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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านภาษีอากร 

ในรายงานวจิัย ชัยรตัน์ เอ่ียมกุลวัฒน์ (2555: 218-215)  

“การกระจายภาระภาษีและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย: 2531-2552” 

 

9.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการเห็นจากมาตรการหรือนโยบายคลัง โดยเฉพาะด้านภาษีอากร มีทั้งสิ้น 4 
ประการ ประการแรก การจัดเก็บภาษีอากรควรช่วยในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน รัฐบาลได้ใช้นโยบายกระตุ้นการส่งออก โดยยกเลิกหรือลดอัตรา
อากรขาเข้าเป็นสิ่งที่สมควรทํา เนื่องจากจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวและสามารถแข่งขันในเวที
ตลาดโลกได้ดีขึ้น  

ประการที่สอง การจัดเก็บภาษีอากรควรสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยนโยบายการ
คลัง ได้แก่ การมีรายได้สมดุลกับรายจ่าย เพ่ือให้หน้ีสาธารณะอยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม ดังน้ัน การจัดเก็บภาษี
เพ่ือเป็นรายได้รัฐบาลในปริมาณท่ีเพียงพอเป็นสิ่งสําคัญมาก หากรัฐบาลใช้จ่ายมากเกินไปอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลานาน โดยไม่สนใจการจัดเก็บภาษีอากร จะส่งผลให้เกิดปัญหาหน้ีสาธารณะและการไร้เสถียรภาพ
ทางการคลังในระยะยาว 

ประการที่สาม การจัดเก็บภาษีอากรควรสร้างประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ภาษีอากรส่วนใหญ่ทํา
ให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและไม่เป็นกลาง ดังน้ันการปฏิรูปภาษีอากร ควรที่จะเน้นการทําให้เกิดการ
สูญเปล่าทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด และสร้างความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดว่าสร้างความ
เป็นกลางทางเศรษฐกิจ โดยมีจัดเก็บในอัตราเดียวร้อยละ 7 แต่ในทางปฏิบัติ มีสินค้าและบริการจํานวนมากที่
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การศึกษาและการรักษาพยาบาล การยกเว้นเหล่าน้ีมีเหตุผลเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งอาจจะจริงในทศวรรษที่ 2530 เน่ืองจากการบริการการศึกษาและการสาธารณสุข
เป็นการบริการท่ีไม่ฟรี และคนยากจนต้องมีส่วนร่วมในรายจ่ายเหล่าน้ี แต่ในทศวรรษที่ 2550 ที่การบริการ
เหล่าน้ีฟรีสําหรับผู้มีรายได้น้อย การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยไม่มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมกับสินค้าและ
บริการบางประเภท จะสร้างความเป็นธรรมเพ่ิมขึ้น 

ประการที่สี่ การจัดเก็บภาษีอากรควรทําให้การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ความเป็นธรรมของ
ระบบภาษีอากรควรสร้างความเป็นธรรมตามแนวต้ัง (vertical equity) หรือสร้างระบบภาษีที่มีความก้าวหน้า 
ซึ่งหมายความว่า ผู้มีรายได้น้อยควรเสียภาษีในอัตราตํ่า และผู้มีรายได้สูงควรเสียภาษีในอัตราสูง ความ
แตกต่างของอัตราภาษีของกลุ่มมีรายได้สูงและกลุ่มมีรายได้ตํ่าก็สําคัญ งานวิจัยช้ินน้ีพบว่าความแตกต่างของ
อัตราภาระภาษีในระดับภาครัฐบาลหรือทั้งระบบ มีเพียงร้อยละ 5-9 ในปี 2552 ซึ่งจัดว่าตํ่าเกินไป ดังน้ันการ
จัดเก็บภาษีที่มีความก้าวหน้าพอสมควรมีความจําเป็นเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ี
เป็นประเภทภาษีที่ลดความเหลื่อมล้ําได้มากที่สุด ความแตกต่างของอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 27 โดยอัตราสูงสุด
ที่ร้อยละ 37 และอัตราตํ่าสุดที่ร้อยละ 10 
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ทั้ง 4 ประการข้างต้นเป็นวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่อยากให้เห็นในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีอากร ใน
ภาพย่อยหรือแต่ละประเภทภาษี เราใช้เกณฑ์ในการพิจารณาภาษีอากร ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของแต่ละประเภท
ของภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ดังน้ี ประการแรก ภาษีอากรควรมีความเข้าใจง่าย ซึ่งหมายถึงมี
กฎหมายภาษีที่เข้าใจง่ายสําหรับผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษี เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการภาษีและต้นทุน
ในการให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ประการที่สองและประการที่สามคือประสิทธิภาพของภาษีอากรและ
ความเป็นธรรมของภาษีอากรซึ่งเหมือนกับวัตถุประสงค์ข้อที่สามและข้อที่สี่ข้างต้น ความแตกต่างคือ
วัตถุประสงค์จะมองในระดับมหภาคแต่เกณฑ์จะมองในระดับจุลภาพหรือรายประเภทภาษี 

เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีศึกษากระจายภาระภาษีและความเหลื่อมล้ําของระบบภาษีอากรแต่ละ
ประเภทและท้ังระบบ ส่วนที่เหลือจะเป็นการเสนอแนะเพ่ือปฏิรูประบบภาษีอากร ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น 
และความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง รวมท้ังช้ีให้เห็นเกณฑ์ประสิทธิภาพและเกณฑ์ความเป็นธรรมอาจไม่สามารถ
บรรลุได้พร้อมกัน และวัตถุประสงค์ทางการคลัง 4 ประการอาจไม่สามารถบรรลุได้พร้อมกันเช่นกัน ใน
ความเห็นของผู้วิจัย การจัดเก็บภาษีอากรควรเน้นวัตถุประสงค์การมีเสถียรภาพทางการคลัง โดยภาครัฐควร
จัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย ถึงอย่างไรก็ตาม หากภาษีอากรบรรลุเป้าหมายลดความเหล่ือมล้ําในสังคม
ได้ด้วย และมีการจัดเก็บที่เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจตํ่าที่สุดก็จะวิเศษสุด  ข้อเสนอแนะจําแนกตามการ
ผลักภาระภาษี ได้แก่ภาษีทางอ้อม รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี และภาษีทางตรง 

 
ภาษีทางอ้อมและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 
ภาษีทางอ้อม รวมท้ังรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งจัดว่าเป็นภาษีทางอ้อมชนิดหน่ึง เป็นภาษีที่ผลักภาระให้

ผู้บริโภคได้ง่าย อีกนัยหน่ึง ภาษีทางอ้อมคือภาษีการบริโภค (consumption tax) เน่ืองจากผู้มีรายได้น้อย
บริโภคสินค้าและบริการในสัดส่วนต่อรายได้ที่มากกว่าผู้มีรายได้สูง ดังน้ัน ภาษีทางอ้อมมีแนวโน้มมีลักษณะ
ถดถอย และทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังภาษี ดังน้ันการปฏิรูประบบภาษี
ทางอ้อมควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ น้ันคือ ภาษีทางอ้อมควรช่วยสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 
โดยเป็นรายได้หลักของรัฐ และภาษีทางอ้อมควรใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ภาครัฐต้องช่ังนํ้าหนัก
ว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการข้างต้น ข้อเสนอสามารถแบ่งเป็นทั้งหมด 7 ประการ เพ่ือเป้าหมายลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมทั้งหาความสมดุลกับการมีเสถียรภาพทางการคลังและการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 
มีดังน้ี 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิมควรเป็นภาษีการขายทั่วไป (general sales tax) ที่เก็บจากสินค้าและบริการทุก
ประเภทในอัตราเดียว ซึ่งในปัจจุบันร้อยละ 7 โดยมีการยกเว้นประเภทสินค้าและบริการให้น้อยที่สุด เช่นควร
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริการการศึกษา การบริการทางการแพทย์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยไม่มีข้อยกเว้นจะสร้างความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (economic neutrality) แต่การจัดเก็บ
ภาษีในอัตราเท่ากันไม่ใช่เป็นการลดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจได้มากที่สุด เน่ืองจากสินค้าที่มีความยืดหยุ่น
มาก เช่นสินค้าฟุ่มเฟือย การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจะมีการเพ่ิมขึ้นของการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจมาก และ
สินค้าที่มีความยืดหยุ่นน้อย เช่นอาหารสดที่ได้รับการยกเว้นภาษีในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจะมีการ
เพ่ิมขึ้นของการสูญเปล่าเศรษฐกิจน้อยหากมีการจัดเก็บ ดังน้ันภาครัฐต้องช่ังนํ้าหนักระหว่างความเป็นกลาง
ทางเศรษฐกิจและการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 

2. รัฐบาลควรปรับเพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 เพ่ือสร้างเถียรภาพทางการ
คลังระยะยาว โดยเพ่ิมรายได้ให้แก่ภาครัฐ ถึงแม้การเพ่ิมขึ้นอัตราภาษีจะทําให้ความเหล่ือมล้ําเพ่ิมขึ้น แต่
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เน่ืองจากรัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 
20 ในปี 2556 ทําให้สูญเสียรายได้ค่อนข้างมาก การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือทดแทนรายได้ที่หายไป 
สามารถกระทําได้ง่าย เน่ืองจากรัฐบาลได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 543) ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ศ. 2555 เพ่ือขยายกําหนดเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อัตราร้อยละ 7 ของราคาสินค้าหรือค่าบริการออกไปอีกสองปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เพียงรัฐบาลในปี 
2557 ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเหลือร้อยละ 7 ซึ่งทุกรัฐบาลทําจนประเพณีต้ังแต่
รัฐบาล พณ. ชวน หลีกภัย ในปี 2542 เป็นต้นมา ภาษีมูลค่าเพ่ิมจะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 10 ทันที 

3. ภาษีสรรพสามิตควรใช้เป็นภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยการควบคุมการบริโภคของ
บางสินค้า เช่นบุหรี่ สุรา รถยนต์ และน้ํามัน ซึ่งก่อให้เกิดผลลบภายนอก (negative externality) ต่อระบบ
เศรษฐกิจ เช่นภาษีนํ้ามันและภาษีรถยนต์เป็นภาษีสิ่งแวดล้อมชนิดหน่ึง ดังน้ันการเก็บภาษีนํ้ามันเป็นการเก็บ
ภาษีเพ่ือลดปัญหาผลลบภายนอกทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากมลพิษจากการใช้นํ้ามันและเช่ือเพลิงอ่ืนๆ 
การใช้นโยบายประชานิยมโดยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในครึ่งหลังทศวรรษที่ 2540 เป็นต้นมา เช่น การคืนภาษี
สรรพสามิตสําหรับรถคันแรก การลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเบนซิน และการตรึงราคานํ้ามันดีเซลที่ระดับให้ตํ่า
กว่าราคา 30 บาท โดยลดหรือยกเว้นการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันและภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซล เป็นสิ่ง
ไม่สมควรเป็นนโยบายรัฐบาล เน่ืองจากภาครัฐบิดเบือนการบริโภคนํ้ามันเช้ือเพลิงของประชาชน และส่งเสริม
ให้ใช้นํ้ามันเช่ือเพลิงมากเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากงานวิจัย
ฉบับน้ี พบว่า ภาษีนํ้ามันและภาษีรถยนต์เป็นภาษีที่มีลักษณะก้าวหน้า ซึ่งแตกต่างกับภาษีสุราและภาษีบุหรี่
มากที่มีลักษณะถดถอยน้อย ดังน้ันเพ่ือไม่ให้ภาษีอ้อมสร้างความเหลื่อมล้ําให้มากขึ้น ควรปรับภาษีสรรพสามิต
นํ้ามันและภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งรายได้รัฐและลดความเหลื่อมล้ําของรายได้ รวมทั้งลด
ผลภายนอกเป็นลบต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

4. ภาครัฐควรพิจารณาภาษีสรรพสามิต กับสินค้าเฉพาะอย่างที่ผู้มีรายได้สูงบริโภคในสัดส่วนที่สูง เช่น 
ภาษีรถยนต์และภาษีนํ้ามัน นอกเหนือมีลักษณะเป็นภาษีสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสินค้าที่บริโภคโดยผู้มีรายได้
สูงในสัดส่วนที่สูง เช่นในปี 2552 กลุ่มรายได้สูงสุดมีรายจ่ายค่านํ้ามันและบํารุงยานพาหนะ และรายจ่ายค่าซื้อ
ยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 43.4 ของรายจ่ายแต่ละหมวด ตามลําดับ หมวดสินค้าอ่ืนที่ภาครัฐควร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นสินค้าและบริการที่บริโภคโดยผู้มีรายได้สูง ได้แก่ หมวดเสื้อผ้า
และรองเท้า เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ค่าเดินทาง ค่าประกันและดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายบันเทิง และ
ค่าใช้จ่ายสื่อสาร เน่ืองจากกลุ่มมีรายได้สูงสุดบริโภคคิดเป็นร้อยละ 39.1, 35.6, 42.7, 41.6 และ 33.3 และ 
32.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3ผ.) เป็นที่น่าเสียดาย ภาครัฐเคยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตการโทรคมนาคมต้ังแต่ปี 
2546-2551 และได้ยกเลิกไปในสมัย พณ. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง ในปี 2549 รัฐบาลกลางจัดเก็บภาษีสรรพสามิตการโทรคมนาคมได้สูงถึง 15,523 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 1.0 ของรายได้รัฐบาลกลาง ดังน้ันการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอ่ืนๆที่จัดเก็บกับสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น 
ภาษีการโทรคมนาคม จะทําให้ระบบภาษีมีความก้าวหน้าขึ้นและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

5. รัฐสภาควรผ่านร่างพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีควรอนุมัติภาษีสิ่งแวดล้อม
อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดผลลบภายนอกท่ีเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
อากาศ เสียง และนํ้า และเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของประชาชน กรม
สรรพสามิตจะเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นผู้ออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโรงงานที่ปล่อยนําเสียและควบคุม
มลพิษด้านอากาศ ภาษีสิ่งแวดล้อมจะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญในอนาคต เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
ระยะยาว 
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6. ถึงแม้ภาษีศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นอากรขาออกและอากรขาเข้าจะมีบทบาทในการเป็นแหล่งรายได้
ลดลง การยกเลิกหรือลดอากรขาเข้าเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรดําเนินการ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว และสามารถแข่งขันด้านภาษี (tax competition) กับประเทศที่เน้นการส่งออกอ่ืนๆ (Export-led 
countries) โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉลียงใต้ 

7. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งควรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 39 และมาตรา 66 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งตีความรัฐวิสาหกิจว่าไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังน้ันจึงไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจควรเสียภาษีทุกประเภทเหมือนนิติบุคคลทั่วไป รวมท้ังภาษีอ่ืนๆ ที่ได้รับกายกเว้น 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้รัฐบาลกลางและลดความเหล่ือมล้ํา อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การของรัฐให้เทียบเท่า
กับองค์กรธุรกิจ จากการศึกษาของการแปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ในปี 2545 พบว่า รายได้นําส่งรวมเป็นรายได้แผ่นดินเพ่ิมขึ้น หลังการแปลงสภาพเป็นนิติ
บุคคล เน่ืองจากบริษัทจําเป็นต้องจําหน่ายเงินปันผลให้กับภาครัฐในฐานะภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นและยังต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับภาครัฐ (จีรวัฒน์ หงสกุล, 2550) 

 
ภาษีทางตรง 
ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่ผลักภาระให้ผู้อ่ืนได้ยาก โดยเจ้าของรายได้และเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับภาระ

ภาษีที่เกิดขึ้นจริง ภาษีทางตรงส่วนใหญ่จัดเก็บจากภาษีเงินได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้
นิติบุคคล และภาษีทรัพย์สินหรือภาษีทุน ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ ข้อดีของการ
จัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีทรัพย์สินคือภาษีเหล่าน้ีมีลักษณะก้าวหน้า และลดความเหลื่อมล้ํา จากการวิจัยน้ี 
พบว่า ในปี 2552 ภาษีทางตรงเหล่าน้ีนทั้งหมดทําให้สัมประสิทธ์ิความไม่เท่าเทียมกันลดลงจาก 0.490 เป็น 
0.463 เป็นการลดลงถึงร้อยละ 5.4 ในกรณีฐาน อย่างไรก็ตาม ภาษีทางตรงในประเทศไทยยังมีส่วนช่วยลด
ความเหลื่อมล้ําน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอเก่ียวกับภาษีทางตรงทั้งหมด 8 ประการ ซึ่งมีดังน้ี 

1.  ถึงแม้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นประเภทภาษีที่มีลักษณะก้าวหน้าที่สุด ลดความเหลื่อมล้ํามาก
ที่สุด แต่จํานวนผู้เสียภาษีน้ันน้อยมาก คิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของแรงงานในประเทศไทยทั้งหมด จากแรงงาน 
37 ล้านคน มีเพียง 2 ล้านคนเท่าน้ันที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมีผู้เสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 
มีเพียง 50,000 คน ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีร้อยละ 50 ของรยได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด ทําให้ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ค่อนข้างน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของรายได้รัฐเท่าน้ัน ดังน้ันภาครัฐควรหาวิธี
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมขึ้น โดยขยายจํานวนผู้เสียภาษีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากแรงงานนอกระบบ 
ซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทย เช่น การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้สําหรับผู้ประกอบการนอก
ระบบ และหาวิธีจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงนอกระบบ โดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ได้ใช้นํ้าพักนํ้าแรง (Unearned 
Income) 

2.  ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรมีการลดหย่อนภาษีให้น้อยที่สุด โดยมีการให้หักค่าใช้จ่ายและ
ค่าลดหย่อนที่เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการหารายได้เท่าน้ัน เพ่ือให้ระบบภาษีมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น และ
ความเหลื่อมล้ําลดลง ดังน้ันจึงเสนอให้ยกเลิกค่าลดหย่อนเงินออมระยะยาว เช่นเงินออมในบริษัทประกันชีวิต 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เน่ืองจากผู้มีรายได้สูงจะได้ประโยชน์ทางภาษีใน
สัดส่วนที่มากกว่าผู้มีรายได้น้อย 

3.  ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ควรมีข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้กับรายได้บางประเภท 
หรือมีก็ให้น้อยที่สุด เพ่ือความเป็นธรรมตามแนวนอนและความเป็นธรรมตามแนวต้ัง เงินได้จากการออมระยะ
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ยาวเมื่อไถ่ถอน เช่น เงินต้นและผลตอบแทนควรเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า (ในกรณีให้หักค่าลดหย่อนเงินออม
ระยะยาว) และควรยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีดอกเบ้ียบางประเภท และควรยกเลิกการให้ทางเลือกการ
เสียภาษีดอกเบ้ียร้อยละ 15 โดยออกกฎหมายให้นํารายได้ดอกเบ้ียมารวมกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือเสีย
ภาษีในอัตราก้าวหน้าเท่าน้ัน รวมท้ังควรนําภาษีกําไรจากทุน (Capital Gains Tax) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
เช่น ควรจัดเก็บภาษีกําไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และควรจัดเก็บภาษีกําไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์โดยใช้ราคาขาย ซึ่งอาจเป็นราคาที่ซื้อขายจริงหรือราคาประเมินที่ดิน หักออกจากต้นทุนที่ดินที่
แท้จริง การจัดเก็บรายได้จากแหล่งดอกเบ้ียและผลตอบแทนอื่นๆ อย่างจริงจังซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ
ของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทําให้การกระจายรายได้ดีขึ้นและจะเก็บรายได้จากฐานเงินได้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งจะสามารถเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้มีรายได้สูงนอกระบบได้มากขึ้น 

4.  อัตราภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคลและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดควรอยู่ในอัตราเท่ากัน 
เพ่ือสร้างความเป็นกลางระหว่างการเลือกประกอบการในรูปบุคคลธรรมดาและในรูปนิติบุคคลธรรมดา การลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ปี 2556 ตาม
นโยบายหาเสียงของรัฐบาล อาจมีความจําเป็นเพ่ือแข่งขันภาษี (tax competition) กับประเทศอ่ืนๆ 
เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวันออกมีอัตราตํ่ากว่าร้อยละ 30 เป็นการส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 น้ันตํ่าเกินไป เน่ืองจากมีเพียงประเทศสิงคโปร์เท่าน้ันที่มีอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลตํ่ามากเพียงร้อยละ 17 และประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ใช้อัตราร้อยละ 
25, 25, 28 และ 30 ตามลําดับ ดังน้ัน อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลควรกําหนดตํ่าสุดที่อัตราร้อยละ 25 และภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาควรลดอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 25 เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเพ่ิมขึ้นของความเหลื่อม
ล้ํากับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากร 

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีเงินได้ที่มีลักษณะก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ําในระบบเศรษฐกิจ 
และเป็นแหล่งรายได้สูงสุดในปี 2554 มีมูลค่ามากกว่าภาษีมูลค่าเพ่ิมสุทธิที่เป็นรายได้รัฐบาลกลางเสียอีก การ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือเพียงร้อยละ 20 จะทําให้รายได้รัฐลดลงระยะยาว ดังน้ันเพ่ือให้รายได้จาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่มีผลกระทบกับฐานะการคลัง ภาครัฐควรยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไม่เพียงจะสามารถระดมรายได้รัฐบาลกลางเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่บิดเบือน
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างกิจการที่ได้การส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ในปี 2554 ประมาณร้อยละ 13.6 ของรายรับของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (วริทธ์ิ คัมภีพันธ์ 2555) หากมีการยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจะทําให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ลดลงมากในระยะยาว และเป็นการลดความเหลื่อมล้ํา
ได้ดีกว่าการเพ่ิมอัตราภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้รายได้เท่ากัน 

6. ภาครัฐควรเน้นการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน ทั้งน้ีเพราะว่า 
ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดจัดเก็บจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rochananonda, 2006) แต่ขนาดนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนมีขนาดใหญ่
กว่าถึงอย่างน้อย 5 เท่า ในปี 2550 บริษัทจํากัดที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าทุนประมาณ 50 
ล้านล้านบาท (Aemkulwat 2008)  ในขณะในปี 2555 บริษัทมหาชนมีมูลค่าทุนสูงถึง 10  ล้านล้านบาท 
ดังน้ัน ภาครัฐควรเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทจํากัดโดยทั่วไป 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

7. ภาครัฐควรยกเลิกภาษีทรัพย์สินที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีบํารุงท้องที่และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้แทนโดยเร่งด่วน ปัญหาภาษีทรัพย์สินในปัจจุบัน ได้แก่ 
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การไม่ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท การใช้ราคาปานกลางในปี 2521-24 ในการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องที่ และการสามารถใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี ทําให้มีการจัดเก็บรายได้จากภาษี
ทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภทได้น้อยมาก ทรัพย์สินหมายถึงการสะสมของเงินออมและผลตอบแทนที่เกิดขึ้น 
เน่ืองจากผู้มีรายได้สูงจะมีทรัพย์สินมากกว่าผู้มีรายได้น้อย การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินจะลดความเหล่ือมล้ําใน
สังคม ในงานวิจัยน้ีพบว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดินทําให้สัมประสิทธ์ิความไม่เท่าเทียมกันลดลงทั้ง 3 ปีที่ศึกษา 
คณะกรรมการจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังน้ี ให้เก็บ
อัตราภาษีสูงสุดสําหรับที่ดินการเกษตรในร้อยละ 0.05 อัตราภาษีสูงสุดสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่
อาศัยในร้อยละ 0.10 (residential property tax) และอัตราภาษีสูงสุดสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
และใช้ในเชิงพาณิชย์ 0.50 (commercial property tax) (กรกัญญา เตชะรุ่งนิรันดร์ 2547) การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีข้อยกเว้นน้อยที่สุด หรือไม่มีข้อยกเว้นเลย ควรรีบดําเนินการให้เป็นวาระเร่งด่วน
ที่สุดของรัฐบาล การจัดเก็บภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นรายได้หลักของท้องถิ่น 
และเมื่อรวมกับรายได้อ่ืนๆ ของท้องถิ่นแล้ว เพียงพอเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายของท้องถิ่น โดยไม่ต้องพ่ึงเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา     

8. เน่ืองจากกลุ่มรายได้สูงสุดร้อยละ 10 เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รวมสูงถึงร้อยละ 
43.35 ของทรัพย์สินทั้งหมด และกลุ่มรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 10 เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพียง
ร้อยละ 1.34 (วรมงคล ยศะทัตต์ 2555) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาครัฐควรพิจารณานําภาษีมรดกมาใช้ในประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง ซึ่งควรจัดเก็บจากกอง
มรดก (Estate Taxes) การรับมรดกจากผู้รับมรดก (inheritance taxes) การให้โดยเสน่หา (Gift Taxes) ใน
ปี 2479 ได้มีการตราพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 และได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
มรดกในปี 2487 
 ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทในภาพรวมมีดังน้ี ภาครัฐควรจัดเก็บภาษีทางอ้อมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ เช่น ควรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือสร้างความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
โดยจัดเก็บกับสินค้าและบริการทุกชนิดในอัตราเดียวกัน ควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหรือภาษีการขายเฉพาะ
อย่างในอัตราที่สูงและเหมาะสม เพ่ือลดผลลบภายนอกหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า
เฉพาะอย่าง เช่น นํ้ามัน และบุหรี่ และลดความเหลื่อมล้ําโดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกับสินค้าและบริการที่ผู้มี
รายได้สูงบริโภคในสัดส่วนที่สูง เช่น รถยนต์ และการเดินทาง แต่ต้องช่ังนํ้าหนักระหว่างการสร้างความเท่า
เทียมกันเพ่ิมขึ้นกับการเพ่ิมขึ้นของการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ ภาครัฐควรจัดเก็บภาษีทางตรง ไม่ว่าจะเป็นภาษี
เงินได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราสูงสุดเท่ากันและมีการยกเว้นเงินได้และ
ให้หักค่าลดหย่อนน้อยที่สุด หรือจะเป็นภาษีทรัพย์สิน เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดก ในอัตรา
ที่สูงเพียงพอ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น โดยมีเป้าหมายไม่ต้องพ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 
การจัดเก็บภาษีทางตรงในอัตราที่เหมาะสมและมีฐานภาษีที่กว้างจะสามารถสร้างความเป็นธรรมตามแนวนอน
และความเป็นธรรมตามแนวต้ัง อีกทั้งยังลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้  

ภาครัฐควรใช้นโยบายภาษีเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการคลังระยะยาว หากเป็นไปได้ควรที่จะจัดเก็บ
ภาษีที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด และควรจัดเก็บภาษีอากรที่มีลักษณะก้าวหน้า เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม การใช้นโยบายภาษีเพ่ือเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้นและการลด
ค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านภาษี (tax expenditure) เป็นนโยบายที่ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยในสหัสวรรษน้ี หาก
ภาครัฐต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภาครัฐความใช้นโยบายรายจ่าย เช่น การศึกษาฟรี และการ
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รักษาพยาบาลฟรี รวมทั้งเงินโอนโดยตรงให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น แทนที่
จะใช้นโยบายยกเว้นหรือลดภาษีอากรเฉพาะกิจ (ad hoc tax reduction or exemption) 
 


