141 ปีกระทรวงการคลัง เดินหน้าปฏิรปู ระบบการคลังครัง้ ใหญ่
ถ้าไม่ทำ�ในรัฐบาลนี้ ก็คงทำ�ไม่สำ�เร็จ หรือจะไม่มีโอกาสทำ�ได้อีกต่อไป ในการที่จะออกกฎหมายปฏิรูประบบการคลังของประเทศไทย การปรับโครงสร้างภาษี และจะเร่งทำ�ทันที
ให้ระบบภาษีเข้าสู่ระบบที่ทันสมัยและเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่ระบบภาษีที่เพิ่มจำ�นวนผู้เสียภาษีเงินได้ เพิ่มภาษีที่จัดเก็บบนฐานทรัพย์สิน และปรับระบบจากปัจจุบัน
ให้ผู้มีรายได้มากเสียภาษีมาก ผู้มีรายน้อยเสียภาษีน้อย พร้อมทั้งการเตรียมระบบการคลังการเงิน พร้อมรองรับสังคมชราภาพของไทยในอนาคต

- ทันสมัย ใช้ e-Payment กันเลี่ยงภาษี
- เพิ่มจำ�นวนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้มากกว่า 4 ล้านคน
- ปรับเชิงบังคับ “ธุรกิจมีบัญชีเดียว” เก็บภาษีทรัพย์สิน
- ปรับโครงสร้างภาษี “คนรวยเสียมาก คนรายได้น้อยเสียน้อย”
- รองรับภาระ “ผู้สูงอายุ” จะเพิ่มมากขึ้น
ช่วงระยะที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำ�เนินการปรับปรุงหลาย
รายการ เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดจาก 30% เหลือ 20%
และลดโครงสร้างอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่นั่น
เป็นเพียงเล็กๆ น้อยๆ ของการปฏิรูปฯ เท่านั้น
ขยายฐานภาษี และ e-Payment

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง

ในแนวคิดของการปฏิรูปนั้น หวังว่าลดอัตราภาษีลงแล้ว ฐานภาษีจะขยายขึ้น
จะมีผู้เสียภาษีเข้าระบบมากขึ้น ปัจจุบันบุคคลในวัยแรงงาน 30 ล้านคน มีผู้ยื่นแบบ
เสียภาษีเพียง 10 ล้านคน และเข้าข่ายไม่ต้องเสียเพราะรายได้น้อยถึง 6 ล้านคน จึงมี
ผู้ที่รับภาระการเสียภาษีเพียงแค่ 4 ล้านคนเท่านั้น เท่ากับคน 4 ล้านคนดูแลคน
ทั้งประเทศ!! ดังนั้นหากจะเพิ่มอัตราภาษีก็ไม่ได้เงินรายได้เข้าคลังมากเท่าที่ต้องการ
หากจำ�นวนผู้เสียภาษีมีน้อยเพียงแค่นี้
ดังนั้น การปฏิรูประบบการคลังจะต้องหาวิธีที่จะเพิ่มจำ�นวนผู้เสียภาษีให้มากขึ้น
ในอนาคต โดยหวังว่า ผู้ที่ไม่เสียภาษีจะเข้าสู่ระบบและยื่นเสียภาษีมากขึ้น และ
มีผู้มีรายได้ที่ไม่เสียภาษีน้อยลง
การซื้อขายต่อไปนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีลดการเลี่ยงภาษี ซึ่งการใช้ระบบชำ�ระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวจักรสำ�คัญ แม้ว่ารัฐบาลไม่ปรับอัตราภาษี แต่การเก็บภาษี
ก็จะเพิ่มเป็นแสนล้านบาทโดยอัตโนมัติ การเลี่ยงภาษีจะทำ�ได้ยากขึ้น ธุรกิจซื้อขาย
ปรากฏบนหน้าจอระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และจะฉ้อฉลไม่ได้ ธุรกิจทั้งหมด
ในระบบจะถูกบังคับให้จ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การเสียภาษี VAT
ก็ปรากฏบนจอและหักภาษีด้วยระบบ ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของกรมสรรพากร
ด้วยวิธีนี้ภาษีเงินได้จะจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น และเป็นตัวหลักที่ช่วยลด
การหลบหลี ก ภาษี ห ายไป ผนวกกั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี บั ญ ชี เ ดี ย ว เริ่ ม ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ถ้าธุรกิจไหนไม่มีบัญชีเดียว กระทรวงการคลัง
กำ�หนดให้เชือ่ มระบบการเสียภาษีเข้ากับระบบของธนาคารด้วย หากไม่มกี ารทำ�บัญชี
เดียว ต่อไปนีธ้ รุ กิจนัน้ จะเข้าสูร่ ะบบเงินกูไ้ ม่ได้ และบังคับให้ยนื่ สรรพากร บังคับแบงก์
ให้ตรวจสอบว่ามีระบบบัญชีเดียวหรือไม่ หากไม่มี กู้ไม่ได้
นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่จะทำ�ให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     การปฏิรูปการคลังครั้งนี้ นอกจากการปรับโครงสร้างภาษีแล้วก็หาภาษีใหม่ๆ
เพิม่ ขีน้ อาทิ การเก็บภาษีจากทรัพย์สนิ ทีร่ ฐั บาลออกกฎหมาย เก็บภาษีมรดกเป็นส่วนหนึง่ ของ
การเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินประชาชน

ความจำ � เป็ น ในการเก็ บ ภาษี โ ดยตรงนั้ น เนื่ อ งจากต้ อ งการปรั บ ภาษี ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
เพราะทุ ก วั น นี้ ก ารเก็ บ ภาษี ข องไทย มี โ ครงสร้ า งที่ บิ ด เบื อ นแตกต่ า งไปจากมาตรฐานสากลมาก
ถ้าพิจารณาจากโครงสร้างภาษีแล้ว (รายได้จากภาษีประมาณ 50% เป็นรายได้จากการเก็บภาษีทางอ้อม
ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำ�ให้สินค้าแพง ส่วนเงินได้อีก 49% มีฐานจากภาษีเงินได้ ส่วนเงินได้ของรัฐมีเพียง
1% เท่านัน้ ทีเ่ ก็บจากภาษีทรัพย์สนิ ซึง่ ผิดหลักการจัดเก็บภาษีมาตรฐานสากลโดยสิน้ เชิง) ดังนัน้ แนวทาง
การปฏิบตั ิ และต้องปฏิรปู ต่อไปคือ “ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง” ทีเ่ ก็บจากเจ้าของทรัพย์สนิ ซึ่งระบบภาษี
โรงเรือนในปัจจุบันไม่ใช่การเสียภาษีทรัพย์สินและมีข้อยกเว้นมาก โรงเรือนใดที่คนมีบ้านอยู่ไม่ต้อง
เสียภาษี แต่จะเก็บจาก “ผู้เช่า” ซึ่งก็ผลักภาระให้คนที่ไม่มีบ้าน ที่มาเช่าเป็นคนเสียภาษี ซึ่งเท่ากับ
เป็นระบบ “คนที่เช่าเสียภาษี คนจนเสียภาษี คนรวยไม่เสียอะไรเลย” เช่นเดียวกัน อัตราการเก็บภาษี
บำ�รุงท้องที่ที่เก็บจากราคาที่ีดิน ก็ถูกกำ�หนดให้เก็บจากอัตราราคาที่ดิน ใช้ราคาประเมินปี 2524
แถมยกเว้นอีก ทำ�ให้ไม่มีรายได้ท้องถิ่น อัตราถดถอย ที่ดินราคาถูกเสียภาษีแพง ข้อยกเว้นมาก รายได้
ที่เก็บได้น้อยมาก ใน 1 ปีเก็บได้เพียง 2 หมื่นล้านเท่านั้น

ร่างพ.ร.บ.การเงินการคลังฯ

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐที่กำ�หนดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบการคลังระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกำ�หนดแนวทางในการจัดทำ�
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี ทุนหมุนเวียน การก่อหนี้
หรือการดำ�เนินการทีผ่ กู พันทรัพย์สนิ หรือภาระทางการเงิน หลักเกณฑ์ก�ำ หนดวงเงินสำ�รองจ่ายเพือ่ กรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำ � เป็ น และการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการคลั ง ของประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร่างพ.ร.บ. มีสาระสำ�คัญ คือ
1. การกำ�หนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการทั่วไป ได้แก่ หลักการดำ�เนินนโยบายการคลัง  
ของรัฐ การจัดทำ�กรอบการคลังระยะปานกลาง หลักการดำ�เนินมาตรการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
มากกว่า 1 ปี หรือเกิดการสูญเสียรายได้ หลักการดำ�เนินมาตรการนอกเหนือภารกิจปกติ และหลักการ
นำ�เงินส่งคลัง
2. การกำ�หนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะด้าน 6 ด้าน ได้แก่ รายได้แผ่นดิน รายจ่าย
แนวทางการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และ
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน

3. การกำ�หนดวินัยเกี่ยวกับบัญชีภาครัฐ การรายงาน และการตรวจสอบ เพื่อให้ภาครัฐได้รับ
การตรวจสอบจากสาธารณชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส
    “เมือ่ กฎหมายฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้แล้วจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินนโยบายและการบริหารการ
คลังให้มปี ระสิทธิภาพ ยัง่ ยืน โปร่งใส และมีกลไกการตรวจสอบทีน่ �ำ ไปสูค่ วามรับผิดชอบทางการคลัง”

ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่ราชพัสดุ

สิ่งที่จะปฏิรูปต่อไปคือ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ไว้ดูแลรัฐวิสาหกิจ
ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอยู่ 12 แห่ง บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาตินี้จะช่วยลดการแทรกแซงทางการเมือง
ผู้บริหารเป็นมืออาชีพและสามารถแต่งตั้งหรือปลดบอร์ดได้ ทำ�ให้การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
มีประสิทธิภาพสามารถสร้างกำ�ไร เพื่อนำ�ส่งเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลมากขึ้น
ส่ ว นที่ ดิ น ราชพั ส ดุ 12.5 ล้ า นไร่ ก็ จ ะเน้ น ให้ นำ � มาใช้ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมมากขึ้ น
ดังนั้นหากที่ดินใดที่นำ�มาทำ�ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ก็จะต้องเสียค่าเช่ามากๆ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ

จุดมุ่งหมายการเพิ่มภาษี ปรับโครงสร้างภาษี เพื่อรองรับภาระงบประมาณ ที่กำ�ลังจะมีค่าใช้จ่าย
ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น เรื่องการศึกษา สาธารณสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งต้องใช้ “เงินก้อนใหญ่”
ในอี ก 10-15 ปี ข้ า งหน้ า ผู้ สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี ร ายได้ คาดว่ า ต้ อ งใช้ ง บประมาณมากกว่ า
6 แสนล้านบาท จะเป็นภาระงบประมาณมาก จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังต้อง “คิด” และปรับ
ระบบการปฏิ บั ติ ใ ห้ ร องรั บ ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ ไ ด้ ด้ ว ยการออกนโยบายการออม
ภาคบั ง คั บ จะตั้ ง กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญแห่ ง ชาติ ขึ้ น มา เพื่ อ ให้ แรงงานในระบบเข้ า เป็ น สมาชิ ก
เป็นการประหยัดงบประมาณ และให้เขาออมเพื่อตัวเอง “จะออกในสมัยรัฐบาลนี้ ปลัดคลังคนนี้”
ปลัดกระทรวงการคลังย้ำ�
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษามาตรการต่างๆ เพื่อลดภาระของงบประมาณ    
ในด้านการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุของไทยในอนาคต โดยมอบหมายให้ บตท. และ ธอส. ทำ�การศึกษา   
ความเป็นไปได้ทจี่ ะริเริม่ บริการสินเชือ่ บ้านสำ�หรับผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage) และจะนำ�เอามาตรการ  
ทางภาษีและการเงินมาใช้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ และพิจารณาที่ราชพัสดุ มาใช้เป็นพื้นที่
สร้างศูนย์สุขภาพที่พักหรือศูนย์เสริมคุณภาพชีวิต สำ�หรับผู้สูงวัยอีกด้วย

