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การจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากรในภาคกลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Revenue Collection of the Revenue Department in the Central
Region of Lao People’s Democratic Republic
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนก
สรรพากรในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่า (1) สภาพ
ปัจจุบันมีรูปแบบการจัดเก็บรายได้ของแผนกสรรพากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ (ก) การจัดเก็บรายได้จากภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จาก
การประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรมและ (ข)
ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ และ (2) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากร ประกอบด้วย (ก) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภาษีอากร (ข) การ
ประชาสัมพันธ์ (ค) โครงสร้างภาษีอากร (ง) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (จ) ความรู้ ความเข้าใจ/
ทักษะของเจ้าหน้าที่ภาษีอากร และ (ฉ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการโดยทั่วไปเราได้
คาสาคัญ : ปัจจัย, การจัดเก็บรายได้, แผนกสรรพากรในภาคกลาง
Abstract
This study aimed to investigate states and problems in collecting revenue of the
Revenue Department in the Central Region of Lao PDR. From the past to the present
time, it was found that ; (1) The present type of the revenue collection was divided
into 2 categories as follows: (A) The direct collection of tax referred to the tax
collected directly from the people's income along with the tax collected from those
who earned a living from trading, services as well as industries and (B) Indirect tax
collected from the people whenever they bought goods and services. (2) Factors
Affecting revenue collecting revenue administered by the Revenue Department
included: (A) Rules, orders and regulations regarding tax, (B) Public relations, (C) The
structure of tax, (D) Materials, utensils and technologies, (E) Knowledge,
understanding/skills of the personnel concerned, and (F) Steps of operations.
Keywords: Factors, Collection of Revenue, Revenue Collection in the Central Region
1

นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Doctor of Philosophy students (Development Administration), Faculty of Management Science, Sakon
Nakhon Rajabhat University : E-mail: boonhomesvnl@gmail.com

[395]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ .ศ.2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 8 ปี ค.ศ. 20162020 บนพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในปัจจุบันภายใต้การนาพาของพรรคมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 7.9 ในปี ค.ศ. 2014-2015 รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภายใน (GDP) เฉลี่ยปฏิบัติได้ 1,970 ดอลล่าร์ต่อคน แผนกสรรพากรมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้เพื่อให้ประเทศชาติหลุดพ้นออกจากบัญชีประเทศด้อยพัฒนาภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มรายได้
เฉลี่ยต่อหัว/ปี เท่ากับ 2520 USD. ภายในปี ค.ศ. 2020 การขยายตัวของ GDP ไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5
รายรั บ ของงบประมาณร้ อ ยละ 23-25 ของ GDP และ เพิ่ม รายได้ ใ ห้ กั บบุ ค ลากรของภาครั ฐ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Economic-Social Development Plan. 2016)
แผนกสรรพากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้หลักให้กับ
รัฐโดยการเก็บภาษีอากรจากประชาชน หน้าที่ของแผนกสรรพากรคือ การเก็บภาษีจากฐานรายได้และ
ฐานบริโ ภคภายในประเทศตามกฎหมายเพื่อน ามาใช้ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ภาษีเงิน ได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการ
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม การลงทุนและการแข่งขันในการ
ผลิ ต และการส่ งออกกั บ นานาประเทศ ตลอดจนสร้ า งความเป็ น ธรรมในการกระจายรายได้ และ
เสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีและยังทาความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษี
ซ้าซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Revenue Department, Lao
PDR. 2017 : 5) ส่วนรูปแบบในการจัดเก็บรายได้ของแผนกสรรพากร สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) การจัดเก็บรายได้จากภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจาก
ประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ
และอุตสาหกรรม มี 5 ประเภท คือ อากรกาไรร้อยละ 24 อากรรายได้ร้อยละ 5-24 อากรมอบเหมาร้อยละ
3-7 อากรสิ่งแวดล้อมร้อยละ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิชาการและ 2) ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่
เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ อากรทางตรง มี 2 ประเภท คือ อากรมูลค่าเพิ่มร้อยละ
10 และอากรสรรสามิตร้อยละ 5-90 ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกสรรพากรสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในการจัดเก็บรายได้ เช่ น 1) ระเบียบ กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอขาดความ
เสถียรภาพ 2) การวางแผนรายรับของแผนกสรรพากรเป็นแบบก้าวกระโดดของการจัดเก็บรายได้ 3)
การถือบัญชีของบริษัทยังไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายบัญชี วิสาหกิจ ทาให้การแจ้งรายการขาดความ
ชัดเจน และไม่ถูกต้องตามความระเบียบ พร้อมทั้งยังมีการหลบเลี่ยงการละเว้นการเสียอากร 4) การนา
ใช้มาตรการต่อผู้ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับยังไม่ชัดเจน และ 5) บุคลากร ยังขาดทักษะในภาคปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและแนวทางของยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมมี
แนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนโดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก รัฐพึงทาบทบาทเฉพาะที่รัฐทาได้เท่านั้น และความสาคัญของการปฏิรูปการ
จัดการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานเดิมที่องค์กรแบบระบบราชการที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ มีความซับซ้อนสูง มีการทางานที่ยึดกฎ ระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกาหนดหน้าที่เป็น
ทางการ เป็นเครื่องมือในการทางานเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้ง
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ภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อทาให้เกิดความทันสมัยในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับความทันสมัยของสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของ Wirat Wiratnipawan (2005 : 5) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ
(Management Administration) การบริห ารการพัฒนา (Development Administration)
แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ภาครัฐ ที่ ห น่ว ยงานของรั ฐ และ/หรื อ เจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ น ามาใช้ ในการปฏิ บัติ ร าชการเพื่ อ ช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เป็นกระบวนการบริหารงานขององค์กรมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การคิด
(Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 2) การดาเนินงาน (Acting) และ 3) การประเมินผล
(Evaluating) และ ยังมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ้น ในทัศนะของ Chaiwat
Damsrisawat (2010 : 25) และ Khunthalak Phochai (2009 : 20) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร
ไว้ 5 ประการคือ การวางแผน การจัด องค์กร การบังคับบั ญชา การประสานงาน และการควบคุ ม
แนวคิดเรื่องระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management (TQM) คือปรัชญา
แนวความคิดและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งยึดความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าและความเป็นศูนย์กลางที่ดาเนินการโดยเน้นกระบวนการบริหาร งานด้าน
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Lezotte. 2001) โดยทุกคนจะต้องเข้าร่วมปรับปรุงกระบวนการและ
สภาพแวดล้อมในการทางานด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน ด้านคุณภาพต้องปรับปรุง ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรองรับการแข่งขันของโลกยุคเสรีที่นับวัน
ยิ่งทวีความรุนแรง ให้องค์กรทั้งหลายต้องดิ้นรนแสวงหาหนทางเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Robert
(2004) การจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริหารระดับสูงในกิจกรรมทั้งหลายในกระบวนการ โดยที่องค์กรที่นาการจัดการคุณภาพโดยรวม
มาใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น จะเห็นได้จากการที่บุคลากรได้รับการฝึกและกระตุ้นให้มีสานึกด้านคุณภาพ
มีสภาพแวดล้อมการทางานที่สร้างสรรค์ริเริ่มไว้วางใจซึ่งกันและกันและทุก คนทุ่มเทให้แก่การแสวงหา
คุณภาพที่ดีกว่า เพื่อบรรลุเปูาหมายสูงสุด คือผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าพอใจ Trobin (1993) อีกทั้งทา
ให้องค์กรเกิดความสามารถเชิงได้เปรียบในการแข่งขันและถือเป็นระบบคุณภาพที่ต้องมีการเชื่อมโยงกับ
การพิจารณาทางการเงิน มีการนาไปประยุกต์ใช้ในรู ปแบบของกระบวนการที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นเรื่อง
คุณภาพ Yukl (2002) การนาแนวคิดและหลักการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาใช้กาหนดกิจ
กรรมการบริ หารงานเพื่อ ให้ เ กิด ผลทางปฏิ บัติ ก าหนดเป็น ระบบเรีย กว่า ระบบคุณ ภาพ ( Quality
System) จะมีการกาหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) กิจกรรมและเทคนิคการปฏิบัติต่าง ๆ
ของระบบคุณภาพและมีการสร้างระบบการทางานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงาน โดยจะ
กาหนดอย่างชัดเจนว่า กิจกรรมของฝุายบริหารที่เป็นลักษณะจากบนลงล่าง (Top Down) และกิจกรรม
ของฝุายบริหารที่เป็นลักษณะจากล่างสู่บน (Bottom up) แนวคิดดังกล่าวนี้ถ้าสามารถนามาใช้กาหนดเป็น
ระบบคุณภาพในองค์กรได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาระบบคุณภาพในองค์กร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมโลก (Narawan Surangsuriyakun. 2012 : 28) ดังนั้น
ผู้วิจัยได้นาการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาใช้เป็น
เครื่องมือทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งและองค์กรนิยมนามาใช้กันเพื่อการพัฒนาองค์กร
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ปัจจุบันมีองค์กรของภาครัฐจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดาเนินงานจะต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุงในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จ โดยเฉพาะผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดไปใช้ในแผนกสรรพากรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อ 1) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน 3)
ความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ภาวการณ์ แข่งขันที่รุนแรง 4)
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 5) รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 6) แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์สาคัญที่สุด และ 7) การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพขององค์กรหรือการ
ให้บริการ อันจะทาให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Witoon Simachokedee
2007 : 2) และทัศนะของ Soravich Premchuen (2012 : 10) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการนา TQM
ไปสู่การปฏิบัติมีดังนี้ ขั้นตอน 1 การคัดเลือกและ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ
ขั้นตอน 2 การวางแผนปฏิบัติผู้บริหารและทีมงานร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้าน
คุณ ภาพ ขั้น ตอนที่ 3 การด าเนิ น งาน โดยน าแผนไปปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น ระบบ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการแก้ไข ปัญหาที่สาเหตุและเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแก้ไข มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปรับปรุง และหาแนวทางการปฏิบัติงานที่บรรลุคุณภาพสูงสุดอยู่
เสมอ ต้องมุ่งมั่นปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และขั้นตอนที่ 5 เป็นการเสริมแรงเพื่อรักษา ปรัชญา และ
วัฒนธรรมการดาเนินงานแบบ TQM ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่นา TQM มาประยุกต์ใช้ใน
เชิงปฏิบัติ ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในทุกๆ ด้าน
และสอดคล้องกับทัศนะของ Dean and Evans (1994) ยังกล่าวว่า TQM ช่วยสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเสรีและลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
โดยง่ายและในส่วนของ Dale (1994 : 10-13) ได้อธิบายว่า TQM มีองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) ภารกิจและภาวะผู้นาของผู้บริหาร 2) การวางแผนและการ
จัดการองค์กร 3) การใช้เครื่องมือและเทคนิค 4) การศึกษาและการฝึกอบรม 5) การมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย 6) การทางานเป็นทีม 7) การวัดผลและการรับข้อมูลย้อนกลับ และ 8) การเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
วัดผลและการรับข้อมูลย้อนกลับ
จากเหตุผลที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนก
สรรพากรในภาคกลางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งบทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิจั ยเรื่อ ง “ปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การจัดเก็ บ รายได้ ของรั ฐแผนกสรรพากรในภาคกลาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด เก็ บ รายได้ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรในมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ-สังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากรมีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของภาษี วัตถุปะสงค์ของ
ภาษีอากร ประเภทของภาษีอากร ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ความหมายของภาษีอากร
นักเศรษฐศาสตร์ได้พยายามที่จะให้คาจากัดความของคาว่า ภาษีอากร เพื่อที่จะครอบคลุมภาษี
อากรทุกประเภทที่จัดเก็บ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังหาคาจากัดความที่สมบูรณ์ไม่ได้ ในที่นี้จะขอสรุป
คาจากัดความของภาษีอากรที่เป็นที่เข้าใจหรือยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่งจะแบ่งลักษณะของคานิยามเป็น 2
แนว (Kerkkiet Phiphatsereetham. 2003 : 129-131)
1.1. การให้คานิยามในแนวของการบังคับการจัดเก็บ ประการแรก ภาษีที่รัฐบาลเก็บจาก
ประชาชนนั้ น จะมี ลั ก ษณะของการบั ง คั บ ภาษี ที่ จ ะเก็ บ นั้ น อาจจะเป็ น รายได้ หรื อ สิ่ ง ของหรื อ
ผลประโยชน์หรือบริการจากตัวผู้เสียภาษี และประการที่สอง ภาษีที่เก็บได้นั้นจะต้องไปใช้เพื่อสังคม
ส่วนรวม ตัวผู้ที่เสียภาษีนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากรัฐบาล ซึ่งต่างกับการซื้อสินค้าหรือบริการ
ซึ่งผู้ที่เสียเงินจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่เสีย
ภาษีจะได้รับผลประโยชน์โดยทางอ้อมจากรัฐบาล เช่น การปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน
และสวัสดิการของสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คานิยามที่กล่าวมานั้นจะไม่ครอบคลุมถึงภาษีบางชนิด
ทั้งนี้เพราะว่าการเก็บภาษีบางประเภทนั้น อาจจะไม่มีการบังคับโดยตรง แต่ผู้เสียภาษียินยอมเสียภาษี
นั้นโดยสมัครใจหรือถูกบังคับโดยทางอ้อม
1.2. การให้คานิยามในแนวของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
ค านิ ย ามในสองแนวทางจะพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ได้ ห รื อ ทรั พ ยากรระห ว่ า ง
ภาคเอกชนกับภาครัฐโดยให้คานิยามของภาษีอากร มี 3 ประการ คือ ประการแรก ภาษีอากร คือ เงิน
ได้หรือทรัพยากรที่ได้มีการเคลือ่ นย้ายจากภาคเอกชนเพื่อไปสู่ภาครัฐบาล หมายความว่า เมื่อรัฐบาลเก็บ
ภาษีไปใช้จ่า ยในกิจกรรมของรัฐบาลทรัพยากรที่ จะมีเหลือไว้ ใช้ในภาคเอกชนย่อมจะลดลงซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการบริโภค การออมและการลงทุนของเอกชน ประการที่สอง คานิยามดังกล่าวนั้นได้
ยกเว้นการกู้ยืมของรัฐบาลและการขายสินค้าและบริการในราคาทุนของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะว่าการกู้ยืม
ของรัฐบาลนั้นเป็นแต่เพียงการยืมไปใช้เป็นการชั่วคราว ซึ่งรัฐบาลจะต้องจ่า ยคืนในภายหลัง ดังนั้นจึง
เท่ากับว่า ไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปยังภาครัฐบาล ส่วนการขายสินค้าหรือการ
บริการในราคาทุนนั้นก็ถือว่าไม่มีการเคลือ่ นย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปยังภาครัฐบาล และประการ
ที่สาม การขายสินค้าและบริการในราคาที่สูงกว่าต้นทุนของรัฐ บาลจะถือว่าเป็นภาษี เพราะได้มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปยังภาครัฐบาล อย่างไรก็ตามก็มีปัญหาว่า ถ้ารัฐบาลขายสินค้า
หรือบริการในราคาที่ต่ากว่าต้นทุนของรัฐบาลนั้นจะเรียกว่าอะไร สาหรับกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาครัฐบาลไปยังภาคเอกชน ซึ่งถือว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน
แก่ผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวในกรณีนี้ถือว่าเป็น Negative Tax หรือภาษีติดลบ คานิยามทั้งสองนี้
จะทาให้เห็นภาพของภาษีอากรได้แจ่มชัดมากขึ้น การพิจารณาถึงลักษณะของการเคลื่อนย้ายเงินได้หรือ
ทรัพยากรจากภาคเอกชนไปยังภาครัฐบาลนั้น ในที่นี้คงจะตีความว่าอาจจะเป็นไปโดยวิธีการบังคับ เช่น
การเก็บภาษีเงินได้ หรืออาจเป็นไปได้โดยไม่ถูกบังคับ เช่น กาไรของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
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Tax Technical Group (2005 : 1-2) ได้ให้ความหมายของภาษีอาจแบ่งได้ 2 แนว คือ แนวที่
หนึ่ง ได้อธิบายไว้ว่า ภาษีอากร คือ เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล
แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้าหรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล และส่วนแนวทางที่สอง ได้
กล่าวไว้ว่า ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรและนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มี
สิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร Holms (1969 อ้างถึงใน Jiraporn Yoodee. 2003 : 4) ได้ให้
ความหมายของภาษีอากรไว้สั้น ๆ คือ รายจ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม ทัศนะของ
Sommerfeld (1970) : Jiraporn Yoodee. 2003 : 4) ได้ให้ความหมายของภาษีอากรเป็นการกระทา
ที่มิใช่การลงโทษ หากแต่เป็นการบังคับให้มีการยักย้ายทรัพยากรจากเอกชนไปยังรัฐบาล โดยการบัก
ย้ายนั้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยไม่คานึงถึงผลตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งรัฐ ส่วน Royal Academy (2003 : 823) ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ได้กล่าวถึง ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อนามาใช้จ่ายในการบริหารและ
พัฒนาประเทศหรือท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง Orawan Potjananurat (2003 : 6) ได้ให้
ความหมายของคาว่า ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน เพื่อนามาใช้ประโยชน์
แก่สังคมโดยส่วนรวม โดยผู้เสียภาษีอากรไม่รับประโยชน์ตอบแทนโดยตรง และNiyom Bunsing
(2013) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของภาษีอากร คือ (1) ภาษีอากรโดยทั่วไปจะมีลักษณะบังคับจัดเก็บ
(2) ภาษีอากรโดยทั่วไป ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี (3) ภาษีอากรไม่เกิดภาระการชาระคืน
ของรัฐบาล (4) ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล และ
(5) ภาษีอากรไม่จาเป็นต้องเรียกเก็บเป็นเงินเสมอไปและในส่วน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Law on taxation, Lao People's Democratic Republic. 2015) ให้
ความหมายภาษีอากร หมายถึง ภาษีอากรเป็นพันธะเงินของบุคคล นิติบุคคลที่มีการจัดตั้งที่มีรายได้จาก
การประกอบอาชี พ การด าเนิ น การผลิ ต ธุ ร กิ จ การใช้ สิ น ค้ า และการบริ ก ารอยู่ ใ นสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและอยู่ต่างประเทศซึ่งต้องเสียตามอัตราที่ได้กาหนด
จากที่กล่าวมาข้างต้นของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้ว่า ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาล
เรียกเก็บจากประชาชนผู้มีรายได้ เพื่อนามาใช้ประโยชน์แก่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศเป็นการส่วนรวม
โดยผู้เสียภาษีอากรจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง
2. วัตถุประสงค์ของภาษีอากร
การเก็บภาษีอากร นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เพื่อให้พอกับค่าใช้ของรัฐบาลแล้ว
ในปัจจุบันภาษีอากรยังเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโต
ธุรกิ จการค้า รัก ษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจ ช่ วยควบคุ มการบริ โภคของประชาชนหรือเพื่อสนอง
นโยบายบางประการของรั ฐบาล เช่ น การศึ ก ษา การสวั ส ดิ ก ารสั งคม นโยบายประชากรด้ว ย ซึ่ ง
วัตถุ ประสงค์ พื้นฐานของการเก็บภาษีอ ากรของรัฐ คือ เป็น การหารายได้ให้ รัฐบาลเพื่อน ามาใช้ใ น
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถใช้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นเครื่องมือทางการคลัง เพื่อให้
บรรลุถึงเปูาหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐวางไว้ได้ ดังนั้นในการจัดเก็บภาษีจึงต้องมุ่งถึงวัตถุประสงค์ด้านอื่น
ด้วย ดังนี้ (Arun Thamno. 2005 : 75-77)
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2.1 ภาษีอากรเพื่อหารายได้ รัฐจะเก็บภาษีอากรเพื่อนาไปใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
การใช้จ่ายนั้นจะต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้เสียภาษี เพราะในการจัดเก็บภาษีนั้นผู้เสียภาษีย่อมไม่
ยอมรับ เนื่องจากต้องนาเงินที่ตนหามาได้นามาให้แก่รัฐ
2.2. ภาษีอากรเพื่อควบคุม ในการจัดเก็บภาษีนอกจากจะใช้เป็นมาตรการในการจัดเก็บ
รายได้ แล้ว ยั งใช้เป็ นมาตรการในการควบคุมการบริโภคและการผลิต อีกด้วย เช่น สินค้าฟุุ มเฟือ ย
ประเภท เหล้า บุหรี่ ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รัฐก็อาจจะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงเพื่อลด
การบริโภคลง เมื่อการบริโภคสินค้านั้น ๆ น้อยลง ก็จะทาให้ผู้ผลิตจาต้องลดปริมาณการผลิตลง
2.3. ภาษีอากรเพื่อการแบ่งกระจายทรัพยากร รัฐสามารถใช้นโยบายภาษีอากรเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการแบ่งกระจายทรัพยากรทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างท้องถิ่น โดยดาเนินการได้
หลายวิธี เป็นต้นว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าและการจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทที่มีผลกระทบกลุ่มผู้มีรายได้สูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้ต่า เช่น ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และ
ภาษีการบริโภคสินค้าฟุุมเฟือย
2.4. ภาษีอากรเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็น
หน้าที่อันสาคัญยิ่งของรัฐ รัฐสามารถใช้มาตรการด้านภาษีอากรเข้าช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใน
ยามเกิดภาวะเงินเฟูอรุนแรง รัฐจาเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราภาษีที่เก็บอยู่หรือเพิ่มประเภทภาษีใหม่ ๆ
ขึ้นมา ส่วนในยามเศรษฐกิจตกต่ารุนแรง รัฐอาจลดอัตราภาษีที่เรียกเก็บอยู่หรือยกเลิก หรือยกเว้นภาษี
อากร
2.5. ภาษีอากรเพื่อส่ งเสริมอุตสาหกรรม หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีแนวคิดต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการผลิตด้านการเกษตร
เป็นหลักให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเข้ามาช่วยใน
การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรม เป็นต้นว่า มีการลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กิจกรรมที่
ได้รับการส่งเสริมชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีการลดภาษีที่เก็บจากการบริโภคสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม มีการ
ลดหรือยกเว้นอากรศุลกากรขาเข้าให้สาหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่นาเข้ามาใช้ในการผลิ ต มี
การตั้งกาแพงภาษีสาหรับสินค้าจากต่างประเทศที่จะเข้ามาขายแข่งขันกับสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก
รัฐบาลได้กล่าวถึงการจัดเก็บการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ
วัตถุประสงค์ของภาษีอากร สรุปได้ดังนี้ (Somrudee Sirilert. 2014 : 26)
1. เพื่อหารายได้ รัฐบาลจาเป็นต้องหารายได้เพื่อใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจการที่ว่าเป็น
กิจการเพื่อส่วนรวม เช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา เป็นต้น
2. เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะนาเงินระบบภาษี
อากรมากระตุ้นความเจริญเติบโต เช่น การลดอัตราภาษีอากร เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน การ
ยกเว้นการจัดเก็บภาษี ของธุรกิจ เอกชนที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI: Board of Investment)
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน ซึ่งรัฐบาลสามารถนาระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรเพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภท
ฟุุมเฟือย ซึ่งมิได้จาเป็นต่อการครองชีพให้สูง ทาให้มีราคาแพง เพื่อปูองกันมิให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย
เงินฟุุมเฟือยจนเกินไป เป็นต้น
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4. เพื่อเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติ
รัฐบาลจาเป็นต้องมีการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เช่น การกระตุ้นการจ้างงานในยามที่เศรษฐกิจ
ตกต่า การปูองกันภาวะเงินเฟูอด้วยมาตรการทางภาษี เป็นต้น
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการกระจายความมั่งคั่งของ
กลุ่มคนร่ารวยมาสู่คนยากจน ซึ่งนับว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มให้น้อยลงเพราะ
ตามหลักการจัดเก็บภาษีนั้น คนร่ารวยย่อมต้องรับภาระภาษีมาก ส่วนคนยากจนเสียภาษีน้อยหรืออาจ
ไม่ต้องเสียเลย นับว่าเป็นการดึงเอารายได้จากคนร่ารวยมาสู่คนยากจนทางอ้อมวิธีหนึ่ง
6. เพื่อเป็นเครื่องมือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยปกติเมื่อรัฐบาลต้องการเงินเพื่อใช้
โครงการใหญ่ (Mega project) ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก รัฐบาลอาจใช้การจัดเก็บภาษีอากรบาง
ชนิดให้มากขึ้น เพือ่ นาเงินที่ได้มาทาโครงการให้ได้ตามนโยบายของรัฐ
3. ประเภทภาษีอากร
ประเภทภาษี มีวิธีการแบ่งประเภทของภาษีอากรออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีแรก แบ่งตาม
หลักการผลักภาระภาษีอากร และวิธีที่สอง แบ่งตามฐานภาษีอากร ซึ่งหลักการผลักภาระภาษีอากร
สามารถแบ่งภาษีอากรออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (Arun Thamno. 2005 : 77-79)
3.1 ภาษีทางตรง (Direct Taxes) คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้รับภาระภาษีทั้งหมดหรือเป็น
ส่วนใหญ่ ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีดังกล่าวไปให้แก่ผู้อื่น และโดยทั่วไปภาษีทางตรงมักจะเก็บ
จากฐานรายได้และผู้เสียภาษีรู้ถึ งการเก็บภาษีได้ง่าย รัฐบาลควรใช้ภาษีทางตรงเป็นเครื่องมือในการ
กระจายรายได้ และภาษีทางตรงที่กรมสรรพากรรับผิดชอบจัดเก็บได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.2 ภาษีทางอ้อม (Indirect Taxes) คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้ง่าย
ดังนั้นผู้รับภาระภาษีจึงไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสีย
ภาษีจะสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด ภาษีทางอ้อมโดยทั่วไปเป็นภาษีที่เก็บจาก
ฐานการบริโภค เนื่องจากผลักภาระได้ง่าย ดังนั้นแม้จะจัดเก็บจากผู้ผลิต หรือ ผู้ขายก็ตาม ภาระภาษี
อาจถูกผลักไปให้ผู้บริโภคได้ในท้ายที่สุดในรูปของการขึ้นราคาสินค้า หรือบริการภาษีทางอ้อมจึงเป็น
ภาษีที่มีผลในทางเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการ ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบภาระภาษีกับรายได้ของ
ผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ต่าแล้ว ภาษีทางอ้อมมีลักษณะเป็นภาษีถอยหลัง (Regressive Tax)
จึงเป็นภาษีที่มีผลทาให้การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม ภาษีทางอ้อมที่กรมสรรพากรรับผิดชอบจัดเก็บ
ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และ มาตรฐานภาษีอากร
นอกจากนั้นหากแบ่งตามกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ คือ (Somchai Ruechophan.
2008 : 22) ภาษีที่เก็บจากเงินได้ (Income Taxes) ประกอบด้วยภาษีที่สาคัญ 4 ประเภท ได้แก่ 1)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Income Taxes) 2) ภาษีเงินได้นิบุคคล (Income Taxes) 3) ภาษีการรับ
มรดก (Income Taxes) และ 4) ภาษีการให้ (Income Taxes)
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การจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากรในภาคกลางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Law on taxation, Lao
People's Democratic Republic. 2015 : 13) ระบุไว้ ดังนี้
มาตรา 4 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานภาษีอากร รัฐมีการส่งเสริมงานภาษีอากรด้วยการวาง
นโยบาย ระเบียบการประกอบบุคลากร พาหนะและวัตถุ อุปกรณ์ที่จาเป็นให้แก่การเคลื่อนไหวงานภาษี
อากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองการเก็บรายรับภาษีอากรให้เป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ
ประกอบส่วนสร้างรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐ การผลิตธุรกิจให้ขยายตัว ดึงดูดการลงทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศ พัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากของกองประชาชนลาวและบรรดาเผ่า
มาตรา 5 หลักการเกี่ยวกับภาษีอากร ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรให้ปฏิบัติตาม
หลั ก การ ดั งนี้ 1) รั บ ประกั น การคุ้ ม ครอง รวมศู น ย์ ก ลางเป็ น เอกภาพในขอบเขตทั่ ว ประเทศ 2).
รับประกันการยกระดับ ส่งเสริมการผลิตธุรกิจและการลงทุนให้มีการขยายตัว 3) รับประกันให้มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 4) อานวยการสะดวกด้านต่างๆ ให้
ผู้เสียภาษี และ 5) ประสานความร่วมมือระหว่างงานคุ้มครองตามสายตั้งและสายขวาง
มาตรา 6 พันธะเกี่ยวกับภาษีอากร พลเมืองทุกคน นิติบุคคล และการจัดตั้งที่ดาเนินการผลิตธุรกิจ
สินค้าและการบริการ อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ล้วนแต่มีพันธะตามที่ได้กาหนดไว้
ในกาหมายฉบับนี้
มาตรา 11 และมาตรา 12 ได้กล่าวถึงประเภทภาษีอากร มี 2 ประเภท คือ ภาษีอากรทางอ
อ้ ม หมายถึ ง อากรที่ เ ก็ บ จากผู้ ใ ช้ สิ น ค้ า และการบริ ก ารทั่ ว ไป โดยผ่ า นผู้ ด าเนิ น การผลิ ต ธุ ร กิ จ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งภาษีอากรทางอ้อม ได้แก่ อากรมูลค่าเพิ่ม และอากรเครื่องใช้
ภาษีอากรทางตรง หมายถึง อากรภาษีที่เก็บจากพลเมือง บุคลากร นิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งมีรายได้
หรือดาเนินการผลิตธุรกิจอยู่ภายในและต่างประเทศ ได้แก่ ภาษีอากรกาไร ภาษีรายได้ ภาษีรับเหมา
ภาษีสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิชาการ พบว่า สภาพปัญหาการจัดเก็บรายได้ มี 6
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภาษีอากร 2). การประชาสัมพันธ์ 3) โครงสร้างภาษีอากร
4) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 5) ความรู้ ความเข้าใจ/ ทักษะของเจ้าหน้าที่ภาษีอากร และ 6)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Anan Janhuang (2007) ; Wanthanee
Insree (2007) ; Saifon Sampetch (2008) ; Pijittra Inkakorn (2008) ; Phanittra Inkakarn
(2008) ; Manat Manookulakij (2009) ; Yuwapa Wongpacha (2010) ; Mayuree Sudta (2010)
; Sonruthai Manit (2011) ; Atchara Subsongserm (2011)
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี โดยการวัดประสิทธิผลในการ
จัด เก็ บ ภาษี หมายถึ ง การประเมิ น ต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ ายในการจัด เก็ บ ภาษี อากร โดยทั่ ว ไปต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บภาษีอากรประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (Weerasak Krueathep. 2005 : 268)
1. ค่าใช้จ่ายของหน่วยจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีที่ใช้ในการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท การวัดประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย
ประเภทนี้พิจารณาจากอัตราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ หน่วยงานของรัฐใช้ไปในการจัดเก็บภาษีต่อ
รายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บได้ ค่าใช้จ่ายในจัดเก็บภาษีต่อจานวนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยหลักการแล้ว
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หากอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่อรายได้ภาษียิ่งต่ามากเท่าไรย่อมหมายความว่าการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากเท่านั้น
2. ค่าใช้จ่ายของบุคคลหรืองค์กรที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่ต้องเสียไป เพื่อการเสียอากรที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ไม่
นับรวมเงินภาษีอากรที่จ่ายไป ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่ ค่าจ้างที่ป รึกษากฎหมาย ค่าเดินทางไปเสีย
ภาษีอ ากร ค่า ใช้ จ่า ยในการรวบรวมเอกสารเพื่อ เสี ยภาษี และนอกจากนี้ ค่า ใช้ จ่า ยดั งกล่า วรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไม่สะดวก ความไม่พอใจ ค่าเสียเวลา หรือค่าเสียโอกาส
ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
ขณะที่ Saroch Thongprakham (2543 : 49-51) กล่าวไว้ว่า แนวการจัดเก็บภาษีอากร
ของไทยในอดีตมีแนวคิดเพื่อขจัดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนจากการจัดเก็บภาษีหลากหลายประเภทยึด
หลักภาษีอากรที่ดีกาหนดประเภทของภาษีให้น้อยลงขจัดปัญหาความยุ่งยากในระบบภาษีลดต้นทุนการ
บริหารภาษีอากร (Cost Tax Administration) นาหลักสากลมาใช้ การแบ่งประเภทภาษี ฐานภาษี วิธี
คานวณค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน อัตราภาษีแบบก้าวหน้า และวิธีการชาระภาษี ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
กาหนดให้สอดคล้องกับหลักการภาษีอากรที่ดี (Principles of a Good Tax) และแนวคิดสมัยใหม่ของ
การปฏิรูปภาษีอากร (Taxeform) จากหลักการภาษีอากรที่ดีของ Adam Smith ประการแรก หลัก
ความเป็นธรรม (Fairness) ประการที่สอง หลักความง่าย (Simplicity) ประการที่สาม หลักความเป็น
กลาง (Neutrality) การบิดเบือนในระบบภาษีอากรและรวดเร็วหลักการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันมีด้วยกัน
หลาวิธี แต่ที่สาคัญและเป็นที่นิยม
ในทัศนะของ Somchai Ruechophan (1999 : 27-30) กล่าวว่าการดาเนินการจัดเก็บภาษี
รัฐจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ 1) หลักความเป็นธรรม (Equality) 2) หลักความแน่นอน
(Certainty) 3) หลักความสะดวก (Convenience of Payment) 4) หลักประหยัด (Economy in
Collection) 5) หลักการยอมรับ (Acceptability) 6) หลักการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Enforceability)
7) หลักการทารายได้ (Productivity) 8) หลักความยืดหยุ่น (Flexibility) 9) หลักความเป็นกลางในทาง
เศรษฐกิจ (Neutrality) และ 107 หลักการใช้เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจ และ กฎหมายว่าด้วยภาษี
อากร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Law on taxation, Lao People's Democratic
Republic. 2015 : 4) ได้กล่าวถึงการบริหารสรพากร ประกอบด้วย 1) ความยุติธรรม 2) โปร่งใส
รวดเร็ว 3) ตรวจสอบได้และ 4) ความสะดวกสบาย
จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนก
สรรพากรในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อปัจจัยที่
ส่งผลสาเร็จต่อการเก็บรายได้ที่ มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความเข้าใจ 2) การ
ประชาสัมพันธ์ 3) การฝึกอบรม 4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 5) โครงสร้างภาษีอากร 6) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
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1) ความรู้ ความเข้าใจ

2) การประชาสัมพันธ์

3) การฝึกอบรม

4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

5) โครงสร้างภาษีอากร

6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนภาพที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากรในภาคกลาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทสรุป
ผลการศึกษาการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากรในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่า สภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐแผนกสรรพากร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดเก็บภาษีอากร มี 2 ประเภท คือ ภาษีอากรทางออ้ม เป็นอากรที่
เก็บจากผู้ใช้สินค้าและการบริการทั่วไป โดยผ่านผู้ดาเนินการผลิตธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งภาษีอากรทางอ้อม ประกอบด้วย อากรมูลค่าเพิ่ม และอากรเครื่องใช้ และภาษีอากร
ทางตรง เป็นอากรภาษีที่เก็บจากพลเมือง บุคลากร นิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งมีรายได้หรือดาเนินการ
ผลิตธุรกิจอยู่ภายในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษีอากรกาไร ภาษีรายได้ ภาษีรับเหมา ภาษี
สิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิชาการ ส่วนปัญหาการจัดเก็บรายได้ ของรัฐแผนกสรรพากร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับภาษีอากร 2). การประชาสัมพันธ์ 3) โครงสร้างภาษีอากร 4) วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี 5) ความรู้ ความเข้าใจ/ ทักษะของเจ้าหน้าที่ภาษีอากร และ 6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
โดยทั่วไปเราได้
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