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ภาษีประชาธิปไตย (ตอนที่หนึ่ง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
กระทรวงการคลังดําริที่จะจัดเก็บ "ภาษีประชาธิปไตย" เพื่อนํารายไดไปจายเปน
เงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองตางๆ และโดยที่คาดการณวาจะมีการตอตานการจัดเก็บภาษี
ดังกลาวนี้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงเลือกวิธีการจัดเก็บที่ไมสรางภาระแกประชาชนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ดวยการหักเงินจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคนละ 100 บาท จากภาษีที่ตองเสียตาม
ปกติ แลวนําไปจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองตาง ๆ
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตย รัฐบาลชวนเปดโอกาสใหผูมีเงินได
พึงประเมินมีทางเลือกอยางนอย 3 ทาง กลาวคือ
ทางที่หนึ่ง ผูมีเงินไดพึงประเมินระบุชื่อพรรคการเมืองที่ตองการใหเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนก็จะจัดสรรไปใหแกพรรคการเมืองมากนอยตามแตความนิยมของประชาชนผูเสียภาษี
อากร
ทางที่สอง ผูมีเงินไดพึงประเมินประสงคที่จะจายเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง
แตไมระบุชื่อพรรค ในกรณีนี้ รายไดจากการเก็บภาษีประชาธิปไตยจะถูกนํ าเขาเงินกองทุน
สวนกลาง แลวจึงจัดสรรใหแกพรรคการเมืองตางๆตามหลักเกณฑ ซึ่งจะตราเปนกฎกระทรวง
ในภายหลัง
ทางที่สาม ผูมีเงินไดพึงประเมินแถลงเจตนารมณในเอกสารการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาวา ไมตองการจายเงินอุดหนุนใหพรรคการเมือง ในกรณีนี้ กรมสรรพากรจะ
ไมปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปเปนภาษีประชาธิปไตย
อนึ่ ง เพื่ อ ให ก ารจั ด สรรและการใช เ งิ น อุ ด หนุ น พรรคการเมื อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑและวัตถุประสงค กระทรวงการคลังกําหนดใหมีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
ใหสํานักตรวจเงินแผนดินตรวจสอบวา กรมสรรพากรจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองถูกตอง
ตามความประสงคของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและตามหลักเกณฑในกฎกระทรวงหรือไม
ขั้นตอนที่สอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมกับกรมสรรพากรตรวจสอบการใชเงินของ
พรรคการเมื อ ง ทั้ ง นี้ พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จะต อ งจัดทํ าบัญชีก ารใชจา ยยื่น ตอ
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นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปที่ไดรับเงิน มิฉะนั้นจะมิไดรับเงินอุดหนุน
ในปถัดไป
ขอมูลเกี่ยวกับภาษีประชาธิปไตยดังที่บรรยายขางตนนี้ ประมวลจากรายงานขาว
ในหนาหนังสือพิมพ จึงเปนขอมูลที่ยังไมสมบูรณและขาดรายละเอียดเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม
สาระสําคัญคงไมแตกตางจากที่รายงานขางตนมากนัก
ภาษีประชาธิปไตยเปนภาษีที่ระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจนตั้งแตตนวาจะนํ า
รายไดจากการจัดเก็บไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง นักเศรษฐศาสตรการคลังเรียกภาษี
ประเภทนี้วา earmarked tax ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช คัดคานการเก็บภาษีประชาธิปไตย
ดวยเหตุผลที่วา ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษีที่แท ภาษีที่แทจักตองไมมีเงื่อนไขวาจะนําไปใชจาย
ตอบแทนในเรื่องใด
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กลาววา "...หลักการสําคัญของภาษีอากรนั้น ไดแก การที่รัฐบาล
เก็บเงินจากประชาชนไปใชในราชการแผนดิน และการเก็บเงินนี้ไมมีเงื่อนไขแตอยางใดทั้งสิ้นวา
จะทําอะไรตอบแทน ลักษณะนี้คือลักษณะภาษีที่แท…" ดวยเหตุที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ใหคํานิยาม
"ภาษีอากร" วาเปนเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนโดยปราศจากผลตางตอบแทนเชนนี้เอง
ทานจึงมีความเห็นวา "ภาษีประชาธิปไตย (จึง) เปนภาษีที่ผิดหลักเกณฑภาษีอากรทั้งเพ เพราะ
ขึ้นตนยังไมทันจะเก็บเลย ก็บอกเงื่อนไขเสียแลววาจะเอาไปบํารุงพรรคการเมือง.." (สยามรัฐ
รายวัน ฉบับวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2536)
การคัดคานภาษีประชาธิปไตยดวยเหตุผลที่วา ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษี
ที่แทนั้น เปนขอคัดคานที่ฟงไมขึ้น เพราะในสังคมเศรษฐกิจปจจุบันหลายตอหลายสังคม มีการ
จัดเก็บภาษีหลายตอหลายประเภทที่ระบุวัตถุประสงคในการใชจายเงินตั้งแตตน ในกลุมประเทศ
สแกนดินาเวียมีการจัดเก็บภาษีบัณฑิต ซึ่งนําเงินภาษีไปใชจายดานการอุดมศึกษา ในประเทศ
ไทยเอง ก็มีภาษี ลักษณะนี้มาชานานแลว ดังเชนการจัดเก็บเงินสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อ
นํารายไดไปใชในการสงเสริมการทําสวนยาง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงออกขาว (พรีเมี่ยม
ขาว) เพื่อนําไปใชสงเคราะหเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517
และการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษการนํ าเข า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง ออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 เพื่อเปนรายไดของกองทุนสงเสริมการสงออก
เปนตน แมวาเงินสงเคราะหการทําสวนยาง คาธรรมเนียมการสงออกขาว และคาธรรมเนียม
พิเศษการนําเขา จะไมมีคําวา `ภาษี' ประกอบชื่ออยูดวย แตนักเศรษฐศาสตรก็ถือวาเปนภาษี
อากรทั้งสิ้น
การสนับสนุนหรือการคัดคานภาษีอากรประเภทหนึ่งประเภทใด ควรจะพิจารณา
ผลดี แ ละผลเสี ย อั น เกิ ด จากการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรประเภทนั้ น มากกวา ที่ จ ะพิจ ารณาจากการ
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ตีตราวา ภาษีประเภทนั้นเปนภาษีที่แทหรือไมแท เพราะความแทหรือไมแทของภาษีอากรเปน
เพียงมายาภาพที่มนุษยสรางขึ้น
นักเศรษฐศาสตรบางสํานักมีความเห็นวา การจัดเก็บภาษีอากรโดยที่มีการระบุ
วัตถุประสงคไวลวงหนาวาจะนํารายไดที่จัดเก็บไดไปใชในดานใด (tax earmarking) เปนวิธีการ
จั ด เก็ บ ภาษี ที่ เ อื้ ออํ านวยใหป ระชาชนผูเ สีย ภาษีอ ากรสามารถเปด เผยความพึง ใจหรือ ความ
ไม พึ ง ใจในการเสี ย ภาษี ป ระเภทนั้ น วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษีดัง กล า วนี้ จึงสอดคล อ งกับ หลัก การ
เศรษฐกิจเสรีนิยมในสังคมประชาธิปไตย หากประชาชนผูเสียภาษีอากรไมเห็นชอบดวยกับ
เปาหมายและพฤติกรรมการใชจายเงินของรัฐบาล ก็อาจแสดงมติมหาชนเพื่อลมเลิกการจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกลาวได
ขอดีดังที่กลาวขางตนนี้ตองนับวาเปนขอดีของภาษีประชาธิปไตยดวย กรม
สรรพากรเปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปดเผยความพึงใจวา ยินดีที่
จะจายเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองหรือไม และหากยินดีจายเงินอุดหนุนดังกลาว ตองการจาย
ใหแกพรรคการเมืองใด ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงอยูในฐานะที่จะประเมิน
พฤติกรรมของพรรคการเมืองไดวา สมควรที่จะไดรับเงินอุดหนุนหรือไม หากประชาชนผูเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาพรอมใจกันคัดคานการจายเงินอุดหนุนใหแกพรรคการเมือง การเก็บภาษี
ประชาธิปไตยยอมมิอาจกระทําได
แตกระบวนการผลักดันการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตย ซึ่งไมเปนไปตามมรรควิถี
ประชาธิปไตย การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองซึ่งละเมิดวินัยทางการคลัง โครงสรางอัตรา
ภาษีที่ไมเปนธรรม ประกอบกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่มุงแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม ไดทําลายคุณคาของภาษีประชาธิปไตยจนหมดสิ้น
พรรคประชาธิปตยพยายามผลักดันใหภาษีประชาธิปไตยผานที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี แมวาผูนําพรรครวมรัฐบาลหลายตอหลายคนแสดงความเห็นคัดคานการจัดเก็บภาษี
ดังกลาวนี้ดวย เหตุผลที่แตกตางกัน แตก็ตองถูก ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิปตยโจมตีระลอกแลว
ระลอกเลา เสียงคัดคานที่สําคัญมาจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพรรคความหวังใหม จนทาย
ที่สุดนายชวน หลีกภัย เสียงออนลง โดยกลาววา ขอเสนอนี้เปนเพียงแนวคิดหนึ่ง และมอบให
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี ประสานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใหมีความเห็นรวมกัน แมวานายกรัฐมนตรีจะมีเจตนาดีในการพัฒนาพรรคการเมือง แต
ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยนาจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
ด ว ยเหตุ ที่ พ รรคประชาธิ ป  ต ย ค าดการณ ล  ว งหน า แล ว ว า การจั ด เก็ บ ภาษี
ประชาธิปไตยจะประสบกับการตอตาน จึงมิไดเสนอการจัดเก็บภาษีใหม หากแตเปนการปน
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รายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อนํามาจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เมื่อขอเสนอนี้ได
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก็จะเสนอรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาตอไป หากไมมี
ความแตกแยกทั้งทางการเมืองและทางความคิดในหมูพรรครวมรัฐบาล กฎหมายฉบับนี้ก็จะผาน
สภาผูแทนราษฎรดวยความไมยากลําบากนัก ในเมื่อรัฐบาลกุมเสียงขางมากในสภาฯ
กระบวนการผลักดันการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยดังที่กลาวขางตนนี้ ดูเผินๆแลว
เปนไปตามครรลองประชาธิปไตย แตแทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม
ภาษี ป ระชาธิปไตยแตกต า งจากภาษีประเภทอื่น ๆ ในขณะที่รายไดจากการ
จัดเก็บ ภาษี ประเภทอื่ น ๆ นํ าไปใชเพื่อประโยชนของประชาชน แตรายไดจากการเก็บภาษี
ประชาธิปไตยนํ าไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงมีสวนได
สวนเสียโดยตรงจากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ความเปนกลางของ ส.ส. ที่จะประเมินผลดีและ
ผลเสียของภาษีนี้โดยไมอยูบนพื้นฐานของอัตวิสัยจึงไมมี หากสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
ในการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตย ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรในกรณีนี้มีผลเสมือนหนึ่ง
การเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกพรรคการเมือง
รัฐบาลที่อาศัยเสียงขางมากในสภาฯ ในการเบิกจายเงินจากคลังเพื่อประโยชน
ของตนเองและพวกพอง ไมเพียงแตจะไรมารยาททางการเมืองเทานั้น หากทวายังคอนไปในดาน
การฉอฉลอํานาจอีกดวย ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยมีผลไมแตกตางจากการใชอํานาจเบิกจาย
เงินจากคลังมาใหตนเอง แมจะมีการกลาวอางวา เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะเปนประโยชนตอ
สังคมโดยสวนรวมอีกทอดหนึ่ง แตความขอนี้ก็ยากที่จะพิสูจนได ภาพพจนของพรรคการเมืองและ
นักการเมืองดังที่เปนมาในอดีตและดังที่เปนอยูในปจจุบันไดทําลายศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
พรรคการเมืองและระบอบประชาธิปไตยไปจนเกือบหมดสิ้น
การจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยจะเปนไปตามมรรควิถีแหงประชาธิปไตยก็ตอเมื่อ
มีการหยั่งประชามติ (referendum) เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน หากประชาชนใหความ
เห็ น ชอบ รั ฐ บาลย อมมีความชอบธรรมที่จ ะจัดเก็บ ภาษีประเภทนี้ เ พื่อนํ าเงินไปใชจ า ยตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไว การนํ าเสนอกฎหมายภาษีประชาธิปไตยเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรไมเปนการเพียงพอ เพราะการลงมติของ ส.ส. ในกรณีนี้เปนการลงมติเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง มิใชการลงมติเพื่อผลประโยชนของผูอื่น
เหตุ ผ ลประการเดี ย วที่ส ภาผูแ ทนราษฎรจะลงมติไมใหค วามเห็น ชอบในการ
จัดเก็บภาษีประชาธิปไตย ก็คือ ผลประโยชนจากการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยตกแกพรรค
การเมืองโดยไมเทาเทียมกัน โดยที่พรรคประชาธิปตยและพรรคพลังธรรม มีแนวโนมที่จะได
ประโยชนมากกวาพรรคการเมืองอื่น ๆ
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ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษีที่จัดเก็บใหม หากแตเปนการปนรายไดจากภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไปจัดสรรเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง การปนรายไดจากภาษีดังกลาวนี้
เปนวิธีการที่ละเมิดวินัยทางการคลัง ซึ่งอาจกอภัยมหันตแกระบบการคลังในอนาคตได
ในการบริหารการคลัง รัฐบาลพึงใหความสําคัญแกวินัยที่สําคัญอยางนอย 2 ขอ
ขอที่หนึ่ง ไดแก หลักการที่วา บรรดาเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งปวงจักตองนําสงคลังแผนดิน
ขอที่สอง ไดแก หลักการที่วา การเบิกเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนหรือ
อยางนอยที่สุดจักตองมีกฎหมายรองรับ หลักการขอแรกปรากฏในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ในขณะที่หลักการขอที่สองปรากฏในมาตรา 6 ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้
แมวากฎหมายการคลังจะมีขอยกเวนที่ทําใหเบี่ยงเบนจากหลักการทั้งสอง แตก็เพียงเพื่อใหการ
บริหารการคลังมีความยืดหยุนเทานั้น
ตามขอเสนอภาษีประชาธิปไตย อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจกันเงินรายไดจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ผูมีเงินไดพึงประเมินจายคนละ 100 บาท เพื่อนําไปอุดหนุนพรรค
การเมือง โดยไมตองนําเขาบัญชีเงินคงคลัง การใหอํานาจในการกันเงินภาษีอากรแกฝายบริหาร
ยอมกอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก กระแสการนํ าเงิน สง คลัง จะมีชอ งรั่ว ไหลมากขึ้น เงินที่เปน
กรรมสิทธิ์ ของรัฐมิไดนําสงคลังแผนดินอยางครบถวน การกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อเปน
เงินอุดหนุนพรรคการเมือง จะกลายเปนตัวอยางและขออางในการกันเงินไดของแผนดินอยาง
แพรหลายในอนาคต
ประการที่สอง เมื่อกฎหมายภาษีประชาธิปไตยใหอํานาจแกฝายบริหารในการ
กันรายไดจากภาษีอากร ฝายบริหารก็หมดความจํ าเปนที่จะตองตรากฎหมายรายจายเพื่อขอ
อนุมัติสภาผูแทนราษฎรในการเบิกจายเงินจากคลัง เพราะรายไดจากภาษีอากรถูกกันไวตั้งแตตน
กอนที่จะนําสงคลังแผนดินเสียอีก ดังนั้น ฝายนิติบัญญัติจึงไมสามารถถวงดุลอํานาจทางการคลัง
ของฝายบริหาร ในกรณีนี้ได
ประการที่สาม การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองเปนอํานาจของฝายบริหาร
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ กฎหมายภาษีประชาธิปไตยใหอํานาจรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังในการกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุน หลักเกณฑดังกลาวนี้
จะเปนธรรมหรือไม และจะเกื้อประโยชนพรรครวมรัฐบาลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับมโนธรรม
ของรัฐบาลเอง เพราะฝายนิติบัญญัติมิไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวนี้
ดังนี้ จะเห็นไดวา การกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองตามขอเสนอของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปนวิธีการที่ละเมิดวินัยทาง

6
การคลัง หากการกันเงินภาษีออกเปนรายจายกระทํากันอยางแพรหลาย ฝายนิติบัญญัติยอม
ไม ส ามารถตรวจสอบและถ ว งดุ ล อํ านาจทางการคลั ง ของฝ า ยบริ ห ารได ทั้ ง ๆที่ อํ านาจการ
ตรวจสอบและการถวงดุลของฝายนิติบัญญัติในปจจุบันมีนอยอยูแลว การเก็บภาษีประชาธิปไตย
ตามขอเสนอของพรรคประชาธิปตยจะยิ่งซํ้าเติมปญหาดังกลาวนี้
ระบบการคลังที่ปราศจากการถวงดุลอยางเหมาะสมระหวางฝายนิติบัญญัติกับ
ฝาย บริหารยอมนําระบบเศรษฐกิจไปสูหุบเหวแหงหายนภัยไดโดยงาย

