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 กรณี สตง. สัง่สรรพากรตรวจสอบภาษี ย้อนหลงั 60 นักการเมืองยคุ รฐับาล นายกฯอภิสิทธ์ิ 
และ นายกฯ ย่ิงลกัษณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 เหน็ว่า สรรพากรมีการเลือกปฏิบติั ทาํให้
เกิดความเหล่ือมลํา้ เอ้ือประโยชน์ต่อการเล่ียงภาษี   
           โดยร้อยละ 40.1 เห็นว่า สรรพากรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการเอ้ือประโยชน์ให้กบั
นักการเมืองจึงไม่ตรวจสอบตามท่ี สตง.แจ้งตัง้แต่ต้นปี 2558   
              แต่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 มีความเหน็ว่าการตรวจสอบภาษีย้อนหลงัดงักล่าว  จะไม่กระทบ
กบัโรดแมปความปรองดอง   
 ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 81.5  เห็นว่าควรใช้มาตรการพิเศษในกระบวนการตรวจสอบภาษี
ย้อนหลงัของนักการเมือง 

 

ผลสาํรวจเรือ่ง  

“การตรวจสอบภาษีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง...ใครผิด ใครถกู ” 

 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดด้าํเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อง “การตรวจสอบภาษีผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง...ใครผิด ใครถกู” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชน
อาย ุ18 ปีขึน้ไป จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  จาํนวน 1,216 คน พบวา่ 

จากกรณี สตง. สัง่สรรพากรตรวจสอบภาษี 60 นักการเมืองยุค รฐับาล นายกฯอภิสิทธ์ิ และ 
นายกฯ ย่ิงลกัษณ์ ประชาชนร้อยละ 20.5 มีความเหน็ว่า เป็นเกมทางการเมืองเพ่ือเล่นงานฝ่ายตรง
ข้าม รองลงมารอ้ยละ 17.8 มคีวามเหน็วา่เป็นกระบวนการตรวจสอบบญัชทีรพัยส์นินกัการเมอืงเมื่อหมดวาระ 
และรอ้ยละ 14.2 มคีวามเหน็วา่ นกัการเมอืงตัง้ใจโกง/ตัง้ใจไมย่ืน่ภาษ ี

 เม่ือถามว่า การเรียกเก็บภาษีย้อนหลงัของ 60 นักการเมือง จะกระทบกบัโรดแมปความ
ปรองดอง สมานฉันทห์รือไม่ ประชาชน รอ้ยละ 61.4 ระบุว่า ไม่กระทบความปรองดอง โดยในจาํนวนน้ี
รอ้ยละ 35.6 เหน็ว่าการเสยีภาษ ีเป็นหน้าทีต่อ้งพงึปฏบิตัอิยู่แลว้ และ รอ้ยละ 25.8  เหน็ว่าการปรองดองไม่
ควรเชื่อมโยงกับการละเว้นความผิด ในขณะที่ร้อยละ 38.6 ระบุการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังของ 60 
นกัการเมอืงจะกระทบความปรองดอง โดยในจํานวนน้ีรอ้ยละ  22.0 เหน็ว่า อาจเกดิกระแสการเลอืกปฏบิตั ิ 
สองมาตรฐาน และรอ้ยละ 16.6 เหน็วา่อาจสรา้งความไมพ่อใจต่อนกัการเมอืง                 

ทัง้น้ีสาเหตุท่ีกรมสรรพากรไม่มีการตรวจสอบภาษีของนักการเมืองตามท่ี สตง. แจ้ง ตัง้แต่
ต้นปี 2558 นัน้ ประชาชนร้อยละ 40.1 ระบุว่า มีผลประโยชน์ทบัซ้อนและมีการเอ้ือประโยชน์ให้กบั
นักการเมือง รองลงมารอ้ยละ 27.9 ระบุว่า สรรพากรมกีระบวนการดาํเนินงานและตรวจสอบล่าชา้ และรอ้ย

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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ละ16.6 ระบุวา่ เกรงกลวัอทิธพิลของนกัการเมอืง  
สําหรบัความเห็นว่าควรมีการใช้มาตรการพิเศษเข้ามาในกระบวนการตรวจสอบภาษี

ย้อนหลงัของนักการเมืองหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 ระบุว่าควรมี ขณะทีร่อ้ยละ11.3 ไม่
ควรม ีทีเ่หลอืรอ้ยละ 7.2 ระบุวา่ ไมแ่น่ใจ 

ส่วนความเหน็ต่อการตรวจสอบภาษีของนักการเมืองในบ้านเมืองเรา ประชาชน ร้อยละ 50.0 
เห็นว่า สรรพากรมีการเลือกปฏิบติั ทําให้เกิดความเหล่ือมลํ้า เอ้ือประโยชน์ต่อการเล่ียงภาษี 
รองลงมารอ้ยละ 30.2 เหน็ว่า มกีระบวนการตรวจสอบทีล่่าชา้ ขณะทีร่อ้ยละ 14.1 เหน็ว่ามกีระบวนการ
ตรวจสอบทีด่ ีบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม ไมล่ะเลยผูก้ระทาํผดิ 

ทัง้น้ีหน่วยงานท่ีควรทําหน้าท่ีช้ีชัดว่านักการเมืองคนใดเข้าข่ายควรถูกตรวจสอบภาษี
ย้อนหลงัหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 39.1 ระบุว่าควรเป็นหน้าท่ีของสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.  ) รองลงมาร้อยละ 31.9 ระบุว่า ควรเป็นหน้าที่ของ 
กรมสรรพากร  และรอ้ยละ 29.0 ระบุวา่ ควรเป็นหน้าทีข่องสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) 

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. กรณี สตง. สัง่สรรพากรตรวจสอบภาษี 60 นักการเมืองยคุ รฐับาล นายกฯอภิสิทธ์ิ และ นายกฯ  
     ย่ิงลกัษณ์ มีสาเหตมุาจาก... 
 

เป็นเกมทางการเมืองเพ่ือเล่นงานฝ่ายตรงข้าม ร้อยละ 20.5 

เป็นกระบวนการตรวจสอบบญัชทีรพัยส์นินกัการเมอืงเมือ่หมดวาระ     รอ้ยละ 17.8 

นกัการเมอืงตัง้ใจโกง รอ้ยละ 14.2 

สรรพากรละเลยหน้าที ่ รอ้ยละ 13.3 

สตง. แสดงบทบาทหน้าทีต่รวจสอบเงนิของแผน่ดนิ รอ้ยละ 12.7 

สตง.และ สรรพากรถูกอทิธพิลนกัการเมอืงในรฐับาลยคุก่อน รอ้ยละ 12.0 

นกัการเมอืงลมืยืน่แบบ   ยืน่ไมค่รบ รอ้ยละ 9.5 
  
 

2.  การเรียกเกบ็ภาษีย้อนหลงัของ 60 นักการเมือง จะกระทบกบัโรดแมปความปรองดอง สมานฉันทห์รือไม่       
 

ไม่กระทบความปรองดอง ร้อยละ  61.4 

เพราะ  การเสียภาษี เป็นหน้าท่ีต้องพึงปฏิบติัอยู่แล้ว    ร้อยละ 35.6 

 การปรองดองไม่ควรเช่ือมโยงกบัการละเว้นความผิด  ร้อยละ 25.8 

 

กระทบความปรองดอง รอ้ยละ 38.6 

เพราะ อาจเกดิกระแสการเลอืกปฏบิตั ิ สองมาตรฐาน  รอ้ยละ  22.0 

 อาจสรา้งความไมพ่อใจต่อนกัการเมอืง               รอ้ยละ 16.6 
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3. เพราะเหตใุดกรมสรรพากรจึงไม่มีการตรวจสอบภาษีของนักการเมืองตามท่ี สตง. แจ้ง ตัง้แต่ต้นปี 2558 
 

มีผลประโยชน์ทบัซ้อนและมีการเอ้ือประโยชน์ให้กบันักการเมือง ร้อยละ 40.1 

มกีระบวนการดาํเนินงานและตรวจสอบลา่ชา้ รอ้ยละ 27.9 

เกรงกลวัอทิธพิลของนกัการเมอืง    รอ้ยละ 16.6 

กลวัมผีลกระทบต่อหน้าทีก่ารงานหากมกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล รอ้ยละ 15.4 

 
4. ควรจะมีการใช้มาตรการพิเศษเข้ามาในกระบวนการตรวจสอบภาษีย้อนหลงัของนักการเมืองหรือไม่ 
 

ควรมี  ร้อยละ 81.5 

ไมค่วรม ี  รอ้ยละ 11.3 

ไมแ่น่ใจ      รอ้ยละ 7.2 

 
5. ความเหน็ต่อการตรวจสอบภาษีนักการเมืองในบา้นเรา 
 

มีการเลือกปฏิบติั ทาํให้เกิดความเหล่ือมลํา้  เอ้ือประโยชน์ต่อการเล่ียงภาษี ร้อยละ 50.0 

มกีระบวนการตรวจสอบทีล่่าชา้ รอ้ยละ 30.2 

มกีระบวนการตรวจสอบทีด่ ีบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม ไมล่ะเลยผูก้ระทาํผดิ รอ้ยละ 14.1 

มกีระบวนการตรวจสอบทีร่วดเรว็    รอ้ยละ 5.7 

 
6. การช้ีชดัว่านักการเมืองคนใดเข้าข่ายควรถกูตรวจสอบภาษีย้อนหลงัหรือไม่ ควรเป็นหน้าท่ีของ 
    หน่วยงานใด 
 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช. )     รอ้ยละ 39.1 

กรมสรรพากร รอ้ยละ 31.9 

สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) รอ้ยละ 29.0 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัเรื่องที ่สาํนักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ยื่นเรื่อง

ให้กรรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังของนักการเมือง ในประเด็นต่างๆ รวมถึงความเห็นที่มีต่อ
กระบวนการตรวจสอบภาษีนักการเมอืงของกรมสรรพากร เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนให้
สงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  22-24 มนีาคม 2560 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  25 มนีาคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 687 56.5 

            หญงิ 529 43.5 

รวม 1,216 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 130 10.7 

            31 ปี – 40 ปี 249 20.5 

            41 ปี – 50 ปี 358 29.4 

            51 ปี - 60 ปี 301 24.8 

            61 ปี ขึน้ไป 178 14.6 

รวม 1,216 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 771 63.4 

            ปรญิญาตร ี 342 28.1 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 103 8.5 

รวม 1,216 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 168 13.8 

 ลกูจา้งเอกชน     303 24.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    483 39.7 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   49 4.0 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 175 14.4 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   25 2.1 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 7 0.6 

รวม 1,216 100.0 

                                
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

 


