
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการกระจายความเจริญไปทุก  ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการลงทุน การจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง  ๆ เพื่อบริการให้แก่ปร ะชาชน ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะ
เป็นด้านใดก็ตาม สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเงินทุนที่จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายหรือที่เราเรียกว่างบประมาณ
ของประเทศนั่นเอง 
 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลต้องการรายได้เข้ารัฐเพื่อ
นํามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณในการดูแล ส่งเสริม พัฒนากิจการสาธารณูปโภคและการบริการ
ต่าง ๆ การจัดเก็บภาษีจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อบริหารจัดการประเทศ  โดยงบประมาณแผ่นดิน
เกือบจะทั้งหมดนั้น จะได้มาจากภาษีอากรที่รัฐบาลได้จัดเก็บมาจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร
ตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็นภาษี ทางตรง เช่น ภาษีเงินได้ หรือภาษีทางอ้อม เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น  ดังนั้นหากประเทศใดมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี ก็จะทําให้รัฐมีงบประมาณ
ในการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศเป็นจํานวนมากตามไปด้วย ภาษีอากรเป็นแหล่งที่มาหรือรายได้
หลักของรัฐ เพื่อนําไปใช้ในการบริหารงาน เ พื่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม การภาษีอากรจึงเป็นกลไกลสําคัญและมีบทบาทก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ รัฐจึงมี
ความจําเป็นในการที่จะต้องจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชนเพื่อให้บรรลุตามความประสงค์ ซึ่งการที่
รัฐจะจัดเก็บภาษีอากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้ นจะต้องอาศัยกลไกลหรือปัจจัยทั้งด้านหลักการ 
นโยบายของภาษีอากรที่ดี ซึ่งจะต้องมองในแง่ของผู้จัดเก็บภาษีอากรและผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาษี
อากร โดยจะต้องอาศัย กฎหมายที่เป็นเคร่ืองมือในการบังคับ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นเร่ือง
ยากอย่างยิ่งและถือเป็นมิติที่สามของกฎหมาย (อมร จันทรสมบูรณ์, 2533, หน้า 11) 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 
มาตรา 73 ระบุไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึก ษาอบ รม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ดังที่กล่าว
มาแล้วว่า ภาษีถือว่าเป็นรายได้ที่สําคัญที่สุดของรัฐบาล สิ่งที่ เป็นเงื่อนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี
เรียกว่า ฐานภาษีหรือสิ่งที่รองรับอัตราภาษี ฐานภาษีในการจัดเก็บที่สําคัญได้แก่ 1) ฐานเงินได้ 2) 
ฐานทรัพย์สิน 3) ฐานการบริโภค 
 ในการจัดเก็บภาษี หลักของการจัดเก็บภาษีที่ดีจะต้องมีความเป็นธรรม มีความแน่นอน มี
ความเป็นกลาง อํานวยรา ยได้ มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวมทั้งจะต้องมี
ลักษณะของกระบวนการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี 
อย่างไรก็ตามระบบภาษีอากรที่ดีนั้นนอกจากจะมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดีแล้ว ยังต้องประกอบด้วย
ปัจจัยอื่น ๆ อีกไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน กฎหมาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งนโยบาย
ของการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดีและมี
ประสิทธิภาพด้วย 
 กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรทําหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของประมวล รัษฎากร โดยภาษีที่เก็บตามประมวลรัษฎากรนั้นได้มีการแบ่งประเภทตาม
หลักการผลักภาระภาษีออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
ต้องแบกรับภาระภาษีไว้เอง ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อ่ืนได้หรือผลักภาระได้
เพียงส่วนน้อย ตัวอย่างของภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
ผลได้ของทุน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการให้ 2) ภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่ผู้มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีไม่จําต้องแบกรับภาระภาษีไว้เอง ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไป ให้
ผู้บริโภคด้วยการจําหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาที่สูงขึ้นได้ ตัวอย่างของภาษีทางอ้อม เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการนําเข้า ภาษีการส่งออก ภาษีสรรพสามิต (ดุลยลักษณ์ ตราชู -
ธรรม, 2553, หน้า 8) 
 ทองคําเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอยู่คู่กับมวลมนุษยชาติมาหลา ยยุคหลายสมัย ซึ่งเห็นได้จาก
การนําทองคําเป็นส่วนประกอบของวัตถุสิ่งของหรือสถาปัตยกรรมต่าง  ๆ โดยเฉพาะการสร้าง
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมชั้นสูง  อาทิเช่น ทองคําเป็นส่วนปร ะกอบหลักในการหล่อองค์
พระพุทธรูป การตกแต่งภายในโบสถ์ รวมถึงเคร่ืองประดับต่าง  ๆ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึ งฐานะ 
ความสําคัญและเกียรติยศของผู้ที่สวมใส่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากทองคํานั้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังที่
สมาคมค้าทองคําได้ระบุไว้ 4 ประการ ดังนี้  
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 1. ความงดงามมันวาว สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติผสานกับความมันวาวก่อให้เกิดความ
งามอันเป็นอมตะทองคําสามารถเปลี่ยนเฉดสีทอง โดยการนําทองคําไปผสมกับโลหะมีค่าอื่น  ๆ ที่
ช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ทองคําได้อีกทางหนึ่ง 
 2. ความคงทน ทองคําไม่ขึ้นสนิม ไม่หมอง และไม่ผุกร่อน แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไรก็ตาม 
 3. ความหายาก ทองคําเป็นแร่ที่หายาก  กว่าจะได้ทองคํามาหนึ่งออนซ์  ต้องถลุงก้อนแร่ที่
มีทองคําอยู่เป็นจํานวนหลายตันและต้องขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตรจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง  
เป็นสาเหตุให้ทองคํามีราคาแพงตามต้นทุนในการผลิต 
 4. การนํากลับไปใช้ประโยชน์  ทองคําเหมาะสมที่สุดต่อการนํามาทําเป็นเคร่ืองประดับ  
เพราะมีความเหนียวและอ่อนนิ่ม สามารถนํามาทําขึ้นรูปได้ ง่าย อีกทั้งยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้โดยการทําให้บริสุทธิ์ ด้วยการหลอมได้อีกนับครั้งไม่ถ้วน 
 ทองคํานับว่าเป็นแร่โลหะเศรษฐกิจที่ บุคคลทั่วไปยังนิยมไม่เสื่อมคลาย ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพของแร่ทองคําสูง และมีประวัติ การพบและทําเหมืองแร่ทองคํามา ยาวนาน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้งทองคํานั้นยังเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลากหลายวงการ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้ านอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
คมนาคมและการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจ นวงการแพทย์และทันตกรรม กล่าวคือ ในวงการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองป ระดับอัญมณี  ทองคําเป็นโลหะที่ใช้ทําเป็นเคร่ืองประดับที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด โดยนําทองคําสร้างเป็นฐานเรือนรองรับอัญมณี ทั้งนี้ทองคําสามารถสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจได้  เน่ืองจากทองคํามีประโยชน์ในฐานะเป็นโลหะสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
ทองคําถูกสํารองไว้เป็น ทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศเพราะทองคํามีมูลค่าในตัวเอง และเป็น
เคร่ืองมือในการเก็งกําไรของตลาดการค้าในวงการอิเล็กทรอนิกส์ทองคําถูกนํามาเป็นส่วนประกอบ
ในการประดิษฐ์วัตถุต่าง ๆ ที่มีความสําคัญ เช่น สวิตซ์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นแผงตัดเพื่อให้กระแสไฟฟ้า
เดินได้สะดวก  การใช้ ลวดทองคําขนาดจิ๋วเชื่อมต่อวัสดุกึ่ง ตัวนําและทราน ซิสเตอร์  การใช้ลวด
ทังสเตนและโมลิบดีนัมเคลือบทองคําใช้ในอุตสาหกรรมหลอด สุญญากาศ  การเคลือบผิวเสาอากาศ
ด้วยทองคําเพื่อการสื่อสารระยะไกล  การใช้ตาข่ายทองคําเพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในระบบการสื่อ สารการบิ นพาณิชย์  การใช้อลูมิเนียมเคลือบทองในเคร่ืองถ่าย
เอกสารเพื่อทําหน้าที่สะท้อนรังสี อินฟราเรดได้อย่างดีเลิศ  การใช้โลหะทองคําเจือเงินและนิกเกิล
ประกบผิวทองเหลืองสําหรับใช้ในปลั๊ก  สปริงเลื่อนในลูกปิดเลือกเปลี่ยนช่องทีวีหรือแม้แต่
แผงวงจรต่าง  ๆ ก็มีทองคําเป็นตัวนําไฟฟ้ า เมื่อสารในทองคํามีคุณสมบัติการสะท้อนรังสี
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อินฟราเรดได้ดี  ทองคําจึงถูกนํามาใช้ในวงการคมนาคมและการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเป็น
ส่วนประกอบในการสร้างดาวเทียม  ชุดอวกาศและยานอวกาศ  ใบจักรกังหันในเคร่ืองบินไอพ่น  
ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และในโลกยุคปัจจุบันการแพทย์ส มัยใหม่ก็มีการทดลองให้
ทองคําเพื่อการบําบัดรักษาโดยใช้ทองคําในการแผ่รังสี  การสอดทองใส่ในกล้ามเนื้อเพื่อให้มีกําลัง
ต่อสู้กับความเจ็บป่วย  การแยกวิเคราะห์ปอดและตับ  อีกทั้งในด้านทันตกรรมทองคําถูกนํามาใช้ใน
การอุดฟัน ครอบ ฟัน ฟันปลอม การจัดฟันและการดัดฟัน อีกด้วย 
 จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทองคํานั้นมีค่าและมีบทบาทสําคัญกับชีวิตของ
ประชาชนมานาน เนื่องจากทองคําถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดําเนินชีวิตและการ
บริหารและการพัฒนาประเทศ ขณะที่วัตถุสิ่งของชนิดอ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าจากไม่มีค่าไปยัง
มีค่ามากที่สุด หรือจากที่เคยมีค่ามากมหาศาลก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและไม่มีความหมายใด ๆ อีก
เลย แต่ทองคําก็ยังเป็นวัตถุที่มีมูลค่าในตัวตลอดทุกยุคทุกสมัย  และมีบทบาทสําคัญกับทุกประเทศ
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ  และเมื่อทองคํานั้นเป็นวัตถุที่มีค่าและมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากต่อ
ประเทศ จึงเป็ นเหตุให้เกิดความนิยมในการสะสมและครอบครองทองคํา การซื้อขายทองคําจึง
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้วัตถุมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากมูลค่าแท้จริง อันนําไปสู่การเกิดส่วน
ต่างของราคาขายกับต้นทุน เพราะฉะนั้นการซื้อขายดังกล่าวจําเป็นต้องมีการชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และเมื่อทองคําเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รูปแบบของการค้าทองคําจึงมีความ
แตกต่างไปจากการค้าแบบซื้อมาขายไปในรูปแบบอื่น  ๆ และก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีกับ
ธุรกิจการค้าทองคํา ทั้งนี้ผู้ ศึกษาได้จําแนกปัญหาที่พบตามรูปแบบของการค้าทองคํา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 รูปแบบแรกเป็นการซื้อขายทองรูปพรรณแบบปกติ การซื้อขายในรูปแบบนี้จะมีแหล่ง
ร้านค้าส่งหลัก เช่น ในเขตเยาวราช ส่งทองคํารูปพรรณหรือเคร่ืองประดับ จําพวก สร้อย แหวน 
กําไล ไปยังผู้ประกอบการร ายย่อยต่าง  ๆ โดยการจําหน่ายทองคําจํานวน 1 เส้นนั้น ผู้ประกอบการ
รายย่อยจะได้กําไรส่วนหนึ่งประมาณ 3 % ซึ่งถือว่ามีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ของธนาคาร จึงทําให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านั้นจึง
กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคซื้อทองคํา จํานวน 1 เส้น ผู้บริโภคจําเป็นต้องชําระ
ราคาทองคําโดยรวม “ค่ากําเหน็จ ” ด้วยแล้ว โดยปกติค่ากําเหน็จนั้นจะอยู่ที่เส้นละประมาณ 200-
300 บาทต่อเส้นทองคํา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการออกแบบและประดิษฐ์ลวดลายของ
ทองคํา 
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 ผลของการคํานวณส่วนเกินในธุรกิจการค้าทองคําประเภทนี้ นํามาสู่ปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีของหน่วยงานภาครัฐหรือกรมสรรพากร กล่าวคือ ปกติกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีการค้าโดยให้
ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชําระภาษีโดยคํานวณจากใบกํากับภาษีซื้อเข้า หักกับใบกํากับภาษี
ขาย โดยที่นิติบุคคล ต้องนําส่งส่วนต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มในทุกรอบภาษี แต่การคํานวณนี้ไม่
สามารถนํามาใช้ได้กับการจัดเก็บภาษีในธุรกิจการค้าทองคําประเภทนี้ได้ เน่ืองจากทองคําไม่มี
ใบกํากับภาษีซื้อเข้า ทองคําเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติสามารถนํามาทําขึ้นรูปได้ง่ายและสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้โดยการ ทําให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการหลอมได้ใหม่ โดยในการประกอบทองคําหนึ่ง
เส้นนั้นอาจมีทั้งทองคําใหม่และทองคําเก่านํามาหลอมรวมกันได้ เมื่อไม่มีใบกํากับภาษีทองคําซื้อ
เข้า ก็ไม่สามารถเปิดใบกํากับภาษีขายได้ อีกทั้งค่ากําเหน็จก็ไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงทํา
ให้ไม่สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของทองคําหน่ึงเส้นได้ ตลอดจนส่วนต่างของราคาที่ซื้อมาและ
ราคาที่ขายไป ดังนั้นกรมสรรพากรจึงกําหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษีทองคํารูปพรรณ ซึ่ง
เรียกว่า ภพ .01.4 ระบุให้สมาคมทองคําออกประกาศราคาขายของทองคํารูปพรรณทุกวันเพื่อให้
ผู้ประกอบการรายย่อยนําราคาขายหั กลบกับราคาที่สมาคมทองคําประกาศ จากนั้นนําส่วนต่างที่ได้
ชําระเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษีก็ยังเกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในการ
รายงานเคร่ืองมือในการจัดเก็บ ส่งผลให้กรมสรรพากรไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างนี้ได้ 
 รูปแบบที่สองเป็นการรับจํานําซ่ อนรูปที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญั ติโรงรับจํานํา เน่ืองจาก  
ร้านค้าทองในประเทศไ ทยกลายเป็นโรงรับจํานําซ่อนรูปที่ ได้รับผลประโยชน์อย่างมากปกติการ
ก่อต้ังโรงรับจํานํา ผู้ประกอบการจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงรับจํานํา ซึ่งในปัจจุบันไ ม่มีการออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนแล้วแต่
ร้านค้าทองคํา สามารถประกอบกิจการการรับจํานําโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวอยู่ โดยรับจํานํา
ทองคําโดยมีการฝาก แล้วมาไถ่ถอนทองคํา ซึ่งร้านค้าจะตั้งราคาทองคําไว้ต่ํามาก เมื่อผู้จํานําขาด
การส่งดอกเบี้ย ร้านค้าสามารถยึดทองคํานั้นได้ทันที ทั้งนี้ รายได้จากการรับจํานําส่วนน้ีถือว่าเป็น
การปล่อยเงินกู้นอกระบบขณะที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐกํากับดูแล ส่งผลให้การรับจํานําที่ เกิดขึ้นน้ัน
ผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ 
 จากสภาพปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจการค้าทองคําที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบ
กับปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนั้นมีหลายฉบับ รวมถึงยังไม่มีการควบคุมการจัดเก็บที่
ชัดเจน ตลอดจนการประกอบกิจการรับจํานําที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา อีก
ทั้งการซื้อขายทองคํานั้น ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าทองคําที่ซื้อนั้นเป็นทองคําที่มีคุณภาพหรื อ
เป็นทองคําใหม่หรือไม่ ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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คุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบในการบริโภค จากการโฆษณา ฉลาก สัญญาหรือประเภทอ่ืน  
ๆ โดยการนําทองเก่ามาหลอมใหม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการหลอกลวงผู้บริโภคประเภทหน่ึง จากการ
พิจารณาแล้ว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การ
ควบคุมการประกอบธุรกิจโรงรับจํานําและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ซึ่งในการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาหามาตรการใช้บังคับกฎหมายที่เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีในหมวด
ของธุรกิจร้านทอง รวมทั้งวิเคราะห์หามาตรการในการจัดการกับปัญหาทางกฎหมายในธุรกิจรับ
จํานําในร้านค้าทองคํารูปพรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเร่ือง
การจัดเก็บภาษี อีกทั้งยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีในหมวดการค้าทองคํา 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและวิวัฒนาการ เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีใน หมวดของ
ธุรกิจร้านค้าทองคํา ในประมวลกฎหมายรัษฎากร 
 3. เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีในกา รประกอบธุรกิจร้านค้าทองคํา ตามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ  
 4. เพือ่วิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดเก็บภาษีในหมวดของธุรกิจร้านทอง  
 5. เพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายในเร่ืองการจัดเก็บภาษีในหมวดธุรกิจร้านค้าทองคํา  

สมมติฐานของการศึกษา 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอา กรของไทยในปัจจุบันมีอุปสรรคสําคัญ ในการใช้ บังคับ  
เน่ืองจาก มีกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรหลายฉบับ ที่ทําให้ขาดเอกภาพ ในการดําเนินการ  
การศึกษา วิจัย โดยเฉพาะ ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภา ษีในหมวดของธุรกิจค้าทองคํา  
รวมถึงธุรกิ จการรับจํานําในร้านค้าทองคํา และการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้อง
ศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีอากรในหมวด กิจการร้านค้าทองคํา
ดังกล่าว  

ขอบเขตของการศึกษา 
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 กระบวนการและใช้วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของการประกอบธุรกิ จการค้าทองคํา โดยเฉพาะด้าน
การจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิ่มเมื่อมีการขายทองคํา ตามประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภ าษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 106 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 117 พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 311 พ.ศ.
2540 พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ.2522 ตลอดจนศึกษาถึง
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ 
คําพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมายอ่ืน  ๆ เช่น หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย 
บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และนํามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความเป็นมา ความหมาย คํานิยาม
ของภาษีของการประกอบธุรกิจการค้าทองคํา รวมทั้งศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําและปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม ตามหลักของกฎหมายที่ดีในอนาคต อันได้แก่ ประมวลกฎหมายรัษฎากรในหมวดของภาษี
ธุรกิจเฉพาะในเร่ืองฐานภาษีข้อที่ 3 ที่เร่ิมใช้บังคับใน พ.ศ.2535  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 106 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 117
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติโรงรับ
จํานํา  พ.ศ.2505  พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่ า พ .ศ.2474 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้ทราบถึงสภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษี 
 2. ทําให้ทราบถึง ความเป็นมา ทฤษฎีและวิวัฒนาการ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใน หมวด
ของธุรกิจร้านค้าทองคํา ในประมวลกฎหมายรัษฎากร 
 3. ทําให้ทราบถึงการจัดเก็บภาษีในกา รประกอบธุรกิจร้ านค้าทอง  ตามกฎหมายประมวล
รัษฎากรไทยและต่างประเทศ  
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 4. ทําให้ทราบถึงปัญหาการจัดเก็บภาษีในหมวดของธุรกิจร้านทอง  
 5. ทําให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองการจัดเก็บภาษีในหมวดธุรกิจร้านค้าทองคํา  

 
 


