
 

 

บทที่ 2 

ความหมายวิวัฒนาการ และทฤษฎีของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีของธรุกิจ 
การค้าทองค าและทฤษฎีราคาทองค า 

 การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทยในทุก ๆ ธุรกิจนั้นมีการเร่ิมต๎นจัดเก็บ ภาษีอากรมาช๎า
นานแล๎วนับแตํประเทศไทยได๎จัดให๎มีการปกครองประเทศโดยการจัดโครงสร๎างเป็นรูปแบบรัฐ ขึ้น 
เน่ืองมาจากเมื่อประเทศมีจํานวนประชากร เพิ่มมากจึงเร่ิมมีการติดตํอค๎าขาย  ทั้งในรูปแบบการ นํา
สินค๎าเข๎ามาขายรวมทั้งสํงสินค๎าออกไปจําหนํายยังประเทศอื่น จนทําให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจได๎
คํอยๆกํอตัวขึ้นอยํางซับซ๎อน ขึ้นเร่ือย  ๆ ทําให๎ระบบการจัดเก็บภาษีนับจากอดีตจนกร ะทั่งถึง
ปัจจุบันได๎มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธุรกิจ สําหรับกรณีของการค๎าทองคํา จาก
เดิมในอดีต ทองคํา เคยก็เป็นเพียงสินค๎าชนิดหน่ึงที่ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปมา ตามรูปแบบ
การค๎าธรรมดา จนกระทั่งในปัจจุบัน  ทองคําเป็นสิ่งที่ ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคอยํ างสูงทั้งใน
รูปแบบซื้อหาเป็นเคร่ืองประดับ หรือซื้อเก็บรักษาเพื่อเก็งกําไรทางธุรกิจ จากการศึกษาก็จะพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในหมวดการประกอบธุรกิจการค๎าทองคํา ที่มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย  ๆ ควบคูํไปกับการจัดเก็บภาษีในหมวดสินค๎าชนิดอ่ืนแตํมีลักษณะที่ แปลก
แตกตํางออกไป เนื่องจากตัวคุณคําของทองคําที่มีอยูํในนั่นเอง 

ความหมาย ลักษณะแนวคิดและเก่ียวกับทองค า 

 1. ค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ร๎านค๎าทองรูปพรรณ หมายความถึง สถานที่ประกอบการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
ทองรูปพรรณ ตามที่กําหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ 
 ทองรูปพรรณ หมายความถึง ทองคําแทํงที่มีการแปรรูปโดยใช๎กรรมวิธี กระบวนการและ
ขั้นตอนการผลิต ที่มีความละเอียดซับซ๎อนขึ้นอยูํกับลวดลายทองรูปพรรณที่ทําการผลิต 
 ทองคํา หมายความถึง ทองคําแทํงหรือทองรูปพรรณที่มีไว๎เพื่อจําหนําย ซึ่งมีสํวนผสม
ของทองคําไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของทองคําบริสุทธิ์ 
 คํากําเหน็จ หมายความถึง คําแรง คําฝีมือของชํางทองที่ได๎ทําการบวกเพิ่มเข๎าไปกับราคา
ทองรูปพรรณตามน้ําหนักและลวดลายความยากงํายของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น 
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับทองค า 
 ทองคําเป็นโลหะชนิดเดียวที่มีคําสูงสุด มีคุณสมบัติพิเศษ คือแม๎จะเข๎าไปผสมในเนื้อ
โลหะใดก็ตามจะสามารถแสดงคุณสมบัติของตนเองใ ห๎ชัดขึ้นได๎ตามปริมาณและสํวนผสา นที่สกัด
หลอมแยกออกมาจากโลหะอ่ืนได๎อีกด๎วย คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือ ทองคําโลหะจะมี
ความมั่นคง หรือคงอยูํในตัวเองตลอดจนมีกรรมวิธีในการทําให๎เป็นทองคําบริสุทธิ์มีความซับซ๎อน
เป็นอยํางมาก จึงทําให๎ทองคําเป็นโลหะที่มีคําและหายากลักษณะของทองคํามีคุณสมบัติภายนอกที่
มีความเป็นประการเงางามจึงทําให๎ทองคําเป็นที่หมา ยปองของมนุษย์มานานนับเป็นพัน  ๆ ปี โดยมี
การนํามาตีมูลคําสําหรับการแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศและใช๎เป็นวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับวงการ
เคร่ืองประดับซึ่งสํวนใหญํจะใช๎ทองคํามาเป็นสํวนประกอบในการผลิตเคร่ืองประ ดับเชํน สร๎อยคอ 
สร๎อยข๎อมือ กําไ ล แหวน เป็นต๎นโดยมีการนําทองคําไปผสมกับโลหะชนิดอ่ืน  ๆ เชํนเงิน ทองแดง 
ปรอท ตะกั่ว เพื่อให๎มีความแข็งแรงไมํอํอนนุํมเกินไปเพื่อสะดวกตํอการประดิษฐ์ขึ้นเป็นชิ้นงาน 
โดยทองคําที่พบในธร รมชาติจําแนกเป็น 3 ประเภทได๎แกํ ทองเม็ดทราย ทองคําทราย และทองคํา
ภูเขา กรรมวิธีทางเคมีที่ใช๎ในการแยกทองคําให๎บริสุทธิ์นั้นทําได๎โดยการนําแรํทองคํามาบดให๎
ละเอียดแล๎วนํามาเติมสารละลายโซเดียมไซยาไนด์และพํนด๎วยแก๏สออกซิเจนจากนั้นจึงเติมผง
โลหะสังกะสีลงไป ด๎วยกรรมวิธีนี้ จะได๎โลหะทองคําที่บริสุทธิ์ ทองคําบริสุทธิ์ที่ได๎จะมีสีเหลือง
อรําม ไมํเป็นสนิม ไมํละลายในกรดทั่วไป แตํสารละลายได๎ในกรดกัดทอง (Aqua regia) มีการใช๎ทํา
คําทําเป็นเคร่ืองประดับและใช๎ในงานศิลปกรรมนั้นมีสํวนแบํงตลาดมากที่สุดของปริมาณทองคําที่
ใช๎กันอยูํ และเนื่องจากทอง คําที่มีความบริสุทธิ์ ร๎อยละ  100 นั้นมีความอํอนนุํมจึงไมํเหมาะที่จะ
นํามาใช๎ในการนําทองรูปพรรณ ดังนั้นจึงต๎องทําเป็นโลหะอัลลอยด์ (Alloy) โดยการนําทองคํามา
ผสมกับโลหะอ่ืน ๆ เพื่อให๎ได๎ทองคําที่มีความแข๎งตามความต๎องการเชํน ผสมทองแดง สังกะสี และ
นิกเกิล เพื่อให๎ได๎อัตรา สํวนของปริมาณทองคําและโลหะตําง  ๆ ที่ผสมลงไปเพื่อทําเป็นโลหะอัล
ลอยด์นั้นจะมีผลตํอคุณสมบัติของทําคํา การเตรียมอัลลอยด์ของทองคําทําให๎ได๎ทองคําที่มี
คุณสมบัติตามความต๎องการเพื่อการนําไปใช๎ประโยชน์ตําง  ๆ ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎ความบริสุทธิ์ของ
ทองคําลดลง ดังนั้นการซื้อขายทอง คํารูปพรรณจึงต๎องแจ๎ง ถึงความบริสุทธิ์ของทองคํา ตามหลัก
สากลของการค๎าเคร่ืองประดับและอัญมณีจะใช๎หนํวยกะรัต (Karat: K) เพื่อบอกความบริสุทธิ์ของ
ทองคํา โดยทองคําที่ขายในท๎องตลาดจําแนกความบริสุทธิ์เป็นทอง 24K 23K 22K 18K 14K 9K 
และ 8K สํวนทองคํา 24K เป็นทองคําที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด สําหรับวิธีที่ใช๎ในการทดสอบความ
บริสุทธิ์ของทําคําสามารถทําได๎ 2 วิธี คือ การทดสอบโดยใช๎วิธีการทดสอบโดยการสัมผัส 
(Touchstone teating) ซึ่งวิธีนี้ต๎องอาศัยความชํานาญของผู๎ทดสอบเพื่อบอกปริมาณของทองคําที่มี
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อยูํในทองรูปพรรณอยํางครําว  ๆ และใช๎ทฤษฎี การทดสอบโดยใช๎เบ๎าหลอม (Cupellation method 
fire assay) วิธีนี้เป็นการทดสอบโดยใช๎เทคนิคทางเคมีซึ่งสามารถบอกปริมาณของทองคําได๎อยําง
แมํนยํา แตํมีความยุํงยากของการทดสอบมากกวําวิธีแรก เนื่องจากทองคําเป็นโลหะที่มีราคาแพง 
และนิยมนํามาใช๎กันมากในทุกหนํวยของธุรกิจ ทางด๎ านการค๎าทองคําจึงได๎มีการคิดกําหนด
มาตรฐานของทองคําไว๎แยกเป็นประเภทโลหะทองคําออกได๎เป็น 3 ประเภทดังนี้  (วีระชาต์ บันลือ-
สมบัติกุล, 250, หน๎า12) 
 1. โลหะทองคําบริสุทธิ์ หมายความถึง โลหะทองคําทีมีเนื้อโลหะอื่น  ๆ เจือปนไมํเกิน
ร๎อยละ 0.01  
 2. ทองรูปพรรณ หมายความถึง  วัสดุรูปรํางตําง  ๆ ที่นําทองคํามาใช๎ทําเป็นวัสดุชนิดนั้น
หรือนําทองคํามาผสมทําเป็นวัสดุชนิดนั้น ซึ่งสํวนใหญํใช๎ทําเป็นเคร่ืองประดับ 
 3. โลหะทองคําผสม หมายความถึงโลหะที่ผสมระวํางทองคํา กับโลหะอื่น ๆ  เชํน พา
ลาเดียม นิกเกิล เงิน ทองแดง หรือโลหะชนิดอ่ืน ๆ 

 3. คุณสมบัติของทองค า 
 ทองคําคือธาตุทางเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์คือ AU มีลักษณะแวววาว
อยูํเสมอ ทองคําไมํทํา ปฏิกิริยา กับออกซิเจน ดังน้ันเมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองคํา จะไมํหมอง
และไมํเกิดสนิม มีความอํอนตัวมากที่สุดอีกด๎วย ถ๎าหากมีการนําทองคําเพียง 2 บาท จะสามารถยืด
ออกเป็นเส๎นลวดได๎ยาวถึง 8 กิโลเมตร หรืออาจตีเป็นแผํนบาง  ๆ ได๎ถึง 100 ตารางฟุต นอกจากนั้น
ทองคํายังเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุด มนุษย์ร๎ูจักทองคํามานานนับ 6,000 ปี ทองคําจึงเป็นความหมาย
แหํงความมั่งคั่ง ทองคํามีจุดหลอมเหลว 1064 และจุดเดือดอยูํที่ 2970 องศาเซลเซียส เป็ นโลหะที่มี
คําความเหนียว และความสามารถในการขึ้นรูป คือจะยืดขยาย หรือเมื่อถูกตีหรือรีดในทุกทิศทาง 
โดยไมํเกิดการปริแตกได๎สูงสุด ทองคําบริสุทธิ์หนัก 1 ออนซ์ สามารถดึงเป็นเส๎นลวดได๎ยายถึง 80 
กิโลเมตร ถ๎าตีเป็นแผํนจะได๎แผํนที่บางเกินกวํา 1/300,000 นิ้ว สํวนความกว๎ างจะได๎ถึง 9 ตาราง
เมตร 
 ในระบบสากลเมื่อมีการซื้อขายทองคํา จะซื้อกันโดยมีหนํวยเป็นออนซ์  (Ounce) โดย
น้ําหนักเป็นออนซ์คิดเทียบเป็นกรัม คือ  1ออนซ์ (Ounc, troy) = 31.1 กรัม ในประเทศไทยการซื้อ
ขายทองคําตามร๎านค๎าทองคําทั่วไป จะคิดน้ําหนักตั้งแตํสลึงจนถึงหนึ่งบาท ซึ่ง สามารถเทียบ
น้ําหนักเป็นกรัมโดยทองรูปพรรณหนัก 1 บาท มีน้ําหนักสุทธิ เทํากับ 15.16 กรัม และทองรูปพรรณ
หนัก 1 สลึง มีน้ําหนักเทํากับ 3.79 กรัม 
 การแปลงน้ําหนักทองคําใช๎หลักเกณฑ์ดังนี้ 



11 

 

 ทองคํามีความบริสุทธิ์ ร๎อยละ  96.50 (มาตรฐานของไทยโดยสมาคมผู๎ค๎าทองคํากําหนด ) 
ทองคํารูปพรรณ น้ําหนัก 1 บาท เทํากับ 15.16 กรัม 
 ทองคําแทํง น้ําหนัก 1 บทเทํากับ 15.224 กรัม 
 ทองคํา 1 กิโลกรัม เทํากับ 32.1508 ออนซ์ 
 ทองคํา 1 ออนซ์ เทํากับ 31.1040 กรัม 
 ทองคําบริสุทธิ์เทากับร๎อยละ 99.99 

วิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากรในประเทศไทย 

 กฎหมายภาษีอากรของประเทศไท ยไมํปรากฏ หลักฐานแนํชัดวําได๎เร่ิมมีตั้งแตํเมื่อใด 
ตํอมาได๎ค๎นพบหลักศิลาจารึกในสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราชแหํงกรุงสุโขทัย จึงได๎ทราบวําใน
สมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราชไมํมีการเก็บภาษีอากร แตํจากหลักฐานดังกลําวทําให๎นัก
ประวัติศาสตร์กฎหมายตั้งข๎อสันนิษฐานวํากํอนสมัยพํอ ขุนรามคําแหงมหาราชคงจะมีการเก็บภาษี
อากรกันมาแล๎ว แตํเพิ่งจะมายกเลิกในสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราช ทั้งนี้อาจเนื่องจากเศรษฐกิจ
ของบ๎านเมืองในสมัยนั้นรํุงเรืองดีจนเจ๎าเมืองไมํจําเป็นต๎องอาศัยรายได๎จากการเก็บภาษีอากรมาทํานุ
บํารุงบ๎านเมือง (จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์, 2524, หน๎า 1) 
 การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกํอนมี 4 ชนิดด๎วยกันคือ (ป๋วย อึ๊งภากรณ,์ 2549, หน๎า 1-10) 
 1) สํวย หมายถึง เคร่ืองราชบรรณาการที่ประเทศราชสํงมาให๎ตามกําหนด นอกจากนี้สํวย
ยังหมายความรวมถึงสิ่งของที่บุคคลบางจําพวกสํงให๎รัฐแทนการใช๎แรงงานซึ่งบุคคลผู๎นั้นมีตํอ รัฐ 
ตํอมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได๎เปลี่ยนชื่อมาเป็น เงินราชการหรือเงินรัชชูปการ (Poll Tax) โดยรัฐ
เรียกเก็บจากชายฉกรรจ์เป็นคําทดแทนแรงงานเป็นรายหัวคนละ 6 บาทตํอปี ปัจจุบันได๎ยกเลิกแล๎ว
ตั้งแตํปี พ.ศ.2782 (อเนก เธียรถาวร, 252, หน๎า 1-5) 
 2) จังกอบหรือจํากอบหรือจกอ บ หมายถึง  เงินที่เรียกเก็บจากการนําสินค๎าผํานดํานซึ่งจะ
เก็บกันตามขนาดของยานพาหนะ เชํน เกวียน เรือที่ใช๎ขนสินค๎าผํานทางได๎ หรือหมายถึงภาษีที่เก็บ
จากผู๎นําสัตว์สิ่งของและสินค๎าไปขายในที่ตําง  ๆ และให๎รวมถึงภาษีที่เก็บจากการนําสัตว์หรือ
สิ่งของเข๎ามาจําหนําย 
 3) ฤชา หมายถึง คําธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากประชาชนเฉพาะรายที่รัฐได๎ทําประโยชน์ให๎ 
เชํน คําฤชาโรงศาล คําฤชาการออกโฉนดที่ดิน 
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 4) อากร หมายถึง การเก็บชักสํวนประโยชน์ที่ราษฎรทํามาหาได๎จากกิจการตําง  ๆ เชํน 
อากรคํานา อากรคําสวนเก็บจากผู๎ปลูกพืชสวนเป็นรายต๎นหรือเก็บจากสัมปทานผูกขาดที่รัฐให๎สิทธิ
เฉพาะ เชํน อากรคําน้ําเก็บจากการจับปลาซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 
  (1) อากรขนอนจัดเก็บจากราษฎรที่ผํานไปมาค๎าขายระหวํางเมือง โดยตั้งดํานขึ้นทาง
น้ําหรือทางบก  คําภาษีในสมัยกรุ งศรีอยุธยาเรียกดํานภาษีวําขนอน ผู๎ใดนําเรือหรือเกวียนบรรทุก
สินค๎าผํานขนอนก็เก็บสินค๎านั้นเป็นภาคหลวงในอัตราสิบหยิบหนึ่ง 
  (2) อากรตลาด เป็นภาษีที่เก็บจากผู๎มาขายของกันที่ตลาด โดยมีกํานันตลาดเป็นผู๎เก็บ
ภาษี 
 อยํางไรก็ดีประวัติการเก็บภาษีอากรของไทยอาจแบํงออกได๎เป็นยุคตําง  ๆ 3 ยุค (พระยา-
อนุมาน ราชธน, 2506, หน๎า 1) คือ 
 ยุคที่ 1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช 
 จากหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของพํอขุนรามคําแหงมหาราชพบวํา ในชํวงกํอน
สมัยกรุงสุโขทัยคงจะได๎มีการจัดเก็บจังกอบกันแล๎ว แตํในสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราชทรงโปรด
ให๎ยกเลิกไป ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการค๎าระหวํางประเทศและเปิดโอกาสให๎พํอค๎าไท ยและ
ตํางประเทศนําสินค๎าเข๎าและออกนอกราชอาณาจักรได๎อยํางเสรี โดยไมํต๎องเสียภาษีอากรใด  ๆ 
ทั้งสิ้น ดังทีป่รากฏในหลักศิลาจารึกที่เขียนไว๎ตอนหน่ึงวํา “เมื่อชั่วพํอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้
ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว เจ๎าเมืองบํเอาจกอบในไพรํลูํทาง…” 
 สําหรับคําวําจั งกอบ จํากอบหรือจกอบ เป็นคําเดียวกัน  หมายถึง การเก็บภาษีชนิดหนึ่ง
จากผู๎นําสัตว์และสินค๎าไปเที่ยวขายในที่ตําง ๆ และได๎รวมถึงภาษีที่เก็บจากการนําสัตว์สิ่งของเข๎ามา
จําหนําย การเก็บจังกอบนั้นพวกเจ๎าเมืองจะตั้งดํานเก็บที่สะดวก เชํน ที่ปากทางเข๎าเมืองหรือตามทํา
แมํน้ําหรือทางที่รวมสายน้ํา ดํานเก็บจังกอบเรียกวําขนอน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเพื่อคอยดักเก็บจังกอบ
ตลอดจนเก็บสินค๎าออกนอกเมือง ดัง ปรากฏ ในกฎหมายเกําลักษณะอาญาหลวงที่วํา มาตรา 122 
มาตราหนึ่ง นายขนอนธนบุรี ขนอนน้ํา ขนอนบก แหํงใดในกรุงศรีอยุธยาและเก็ บจังกอบแกํสําเภา
เรือใหญํน๎อยก็ดี ขนอนบก ขนอนเกวียน หนทางอันจะเข๎าถึงขนอนใน ทํานให๎นับสิ่งของจนถึง 10 
ถ๎าถึง 10 ไซร๎ ทํานให๎เอาจังกอบนั้น 1 ถ๎ามิถึง 10 “ไซร๎ ทํานมิให๎เอาจังกอบนั้นเลย ” นอกจากนี้ ยังมี
ดํานตรวจคนเข๎าเมืองเพื่อตรวจตรามิให๎ชาวตํางประเทศที่เข๎ามาค๎าขายลักลอบนําศาสตราวุธเ ข๎ามา
ในราชอาณาจักรหรือซื้อสินค๎าต๎องห๎ามออกนออกประเทศ 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรืองอํานาจ ประวัติศาสตร์ได๎จารึกไว๎วําเป็นยุคที่การภาษีอากรเคย
รํุงเรืองที่สุด ลักษณะการจัดเก็บภาษีอากรเร่ิมมีการนําแบบแผนการจัดเก็บมาใช๎อันอาจเป็นเพราะมี
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การค๎าขายระหวํางประเทศจากหนังสื อพระราชพงศาวดารวําเมื่อรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงแก๎ไขระเบียบตําแหนํงข๎าราชการใหมํให๎แผนกกรมตําง  ๆ เป็น 2 ฝ่าย ตามหน๎าที่ ใน
เวลาปกติเป็นพลเรือนฝ่าย 3 ทหารฝ่าย 1 จตุสดมภ์ทั้ง 4 ตําแหนํงเสนาบดีกรมคลังเป็นพนักงานรับ
จํายและเก็บรักษาพระราชทรัพย์อันได๎มาจากสํ วยสาอากรหรือที่เรียกกันในปัจจุบันวําภาษีอากร 
ลักษณะการจัดเก็บแบํงเป็น 4 ประเภทคือ จังกอบ อากร สํวยและฤชา (สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , 2512, หน๎า 1) ประกอบกับในแผํนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ประกาศกฎหมายลักษณะขบถศึกบัญญัติวํา “สินค๎าบางอยําง เชํน ฝาง กฤษณา งาช๎าง (ของพื้นเมือง) 
เป็นของหลวงผู๎ใดเอาไปมีความผิดฐานขบถ ” และเมื่อมีกฎหมายลักษณะอาญาหลวงก็ได๎บัญญัติ
โทษเร่ืองเชํนน้ีให๎ทวน (เฆ่ียน ) แล๎วไหม (ปรับ ) จัตุรคูณ  แตํตํอมาการภาษีอากรในสมัยกรุงศรี
อยุธยาก็ได๎เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของบ๎านเมือง เ มื่อมีการค๎าขายติดตํอกับชาวยุโรป เชํน 
ชาวอังกฤษ ชาวฮอลันดา จนกระทั่งมีเร่ืองวิวาทขัดแย๎งกันทําให๎การติดตํอค๎าขายหยุดชะงักถึงยุค
สิ้นสุดของกรุงศรีอยุธยา 
 ตํอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 3 แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ ได๎มีการ
แก๎ไขวิธีการเก็บภาษีอากรเดิ มโดยแตํงตั้งเป็นอากรอยํางใหมํขึ้นอีกหลายประเภท อากรเหลํานั้น
เรียกวํา ภาษี และได๎ใช๎วิธีการให๎มีผู๎รับประมูลผูกขาดการเก็บภาษีเป็นรายปีแล๎วสํงเงินคําภาษีแกํ
พระมหากษัตริย์เป็นจํานวนแนํนอนตามที่ตกลงกันไว๎ ผู๎รับประมูลผูกขาดนี้เรียกวํา เจ๎าภาษี โดยเจ๎า
ภาษีจะมีสถานที่หรือสํานักงานเก็บภาษี ณ ตําบลหรือท๎องที่ที่มีการค๎าขายและสินค๎าผํานทางเรียกวํา 
โรงภาษีในทํานองเดียวกับที่เคยมีการต้ังขนอนเก็บภาษีอากรของบรรดาเจ๎าเมืองในสมัยกํอน ๆ 

คําวํา ภาษี เป็นอากรที่เกิดขึ้นใหมํในสมัยรัชกาลที่ 3 มีทั้งหมดรวม 38 ชนิด สํวนใหญํเป็น
ภาษีอากรที่เกี่ยวกับการนําสินค๎าออกนอกราชอาณาจักรหรือภาษีเบ็ดเตล็ด ซึ่งเรียกเก็บจากการนํา
สินค๎าหรือของลงสําเภาไปขายยังตํางประเทศ ตํอมามีผู๎ร๎องเรียนวําเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ําซ๎อน จึงได๎
มีการเลิกเก็บ ภาษีขาออกเปลี่ยนเป็นการเก็บภาษีผูกขาดเพียงอยํางเดียวโดยเก็บเป็นพิกัดอั ตราตาม
ราคาร๎อยชักสามหรือที่ชาวบ๎านเรียกวําแป๊ะลั่นซา 
 คร้ันในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 5 ได๎เกิดมีปัญหาขึ้นในมณฑล
ปราจีนบุรีวําอากรคําน้ําที่ให๎นายอากรผูกขาดนั้น นายอากรได๎ร๎องขอลดหยํอนเงินคําอากรที่จะต๎อง
นําสํงให๎น๎อยลงโดยอ๎างวําขาดทุน แตํเมื่อจะให๎ผู๎อ่ืนรับประมูลผูกขาดก็ไมํมีใครยอมรับทําแทนและ
มีทําทีวํานายอากรจะโกงเงินอากรโดยสมยอมกันไมํรับประมูลอากรตามจํานวนเงินอากรเทําเดิม 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวจึงได๎ทรงดําริเปลี่ยนมาให๎สมุหเทศาภิบาลจัดเก็บภาษีแทนนายอากร 
โดยใช๎วิธีทดลองจัดทําขึ้นในมณฑลปราจีน บุรีเป็นแหํงแรก คร้ันถึงสิ้นปี ปรากฏวําสมุหเทศาภิบาล
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สามารถเก็บเงินคําอากรได๎มากกวํานายอากรอ่ืน  ๆ ที่ได๎รับผูกขาดหลายเทําตัว ตํอมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนตัวเสนาบดีกระทรวงพระคลังและเสนาบดีกระทรวงพระคลังคนใหมํทราบเร่ืองเทศาภิบาล
เก็บเงินอากรได๎ดีกวํานายอากรก็อนุญาตให๎ เทศาภิบาลเร่ิมจัดการเก็บภาษีอากรเองโดยรัฐบาลจัดต้ัง
กรมสรรพากรในขึ้น สังกัดกระทรวงนครบาล และกรมสรรพากรนอก สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
คอยทําหน๎าที่ควบคุมดูแลการจัดเก็บภาษีอากรอีกชั้นหน่ึงและคํอย  ๆ ยกเลิกวิธีการผูกขาดการเก็บ
ภาษีแบบเดิมเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรเองโดยลําดับกํอนแล๎วจึงรวมกรมสรรพากรนอก
และกรมสรรพากรในเข๎าด๎วยกันให๎เป็นกรมสรรพากรขึ้นอยูํในสังกัดกระทรวงการคลังจนถึง
ปัจจุบัน อยํางไรก็ตามระบบภาษีอากรในสมัยนั้นยังคงเพํงเล็งถึงตัวทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งที่ติด
อยูํกับที่ดินของบุคคลมากกวําสิ่งอื่น หรื อกลําวเป็นนัยหนึ่งวําหนักไปทาง Land tax หรือ Property 
tax นั่นเอง 
 จึงอาจสรุปได๎วําในระหวํางปี พ.ศ.2548-2472 มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งรัฐจัดเก็บ
อยูํหลายประเภทที่สําคัญได๎แกํ 
 1) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคํานา ร.ศ.119 
 2) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พ.ศ.2468 
 3) อากรสมพัตศร 
 4) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บคํานาเกลือ รัตนโกสินทรศก 123 
 5) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อย พ.ศ.2464 
 6) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษียา ร.ศ.119 
 7) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญํค๎างเกําและเดินสํารวจต๎นผลไม๎ใหมํ
สําหรับเงินอากรสวนใหญํ ร.ศ.130 
 8) กระแสพระบรมราชโองการต้ังพิกัดอัตราคําธรรมเนียมอากรสวนจาก 
 9) ประกาศแก๎วิธีเก็บน้ําตาลโตนด ร.ศ.119 
 10) พระราชบัญญัติอากรคําน้ํา ร.ศ.120 
 11) พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.111 
 12) ประกาศภาษีเรือ เรือน โรง ร๎าน ร.ศ.131 
 13) พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ.111 
 14) พระราชบัญญัติเก็บเงินข๎าราชการ ร.ศ.120 
 ยุคที่ 2 สมัยระบอบประชาธิปไตย 
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 นับตั้งแตํวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต๎นมา ประเทศไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตยโดย มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็เร่ิมมีการประกาศใช๎กฎหมายภาษีอากรใหมํ  ๆ ออกมาบังคับใช๎ โดย
อยูํในความควบคุมของกรมสรรพากรซึ่งพอจะแบํงประเภทได๎ดังนี้  
 
 
 
 1. ภาษีเงินได้ (Income tax) 
 แตํเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้น ได๎มีพระราชบัญญัติ ภาษีเงินเดือนใช๎อยูํกํอนแ ล๎ว 
โดยเป็นภาษีที่เก็บจากเงินเดือนโดยเฉพาะ ตํอ มาเมื่อมีการประกาศใช๎พระราชบัญ ญัติภาษีเงินได๎ 
พ.ศ.2475 ก็ได๎มีการยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีเงิน เดือนนั้นเสียและตามพระราชบัญญัติ ภาษีเงินได๎ 
พ.ศ.2475 ก็ได๎มีการเก็บภาษีเงินได๎บางประเภทเทํานั้นคือ เงินเดือน คําจ๎าง ด อกเบี้ยตําง  ๆ เงินปัน
ผลจากบริษัท เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์  เงินรายปีตามพินัยกรรม นิติกรรมหรือคําพิพากษาของศาล 
เงินได๎จากวิชาชีพอิสระ คําเชําอสังหาริมทรัพย์ สํวนกรณีของการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรมหรือ
การอ่ืนยังไมํได๎มีการเรียกเก็บภาษีเงินได๎แตํอยํางใด ตํอมารัฐบา ลได๎ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีด๎วย
การนําเอาภาษีอากรบางประเภทมาประมวลรวมไว๎ในกฎหมายฉบับเดียวกันคือ พระราชบัญญัติให๎
ใช๎บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 โดยให๎ใช๎ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว๎ท๎าย
พระราชบัญญัติน้ีเป็นกฎหมายตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต๎นไป 

 2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (House and land tax) 
 ได๎มีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ซึ่งเดิมนั้นเป็น
กฎหมายที่ออกใช๎ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและใช๎เร่ือยมาจนถึงสมัยประชาธิปไตยโดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ตามท๎องที่ที่ ได๎ระบุไว๎ในแผนที่แนบท๎ายพระราชบัญญัติ ซึ่ง
ตํอมาได๎ขยายการใช๎กฎหมายไปตามหัวเมืองตําง  ๆ ด๎วย พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ประกาศใช๎ ณ 
ท๎องที่ใดก็ให๎ยกเลิกกฎหมายวําด๎วยภาษีเรือ เรือน โรง ร๎าน ในเขตท๎องที่นั้นด๎วย ปัจจุบันกฎหมาย
ฉบับนี้ยังคงใช๎อยูํ 

 3. ภาษีการค้า (Business tax) 
 ได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติภาษีการค๎า พ.ศ.2475 และคงใช๎อยูํจนกระทั่งได๎มีการ
ประกาศใช๎ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 จึงได๎เรียกชื่อใหมํวํา ภาษีโรงค๎า  (Business preniss tax) แตํ
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หลักการนั้นยังคงคล๎ายคลึงกัน กลําวคือ เก็บภาษีจากความใหญํเล็กของสถานประกอบการค๎า ตํอมา
ภาษีโรงค๎านี้ก็ได๎ถูกยกเลิกไปตั้งแตํวันที่ 27 มีนาคม 2496 โดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 และให๎กลับไปเรียกชื่อภาษีชนิดนี้วําภาษีการค๎าเชํนเดิม ซึ่ง
ในระยะแรกของภาษีการค๎าเป็นการเก็บจากการขายทุกทอดตั้งแตํระดับ ผู๎ผลิตจนถึงผู๎ขายปลีก 
ตํอมาในปี  พ.ศ.2504 ได๎จัดเก็บภาษีในระดับผู๎ผลิตเพียงทอดเดียวเทํานั้น ตลอดเวลาที่ผํานมาภาษี
การค๎าที่จัดเก็บอยูํเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาษีการค๎าจัดเก็บจาก
รายรับซึ่งรวมถึงวัตถุดิบสินค๎าชั้นกลางและสินค๎าทุน ทําให๎ ภาษีที่จัดเก็บจากขั้นตอนการผลิตกํอน  
ๆ กลายเป็นฐานภาษีในขั้นตอนการผลิตในขั้นถัดไป เป็นเหตุให๎ต๎นทุนการผลิตสูงเกินควรและเป็น
อุปสรรคตํอการขยายต๎นทุนการผลิต ดังนั้นจึงได๎มีพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร
กร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ยกเลิกบทบัญญัติภาษีการ ค๎าเดิมทั้งหมดและใช๎บทบัญญัติภาษีมูลคําเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะแทน โดยให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต๎นไป 

 4. ภาษีการธนาคารและการประกันภัย (Banking and insurance tax) 
 ได๎มีการบังคับใช๎ตามพระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พ.ศ.2476 และ
ภายหลังในปี พ.ศ.2481 ก็ได๎รวมอยูํในประมวลรัษฎากร แตํได๎ถูกยกเลิกตั้งแตํปี พ.ศ.2496 เป็นต๎น
ไป 

 5. อากรแสตมป์ (Stamp duty) 
 อากรแสตมป์เป็นวิธีการเก็บภาษีอากรอีกประเภทหนึ่ง กําหนดให๎ผู๎ที่มีหน๎าที่เสียภาษีต๎อง
ซื้ออากรแสตมป์ที่ทางการจัดพิมพ์ขึ้นติดลงบนตราสารชนิดตําง ๆ ตามที่ระบุไว๎ในบัญชีอัตราอากร
แสตมป์และตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกรกําหนดไว๎ แล๎วขีดฆําแสตมป์นั้นเสีย ตราสารจึงจะมีผล
ใช๎เป็นพยานหลักฐานในคดีแพํงได๎ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อได๎มีการประกาศใช๎ประมวลรัษฎากร
บทบัญญัติที่วําด๎วยอากรแสตมป์นั้นได๎ใช๎เป็นกฎหมายตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2482 เป็นต๎นไป 
 ยุคที่ 3 สมัยมีพระราชบัญญัติให๎ใช๎บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 
 เมื่อมีประกาศให๎ใช๎ประมวลรัษฎากรในปี พ.ศ.2481 นั้นก็ได๎ประกาศยกเลิกภาษีอากร
ดังตํอไปนี้คือ  
 1) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช 2468 
 2) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคํานา ร.ศ.119 
 3) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อย พุทธศักราช 2464 
 4) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ.119 
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 5) ประกาศพระราชยกเลิกอากรสวนใหญํค๎างเกําและเดินสํารวจต๎นไม๎ใหมํ สําหรับเก็บ
เงินอากรสวนใหญํ ร.ศ.130 
 6) พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ พุทธศักราช 2475 
 7) พระราชบัญญัติการค๎า พุทธศักราช 2475 
 8) พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช 2476 
 9) บรรดาพิกัดอัตรา ข๎อบังคับ กฎ ประกาศและบทกฎหมายอ่ืน  ๆ ซึ่งออกเพื่อแก๎ไข
เพิ่มเติมหรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลําวข๎างต๎น 
 ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรซึ่งได๎ผํานการแก๎ไขปรับปรุงมาแล๎วหลายตํอ
หลายคร้ัง ลําสุดกํอนมีการแก๎ไขในปี พ.ศ.2534 ได๎มีประเภทของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
ดังตํอไปนี้ 
 1. ภาษีเงินได๎  (Income tax) ภาษีเงินได๎ได๎แยกจัดเก็บเป็นภาษีเงินได๎บุคคลธรร มดาและ
ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ซึ่งภาษีดังกลําวมีลักษณะเป็นภาษีที่ผู๎เสียภาษีไมํสามารถผลักภาระไปให๎แกํ
บุคคลอ่ืน ๆ ได๎งํายสําหรับบุคคลธรรมดาเก็บจากเงินได๎สุทธิตามอัตราก๎าวหน๎า (Progressive rate) 
และสําหรับนิติบุคคลเก็บจากกําไรสุทธิ (Net profit) โดยเก็บในอัตราเดียว กันหรืออัตราคงที่ (Flat 
rate) ตามประเภทของกิจการ 
 2. ภาษีการค๎า (Business tax) ตามประมวลรัษฎากรได๎นิยามคําวําภาษีการค๎าไว๎อยําง
กว๎างขวาง ตํางจากภาษีการขายในตํางประเทศที่เรียกวํา Sales tax เพราะภาษีการค๎าของไทยมิได๎เก็บ
จากการค๎าขายตามความเข๎าใจของสามัญชนเพีย งอยํางเดียว แตํยังเก็บภาษีจากการให๎บริการใน
รูปแบบตําง  ๆ ด๎วย โดยคําวํา การค๎า ให๎หมายถึงการประกอบธุรกิจ การอุตสาหกรรม การเกษตร 
การผลิต การนําเข๎า การสํงออก หรือการให๎บริการใด  ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลคํา ผู๎มีหน๎าที่เสีย
ภาษีการค๎าอาจเป็นผู๎ผลิต ผู๎นําเข๎า ผู๎สํ งออก ผู๎จ๎าง ผู๎ขาย หรือผู๎ประกอบการอ่ืน  ๆ ซึ่งต๎องเสียภาษี
การค๎า ทั้งนี้จะเสียภาษีในอัตราที่ตํางกันอยํางใดอยํางหนึ่งตามที่กําหนดไว๎ในประเภทการค๎า 13 
ประเภทแหํงบัญชีอัตราภาษีการค๎า 
 ปัจจุบันภาษีการค๎าได๎ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
30) พ.ศ.2534 และให๎ใช๎บทบัญญัติภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแทนโดยให๎มีผลบังคับใช๎
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต๎นไป 
 3. อากรแสตมป์ (Stamp duty) เป็นวิธีการจัดเก็บภาษีอากรอีกประเภทหนึ่ง กําหนดให๎ผู๎ที่
มีหน๎าที่เสียภาษีต๎องซื้ออากรแสตมป์ที่ทางกา รจัดพิมพ์ขึ้นติดลงบนตราสารชนิดตําง  ๆ ตามที่ระบุ
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ไว๎ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์และตามอัตราที่ประมวล รัษฎากรกรกําหนดไว๎ แล๎วขีดฆําแสตมป์นั้น
เสีย 
 4. อากรมหรสพ (Entertainment duty) การเก็บอากรมหรสพเป็นการเรียกเก็บภาษีจากผู๎ดู 
โดยกฎหมายบังคับให๎เจ๎าของหรือผู๎มีหน๎าที่ เสียอากรเรียกเก็บอากรมหรสพเป็นรายตัวผู๎ดู ตาม
จํานวนราคาของตั๋วที่ใช๎ตามบัญชีอัตราอากรมหรสพ 
 ปัจจุบันได๎ยกเลิกอากรมหรสพโดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2527 มาตรา 29 มาใช๎บังคับตั้งแตํ 1 มกราคม 2538 เป็นต๎นไป 
 
 

ภาษีอากรของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 ในชํวงต๎นปี 2530 ได๎มีแนวคิดที่จะนําภาษีมูลคําเพิ่ม (Value added tax หรือ Vat) มาใช๎
จัดเก็บแทนภาษีการค๎า เพราะเล็งเห็นวําภาษีมูลคําเพิ่มจะสามารถขจัดความซ้ําซ๎อนของภาระภาษีซึ่ง
มีอยูํในภาษีการค๎าลงได๎ นอกจากนี้ยังชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยาก รของประเทศและ
เอ้ืออํานวยตํอการลงทุนและการสํงออกอีกด๎วย ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได๎เสนอตํอ
คณะรัฐมนตรีให๎นําภาษีมูลคําเพิ่มมาใช๎แทนภาษีการค๎า ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2532 เห็นชอบหลักการตามข๎อเสนอของกระทรวงการคลัง (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , 2535, 
หน๎า 24) และตํอมาก็ได๎มีพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ให๎
ใช๎บทบัญญัติภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแทน โดยให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 
2535 เป็นต๎นไป สาเหตุที่ต๎องแยกให๎มีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะออกจากภาษีมู ลคําเพิ่มก็
เน่ืองจากวํามีกิจการร๎านค๎าหรือธุรกิจบางประเภทไมํอาจจัดเก็บ ภาษีมูลคําเพิ่มได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพหรือแม๎จัดเก็บได๎ก็กํอให๎เกิดความยุํงยากซับซ๎อนในการคํานวณมูลคําเพิ่มที่เกิดขึ้นใน
แตํละขั้นตอนของการบริการ รัฐบาลจึงจําเป็นต๎องกําหนดให๎กิจการหรือธุรกิจดั งกลําวเสียภาษีใน
ลักษณะเดียวกันกับภาษีการค๎าเดิม โดยจัดเก็บจากยอดรายรับกํอนหักรายจํายใด  ๆ และใช๎ชื่อภาษีวํา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific business tax หรือ SBT)ดังนั้นภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากรในปัจจุบันมีดังตํอไปนี้ (ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, 2553, หน๎า 9) 

 1. ภาษีเงินได้ (Income tax) 
 ภาษีเงินได๎มีการแยกจัดเก็บเป็นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได๎นิติบุคคล ซึ่ง
ภาษีดังกลําวมีลักษณะเป็นภาษีที่ผู๎เสียภาษีไมํสามารถผลักภาระไปให๎แกํบุคคลอ่ืน ๆ ได๎งําย สําหรับ
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บุคคลธรรมดา เก็บจากเงินได๎สุทธิตามอัตราก๎า วหน๎า (Progressive rate) และสําหรับนิติบุคคลเก็บ
จากกําไรสุทธิ (Net profit) โดยเก็บในอัตราเดียวกันหรืออัตราคงที่ (Flat rate) ตามประเภทของ
กิจการ 

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added tax) 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม (Value added tax หรือ Vat) เป็นภาษีชนิดใหมํที่นํามาใช๎จัดเก็บ แทนภาษี
การค๎าและเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค (Tax on consume) เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค๎าและ
บริการ กิจการที่ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่มมีทั้งกิจการขายสินค๎า กิจการให๎บริการ รวมทั้งการนําเข๎าและ
สํงออก ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีมูลคําเพิ่มคือผู๎ประกอบการ แตํเนื่อง จากภาษีมูลคําเพิ่มเป็นภาษีทางอ๎อม 
(Indirect tax) ซึ่งเป็นภาษีที่ผลักภาระให๎แกํผู๎อื่นได๎ ดังนั้น ผู๎รับภาระภาษีมูลคําเพิ่มที่แท๎จริง ได๎แกํ 
ผู๎บริโภค ผู๎ประกอบการที่เป็นผู๎ขายสินค๎าหรือให๎บริการเป็นเพียงผู๎มีหน๎าที่เรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม
แทนกรมสรรพากรเทํานั้น 
 ฐานที่ใช๎ในการคํานวณภาษีมูลคําเพิ่มตามปกติ ได๎แกํ มูลคําทั้งหมดของสินค๎าหรือบริการ
ที่ผู๎ประกอบการได๎รับ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต (ถ๎ามี) ด๎วย สํวนอัตราภาษีนั้นแตํเดิมมี 3 อัตราคือ 
อัตราร๎อยละ 1.5 อัตราร๎อยละ 10 (ปัจจุบันร๎อยละ 7) และอัตราร๎อยละ 0 แตํในปัจจุบันอัตราร๎อยละ 
1.5 ถูกยกเลิกไปแล๎ว ปัจจุบันจึงมีเพียง 2 อัตราดังกลําว 
 วิธีเสียภาษีมูลคําเพิ่มนั้นเร่ิมต๎นด๎วยการที่ผู๎ประกอ บการที่จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม มี
หน๎าที่เรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 10 (ปัจจุบันร๎อยละ 7) จากผู๎ซื้อสินค๎าหรือรับบริการพร๎อมออก
ใบกํากับภาษีให๎ เรียกภาษีที่เก็บนี้วํา ภาษีขาย (Output tax) แล๎วนําภาษีมูลคําเพิ่มที่ถูกผู๎ ประกอบการ
อ่ืนซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่มเรียกเก็บไปซึ่งเรียกวํา ภาษีซื้อ (Input tax) มาคํานวณ หากภาษีขาย
มากกวําภาษีซื้อก็ชําระภาษีจากสํวนตํางนั้น แตํถ๎าภาษีซื้อมากกวําภ าษีขายก็ขอคืนสํวนตํางนั้นหรือ
ถือเป็นเครดิตภาษียกยอดนําไปชําระภาษีในเดือนถัดไปก็ได๎ ซึ่งภาษีขายและภาษีซื้อที่จะนํามา
คํานวณนี้จะต๎องเป็นภาษีขายและภาษีซื้อของเดือนภาษีเดียวกัน และการคํานวณจะต๎องกระทําทุก
เดือนพร๎อมยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific business tax) 
 ลักษณะการจัดเก็บเหมือนกับภาษีการค๎าเดิม แตํบัญญัติไว๎เฉพาะธุรกิจบางประเภท 
เน่ืองจากกิจการหรือธุรกิจบางประเภทไมํอาจจัดเก็บภาษีมูลคําเพิ่มได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นกิจการหรือธุรกิจที่มีผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รัฐบาลจึงจําเป็นต๎องกําหนดให๎
กิจการหรือธุรกิจบางประเภทนั้นเสียภาษีในลักษณะเดียวกับภาษีการค๎า โดยจัดเก็บจากยอดรายรับ
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กํอนหักรายจํายใด  ๆ (Gross receipts) และใช๎ชื่อใหมํวํา ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific business tax 
หรือ SBT) กิจการหรือธุรกิจดัง กลําว ได๎แกํ กิจการธนาคารพาณิชย์ เงินทุน หลักทรัพย์ 
เครดิตฟองซิเอร์ การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ โรงรับจํานํา การขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค๎าหรือหากําไร การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย (ปัจจุบันได๎รับการยกเว๎น ) และการประกอบกิจการ อ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
กิจการที่ต๎องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนี้จะต๎องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบแสดงรายการ
และชําระภาษีทุกเดือนภาษีภายในวันที่ 15 โดยนํารายรับที่ได๎รับในเดือนภาษีที่ผํานมา มาคํานวณ
เสียภาษีในอัตราที่กําหนดไว๎ การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงเหมือนสมการเสียภาษีการค๎าในอดีต 
 
 
 

ภาษีอากรและหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ด ี

 ความหมายของภาษีอากร 
 นักเศรษฐศาสตร์และนักภาษีอากรหลายทํานได๎พยายามให๎คําจํากัดความข องคําวํา ภาษี
อากร เพื่อให๎ครอบคลุมภาษีอากรทุกประเภทที่เรียกเก็บ อยํางไรก็ตามก็ยังไมํมีคํานิยามใดที่สามารถ
ถือเป็นข๎อยุติได๎ ตัวอยํางของคํานิยามดังกลําวได๎แกํ 
 อรัญ ธรรมโน (2513, หน๎า 18) กลําววํา ภาษีอากรคือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร 
โดยมิได๎มีสิ่งตอบแทนแกํผู๎เสียภาษีอากรโดยตรง 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หน๎า 41) กลําว
วํา ภาษีอากร หมายถึง รายได๎หรือทรัพยากรที่ได๎มีการเคลื่อนย๎ายจากภาคเอกชนไปสูํภาครัฐบาล
และไมํกํอให๎เกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล 
 จากคํานิยามข๎างต๎นทําให๎ สรุปลักษณะสําคัญของคําวํา ภาษีอากร ได๎หลายประการ ดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หน๎า 1-7) 
 ประการแรก ภาษีอากรโดยทั่วไปจะมีลักษณะบังคับเก็บ โดยผลของกฎหมายไมํวําผู๎เสีย
ภาษีอากรจะสมัครใจหรือไมํก็มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีอากร ตํางกันกับการซื้อขายสินค๎าห รือบริการซึ่ง
ผู๎ซื้อขายมีทางเลือกในการซื้อขายสินค๎าหรือบริการเหลํานั้น สําหรับภาษีอากรบางประเภท เชํน 
ภาษีโภคภัณฑ์ (Commodity taxes) ทั้งหลายเมื่อพิจารณาอยํางกว๎าง  ๆ แล๎วอาจเห็นวําไมํมีลักษณะ
บังคับเก็บในตัว กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคไมํเลือกบริโภคสินค๎าที่ถูกเก็บภาษีประเภทนี้ ก็จะเลี่ยงการเสีย
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ภาษีเชํนนี้ได๎ อยํางไรก็ดีถ๎าพิจารณาให๎ลึกซึ้งแล๎วจะพบวํา ลักษณะบังคับเก็บนั้นยังคงมีอยูํโดย
บังคับเก็บจากผู๎ซื้อสินค๎าประเภทที่ถูกเก็บภาษีเทํานั้นไมํได๎บังคับเก็บจากผู๎บริโภคโดยทั่วไป 
 ประการที่สอง ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการเคลื่ อนย๎ายทรัพยากรจากผู๎เสียภาษีมาสูํ
ภาครัฐบาล โดยไมํมีทรัพยากรใด  ๆ เคลื่อนย๎ายจากรัฐบาลกลับไปให๎ผู๎เสียภาษีนั้น  ๆ โดยตรง 
ตํางกันกับการซื้อสินค๎าหรือบริการ ซึ่งมีสินค๎าหรือบริการเคลื่อนย๎ายจากผู๎ขายมาสูํผู๎ซื้อโดยมีเงินคํา
สินค๎าหรือบริการจากผู๎ซื้อมาสูํผู๎ขายเป็นการตอบแทน ดังนั้นจึงเห็นได๎วําภาษีอากรจึงมีลักษณะเป็น
เงินโอน (Transfer payment) ชนิดหน่ึง ซึ่งมิได๎กํอให๎เกิดรายได๎หรือผลผลิตในสังคมเลย 
 ข๎อนําสังเกตประการหนึ่งก็คือ หากภาษีอากรคือเงินโอนจากเอกชนมาสูํภาครัฐบาลแล๎ว  
เงินโอนจากภาครัฐบาลไปสูํภาคเอกชนก็นําจะถือได๎วําเป็นภาษีชนิดหน่ึงแตํมีทิศทางเป็นลบ ดังนั้น
เงินสวัสดิการประเภทตําง ๆ ที่รัฐบาลบางประเทศจํายให๎กับประชาชนโดยคํานึงถึงระดับรายได๎เป็น
เกณฑ์ กลําวคือ ถ๎ารายได๎สูงขึ้น เงินสวัสดิการที่ได๎รับจะลดลง ก็จัดได๎วําเป็นภาษีเงินได๎ในทางลบ 
 ประการที่สาม ภาษีอากร โดยทั่วไปมีลักษณะที่ไมํมีผลตอบแทนโดยตรงตํอตัวผู๎เสียภาษี 
กลําวคือ ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่ต๎องชําระภาษีให๎แกํรัฐในขณะที่ฝ่ายรัฐผู๎จัดเก็บไมํได๎มีสิ่งตอบแทนแกํผู๎
เสียภาษีโดยตรง อยํางไรก็ดีผู๎เสียภาษีอาจได๎รับประโยชน์ทางอ๎อมจากรัฐได๎ โดยที่ขนาดของ
ประโยชน์ที่ได๎รับไมํจําเป็นต๎องสอดคล๎องกับจํานวนภาษีที่ได๎เสียไปแล๎วแตํอยํางใด 
 ประการที่สี่ ภาษีอากรไมํกํอให๎เกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล แม๎วําลักษณะทั่วไป
ของภาษีอากรจะเป็นการเคลื่อนย๎ายทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสูํภาครัฐบาลก็ตาม หากรัฐบาลมี
ความผูกพันที่จะต๎องชดใช๎คืนแล๎ว สิ่ งนั้นก็มิใชํภาษีอากร เชํน การกู๎ยืม ซึ่งเป็นเพียงการยืม
ทรัพยากรมาใช๎เป็นการชั่วคราว รับบาลต๎องชดใช๎คืนในภายหลัง จึงมีผลในท๎ายที่สุดเสมือนวํามิได๎
มีการเคลื่อนย๎ายทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสูํภาครัฐบาลแตํอยํางใด 
 ประการที่ห๎า ภาษีอากรไมํจําเป็นต๎องเรียกเก็บเป็นเงิ นเสมอไป อาจเรียกเก็บในรูปของ
สินค๎าหรือบริการก็ได๎ (Taxes in kind) ฉะนั้นเราจะพบวําเมื่อรัฐต๎องการสินค๎าและบริการชนิดใด 
รัฐก็จะใช๎วิธีการเก็บภาษีอากรในรูปตัวเงินเพิ่มขึ้น เพื่อให๎เกิดรายได๎นําไปใช๎จํายซื้อสินค๎าและ
บริการน้ัน หรือโดยวิธีอาศัยอํานาจตามกฎหมายบัง คับซื้อสินค๎าและบริการในราคาที่ต่ํากวําราคา
ตลาด  สํวนแตกตํางระหวํางราคาตลาดของสินค๎าและบริการดังกลําวกับราคาที่รัฐบังคับซื้อก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของภาษีอากร ตัวอยํางของภาษีอากรประเภทนี้ได๎แกํ การเกณฑ์ทหาร ซึ่งมีลักษณะเป็น
การซื้อแรงงานจากผู๎ที่ถูกเกณฑ์ทหารในราคาที่ ต่ํากวําอัตราคําจ๎างแรงงานที่ควรจะได๎ตามปกติ 
คําจ๎างแรงงานสํวนที่ขาดหายไปนี้จัดวําเป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผู๎ที่ถูกเกณฑ์ทหาร หรือกรณี
การเวนคืนที่ดินของรัฐ ราคาที่ดินที่รัฐจํายให๎นั้นอาจตํ่ากวําราคาซื้อขายกันในท๎องตลาดทั่วไป สํวน
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แตกตํางระหวํางราคาที่ได๎รั บกับราคาที่ควรจะขายได๎ในท๎องตลาดก็คือภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บจาก
เจ๎าของที่ดินน่ันเอง 
 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี 
 การจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพยํอมเกิดขึ้นบนหลักเกณฑ์การบริหารภาษีอากรที่ดี 
ซึ่งใช๎แนวทางในการกําหนดการจัดเก็บภาษีอากรแตํละประเภท หลักเกณฑ์การบริหารภาษีอากรที่ดี
นี้ได๎ปรากฏในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 145) 
 หลักเกณฑ์การบริหารภาษีของอดัม สมิธ 
 ในปี ค.ศ. 1776 อดัม สมิธ ได๎วางหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีไว๎ 4 ประการ คือ 
 1. ประชาชนทุกคนในแตํละประเทศควรเสียสล ะรายได๎หรือผลประโยชน์ตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐเพราะแตํละคนได๎รับประโยชน์แลกกับการ
คุ๎มครองจากรัฐเทียบได๎กับหลักความยุติธรรมในปัจจุบัน 
 2. ภาษีที่ประชาชนแตํละคนจํายนั้นต๎องมีความแนํนอนไมํมีลักษณะกํากวม กลําวคือ 
ลักษณะรูปแบบของภาษี จํานวนเงินที่ต๎องเสียภาษีต๎องเป็นที่ชัดแจ๎งแกํผู๎เสียภาษีทุกคนเทียบได๎กับ
หลักความแนํนอนในปัจจุบัน 
 3. การเก็บภาษีทุกชนิดควรเก็บตามวัน เวลา สถานที่ที่ผู๎เสียภาษีมีความสะดวกและต๎อง
อํานวยความสะดวกแกํการเสียภาษีให๎กับผู๎เสียภาษี เทียบได๎กับหลักความสะดวกในปัจจุบัน 
 4. ภาษีทุกชนิดที่จัดเก็บนั้นควรกํอให๎เกิดภาระแกํผู๎เสียภาษีน๎อยที่สุดเทําที่จะน๎อยได๎ แตํ
ขณะเดียวกันก็ทําให๎รัฐบาลได๎รับรายได๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ เทียบได๎กับหลักความประหยัดใน
ปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์การบริหารภาษีในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันนักการคลังหลายทํานเห็นวํ าสมควรให๎มีการเพิ่มหลักเกณฑ์อีกหลายข๎อเพื่อให๎
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ดังนั้น ปัจจุบันน้ีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจึง
ประกอบด๎วย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2516, หน๎า 41) 

 1. หลักความเสมอภาคหรือหลักความยุติธรรม (Equity)  
 ความยุติธรรมในการจัด เก็บภาษีเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี คือต๎องมีความเป็น
ธรรมในระหวํางผู๎เสียภาษีด๎วยกันและระหวํางรัฐกับผู๎เสียภาษี ถ๎าหากจัดเก็บภาษีอากรโดย
ปราศจากความเป็นธรรมแล๎ว ความยินยอมเสียภาษีโดยความสมัครใจ (Voluntary compliance) ก็
เป็นไปได๎ยาก กํอให๎เกิดการหลบหลีกภาษี  (Tax evasion) ความสมัครใจจากประชาชนและความ



23 

 

ยุติธรรมยังชํวยลดความขัดแย๎งในสังคมด๎วย  ดังนั้น รัฐจึงยอมรับโครงสร๎างอัตราภาษีก๎าวหน๎าแทน
ภาษีคงที่และนําหลักการยกเว๎นภาษี การหักลดหยํอนและฐานะสภาพแวดล๎อมของบุคคลมา
พิจารณาในการคํานวณภาษีอากรเพื่อให๎เกิดความเป็นธรรม 
 แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางภาษีอากรมีรากฐานในทางทฤษฎีมาจากหลัก
ความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of absolute equity) และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principle 
of relative equity) (ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล, 2531, หน๎า 72) 
  1.1 หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of absolute equity) ตามหลักการนี้ระบบ
ภาษีอากรที่ถือวําเป็นธรรมตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์จะต๎องเป็นระบบภาษีอากรที่ผู๎เสียภาษี
อากรทุกคนต๎องเสียภาษีเทํา  ๆ กัน ถ๎าหากการเก็บภาษีอากรมุํงที่จะใช๎เป็นรายจํายของรัฐบาล
ทั้งหมด จํานวนภาษีอากรที่ผู๎เสียภาษีแตํละคนต๎องเสียจะเทํากับรายจํายทั้งหมดของรัฐบาลหารด๎วย
จํานวนผู๎เสียภาษี หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์มีรากฐานมาจากแนวคิดที่วําภาระคําใช๎จํายของ
รัฐบาลนั้น ควรกระจายไปยังประชาชนหรือผู๎เสียภาษีทุกคนในจํานวนที่เทํากัน ซึ่งการเก็บภาษี
อากรตามหลักนี้มีข๎อบกพรํองอยูํ 3 ประการคือ 
   1.1.1 การเก็บภาษีอากรตามหลักการนี้ มิได๎คํานึงถึงความสามารถในการชําระภาษี
อากรของผู๎เสียภาษี ซึ่งผู๎เสียภาษีแตํละคนมีความสามารถในการชําระภาษีอากรไมํเทํากันทุกคน ผู๎ที่
มีรายได๎สูงยํอมมีความสามารถในการชําระภาษีอากรสูงกวําผู๎ที่มีรายได๎ต่ํา 
   1.1.2 ภาษีอากรที่ผู๎เสียภาษีแตํละคนต๎องชําระมีมูลคําสูงกวําเงินได๎ของผู๎เสียภาษี
บางคน เพราะใช๎การถัวเฉลี่ยภาษีอากรทําให๎ผู๎เสียภาษีชําระภาษีอากรในจํานวนที่เทํากันและอาจทํา
ให๎ผู๎เสียภาษีที่มีรายได๎ต่ํามาก ๆ ไมํมีเงินพอจะเสียภาษี 
   1.1.3 การกําหนดให๎ผู๎เสียภาษีชําระภาษีอากรเทํา ๆ กันทุกคน มีผลทําให๎ภาระภาษี
ของผู๎มีรายได๎ต่ําสูงกวําภาระภาษีของผู๎มีรายได๎สูง 
  หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์สามารถนําไปใช๎ได๎ตํอเมื่อผู๎เสียภาษีทุกคนในประเทศมี
ฐานะทางเศรษฐกิจเหมือนกันและรู๎จํานวนผู๎เสียภาษีที่แนํนอน ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีตามหลักนี้ จึง
มีข๎อบกพรํองดังที่กลําวข๎างต๎น ทําให๎ไมํสามารถใช๎ได๎ในทางปฏิบัติกํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมใน
สังคมและเสื่อมความนิยมไปในที่สุด 
  1.2 หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principle of relative equity) ด๎วยเหตุผลที่หลักความ
เป็นธรรมสัมบูรณ์ไมํสามารถใช๎ได๎ในทางปฏิบัติ จึงมีความจําเป็นต๎อง พิจารณาหลักการอ่ืนที่สร๎าง
ความเป็นธรรมให๎แกํผู๎เสียภาษีมากที่สุด ซึ่งก็คือหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ 
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  ความเป็นธรรมทางภาษีอากรตามหลักนี้มิได๎พิจารณาผู๎เสียภาษีชําระภาษีอากรให๎กับ
รัฐเทํากันหรือไมํ แตํพิจารณาประเด็นเปรียบเทียบระหวํางจํานวนภาษีที่ชําระกับประโยชน์ที่ ได๎รับ
จากรัฐ หรือเปรียบเทียบระหวํางจํานวนภาษีที่ชําระกับความสามารถในการเสียภาษีของผู๎เสียภาษี
แตํละคน ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์จึงแบํงเป็น 2 หลักยํอยดังนี้ (เกริก-
เกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 149) 
   1.2.1 หลักผลประโยชน์ (Benefit principle) การจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์
มีรากฐานมาจากแนวคิดวําผู๎ได๎รับผลประโยชน์จากสินค๎าหรือบริการใด  ๆ ของรัฐ จะต๎องเสียภาษี
อากรเพื่อเป็นคําใช๎จํายของรัฐที่จะผลิตสินค๎าหรือบริการตําง  ๆ ตามสัดสํวนของประโยชน์ที่ตน
ได๎รับ ยิ่งได๎รับประโยชน์จากสินค๎าหรื อบริการจากรัฐมากเทําใด ก็ต๎องชําระภาษีมากขึ้นเป็น
สัดสํวนด๎วย ดังนั้น ผู๎บริโภคที่ต๎องการอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค๎าและบริการที่ผลิตโดย
รัฐบาล จะต๎องจํายคําสินค๎าและบริการในรูปภาษีอากรซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของผู๎เสียภาษี 
การเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์มีทั้งข๎อดีและข๎อเสียดังนี้ 
    1. จํานวนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากประชาชนจะสัมพันธ์กันโดยตรงกับการใช๎
จํายของรัฐบาลในการผลิตสินค๎าและบริการ 
    2. ประชาชนเสียภาษีอากรด๎วยความสมัครใจ โดยประชาชนเสียภาษีเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสินค๎าและบริการของรัฐ 
    3. การเก็บภาษีตามหลัก นี้ถือวําเป็นการใช๎กลไกของราคาหรือกลไกของตลาด
ในการจัดสรรบริการสาธารณะ ซึ่งจะชํวยให๎การจัดสรรการใช๎ทรัพยากรของสังคมนั้น เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ 
    4. วิธีการจัดเก็บภาษีจากผู๎ที่ได๎รับประโยชน์โดยตรงจากบริการของรัฐ ในกรณี
นี้อาจจะจัดเก็บตามต๎นทุนของสินค๎าหรือ บริการหรืออาจเก็บตามมูลคําของสินค๎าหรือบริการน้ันก็
ได๎ ซึ่งจะมีผลตํอรายได๎ของรัฐ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 149-150) 
    5. การเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์จะใช๎ได๎ตํอเมื่อสามารถวัดผลประโยชน์ที่
ผู๎เสียภาษีแตํละคนได๎รับโดยแจ๎งชัด อยํางไรก็ตามในทา งปฏิบัติแล๎วไมํสามารถวัดผลประโยชน์ที่
ประชาชนแตํละคนได๎รับจากบริการของรัฐโดยแจ๎งชัด ตัวอยํางเชํน การไมํสามารถวัดได๎วํา
ประชาชนแตํละคนได๎รับผลประโยชน์จากบริการป้องกันประเทศเป็นจํานวนเทําใด เนื่องจากไมํ
อาจกําหนดมูลคําของประโยชน์ที่แตํละคนได๎รับได๎ 
    6. แม๎สินค๎ าหรือบริการสาธารณะบางอยํางอาจวัดมูลคําของประโยชน์ที่
ประชาชนแตํละคนได๎รับได๎ แตํก็มีปัญหาที่ต๎องพิจารณาวําควรจะเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์
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หรือไมํ เพราะประโยชน์ดังกลําวเป็นประโยชน์ทางสังคม เชํน การเก็บคําบํารุงการศึกษาที่รัฐ
จัดสรรให๎เต็มตามคําใช๎จํายของรัฐ อาจ ทําให๎คนยากจนไมํมีโอกาสได๎รับการศึก ษาก็ได๎ ซึ่ง
กํอให๎เกิดผลเสียกับสังคมหรือผู๎รับบริการน้ันอาจจะไมํอยูํในฐานะที่จะเสียภาษีก็ได๎ เชํน คนไข๎ป่วย
หนักมากซึ่งมีความจําเป็นต๎องเสียคําใช๎จํายในการรักษาเป็นจํานวนมาก แตํผู๎ป่วยไมํมีเงินที่จะเสีย
คํารักษาพยาบาล 
   ด๎วยข๎อบกพรํองดังกลําวจึงทําให๎การนําหลักผลประโยชน์มาใช๎ในการจั ดเก็บภาษี
นั้นมีขอบเขตที่จํากัดมาก 
   1.2.2 หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-To-Pay principle) จากการใช๎
หลักผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเป็นไปอยํางมีขอบเขตที่จํากัด ดังนั้น หลักความเป็นธรรมใน
การเก็บภาษีจึงต๎องมาพิจารณาเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีของผู๎เสียภาษีแตํละคน 
   การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษี จะใช๎ความสามารถในการ
เสียภาษีของบุคคล ซึ่งอาจวัดได๎จากรายได๎หรือการใช๎จํายหรือทรัพย์สินของแตํละบุคคล เป็นเกณฑ์
กําหนดจํานวนภาษีอากรที่ต๎ องชําระ โดยที่เงินได๎เป็นดัชนีวัดความสามารถในการเสียภาษีที่ดีที่สุด 
เน่ืองจากสะท๎อนถึงระดับอํานาจที่จะได๎ทรัพยากรทางเศรษฐกิจมาครอบครองเพื่ออุปโภคบริโภค
และเพื่อการอ่ืน หากผู๎ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากก็ต๎องเสียภาษีให๎กับรัฐมาก ผู๎ที่มี
ความสามารถในการเสีย ภาษีให๎กับรัฐน๎อยก็เสียภาษีให๎กับรัฐน๎อย ซึ่งเป็นไปตามความสามารถใน
การเสียภาษีของแตํละบุคคล 
   เน่ืองจากการเสียภาษีอากรคือการเสี ยสละความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ของ
ผู๎เสียภาษี ดังนั้นหลักความสามารถในการเสียภาษีจะเกี่ยวโยงทางทฤษฎีการเสียสละเทํานั้น ซึ่งแบํง
ออกเป็น 3 ทฤษฎีคือ 
   1) ทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณ์เทํากัน (Equal absolute sacrifice theory) ตามทฤษฎี
นี้กําหนดให๎ผู๎เสียภาษีทุกคนเสียสละอรรถประโยชน์เป็นจํานวนที่เทํากัน สมมติวําสามารถวัดการ
เสียสละอรรถประโยชน์ออก เป็นหนํวยได๎ ผู๎เสียภาษีทุกคนจะเสียสละอรรถประโยชน์เทํ ากัน เชํน 
คนละ 10 หนํวย โดยไมํคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎เสียภาษีแตํละคน ดังนั้น การจัดเก็บภาษีที่
จะทําให๎ผู๎เสียภาษีแตํละรายเสียสละอรรถประโยชน์ในจํานวนเทํา ๆ กันนั้น จึงต๎องจัดเก็บภาษีจากผู๎
ที่มีรายได๎สูงเป็นจํานวนมากกวําผู๎ที่มีรายได๎ต่ํากวํา (เกริกเกียรต ิพิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 151) 
   2) ทฤษฎีการเสียสละตามสัดสํวนเทํากัน (Equal proportional sacrifice theory) 
ตามทฤษฎีนี้กําหนดให๎ผู๎เสียภาษีทุกคนจะต๎องเสียสละอรรถประโยชน์ที่ตนมีอยูํในสัดสํวนเดียวกัน
ทั้งหมด กลําวคือ ผู๎เสียภาษีทุกคนจะต๎องเสียสละอรรถประโยชน์ เมื่อเทียบกับอรรถประโยชน์รวม
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ของแตํละคนเป็นสัดสํวนที่เทํากัน ดังน้ัน ผู๎ที่มีรายได๎สูงกวําจะต๎องเสียภาษีมากกวําผู๎ที่มีรายได๎ต่ํา
กวําและต๎องเสียภาษีมากกวําทฤษฎีการเสียสละสัมบูรณ์เทํากัน 
   3) ทฤษฎีการเสียสละสํวนเพิ่มเทํากัน (Equal marginal sacrifice theory) ตาม
ทฤษฎีนี้ผู๎เสียภาษีทุกคนจะเสียสละอรรถประโยชน์ที่ตนมีอยูํจนกระทั่งอรรถประโยชน์สํวนเพิ่ม
หรืออรรถประโยชน์หนํวยท๎ายของผู๎เสียภาษีแตํละคนลดลงเหลือเทํากัน ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีตาม
ทฤษฎีนี้จึงเป็นการเก็บภาษีที่มีอัตราก๎าวหน๎ามากกวํา 2 ทฤษฎีแรก 
   การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยอาศัยทฤษฎีการเสียสละ
เทํากันทั้ง 3 ทฤษฎีดังกลําว กํอให๎เกิดความเป็นธรรมของภาษีซึ่งจําแนกได๎เป็น 2 กรณีคือ 
   1) ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal equity) เป็นการจัดเก็บภาษีบุคคลที่อยูํ
ในสภาวะแวดล๎อมเหมือนกันเป็นจํานวนเทํากัน จึงขึ้นอยูํกับภาวะที่กําหนด ดังนั้น คนที่มีฐานะเทํา
เทียมกันควรได๎รับการ ปฏิบัติอยํางเทําเทียมกัน กลําวคือ ผู๎ที่มีความสามารถในการเสียภาษีเทํากัน
จะต๎องเสียภาษีเทํากัน หากใช๎ความสามารถในการเสียภาษีและยึดเงินได๎เป็นดัชนีแล๎ว ตามหลัก
ความเป็นธรรมนี้บุคคลที่มีรายไ ด๎เทํากันจะต๎องเสียภาษีเทํากันโดยไมํคํานึงถึงฐานะทางครอบครัว
ของผู๎เสียภาษี (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 151) 
   2) ความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Veritcal equity) เป็นการจัดเก็บภาษีในระดับที่
ตํางกันสําหรับบุคคลที่มีความสามารถในการเสียภาษีหรืออยูํในสภาวก ารณ์เสียภาษีตํางกัน จะเสีย
ภาษีในระดับที่แตกตํางกัน ความเป็นธรรมในแนวต้ังนี้เป็นหลักที่ตรงข๎ามกับหลักความเป็นธรรม
ในแนวนอน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, หน๎า 152) 
   การพิจารณาถึงสภาวการณ์ในการเสียภาษีที่แตกตํางกันนั้นหาหลักเกณฑ์ที่
แนํนอนมาวัดได๎ยาก แตํโดยทั่วไปแล๎วมักจะคํานึงถึงแนวทางการกระจายรายได๎หรือการสร๎างความ
เป็นธรรมในสังคม เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวัดสภาวการณ์ในการเสียภาษีที่แตกตํางกัน 
ปัญหาสําคัญอยูํตรงที่จํานวนภาษีอากรที่ควรเสียแตกตํางกันนั้นควรเป็นจํานวนเทําใด ซึ่งการ
พิจารณาความแตกตํางของจํานวนภา ษีอากรขึ้นอยูํกับทฤษฎีการเสียสละเทํากันทั้ง 3 ทฤษฎีวําจะ
เลือกใช๎ทฤษฎีใด 

 2. หลักความแน่นอน (Certainly)  
 ภาษีที่จัดเก็บจะต๎องมีความแนํนอนและแจ๎งชัดแกํผู๎เสียภาษีทุกคน ซึ่งทําให๎ผู๎เสียภาษี
สามารถคํานวณภาษีที่ตนต๎องชําระได๎ ไมํวําจะเป็นเร่ืองฐานภาษี อัตราภาษี เทคนิคการประเมินภาษี 
ตลอดจนวัน เวลาและวิธีการเก็บภาษี  ความแนํนอนนี้จะต๎องอยูํบนพื้นฐานของเหตุผลไมํใชํการ
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กระทําตามอําเภอใจของผู๎ จัดเก็บและผู๎เสียภาษี การเก็บ ภาษีที่คลุมเครืออาจเป็นชํองทางให๎เกิดการ
ทุจริตและกํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมแกํผู๎เสียภาษีได๎ 

 3. หลักความสะดวก (Convenience)  
 หลักความสะดวก หมายถึง ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนนั้นควรจะเรียกเก็บตามเวลา
และสร๎างความสะดวกแกํผู๎เสียภาษีมากที่สุด เชํน รัฐควรอํานวยความสะดวกในการติดตํอ 
นอกจากนี้ วิธีการเก็บภาษีควรจะต๎องมีแนวทางในการจัดเก็บที่งํายตํอการชําระภาษี และจะต๎องมี
การกําหนดสถานที่ชําระภาษีให๎แนํนอน เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ซึ่งถ๎าหากรัฐสามารถวาง
หลักเกณฑ์ได๎อยํางเหมาะสมแล๎วก็จะเป็นการจูงใจประชาชนให๎เสียภาษีได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 
อันเป็นการสร๎างความสมัครใจในการเสียภาษีได๎อีกวิธีหนึ่ง 

 4. หลักความประหยัด (Economy)  
 หลักความประหยัด หมายถึง การบริหารจัดเก็บภาษีที่เสียคําใช๎จํายในการจัดเก็บน๎อยที่
สุดแตํกํอให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด แตํอยํางไรก็ดีการบริหารภาษีเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและ
กํอให๎เกิดคําใช๎จํายในการจัดเก็บที่ต่ํา รัฐจะต๎องคํานึงถึงภาระหน๎าที่ในการทํางานของ ประชาชนให๎
น๎อยที่สุดเชํนกัน ตัวอยํางเชํน ภาษีอากรบางประเภทที่ใช๎เจ๎าหน๎าที่ในการจัดเก็บเป็นจํานวนมาก 
นอกจากจะกํอให๎เกิดคําใช๎จํายในด๎านรัฐผู๎จัดเก็บแล๎ว การใช๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าไปตรวจกิจการของผู๎เสีย
ภาษีบํอยคร้ังเกินไปอาจจะสร๎างความถดถอยในการทํางานของประชาชนได๎เชํนกัน 

 5. หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ (Neutrality)  
 ในการพิจารณากําหนดการจัดเก็บภาษีอากรนั้น รัฐต๎องมีความเป็นกลาง กลําวคือ การ
เก็บภาษีอากรต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอการทํางานของกลไกตลาด การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
หรือมีผลกระทบกระเทือนเพียงเล็กน๎อย ซึ่งปกติการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การซื้อสินค๎าและ
การบริการ การออม การพักผํอน เป็นต๎น (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , 2516, หน๎า 44-45) และไมํ
สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือ การกําหนดภ าษีอากรต๎องไมํเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบุคคล
บางกลุํมหรือกําหนดภาษีอากรด๎วยความเป็นกลาง ยํอมเกิดค วามเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร
และเกิดข๎อโต๎แย๎งน๎อยที่สุดจากประชาชน 

 6. หลักการยอมรับได้ (Acceptability)  
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 การจัดเก็บภาษีที่ดีจะต๎องได๎รับความยินยอมในการชําระภาษีจากประชาชน ประชาชน
จะต๎องให๎ความรํวมมือในการเสียภาษี ซึ่งการที่ประชาชนจะยอมรับหรือให๎ความรํวมมื อในการเสีย
ภาษีหรือไมํนั้น ยํอมขึ้นอยูํกับความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีด๎วย 
 การที่ประชาชนจะให๎การยอมรับมากน๎อยเพียงใด ยํอมขึ้นอยูํกับความยุติธรรมในการเก็บ
ภาษีของรัฐบาลเป็นสําคัญ กลําวคือ ภาษีอากรแตํละชนิดที่จัดเก็บนั้นจะต๎องให๎ความเป็นธรรมแกํ ผ๎ู
เสียภาษีทุกคน กํอนที่จะออกกฎหมายเก็บภาษีอากรแตํละประเภทนั้น รัฐบาลควรจะต๎องฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน เปิดโอกาสให๎มีการแสดงออกถึงการสนับสนุนหรือคัดค๎านอยํางกว๎างขวาง 
นอกจากนี้ การที่จะทําให๎คนยอมรับการเสียภาษีนั้น ยังขึ้นอยูํกับความสัมพันธ์ระหวํางการเสียภาษี
และประโยชน์ที่ผู๎ เสียหายได๎ รับจากรัฐบาลด๎วย ถ๎าหากรัฐบาลแสดงให๎ประชาชนเห็นวําเงินที่เก็บ
ภาษีไปนั้นกลับคืนเป็นผลประโยชน์ตํอผู๎เสียภาษีเองในอนาคต ประชาชนก็จะยอมรับการเสียภาษี
มากขึ้น และถ๎าทําได๎เชํนนั้นก็จะทําให๎ความสํานึกในการเสียภาษีของประชาชนมากขึ้น 

 7. หลักความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Enforceability)  
 ระบบภาษีที่ดีจะต๎อง เป็นภาษีที่จัดเก็บได๎คือ สามารถปฏิบัติได๎ หมายความวําเมื่อนําภาษี
นั้น ๆ มาใช๎แล๎วจะต๎องสามารถบังคับจัดเก็บได๎ ภาษีบางอยํางในทางทฤษฎีอาจ เป็นภาษีที่ดี แตํ
ในทางปฏิบัติแล๎วอาจมิใชํภาษีที่ดี เพราะไมํสามารถจะนําไปปฏิบัติได๎เนื่องจากเหตุผลด๎านอ่ืน ๆ 
 
 

 8. หลักการอ านวยรายได้ (Productivity)  
 ภาษีที่ดีต๎องสามารถทํารายได๎ให๎แกํรัฐบาลได๎เป็นอยํางดี เป็นภาษีที่มีฐานใหญํและฐาน
ของภาษีควรขยายตัวได๎รวดเร็วตามความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ อันจะทําให๎รัฐบาลมีรายได๎
จากภาษีอากรมากโดยไมํต๎องเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษี 

 9. หลักของการยืดหยุ่น (Flexibility)  
 ภาษีที่ดีควรมีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ เชํน 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คนมีรายได๎น๎อย อัตราภาษีก็ควร เป็นอัตราภาษีสํวนเพิ่มที่ต่ํา อันจะทําให๎มีเงิน
เหลือในภาคเอกชนและทําให๎ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได๎เร็ว 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี 
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 จากคําจํากัดความของคําวํา ภาษี ที่กลําวมานั้น จะเห็นได๎วําการจัดเก็บภาษี อากรของรัฐ
นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายได๎สาธารณะสําหรับคํา ใช๎จํายในการดําเนินการของรัฐแล๎ว ยังมี
วัตถุประสงค์ตําง ๆ ดังนี ้
 1. เพื่อเป็นรายได๎ กลําวได๎วําภาษีอากรทุกประเภทที่รัฐจัดเก็บก็เพื่อ เป็นรายได๎ ไมํวําจะ
เป็นราชการสํวนกลางหรือสํวนท๎องถิ่นก็ตาม จะแตกตํางกันก็เพียงวําราชการสํวนกลางมีขอบเขต
อํานาจหน๎าที่จะจัดเก็บภาษีอากรได๎กว๎างขวางกวํา สามารถครอบคลุมผู๎เสียภาษีอากรได๎มากก วํา
หรือมีกิจการอยูํในขํายที่ต๎องเสียภาษีอากรจํานวนมากรายกวําเทํานั้น ลักษณะภาษีอากรและจํานวน
รายได๎ทางภาษีอากรนั้นเป็นเคร่ืองชี้ให๎เห็นถึงความเจริญรํุงเรืองในทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น  ๆ 
หรือรัฐน้ันเป็นอยํางดี เพียงตาเราดูงบประมาณประจําปีของเทศบาลตําง  ๆ ในสํวนราย ได๎ทางภาษี
อากรโดยไมํเคยได๎เห็นสภาพท๎องถิ่นตําง  ๆ นั้นเลย ก็พอจะบอกได๎วําเท ศบาลแตํละแหํงนั้นมีความ
เจริญรํุงเรืองทางเศรษฐกิจแตกตํางกันอยํางไร เป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญํเพียงใด  (โกเมนทร์ สืบ -
วิเศษ, 2537, หน๎า 6) 
 2. เพื่อเป็นเคร่ืองเพิ่มการขยายตัวของรายได๎ประ ชาชาติ ควบคุมธุรกิจและคุ๎มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศและสํงเสริมผลผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับนโยบายภาษีอากร
ของแตํละประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้นจัดเก็บภาษีอากรขาเข๎าในอัตราสูงสําหรับสินค๎าที่เรา
ผลิตเองได๎ เพื่อสํงเสริมและคุ๎มครองสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศ 
 3. เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน ภาษีอากรมีคุณลักษณะในทาง
บังคับอยูํในตัว กลําวคือ ภาษีอากรเป็นการบังคับเรียกเก็บเงินสํวนหนึ่งจากประชาชนผู๎ เสียภาษี เป็น
การจํากัดการอุปโภคบริโภคของบุคคลเหลํานั้น ดังนั้น อาจใช๎ภาษีอากรบังคับให๎บริโภคสินค๎า
บางอยําง โดยการควบคุมให๎ประชาชนบริโภคหรือใช๎ทรัพยากรโดยเหมาะสม  ดังจะเห็นได๎วําใน
ปัจจุบันประเทศไทยเราเก็บภาษีในอัตราสูงสุดสําหรับสินค๎าที่เป็นสินค๎าฟุ่มเฟือย เชํน รถยนต์ 
เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ โทรทัศน์ เคร่ืองสําอาง หรือสินค๎าที่ไมํจําเป็นแกํการครองชีพหรือสินค๎าที่
รัฐเห็นวําเป็นผลร๎ายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน เชํน บุหร่ี สุรา เป็นต๎น 
 4. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ใชํวําจะอยูํ
ราบรื่นคงที่เสมอไป อาจเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจได๎เหมือนกัน เชํน เศรษฐกิจตกต่ํา คนมี
รายได๎น๎อยลง ราคาสินค๎าหรือ คําบริการตําง  ๆ มีแนวโน๎มสูงขึ้น เงินเฟ้อ มีภาวการณ์วํางงาน หรือ
เศรษฐกิจรํุงเรืองขึ้น เหตุการณ์เชํนน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได๎ การหยุดยั้งภาวการณ์เชํนน้ันกลไกด๎าน
ภาษีอากรนับวํามีสํวนชํวยในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ได๎อยํางหนึ่งคือ ชํวยควบคุมรายได๎
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และการวํางงาน โดย เฉพาะอยํางยิ่งในระยะที่ภาวะทางเศรษฐกิจเร่ิมจะผันผวนขึ้น ทําให๎ภาวะทาง
เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นโดยสม่ําเสมอมีความมั่นคงขึ้น 
 5. เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได๎ของประชาชน เป้าหมายในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคือ ต๎องการให๎ประชาชนมีมาตรฐานการครองชี พสูงหรือดีที่สุ ดนั่นคือให๎อยูํดีกินดีมี
ความสุข ให๎มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงในทางเศรษฐกิจน๎อยที่สุด แตํการที่จะให๎ประชาชนทุกคนใน
ประเทศมีฐานะความเป็นอยูํเทําเทียมกันหมดน้ันยํอม เป็นไปไมํได๎ ภาษีอากรที่ดีจึงเป็นเคร่ืองมืองอ
ยํางหนึ่งใน การขจัดชํองวํางความเหลื่อมล้ําดังกลําวนี้  ซึ่งจะชํวยให๎เป้ าหมายในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศบรรลุผลตามที่ต๎องการได๎ การเก็บภาษีอากรจากคนที่มีความสามารถในการเสียภาษีแล๎วนํา
ภาษีที่เก็บได๎ไปใช๎จํายตามวิธีการงบประมาณ การจ๎างงาน การซื้อสินค๎า การวําจ๎างกํอสร๎างถนน
หนทาง ทําให๎เกิดกระแสเงินสะพัดเคลื่อนไหวหรือยักย๎าย จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง กระจายไป
กํอให๎เกิดรายได๎ของกลุํมคนอีกกลุํมหนึ่งแล๎วกระทบเป็นลูกโซํจากมือหนึ่งไปสูํอีกมือหนึ่ง เป็นวัฏ
จักรแล๎วย๎อนกลับมาหารัฐในรูปแบบภาษีอากรอีก 
 6. เพื่อสนองนโยบายบางประการของรัฐ ภาษีอากรนั้นรัฐสามารถใช๎ เป็นเคร่ืองมือเพื่อ
สนองนโยบายด๎านตําง  ๆ ของรัฐได๎เป็นอยํางดี เชํน การวางแผนครอบครัว การสํงเสริมสวัสดิการ
ทางสังคม (การประกันชีวิต) การสํงเสริมการลงทุน การศึก ษาภายในประเทศ การจัดการศึก ษาของ
เอกชน เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
ระบบการจัดเก็บภาษี 

 การกําหนดให๎มีการจัดเก็บ ภาษีเพียงประเภทเดียวกับหลายประเภท จําเป็นต๎องพิจารณา
อยํางถี่ถ๎วน เพราะหากเลือกระบบภาษีเด่ียวยํอมต๎องพิจารณาวําจะจัดเก็บภาษีจากฐานใดที่สามารถ
นํารายได๎มาสูํคลังได๎มากพอที่จะครอบคลุมรายจํายสาธารณะ และหากเลือกระบบภาษีรวม
จําเป็นต๎องเลือกใช๎ประเภทภาษีที่สอดคล๎องกับระบบภาษีและเหมาะสมกับสภาวการ ณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม นอกจากนั้นภ าษีแตํละประเภทต๎องไมํซ้ําซ๎อนและต๎องเป็นธรรมแกํสังคมด๎วย 
ระบบภาษีสามารถจําแนกออกได๎เป็น 2 ประเภทคือ (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2540, หน๎า 189) 
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 1. ระบบภาษีเด่ียว แนวความคิดนี้ไห๎มีการจัดเก็บภาษีเดี่ยวเกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 18 แตํ
การกําหนดฐานภาษีที่ควรจัดเก็บนั้นมีหลายฐานดังนี้ 
 การจัดเก็บภาษีจากที่ดิน (Impot foncier) 
 แนวคิดนี้เป็นของนักการคลังกลุํมฟิซิโอแครตที่เห็นวํา ผลผลิตสุ ทธิมาจากที่ดิน ดังน้ัน 
การเก็บภ าษีจึงควรเป็นการจัดเก็บจากผลผลิตสุทธิที่ได๎จากผืนดินเทํานั้น สํวน Quesnay ก็มี
ความเห็นวํา ผู๎ที่ต๎องรับภาระภาษีควรได๎แกํเจ๎าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และในชํวงศตวรรษที่ 19 Henry 
George นักคิดสังคมนิยมชาวอเมริกาก็ได๎เรียกร๎องให๎มีการเก็บภาษีจากคํารายปี (ที่ดิน) เพียงอยําง
เดียว 
 การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน (Impot unique sur le capital) 
 ในชํวงศตวรรษที่ 19 นักการคลังหลายทําน อาทิ Menier, Emile de giradin และ Maurice 
allais ได๎เสนอให๎มีการจัดเก็บภาษี เด่ียวจากฐานทรัพย์สินเฉพาะอยําง Menier ได๎เสนอรํางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินซึ่งในมาตรา 2 ได๎ให๎คําจํากัดความของทรัพย์สินเฉพาะอยําง วํา
หมายถึง  ที่ดิน สิ่งปลูกสร๎าง เคร่ืองจักร เคร่ืองกล เรือยนต์ รถยนต์ เคร่ืองเรือน ฯลฯ ที่ไมํได๎อยูํใน
สภาพที่เป็นสินค๎าที่มีไว๎เพื่อการค๎าขาย ดังนั้น ทรัพย์สินเฉพาะอยํางตามความหมายข๎างต๎นจึงได๎แกํ
ทรัพย์สินทุกประเภทที่ไมํทําลายหรือตัดทอนต๎นทุนเดิมและต๎องไมํเป็นทรัพย์สิ นที่มีไว๎เพื่อเป็น
สินค๎า 
 การจัดเก็บภาษีจากพลังงาน (Impot Sur l’ Energie) 
 ในชํวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 Eugene schueller ผู๎กํอต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองสําอาง 
(บริษัท L’oreal) ได๎เสนอให๎มีการจัดเก็บภาษีจากพลังงานเพียงประเภทเดียว เพราะเห็นวําใน
ชํวงเวลานั้นความ จําเป็นในการใช๎พลังงานมีมาก ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีจากพลังงานแล๎วยํอมทํา
ให๎ผู๎ผลิตทําการผลักภาระภาษีที่ตนต๎องแบกรับไปแกํผู๎บริโภคโดยการรวมเข๎ากับราคาขาย และหาก
มีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงยํอมนํารายได๎เข๎าสูํคลังเป็นการทดแทนรายได๎ที่เสียไป 
 2. ระบบภาษีรวม เน่ื องจากภาษีเด่ียวมีข๎อจํากัดในทางปฏิบัติหลายประการ เชํน การ
เลือกใช๎ฐานภาษีเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ไมํอาจสร๎างความเสมอภาคทางภาษีได๎และต๎อง
จัดเก็บในอัตราสูงหรือกรณีที่มีการผลักภาระภาษีไปยังบุคคลอ่ืนก็จะทําให๎พ๎นจากภาระการเสียภาษี
เลย ข๎อบกพรํองเหลํานี้ล๎วนเป็นเห ตุผลที่ทําให๎มีการสนับสนุนให๎มีการใช๎ระบบภาษีรวม เพราะ
นอกจากประโยชน์ที่ได๎มาจากการมีรายได๎เข๎าสูํคลังในจํานวนที่ มากกวําและสะดวกกวําการจัดเก็บ
ภาษีแตํเพียงประเภทเดียวแล๎ว เมื่อพิจารณาในแงํของภาระภาษีพบวํา การมีภาษีหลาย  ๆ ประเภทนี้
ภาระภาษีจะกระจายไปยังบุคคลหลายกลุํม อยํางไรก็ตามรูปแบบของระบบภ าษีที่สําคัญ ได๎แกํ การ
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จัดเก็บภาษีจากฐานเงินได๎กับฐานทรัพย์สิน (ภาษีทางตรง ) และจัดเก็บภาษีจากฐานการใช๎จําย (ภาษี
ทางอ๎อม) 
 ภาษีทางตรงเป็นการจั ดเก็บเงินได๎หรือทรัพย์สินของผู๎ เสียภาษีที่ ได๎รับมาภายในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี โดยเฉพาะการ เก็บภาษีทรัพย์สินนั้นมีเงื่อนไขในการจัดเก็บเมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งตํอไปนี้ 
 1) เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นไปยังบุคคลอ่ืน ได๎แกํ การขายทรัพย์สิน การโอน
มรดกหรือการให๎ 
 2) เมื่อทรัพย์สินบางประเภทมีมูลคําเพิ่มสูงขึ้นกวําเดิม (Plus values) 
 3) เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เชํน เกิดสงคราม ฯลฯ 
 ภาษีทางอ๎อมเป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค๎าหรือบริการอันมีลักษณะเป็นการใช๎จํายเพื่อ
การบริโภค เชํน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร 
 


