of supply and 

demand.

ขUอสรุป ใครมีความยืดหยุ.นมาก จะเปXนผูUรับภาระภาษีนUอย

• In general, the more elastic the demand curve, the less of the tax is 

borne by consumers, ceteris paribus. 

• Similarly, the more elastic the supply curve, the less the tax borne 

by producers, ceteris paribus.

9.4 ภาระภาษีกับความยืดหยุ.น
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• รูปท่ี 10.3 ภาระภาษีในกรณีความยืดหยุ<นต่ำและความยืดหยุ<นสูง

9.4 ภาระภาษีกับความยืดหยุ<น
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• ข"อสรุปของผลของความยืดหยุ3นอุปสงค5และความยืดหยุ3นของอุปทานต3อภาระภาษี
ผู"บริโภคสามารถเขียนในรูปคณิตศาสตร5ดังนี้ 

ภาระภาษีของผู"บริโภค  = 
• ในการวิเคราะห5ความยืดหยุ3นของอุปสงค5 (ed)  
– ถ"าความยืดหยุ3นของผู"ซ้ือหรือผู"บริโภคน้ันต่ำ ภาระภาษีของผู"บริโภคหรือผู"ซ้ือจะสูง 

เพราะฉะน้ันภาระภาษีของผู"ขายจะต่ำ 
– ถ"าความยืดหยุ3นของผู"ซ้ือสูง ภาระภาษีของผู"ซ้ือจะต่ำ เพราะฉะน้ันภาระภาษีของผู"ขายจะสูง 

ในการวิเคราะห5ความยืดหยุ3นของอุปทาน (es)
– ถ"าความยืดหยุ3นของผู"ขายหรือผู"ผลิตน้ันต่ำ ภาระภาษีของผู"บริโภคจะต่ำ เพราะฉะน้ันภาระ

ภาษีของผู"ขายจะสูง
– ถ"าความยืดหยุ3นของผู"ขายน้ันสูง ภาระภาษีของผู"บริโภคจะสูง เพราะฉะน้ันภาระภาษีของ

ผู"ขายจะต่ำ

9.4 ภาระภาษีกับความยืดหยุ3น
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• ป"จจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจเป5นตัวจักรสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

• ป"จจัยการผลิตท่ีสำคัญไดCแกE แรงงาน ทุน และท่ีดิน 

• ภาครัฐบาลไทยไดCจัดเก็บภาษีป"จจัยการผลิตท้ังในดCานอุปสงคLและอุปทาน ภาษีเก็บ

จากทุนตามกฎหมายไดCแกE 

– ภาษีนิติบุคคลและภาษีดอกเบี้ย 

– ภาษีเก็บจากแรงงานไดCแกE ภาษีเงินไดCบุคคลธรรมดา และภาษีประกันสังคม

– ภาษีท่ีดินไดCแกE ภาษีบำรุงทCองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และคEาธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพยL 

9.5 ภาระภาษีกับป"จจัยการผลิต

11/26/19 40ชัยรัตนL เอี่ยมกุลวัฒนL เศรษฐศาสตรLสาธารณะ Econ 2943307



• รูปท่ี 10.4 การผลักภาระภาษีสินค8าทุน

9.5 ภาระภาษีกับป=จจัยการผลิต
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(ก)                        (ข) 

  
 



• รูปท่ี 10.5 การผลักภาระภาษีแรงงาน

9.5 ภาระภาษีกับป9จจัยการผลิต
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(ก) (ข) 

 

Payroll Tax

กองทุนประกันสังคมรXอยละ 1.5 กองทุนประกันชราภาพและสงเคราะหCบุตรรXอยละ 3.0 

กองทุนประกันการว\างงานรXอยละ 0.5 ดังนั้นลูกจXางและนายจXางเสียฝ̀ายละรXอยละ 5.



• รูปท่ี 10.6 การผลักภาระภาษีท่ีดิน

9.5 ภาระภาษีกับป:จจัยการผลิต
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https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3019292

ดร. เดือนเด)น นิคมบริรักษ1
• ผอ. นโยบายการกำกับดูแลท่ีดี สถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารCไอ)

• จบการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก 

McGill University มลรัฐเคแบค แคนาดา

ดร.สมเกียรต ิตั .งกจิวานิชย์ ปธ. ทดีีอาร์ไอ
“มีแต.่..คําขอบคณุ
ขอบคณุ...ที1เป็นเพื1อนร่วมงานที1ยอดเยี1ยม
ขอบคณุ...ที1ร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมา BC ปี
ขอบคณุ...ที1แบง่ปัน สิ1งดีๆ ในชีวิต
ขอบคณุ...ที1ช่วยสร้างครอบครัว
ขอบคณุ...ที1ดแูลบ้านเรือนเป็นอยา่งดี
ขอบคณุที1สดุ...ที1ช่วยเลี Kยงลกู ให้คิดได้อยา่งอิสระ
และดแูลตวัเองได้...แม้วนัที1แม่ไม่อยูก่บัเขาแล้ว”

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000108361

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3019292
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000108361




https://nowasu.co/2018/12/19/charoen-thaibev-vs-dhanin-cp-drink/

https://nowasu.co/2018/12/19/charoen-thaibev-vs-dhanin-cp-drink/


https://www.sanook.com/money/565793/

https://www.sanook.com/money/565793/






5 ปี
Thai Airways -37,905
Nok Air -6,991
Air Asia 4,093
Bangkok Airways 4,471

Thai Airways
บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)

-37,905
Bangkok Airways 
บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

4,093

Nok Air 
บริษัท สายการบนินกแอร์ จํากดั (มหาชน)

-6,991
Air Asia
บริษัท เอเชีย เอวเิอชั/น จาํกัด (มหาชน)

4,471

อาณาจักร ”การบินไทย” 5 ป2 ขาดทุนเกือบ 40,000 ล<านบาท !!!



• ภาษีทำให)เกิดการสูญเปล4าในระบบเศรษฐกิจและทำให)การจัดสรรทรัยพา
กรเป?นไปอย4างไม4มีประสิทธิภาพ และภาระภาษีที่แท)จริงอาจไม4ใช4ภาระ
ภาษีตามกฎหมาย ผู)ผูกขาดสามารถกำหนดราคาในตลาดผูกขาด เมื่อมี
การจัดเก็บภาษีการขายจากสินค)าผูกขาด ผู)ผูกขาดสามารถผลักภาระภาษี
ให)ผู)บริโภคได)ทั้งหมดหรือไม4

• โดยทั่วไปแล)ว การจัดเก็บภาษีในตลาดผูกขาด ไม4เพียงผู)บริโภครับภาระ
ภาษีเท4านั้น แต4ผู)ผูกขาดก็ต)องรับภาระภาษีบางส4วนเช4นกัน

9.6 ภาระภาษีกับผู)ผูกขาด
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• รูปท่ี 10.7 การผลักภาระภาษีในกรณีผูกขาด

9.6 ภาระภาษีกับผู<ผูกขาด
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• กำไรตามความหมายทางเศรษฐศาสตร3 (economic profits) หมายถึง 
ผลตอบแทนที่เปMนสNวนเกินของตQนทุนคNาเสียโอกาส opportunity 
costs ของปVจจัยการผลิตที่ใชQในการผลิต

• For profit-maximizing firms, proportional profit taxes cannot 
be shifted.
– Intuition: the same price-quantity combination that initially 

maximized profits initially still does.  Output does not change.

9.6 ภาระภาษีกับผูQผูกขาด
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9.1 ความเป*นธรรมตามแนวตั้ง

9.2 ความเป*นธรรมตามแนวนอน

9.3 การผลักภาระภาษี

9.4 ภาระภาษีกับความยืดหยุEน

9.5 ภาระภาษีกับปGจจัยการผลิต

9.6 ภาระภาษีกับผูLผูกขาด

สรุปสาระควรรู*ในบทนี้
9. หลักการภาษีอากร ๓: ความเป?นธรรมและผลกระทบของ

ภาษีทางตรงและภาษีทางอ*อม
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