
 

 

      บทที่ 3  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรจาก
การค้าทองค า 

 กฎหมายภาษีอากร ของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น มีวิวัฒนาการใน
การบัญญั ติกฎหมายภาษีของตนเอง โดยผ่านฝ่าย นิติบัญญัติ โดยมีการคัดกรองผ่านการเรียนรู้จาก
ปัญหาและอุปสรรคในการจั ดเก็บภาษีในประเทศเหล่านั้น โดยหน่วยงา นที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อร่าง
กฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในต่างประเทศโดย เฉพาะประเทศระบบ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างซับซ้อนแต่ ประเทศเหล่านั้น สามารถ บัญญัติกฎหมายภาษี
ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเร่ือง
ที่น่าสนใจที่จะควรนํามาศึกษาเพื่อปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป 

การจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ 

 กฎหมายภาษีอากรของต่างประเทศที่ระบบกฎหมายภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของระบบการจัดเก็บ ที่นํามาศึกษาและวิเคราะห์คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าพบว่าในปัจจุบัน
ประเทศเหล่านี้ ก็ยังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อขจัด
ข้อบกพร่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บทบัญญัติกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา คือ Internal revenue code ซึ่งเป็น
ประมวลกฎหมายที่รวมกฎหมายภาษีหลายประเภทไว้ด้วยกัน โดยมีกฎหมายภาษีในหลายเร่ือง
รวมอยู่ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ  และส่วนที่เป็น
เร่ืองที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ (Special valuation rules) เช่น Federal insurance contributions Act ซึ่ง
จะกําหนดอัตราภาษีและการเสียภาษี พร้อมทั้งการหักภาษีจากเงินได้ หรือ Federal unemployment 
tax Act ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหม ายรวมบทบัญญัติในทุกเร่ือง เช่น เร่ืองอัตราภาษี การเครดิต
ภาษี คํานิยามศัพท์ การตรวจสอบทางศาล (Judicial review) เป็นต้น  (แคทลียา  โสภา, 2545, หน้า 
37-43) 
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 การจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกามีแบ่งการจัดเก็บภาษีเป็นสองลําดับคือ การ
จัดเก็บภาษีในลําดับมลรัฐ (State tax) และการจัดเก็บภาษีระดับสหพันธ์รัฐ (Federal tax) แต่ภาษี
ระดับสหพันธรัฐเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลโดยนํามาเป็นงบประมาณของประเทศถึง 2 ใน 3 
ส่วนของงบประมาณรายรับทั้งหมด แต่เดิมนั้นคร่ึงหนึ่งของภาษีสหพันธรัฐเป็นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ส่วนภาษีเงินได้นิติบุค คลมีเพียง ร้อยละ  11 เท่านั้น แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
บุคคลธรรมดาเพียงประมาณ ร้อยละ  5 เท่านั้น ถูกกําหนดให้ต้องยื่นขอคืนภาษีเงินได้ระดับ
สหพันธรัฐ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องยื่นภาษีเงินได้ระดับสหพันธรัฐหรือ
จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นอิสระไว้สําหรับการคืนภาษีอื่น ๆ  
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร คือ 
กระทรวงการคลังและ Internal revenue service (IRS) โดยมีเลขานุการการคลัง (Secretary of the 
treasury department) ทําหน้าที่ในการบริหารการใช้บังคับกฎหมาย ภาษี Internal revenue laws โดย
เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการภาษี (Commissioner of the internal revenue service) ซึ่งประธานาธิบดี
จะเป็นผู้แต่งตั้งทั้งเลขานุการการคลังและคณะกรรมการภาษีของ Internal revenue service โดย
คําแนะนําและยินยอมของ สภาซีเนต (The Senate) Internal revenue service เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายใต้กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและคณะกรรมการภาษีเป็นหัวหน้าของ Internal 
revenue service 
 ภารกิจของ Internal revenue service คือ พัฒนานโยบายและแผนงานระดับชาติในการใช้
บังคับกฎหมายในการบริหารกฎหมายภาษีอากร Internal revenue service จะออกกฎเกณฑ์และ
จัดการควบคุมในเชิงบริหารแก่องค์กรส่วนสาขาภูมิภาคของ Internal revenue service จะมี
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายส่วนภูมิภาค (Regional commissioners) เป็นหัวหน้าสาขา มีหน้าที่
ในการบริหารนโยบายและแผนงานของ Internal revenue service โดยกํากับดูแล District director 
ในภูมิภาคของตน ในเร่ืองการตรวจสอบ การจัดเก็บ และการสอบสวนจะกระทําโดย Division of 
the district offices ส่วนการคืนภาษีจะดําเนินการโดย Service center ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 Office of the chief counsel of the internal revenue service นั้นเป็นส่วนหน่ึงของฝ่าย
กฎหมายของกระทรวงการคลัง ดังนั้นเลขานุการกระทรวงการคลังจึงมีอํานาจโดยตรงเหนือ Chief 
counsel of the internal revenue service หน่วยงาน Office of the Chief Counsel จะจัดหาคําแนะนํา
ด้านกฎหมายแก่ Internal Revenue Service ในทุกเร่ืองที่ เกี่ยวกับการบริหารและการใช้บังคับ
กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ภายใน ทนายความจากหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นเสมือนผู้ได้รับมอบหมาย
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ในคดีของศาลภาษีอากรส่วน Appeals office จะเป็นส่วนหนึ่งของ Chief Counsel’s Office จึงไม่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของ Internal revenue service 
 ก่อนที่จะมีการจัดต้ัง Internal revenue service ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่
กําหนดโดย Director of practice ซึ่งเป็นหัวหน้าของ Office of the director of practice คําตัดสินของ 
Director of practices เกี่ยวกับการมีสิทธิและระเบียบที่ใช้กับผู้ดําเนินการ แทน ผู้ เสียภาษีจะได้รับ
การตรวจสอบจากกระทรวงการคลังมากกว่าจะให้คณะกรรมการภาษี (Commissioner) กล่าวอีกแง่
หนึ่งคือ Director of Practice จะอยู่ภายใต้อํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการภาษี 
 แผนกภาษีของกระทรวงยุติธรรม (Tax Division of the Justice Department) มีบทบาท
สําคัญในการบริหารกฎหมายภาษีระดับสหพันธรัฐ (Federal Tax Laws) ทนายความจากแผนกภาษี
จะเป็นตัวแทนรัฐในคดีการคืนเงินค่าภาษี นอกจากนี้ ทนายความแผนกภาษีส่วนคดีอาญา ยังกํากับ
ดูแลการฟ้องคดีภาษีทางอาญาด้วย ที่สําคัญคือ บทบาทในส่วนคดีอาญาจะถูกจํากัดที่การตรวจสอบ
คดีอาญาที่ Internal revenue service ดําเนินการมาและส่งแก่พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟ้อง
เท่านั้น ส่วนในคดีที่มีความซับซ้อนหรือสําคัญ ทนายความจากส่วนคดีอาญาจะสอบสวนหรือให้
ความช่วยเหลือแก่พนักงานอัยการในการสอบสวนคดีนั้น 
 การออกกฎของ IRS และกระทรวงการคลัง: กระทรวงการคลังและ IRS ได้ออกกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ มาหลายประเภท เลขานุการกระทรวงการคลัง (Secretary of the Treasury) จะมีอํานาจตาม
บทบัญญัติ Internal Revenue Code แม้เลขานุการกระทรวงการคลังจะมีอํานาจมากภายใต้กฎหมาย
ซึ่งออกโดย The Commissioner of Internal Revenue แต่อํานาจก็ยังต้องถูกใช้ ภายใต้กฎหมายนั้นอยู่ 
กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง  ๆ จะถูกประกาศให้เป็นกฎหมาย โดยกระทรวงการคลังตามวิธีการออก
กฎที่เป็นทางการ ตาที่ Administrative procedure Act (APA) กําหนดไว้ ทั้ง Internal revenue code 
และ APA ต่างใช้คําว่า “กฎ” และ “ระเบียบ” แต่ก็ยังมีประเภทที่แตกต่างของกฎและระเบียบนั้น แต่
ทั้ง 2 ประเภทจะต้องเป็นที่ยอมรับตามที่กําหนดไว้ใน APA 
 เน่ืองจาก Federal tax laws ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สร้างขึ้นจากแนวคิด “การ
ปฏิบัติโดยสมัครใจ ” (Voluntary compliance) หรือการประเมินการเสียภาษี บุคคลแต่ละคนจึงถูก
คาดหวังในการทําบัญชีรายได้หรือรายจ่ายของตนและชําระภาษีจํานวนที่ถูกต้อง ในการรักษาระบบ
การประเมินตนเอง รัฐจะต้องจัดเก็บภาษีที่เห็นแล้วว่าเป็นธรรมและกําหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติระบบ
ภาษีดังกล่าวนี้เกิดขึ้น เน่ืองจากแนวคิดที่เชื่อว่าบุคคลที่ร่ํารวยสามารถหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโดย
ช่องว่างทางกฎหมาย (Tax shelters) และคนส่วนใหญ่มักโกงภาษี (Cheated) สหพันธรัฐ และ The 
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internal revenue service ก็ต้องรับภาระหนักเน่ืองจากภายใต้ระบบการจัดเก็บของ Internal revenue 
service ผู้ที่หลีกเลี่ยงหรือโกงค่าภาษีอากรมักไม่เคยถูกจับได้ 
 ดังนั้นสภาคองเกรส (Congress) จึงได้ตรากฎหมายหลักในช่วงทศวรรษ 1970-1980 โดย
เน้นที่การบริหารสหพันธรัฐ มีผลให้มีการออกแบบการออกกฎหมายให้ลดความไม่เป็นธรรมของ
โทษในทางแพ่ง การตรวจสอบและขั้นตอนการจัดเก็บภายใต้ Internal revenue code นอกจากนี้ 
กฎหมาย The omnibus taxpayer Bill of Rights Act ยังถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เสียภาษีที่มีข้อ
พิพาทกับ IRS จะได้รับการแนะนําถึงสิทธิและได้รับการเยียวยาจากการกระทําที่ผิดพลาดของ IRS 
 ในปี ค.ศ.1989 สภาคองเกรสได้มีการออกกฎหมาย The Improved penalty 
administration and compliance tax Act (IMPACT) เพื่อปรับปรุงเร่ืองโทษในทางแพ่ง ภายใต้  
Internal Revenue Code เน่ืองจากทั้ง Internal revenue service และสภาคองเกรสได้รับการเสนอว่า
การใช้ระบบลงโทษนั้นเป็นระบบการลงโทษทางภาษีที่ไม่มีความเป็นธรรม ไม่สามารถที่จะช่วย
ป้องกันไม่ให้มีการหนีภาษี และไม่สามารถทําให้การใช้บังคับกฎหมายภีบรรลุเป้าหมายในการให้ผู้
มีหน้าที่เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรได้ 
 สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการหลบหลักภาษีและการเลี่ยงภาษี 
(Tax “Evasion” versus Tax “Avoidance”) เน่ืองจากการเลี่ยงภาษีเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งต่าง
กับการหลบหลีกภาษีในทางปฏิบัติ กฎหมายภาษีจะมีความซับซ้อนในบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง
การนําบทบัญญัติของกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง การกําหนด
เส้นแบ่งระหว่างการหลบหลีกภาษีและการเลี่ยงภาษีจึงเป็นเร่ืองยาก หรือแม้กฎหมายจะมีความ
ชัดเจนแต่ผู้เสียภาษีอาจไม่มีความเข้าใจกฎหมายหรือวิธีการปรับใช้  นอกจากนั้นแล้วชาวอเมริกันมี
แนวความคิดเร่ืองการจัดเก็บภาษีกับการใช้จ่ายเงินภาษีที่มาจากประชาชนกับการบริการของรัฐที่
ได้รับการเลือกใช้จ่ายเงินภาษีระหว่างงานกลาโหมและการบริการสังคม นอกจากนี้ประชาชนมี
ความไม่พอใจเ กี่ยวกับการเสียภาษีจึงเกิดปัญหาในการเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ
ชาวอเมริกันบางคน แต่อย่างไรก็ตามผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชาวอเมริกันก็ยังต้องเสียภาษี แม้จะมีข้อ
โต้แย้ง The internal revenue service มีบทบาทในการจัดเก็บภาษีอากรของประชาชนเป็นอย่างมาก 
แต่การใช้เงินภาษีประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร 
 ดังนั้น การนําโทษจําคุกมาใช้ในความผิดทางภาษีอากรจึงไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนัก การใช้
โทษในทางแพ่งอาจได้ผลดีกว่าในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายภาษีมีความซับซ้อนเป็นเร่ือง
เฉพาะ (Technical) และมักมีการแก้ไขกฎหมายอยู่เสมอ ดังนั้ นการที่จะทําให้ผู้เสียภาษีเกรงกลัวไม่
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กล้ากระทําผิดต่อกฎหมาย ควรจะมาจากปฏิบัติงานอย่างจริงจังโดยปราศจากการลงโทษทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 
 ชาวอเมริกันจึงมีความต้องการที่จะให้มีการหรับปรุงแก้ไขการระบบการจัดเก็บภาษีและ
สภาสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะสนองความต้องการของประช าชนมากขึ้นโดยสมาชิกรัฐสภาแสดง
ความสนใจในการยกเลิกภาษีเงินได้ทั้งของส่วนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยการใช้ภาษี
อุปโภคบริโภค (Consumption tax systems) แทน แต่ก็อาจทําให้รายได้ของประเทศจากการจัดเก็บ
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขาดหายไป นับเจ็ดพันล้านเหรียญต่อ ปี แต่ก็ได้มีการเสนอ
ระบบการจัดเก็บภาษีแบบใหม่อย่างหลากหลาย เพื่อหาทางชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปดังกล่าว 
โดยรวมแล้วระบบภาษีใหม่จะมุ่งที่การจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เน่ืองจากสหรัฐฯ มี
การวางแผนปรับปรุงแก้ไขระบบภาษีใหม่อย่างดี การจัดเก็บภาษีอาจง่ายขึ้น ซึ่งทําให้สหรัฐฯ ล้ํา
หน้านาชาติ อย่างไรก็ตามระบบใหม่นี้ก็ยังคงต้องโยงใยเทคนิควิธีการการเมืองและเศรษฐกิจที่
ซับซ้อนอย่างยิ่ง และในประวัติศาสตร์อเมริกาเองก็ไม่เคยมีสิ่งใดเป็นแบบอย่าง จึงเห็นได้ชัดว่า
ขณะที่ประเทศนี้ต้องการปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บภาษีด้วยระบบใหม่ เหตุที่มีความต้องการจะ
ยกเลิกระบบภาษีเงินได้โดยใช้ภาษีเกี่ยวกับการบริโภคเข้ามาแทน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เองก็ยังประสบกับปัญหาการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรในการหารายได้ โดยสรุปการแก้ไขได้ 4 
ประเด็น คือ 
 1. ความพยายามที่จะเอาชนะประเทศอ่ืนในด้านธุรกิจการค้า 
 2. ขจัดความยุ่งยากเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน 
 3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีในปัจจุบัน 
 4. เกลี่ยภาระการเสียภาษี โดยมิให้เป็นการเพิ่มภาระมากขึ้นแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
ภายหลังจากการเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีใหม่แล้ว 
 ประเด็นนโยบายของการใช้บัง คับกฎหมายภาษีเพื่อการจัดเก็บภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบต่อการออมทรัพย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มว่ามีอัตราใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา หรือเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และมีการต้ังสมมติฐานว่าไม่น่าจะ
เป็นไปได้ที่ว่าการเปลี่ยนจากภาษีเงินได้  (Income tax) มาเป็นระบบภาษีอุปโภคบริโภค 
(Consumption tax systems) จะเพิ่มอัตราการออมเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กระนั้นก็ตาม 
อัตราการออมทรัพย์ที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาวได้ ระบบภาษีอุปโภคบริโภคจะย กเว้นภาษีการส่งออกสินค้า แต่มีการเก็บ
ภาษีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถือว่าเป็นผลดีต่อสมดุลการค้าของประเทศ แต่นัก
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เศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นผลดีเพียงบางส่วนเท่านั้น ภาษีอุปโภคบริโภค
สามารถเพิ่มอัตราการออมทรัพย์ในประเทศได้ ผู้ที่ต้องแบกภาระ ในการจัดเก็บภาษีอุปโภคบริโภค
นั้น คือผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย แม้ว่าจะมีการยกเว้นภาษีบางอย่าง เช่นที่เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า
และการรักษาพยาบาล ก็มิได้หมายความว่าการจัดเก็บภาษีแบบนี้จะใช้ได้ผลอย่างแท้จริง 
 ความเป็นไปได้ที่ว่าระบบภาษีอุปโภคบริโภคมีความง่าย ต่อการจัดเก็บภาษี เพราะส่วนที่
ยุ่งยากบางส่วนภายใต้กฎหมายปัจจุบันจะไม่มีปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างไรก็ตามข้อกําหนดใน
ระบบภาษีแบบใหม่อาจเพิ่มความยุ่งยากได้เน่ืองจากสภาสหรัฐพบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้เสียภาษีด้วยเงินชดเชย ผู้เสียภาษีอ าจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากมีการ
เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ 
 ผู้บัญญัติกฎหมายอาจจะสนองความต้องการของประชาชนด้วยการยกเลิกการเก็บภาษี
เงินได้และใช้ระบบการเก็บภาษีใหม่แทน แต่ก็ไม่ใช่ของที่จะกระทําได้โดยง่าย มีปัญหามากมายที่
ยังหาข้อยุติไม่ได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกั บผลกระทบที่มีการออมเงิน การผลิต การค้า อัตราดอกเบี้ย เงิน
เฟ้อ ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ประเด็นก้านเทคนิควิธีการจัดเก็บภาษี การแบ่งบาภาระผู้เสีย
ภาษี การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร ตลอดจนประเด็นด้านการเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ 

 2. ประเทศออสเตรเลีย  
 ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโดยแบ่งหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเป็น 2 หน่วยงาน คือ Common wealth government tax revenue และ State and local 
government tax revenue  
 หน่วยงาน Common Wealth Government Tax Revenue มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ร้อย
ละ 70 ของรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดนมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษี
ทางอ้อม และจัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ (แคทลียา โสกา, 2545, หน้า 43-48) 
 หน่วยงาน State and local government tax revenue มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ประกันภัย ภาษีการพนัน ภาษียานพาหนะขนส่ง ภาษีดอกเบี้ยธนาคาร ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษี
บริโภค (Goods and Services หรือ GST) 
 ประเทศออสเตรเลียมีการปฏิรูประบบภาษีอากรในปี ค.ศ.1998 ในการปฏิรูประบบภาษีนี้
มิใช่ เพราะระบบภาษีออสเตรเลียในปี ค.ศ.1998 ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงพอกับความต้องการ
ของรัฐบาล แต่เน่ืองจากรัฐบาลออสเตรเลียต้องการระบบภาษีที่ดีกว่า เป็นธรรมกว่าและแข่งขันกับ
ระบบธุรกิจในตลาดโลกได้มากกว่า เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน มี
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ประสิทธิผลเพื่อประชาชนชาวออสเตรเลียมีงานทํา และยกระดับคุ ณภาพชีวิตของคนออสเตรเลีย 
ในการปฏิรูประบบภาษีจะครอบคลุมไปถึงการเสียภาษีง่าย ความจําเป็นในการปฏิรูประบบภาษี
ใหม่นี้เนื่องจากเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศออสเตรเลีย จําเป็นต้องมีระบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนเข้า
กับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบภาษีต้องทําให้ร ะบบธุรกิจมีต้นทุนในการเสีย
ภาษีลดลง นอกจากนั้นระบบภาษีจะต้องช่วยส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานและ
การออมภายในประเทศ ระบบภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าและส่งออกหรือลดศักยภาพในการ
แข่งขันกับต่างประเทศจึงต้องถูกยกเลิกไป การปฏิรูประบบภาษีของประเทศออสเ ตรเลีย จึง
ปรับปรุงระบบภาษีให้มีความง่าย แม่นยําและแน่นอน 
 ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบภาษีของปร ะเทศออสเตรเลียนั้น (ก่อนปี ค .ศ.1998) ระบบ
ภาษีมีข้อขัดข้องที่ทําให้ประเทศออสเตรเลียไม่สามารถที่จะแข่งขันกับระบบการค้าโลกได้ 
เน่ืองจากระบบภาษีของประเทศออสเตรเลียเป็นระบบ ที่ใช้มาเป็นเวลานานต้ังแต่ ปี ค.ศ.1930 
ยกตัวอย่าง อัตราภาษี Wholesale tax จากอัตราร้อยละ 2.5 ในปี 1930 ปัจจุบันอัตราภาษีอยู่ที่ ร้อยละ 
22 และเคยสูงสุดถึง ร้อยละ 45 เน่ืองจากระบบภาษีในอดีต ระบบเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับการซื้อขาย
สินค้ามากกว่าการบริการ เน่ืองจากประ เทศออสเตรเลียมิได้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
อ่ืน ดังน้ันรายได้หลักของรัฐจึงได้มาจากการค้าขายสินค้า แต่ในภายหลังระบบธุรกิจของ
ออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับงานบริการและการเงิน ดังนั้น จึงสามารถแยกข้อบอพร่องของ
ระบบภาษีออสเตรเลียได้ดังนี้ คือ 
  1. ระบบภาษีไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี เพราะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนปี ค.ศ.
1998 มีอัตราที่สูง ส่งผลให้ทําลายความจูงใจในการทํางานของผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล ที่จะทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากเมื่อมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีใน
อัตราที่สูงม าก ดังนั้น หากปราศจากการปฏิรูประบบภาษีอย่างเข้าใจ ประชาชนภายในประเทศ
ออสเตรเลียจะไม่สามารถมีกําลังใจในการเสียภาษี 
  2. ระบบภาษีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและการลงทุน เมื่อประเทศออสเตรเลียมีการ
ติดต่อธุรกิจต้องแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ (Global competition) ระบบภาษีเดิมสร้างความยุ่งยากแก่
คนออสเตรเลียในการส่งออกสินค้าออกไปแข่งขันในตลาดโลก และยังเป็นอุปสรรคต่อผู้นําเข้า
สินค้าชาวออสเตรเลียเพราะผู้นําเข้าและส่งออกชาวออสเตรเลียจําเป็นต้องเสียภาษี Wholesale sales 
taxes ซึ่งผู้นําเข้าและส่งออกจากประเทศอ่ืนไม่ต้องเสีย ทําให้เสียเปรียบการแข่งขันทางธุรกิจ 
  3. แนวนโยบายของรัฐในระบบภาษีเดิม มีการส่งเสริมทางเศรษฐกิจโดยการจูงใจ ให้
มีการลงทุนในประเภทธุรกิจที่รัฐต้องการ โดยการหักค่าลดหย่อนภาษีสําหรับนักลงทุนในการทํา
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ธุรกิจที่รัฐต้องการ แต่แนวนโยบายดังกล่าวซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  อันเป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุน เพราการกําหนดนโยบายทางภาษีดังกล่าว รัฐมิได้พิจารณาการส่งเสริมลดหย่อนภาษีให้ 
แต่แนวนโยบายของรัฐบาลกลับเปลี่ยนแปลงไปตามธุรกิจที่มีกําไรมาก ถึงจะได้รับการลดหย่อน
ภาษี 
  4. ประเทศออสเตรเลียใช้วิธีการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย และธุรกรรมทางการเ งิน โดยมี
การใช้เทคนิคที่ล้าสมัย อันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อสถาบันทางการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกรรม 
  5. เป็นระบบภาษีที่ขาดประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรในการจัดเก็บ 
เน่ืองจากภาษีเป็นรายได้หลักของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายในงาน ต่าง ๆ และการ
ประกันสังคม ภายใต้ระบบภาษีแบบเดิม รัฐบาลมีความจําเป็นต้องอิงรายได้จากภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งหากรัฐบาลต้องการที่จะให้สวัสดิการที่ดีต่อประชาชน รัฐบาลก็ต้องขึ้น
อัตราภาษีในการจัดเก็บเพื่อรักษาระดับรายได้ของรัฐบาล แต่การปรับอัตราการ จัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น
นั้น จะกระทบโดยตรงกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมักจะมี
การรวมตัวกันที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทําให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามที่
ควรจะเป็น และอาจกล่าวได้ว่าระบบภาษีนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ในแ ง่รัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มรายได้
จากการจัดเก็บภาษี 
  6. ระบบภาษีมีความยุ่งยากซับซ้อนโดยไม่จําเป็น เนื่องจากข้อบัญญัติทางภาษี 
(Income tax legislation) มีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก 120 หน้าเป็น 7,000 หน้า ในปี ค.ศ.1998 ซึ่งมีการ
แก้ไขนโยบายภาษีมามากกว่า 650 คร้ังภายใน 15 ปี ความยุ่งยากในระบบภาษีนี้ทําให้บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญทางภาษี (Tax agents) ทําให้มีการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของระบบธุรกิจและรายได้ของบุคคลธรรมดา อันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญ
ของเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ความยุ่งยากของระบบภาษียังช่วยส่งเสริมให้คนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ซึ่งหากกฎหมายภาษีง่ายก็จะทําให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรเพื่อจัดการงานในการเสียภาษี 
  ดังนั้นในปี ค.ศ.1998 พรรคร่วมรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียจึงร่วมกันในการ
ปฏิรูประบบภาษี โดยมีแนวนโยบายในการแก้ไข คือ ลดอัตราภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ลดภาระค่าใช้จ่ายของธุรกิจการนําเข้าและส่งออก ยกเลิกภาษีทางอ้อมบางอย่างที่ไม่
เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติเพื่อเสียภาษี โดยแก้ไขให้มีการเสียภาษีง่ายขึ้น โดยมีหลักใน
การปฏิรูประบบภาษี ดังนี้คือ 
  1. ปฏิรูประบบภาษีให้เป็นระบบภาษีที่จูงใจคนทํางาน โดยมีรายละเอียด คือ 
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   1.1 รัฐบาลปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บลงอีกร้อยละ 14 
   1.2 เพิ่มการหักส่วนลด การหักค่าลดหย่อนกรณีการหักรายได้จากค่าใช้จ่ายเพื่อ
ครอบครัว หักลดหย่อนเพื่อการประกันสุขภาพ ประกันชีวิตได้อีกร้อยละ 30 ของเงินได้ 
   1.3 มีการนําระบบภาษีบริโภค (Goods and services หรือ GST) แทน Indirection 
tax เพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บภาษี รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนมาใช้ระบบภาษี GST เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม ค.ศ.2000 
   1.4 ลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและโกงภาษี โดยการลดการทําธุรกรรมที่ใ ช้เงิน
สดในธุรกรรมทางธุรกิจ 
   1.5 ทดแทนรายได้จากภาษีอากรที่ขาดไป โดยการเก็บภาษีรถยนต์ที่หรูหรา 
   1.6 ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Australian Competition and Consumer 
Commission หรือ ACCC) เพื่อตรวจสอบราคาของสินค้าให้สอดคล้องกับอัตราภาษี 
  2. มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบางอย่างเพื่อรักษาความเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่นยกเลิก
การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลท้องถิ่น 9 ชนิดและลดภาษีสรรพสามิต (Excise on Petroleum and 
Diesel) เป็นต้น เพื่อเป็นการทดแทนการยกเลิกการจัดเก็บภาษีดังกล่าว รัฐบาลออสเตรเลียจึง
เปลี่ยนไปใช้ระบบการจัดเก็บระบบ GST แทน ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะประหยัดรายได้หนึ่ง
พันล้านเหรียญออสเตรเลีย จากการจัดซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี 
GST อย่างไรก็ดี GST จะยกเว้นในการจัดเก็บกับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น บริการเพื่อ
สุขภาพ การศึกษา การประปา และบําบัดน้ําเสีย มูลนิธิและหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไร 
  3. ในเร่ืองธุรกิจการลงทุนและการส่งออกนั้น การเสียภาษีภายใต้ระบบ GST จะช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ระบบธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลจะมีการคืนภาษีส่วน  เกินที่จัดเก็บ
จากผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ใน ระบบธุรกิจสามารถหักค่าลดหย่อน ค่าเสื่อราคาตาม
หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนที่เหมาะสม 
  4. รัฐบาลปฏิรูประบบภาษีเพื่อลดความยุ่งยากซ้ําซ้อนในการติดต่อของผู้เสียภาษี โดย
จัดทําดังต่อไปนี้ 
     4.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล จะมีหมายเลขผู้เสียภาษีเพียงหมายเลขเดียว 
   4.2 รายงานภาษีจะถูกทําให้ง่ายและมีมาตรฐานเดียวกัน 
   4.3 บทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรจะถูกแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน (Streamlined) 
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  จากจุดมุ่งหมายในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศออสเตรเลียดังกล่าวข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงการปฏิรูประบบภาษีที่ รัฐบาลออสเตรเลียปรับปรุงให้มีการจัดเก็บภาษีในระบบที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สองกฎเกณฑ์หลัก คือการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและมีการคืนภาษี หรือ
การเครดิตภาษีในกรณีที่เก็บเกิน ซึ่งการแก้ไขระบบภาษีให้เป็นธรรม โดยการจัดเก็บภาษีธุรกิจ 
(Business tax system) จากกําไรของธุรกิจทุกชนิดมากกว่าการเลือกเก็บจากธุรกิจบางชนิด ซึ่งทําให้
การเก็บภาษีจากรายได้ ลดความยุ่งยากซับซ้อน และป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

 3. ประเทศญ่ีปุ่น  
 ระบบภาษีของประเทศญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงระหว่าง
สงครามโลก การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
หลังจากนั้นการสร้างระบบภาษีแบบญี่ปุ่นจริง  ๆ ก็เร่ิมต้นขึ้นภายใต้ความริเร่ิมของรัฐบาลช่วงปี 
ค.ศ.1950-1960 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นรุ่งเรืองขึ้น และนับแต่
วิกฤติการณ์ราคาน้ํามัน ในปี 1970-1980 ญ่ีปุ่นก็ได้มีความพายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
ภาษีตนเองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ประเทศญ่ีปุ่นมีระบบภาษีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งไม่เหมือนของประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น ความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดคือ เป็นระบบภาษีทําให้เกิดปัญหาการจัดเก็บภาษีที่
น้อยที่สุดรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาและตุรกี เป็นระบบที่ภาษีได้จากรายได้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และไม่มีการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับสิ่งอุปโภคบริโภคและภาษีทางอ้อมจากสินค้าที่ผลิตหรือ
ใช้ภายในประเทศบางอย่างเท่านั้น โดยหลักสําคัญคือ เร่ิมมีการเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้ น เนื่องจาก
ญ่ีปุ่นประสบภาวะเงินเฟ้อเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงจัดสัดส่วนระหว่างภาษีที่
เก็บจากรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นให้เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามระบบการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มสู่
ส่วนกลาง ยกเลิกภาษีพิเศษบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อผู้เสียภาษี เพิ่มระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อช่วย
ให้รัฐบาลได้เงินสดก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  (แคทลี-
ยา โสภา, 2545, หน้า 48-49) 

กระบวนการกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีของญ่ีปุ่นจะเร่ิมต้นจากรัฐบาลสอบถามถึง
ความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บภาษี จากนั้นจะมีการเสนอเร่ืองเข้าสู่คณะกรรมการที่
ปรึกษาการจัดเก็บภาษี ซึ่งแต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรี ภายหลังถูกอภิปรายแล้ว คณะกรรมการก็จะให้
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนํากลับไปยังนายกรัฐมนตรี จากนั้นเร่ืองก็จะถูกส่งไปพิจารณาในสภา 
หลังจากได้รับความเห็นชอบจา กคณะกรรมการการจัดเก็บภาษีของพรรคการเมืองของรัฐบาล
ขณะนั้น 
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 จากรายการพัฒนาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว สรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
คือ 
 1. ขนาดและองค์ประกอบของรายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไป ซึ่งจะ
สะท้อนหรือเป็นสัญญาณบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 2. ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ แรงผลักดันด้านสังคม ด้าน
การเมือง และด้านวัฒนธรรม ยังเป็นตัวกําหนดส่วนแบ่งที่เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีของ
ประเทศอีกด้วย 
 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีของประเทศญี่ปุ่น 
 1. เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจากภาษีที่ดินไปเป็นการเก็บภาษีทางอ้อมแล้ว เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นภาษีเงินได้ 
 2. ภาษีการค้ากับต่างประเทศมิได้มีบทบาทสําคัญในระยะแรกของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น เมื่อเทียบกับประสบการณ์ของหลายประเทศ 
 3. ภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บภายในประเทศของญ่ีปุ่ นสมัยสงครามโลก ที่มีแนวโน้มที่จะ
ลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัมฤทธิ์ผลอย่าง
มากมายในช่วงเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 4. ประเทศสิงคโปร์  
 เมื่อใช้มาตรฐานปกติในการเปรียบเทียบแล้ว ประเทศสิงคโปร์มีระบบการเงินที่แปล ก 
นโยบายของรัฐบาลมุ่งที่จะจัดให้มีบรรยากาศในการลงทุนที่มั่นคงและดึงดูดนักลงทุน  (แคทลียา 
โสภา, 2545, หน้า 49) 

ประเทศสิงคโปร์มีหน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีอากรคือ กรมสรรพากร 
(Inland revenue department หรือ IRAS) และกรมศุลกากรและสรรพสามิต (Customers and excise 
department) เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ให้กับกระทรวงการคลัง รัฐบาลสิงคโปร์มีรายได้หลัก 3 
ทาง คือ รายได้ภาษีจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายรับอื่น ๆ รายรับที่สําคัญคือ รายได้ภาษที่ได้จาก
การจัดเก็บประเภทต่าง ๆ  
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเทียบเรือ (Free port) มีการเก็บ
ภาษีสรรพสามิตและภาษีขาเข้าเล็กน้อยเท่านั้นภาษีสรรพสามิตที่เก็บ  คือ เก็บจากยาสูบ ผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมและเหล้าเท่านั้น ส่วนภาษีขาเข้าส่วนใหญ่เก็บจาก รถยนต์ ยาสูบ ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมและเหล้า 
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 นโยบายการจัดเก็บภาษีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายทางการคลังโดยนโยบายในการจัดเก็บ
ภาษีมีเป้าหมายอยู่ 2 ประการ คือ 
 ประการที่หนึ่ง คือ เพิ่มรายได้เข้ารัฐ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของนโยบายภาษี เพราะ
เงินได้ภาษีเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญในการดําเนินงานของรัฐ 
 ประการที่สอง คือ ส่งเ สริมเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะเนื่องจากภาษี
สามารถนํามาใช้ผลักดันพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่รัฐต้องการ เช่น นโยบายภาษี
ของสิงคโปร์ คือการเก็บภาษีในอัตราต่ํา ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา การเก็บภาษีนิติบุคคลใน
อัตราที่ต่ําจะช่วยบริษัทในการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราที่ต่ําจะ
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนขยันทํางาน นอกจากนี้แล้วสิงคโปร์ยังมีนโยบายภาษีทําฐานภาษีให้กว้าง 
เป้าหมายเพื่อปลุกจิตสํานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ด้วยเหตุผลนี้วิธีการ
บรรเทาการจัดเก็บภาษีของบุคคลธรรมดา คือ ใช้วิธีจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่ต่ําซึ่งหมายความว่า ผู้
เสียภาษีที่มีรายได้ถึงระดับที่กําหนดให้ต้องเสียก็จะเสียภาษีง่ายขึ้น 
 ในปี ค.ศ.1993 ได้มีการรายงานในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีในประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีการนําระบบภาษีบริโภค (Goods and services tax หรือ GST) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การปฏิรูปการจัดเก็บภาษี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงในปี ค.ศ.1993 ว่า “ระบบ 
GST จะถูกนํามาใช้ ซึ่งจะรวมทั้งการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ” เน่ืองจากมี
อุปสรรคในการใช้บังคับกฎหมายในการจัดเก็บภาษี คือ 
 1. มีความจําเป็นที่จะต้องจัดโครงสร้างระบบภาษีของสิงคโปร์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ระบบ
เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ้นซึ่งในตอนสุดท้ายต้องมีความจําเป็นต้องมีการลดอัตราภาษีเงินได้
และนําระบบ GST มาใช้เพื่อเป็นแหล่งรายได้อ่ืน 
 2. ประเทศสิงคโปร์ต้องเผชิญปัญหากับผู้สูงอายุ ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว ภาษีเงินได้จะ
ไปสร้างภาระกับกลุ่มคนส่วนน้อยคือกลุ่มคนวัยทํางาน ซึ่งปัญหาตรงจุดน้ีจะไปขัดขวางการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องนําภาษีระบบฐานกว้างอย่าง  GST มาใช้เพื่อที่จะกระจายภาระ
ในการเสียภาษีไปให้กลุ่มที่ใหญ่กว่าด้วย 
 3. เน่ืองจาก ภาระภาษี GST ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปตามการทํางานหนัก 
ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานและส่งเสริมธุรกิจ 
 4. ระบบ GST เป็นภาษีบริโภคและมีลักษณธการจัดเก็บที่มีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วย
ให้มีการเก็บออมเงินมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษี และให้ผลตอบ แทนต่อหน่วยธุรกิจ ช่วยให้ระบบ



 

 

44 

เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่น ช่วยบรรเทาภาระภาษีในการส่งสินค้าภายในประเทศในการส่งออก โดย
ใช้ระบบการจัดเก็บภาษีร้อยละ 0 กับการส่งสินค้าออกนอกประเทศ 
 5. เป็นการจัดเก็บภาษีกับคนส่วนใหญ่ของประเทศรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงเป็น
การจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรม 
 6. มีกลไกของระบบที่จะช่วยให้มีการบริหารที่ง่ายและยากในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่เสียภา
ษร และการติดตามจับเก็บได้ทุกขั้นตอน นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดโอกาสในการสูญเสียรายได้จาก
การที่ประเมินรายได้เพื่อยืนยันเสียภาษีต่ํากว่าความเป็นจริง 
 7. เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการหลากประเภทมาก ภาระภาษีทั้งหมดในสินค้า
จะขึ้นอยู่กับมูลค่าสุดท้าย (แต่ไม่นับถึงจํานวนคร้ังในการผลิตและช่องทางจําหน่ายสินค้าที่ผ่านมา ) 
ภาษี GST จึงช่วยลดความเบี่ยงเบนทางเศรษฐกิจ 
 8. GST จะเป็นแหล่งเงินได้ที่แน่นอนในการจัดเก็บภาษีมากกว่าภาษีประเภทอ่ืน 
 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของสิงคโปร์ โดยการนําระบบภาษีบริโภค (Goods and 
services tax หรือ GST) ที่เก็บจากการบริโภคของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องจ่ายเมื่อมีการใช้เงินในการซื้อ
สินค้าและบริการ รวมถึงการนําเขา ซึ่งการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ปร ะเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งใน
ประเทศไม่กี่ประเทศที่ไม่เคยมีภาษีบริโภคมาก่อนที่จะมีการใช้ภาษีบริโภค GST เป็นระบบการ
จัดเก็บภาษีใหม่ทั้งสําหรับผู้เสียภาษีและผู้เก็บภาษี เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ไม่ได้เข้ามา
แทนที่ภาษีหลัก ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ใหม่  เน่ืองจากสิงคโปร์ได้เปลี่ยนระบบการ
บริหารด้านภาษีอากรจากกรมในส่วนของราชการไปเป็นการประเมินตนเอง (Autonomous revenue 
authority) ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากในการจัดหาและฝึกหัดเจ้าหน้าที่ 
 ภาษี GST ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแผนงานของรัฐในมุมกว้าง โดยจะมีหน่วยงา นหลาย
หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เช่น คณะกรรมการ GST Steering จะมาจากทั้ง
กระทรวงการคลัง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม IRAS กรมศุลกากรและสรรพสามิต และ
สํานักงานอัยการ โดยวางแผนงานร่วมกัน โดยมี Monetary authority of Singapore เป็นผู้ศึกษาถึง
ผลกระทบของการใช้ระบบ GST ส่วนหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับภาษี GST ที่ตั้งขึ้นใน IRAS จะ
เป็นบุคลากรที่โอนย้ายมาจาก IRAS และมีการอบรมด้ายการจัดเก็บภาษี GST ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
กรมศุลกากรด้วย เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องเป็นผู้จัดเก็บภาษี GST จากสินค้านําเข้าด้วย 
 ประเทศสิงคโปร์พัฒนากฎหมายลําดับรองของ GST ในรูปแบบของกฎเกณฑ์และคําสั่ง
กฎเกณฑ์ของ GST จะรวมถึงกฎเกณฑ์ทั่วไป กฎเกณฑ์เกี่ยวกับบทบัญญัติในการแปลง 
(Transitional provisions) คําสั่งอื่น  ๆ ก็จะรวมถึงคําสั่งที่เกี่ยวกับบริการระหว่างประเทศ คําสั่ง
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เกี่ยวกับเร่ืองการส่งออกแล ะการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและสรรพสามิต โดยขอบเขต
ของกฎหมาย GST จะครอบคลุมเร่ืองการบริโภคที่กว้างมาก ยกเว้นสินค้าและบริการบางชนิด
เท่านั้นที่ไม่อยู่ภายใต้การจัดเก็บ เช่น การซื้อหรือการเช้าที่ดินและอาคารที่ใช้อยู่อาศัย และบริการ
ทางการเงินบางประเภท 
 จุดประสงค์ของการใช้ระบบ GST เพื่อที่จะสร้างระบบการจัดเก็บภาษีในสิงคโปร์ให้มี
การแข่งขันที่สูงขึ้น การใช้ระบบ GST ที่เป็นระบบภาษีที่มีฐานการจัดเก็บที่กว้าง (Broad-Based tax 
system) แต่ในระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีความซับซ้อนเพราะมีความหลากหลายของธุรกรรม
ของบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการใช้ระบบ GST ก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นเพราะมีการทํางานที่ดี
ของบุคลากรและยังมีความพยายามที่จะใช้ระบบ GST โดยได้รับการส่งเสริมจากนักการเมืองของ
สิงคโปร์ให้มีการใช้ระบบ GST ผู้บริหารระบบ GST คือ ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี (Deputy Prime 
Minister) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Minister for Trade and Industry) และนายกรัฐในตรี Goh Chok Tong กล่าวว่า ระบบ GST มิได้
นํามาใช้เพื่อให้ได้เงินภาษีมากขึ้น แต่นํามาใช้เพื่อเพิ่มระดับรายได้ทั้งหมดและรัฐบาลก็จะคืนรายได้
ส่วนเกินให้ (แคทลียา โสภา, 2545, หน้า 49-54) 
 ประเทศสิงคโปร์ประสบความสําเร็จในการนําระบบ GST มาใช้ในระยะเวลาอันสั้น 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการยอมรับระบบภาษีด้วยดี ได้รับการสนับสนุนจากด้านการเมืองและ
หน่วยงานต่าง ๆ มีการวางแผลและกําหนดเวลาที่ดี มีบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทํางานและมีการ
จัดเตรียมในรายละเอียดในการศึกษาก่อนนําระบบมาใช้ และมีการให้ความรู้และทําความเข้าใจกับผู้
เสียภาษีกับระบบนี้ เนื่องจาการนําระบบ GST ในอัตราภาษีที่ต่ําเพื่อลดผลกระทบในการนําระบบ 
GST มาใช้ 
 เพื่อทําให้สิงคโปร์มีศักยภาพในทางธุรกิจกับต่างประเทศ โดยมีกา รลดสัดส่วนการเก็บ
ภาษีเงินได้ แล้วเปลี่ยนระบบภาษีใหม่ โดยใช้ระบบ GST ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีใหม่ จะทํา
ให้ภาคเอกชนในสิงคโปร์จะแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ และเน่ืองจากการพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว 
นอกจากนั้นแล้วสิงคโปร์ประสบกับปัญหาโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุมาก ทําให้ สัดส่วนภาษี
เงินได้ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่กับคนส่วนน้อยที่เป็นวัยทํางาน ดังนั้นการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะช่วยให้
ภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายจึงมีความเป็นธรรมมากกว่าระบบภาษีเงินได้ และยังช่วยในการส่งออก
สินค้า การจัดเก็บในระบบนี้ทําให้รายได้ของรัฐแน่นอน เนื่องจากเก็บจากกา รบริโภคจึงมี
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อกว่าระบบภาษีแบบเดิม 
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 ประเทศสิงคโปร์รวมการจัดเก็บศุลกากรและสรรพสามิตเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อน
ในการจัดเก็บ ปัญหาในข้อกฎหมาย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น สนามบิน 
Airport branch ports branch harbor branch มีการจัดการเป็นจุดรวมกันและแบ่งเป็นสองส่วนคือ 
ส่วนสอบสวนและส่วนกล่าวหา 
 หลักการจัดเก็บภาษีดังกล่าวของแต่ละประเทศ สามารถนํามาเปรียบเทีบกันได้ดังนี้คือ 
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งการจัดเก็บเป็นสองลําดับกล่าวคือ มีการจัดเก็บภาษีใน
ลําดับมลรัฐ (State Tax) และการจัดกํบภาษีระดับสหพันธรัฐ (Federal tax) โดยรายได้หลักของการ
จัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกานี้มาจาก การจัดเก็บระดับสหพันธรัฐ องค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการ
จัดเก็บคือกระทรวงการคลัง โดยมีการวางเครือขายในการจัดเก็บออกเป็นหน่วยงานย่อย และมี
หน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็ นแกนกลางในการจัดเก็บคือ Internal revenue service ทําการบริหารงาน
จัดเก็บภาษี ภายใต้ปรัชญาแนวคิดว่ารัฐต้องจัดเก็บภาษีที่เห็นแล้วว่าเป็นธรรมและกําหนดโทษผู้ที่
ไม่ปฎิบัติตาม ระบบภาษีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเน่ืองจากแนวคิดที่เชื่อว่า บุคคลที่ร่ํารวยสามารถหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย (Tax shelters) และคนส่วนใหญ่มักโกงภาษีดังนั้น รัฐ
บางจึงได้ตรากฎหมายออกมาอย่างเคร่งคัดเพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดโทษจําคุก
กรณีไม่ปฎิบัติตาม 
 กรณีของประเทศออสเตรเลีย มีการออกแบบหน่วยงานจัดเก็บภาษีของตนแตกต่างไปจ าก
สหรัฐอเมริกากล่าวคือ ประทเศออสเตรเลีย ได้แบ่งหน่วยงานจัดเก็บภาษีออกเป็น 2 หน่วยงาน
หน่วยงานแรกเรียกว่า Commom Wealth Government Tax Revenue มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดเก็บรายได้ โดยรายได้ส่วนนี้คิดเป็นอัตรร้อยละ 70 ของรายได้จากภาษีทั้งหมดที่รัฐจัดเก็ บได้ 
นอกจากนั้นรัฐบาลออสเตรเลียยังได้มีการจัดต้ังหน่วยรองลงไปให้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีในส่วนที่
เรียกว่าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีบริโภค ภาษียานพาหนะ ภาษีส่วนน้ี
จึงเป็นรายได้รองลงไป นอกจากนั้นนับแต่ปี 2000 เป็นต้นมา รัฐบาลออสเตรเลี ยได้ทําการปฎิรูป
ระบบการจัดเก็บภาษีคร้ังใหญ่โดยเปลี่ยน มาเป็นการจัดเก็บภาษีโดยนําระบบภาษีบริโภคมาใช้หรือ
ที่เรียกว่า  (Good and service หรือ GST) ระบบนี้เป็นการช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในระบบการ
จัดเก็บ เช่นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจะมีเพียงหมายเลขเดียว มีการจัดแบ บในการยื่นเสียภาษีที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรูปแบบนี้จะคล้ายคลึงเป็นหลักการเดียวกับที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์นํามาใช้ 
รัฐบาลไทยได้นําเป็นต้นแบบมาใช้ จนกลายเป็นแบ ภงด .ต่าง ๆ เช่นกัน แต่การจัดเก็บของประเทศ
สิงคโปร์นั้นจุดเด่นคือ เป็นประเทศที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมใน การเทียบเรือ (Free port) มีการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตและภาษีขาเข้าเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ ต้องการผลักดันให้
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ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางในการขนส่ง สินค้าทางเรือไปสู่ภูมิภาคต่าง  ๆ ทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งผล
พลอยได้ของการยกเลิกภาษีนี้ทําให้มีอุตสาหกรรมต่อเ นื่องที่มากับการขนส่ง คือมีธุรกิจการเป็น
นายหน้าหรือโบรกเกอร์ในการขนส่ง ธุรกิจการเงินการธนาคารที่มีเงินทุนหมุนเวียนขนาดใหญ่ 
ตามมาจนทําให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจต่อเน่ืองอย่างมีมูลค่ามหาศาลกัลบมาพัฒนา
ประเทศ  
 กรณีของประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มี เอกลักษณ์ของตนเองในการสร้างระบบการ
จัดเก็บภาษีของตนเองขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนกับประเทศอุตสาหกรรมทั่วไป หรือทั้งสองประเทศที่
กล่าวมาข้างต้น โดยในการดําเนินงานการจัดเก็บภาษีของประเทศญี่ปุ่นน้ัน จะใช้วิธีจัดตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดเก็บภาษีขึ้นมาคอยทําหน้าที่พิจา รณากฎหมายภาษีเข้าสู่สภา โดยมี
การสอบถามไปยังผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากการบัญญัติกฎหมายก่อน แต่อย่างไรก็ตามระบบ
ของญ่ีปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกามาก่อน กล่าวคือมีการแบ่งหน่วยงานในการจัดเก็บ 
เป็นสองระดับคือระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น 

หลักการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย 

 ธุรกิจทองคํารูป กลายเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อและเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความมั่งคั่งของประเทศชาติ  “ทองคําเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยทองคํา  (Gold) มาจากคําว่า  Geolo ในภาษาอังกฤษแปล ว่า เหลือง  ทองคําเป็น
ธาตุโลหะแห่งความมั่งคั่งมาหลายยุคหลายสมัย  แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า  6,000 ปี นับตั้งแต่มนุษย์
เร่ิมรู้จักทองคํามูลค่าของมันยังมิได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด  ทองคําเป็นสิ่งมีค่าที่ใช้ในการสะสม
ความมั่งคั่งและความมั่นคงของชาติ โดยระบบความเชื่อนี้ก็ยั งคงฝังรากลึกในตัวมนุษย์มาทุกรุ่นทุก
สมัย” (วิกรม  กรมดิษฐ์ , 2553, หน้า  8) เมื่อทองคําเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก  รัฐบาลจึงได้มี
ข้อกําหนดในการประกอบกิจการธุรกิจทองคํา เพื่อจัดการธุรกิจให้เข้าระบบและมีการจัดเก็บภาษี
เพื่อเป็นรายได้ของรัฐอย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้ งยังรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค  
ขณะเดียวกันเป็นการปกป้องการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการอีกด้วย 

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 มูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนที่เพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลค่าเพิ่มก็คื อผลต่างระหว่างราคาของสินค้าหรือบริการ 
ผลิตหรือจําหน่ายกับราคาของสินค้าหรือบริการที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือในการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการ ซึ่งมีเหตุผลและความจําเป็นในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 
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  1. เน่ืองจากในปัจจุบันภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง  ๆ ของประเทศได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก 
  2. การค้ากับต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น 
  3. ในส่วนของระบบภาษีการค้า มีปัญหาดังนี้ 
   3.1 ภาษีการค้ามีการจัดเก็บในลักษณะที่ซ้ําซ้อน 
     3.2 ภาษีการค้ามีความไม่เป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
   3.3 ภาษีการค้าไม่เอ้ืออํานวยต่อการส่งออก 
   3.4 ภาษีการค้าไม่เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนเท่าที่ควร 
   3.5 ภาษีการค้ามีลักษณะที่ทําให้การหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่าย 
  ทั้งนี้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ใช้สําหรับธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทุกชนิดรวมทั้ง
การนําเข้า 
  2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ใช้สําหรับการประกอบการดังต่อไปนี้ 
   2.1 การส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียน 
   2.2 การให้บริการที่กระทําในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ 
   2.3 การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 
   2.4 การขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ
เงินกู้ 
   2.5 การขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 
   2.6 การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดสินค้าที่มีรูปร่างหรือการให้บริการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดสินค้าที่มีรูปร่าง แต่ทําให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added tax) เป็นภาษีที่นํามาใช้แทนภาษีการค้า (Business tax) 
โดยเป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ ดังนั้นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีทั้งกิจการ
การขายสินค้า กิจการให้บริการ รวมทั้งการนําเข้าและการส่งออก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ
ผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อม (Indirect tax) ซึ่งเป็นภาษีที่ผลักภาระ 
(Shifting) ให้แก่ผู้อื่นได้ ด้วยเหตุน้ี  ผู้รับภาระภาษีที่แท้จริงจึงได้แก่ผู้บริโภค (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , 
2535, หน้า 117) 
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  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ได้กําหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  1. ผู้ประกอบการ (มาตรา 82) ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุร กิจ
หรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่า
จะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ โดยผู้ประกอบการที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นอาจจะ
เป็นบุคคลธรรมดา กองมรดก คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิ ติบุคคล 
องค์การของรัฐบาลหรือสหกรณ์ หรือนิติบุคคลอ่ืนก็ได้ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วถือว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 
  2. ผู้นําเข้า (มาตรา 82) หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงการนําสิน ค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยมิใช่เพื่อการส่งออก
ด้วย ทั้งนี้การนําเข้านั้นไม่ว่าจะนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการใด  ๆ ในทางธุรกิจหรือมิใช่
ธุรกิจก็ตาม ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษี มูลค้าเพิ่ม โดยกรมศุลกากรมี หน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
กรมสรรพากร 
  3. ผู้ที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
นอกจากจะหมายถึงผู้ประกอบการและผู้นําเข้าแล้ว ประมวลรัษฎากรยังได้กําหนดให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มหีน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย คือ (มาตรา 82/1, 82/2) 
   3.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ  โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ตัวแทนมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วย 
   3.2 ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือให้บริก ารแก่องค์การสหประชาชาติ ทบวงการ
ชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงศุล ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้รับ
สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ผู้ซื้อหรือผู้รับบริกา รดังกล่าวจึงไม่ต้องถูกเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 
   3.3 ในกรณีนําเข้าสินค้าที่จําแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนําเข้านั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ถ้า
ต่อมาสินค้านั้นไม่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การนําเข้าก็ต้องเสีย
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้มีหน้าที่เสียได้แก่ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและผู้
ได้รับโอนสินค้า หากสินค้านั้นมีการโอนหลังจากนําเข้าแล้ว 
  ในเร่ืองของผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังที่กล่าวนี้  จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้คําจํากัดความ
ของคําว่า “ผู้ประกอบการ” ไว้ก็คือ “บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่
ว่าการกระทําดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ ” ทั้งนี้กฎหมายไ ม่ได้ให้คําจํากัดความในรูปของนิยามศัพท์ของคําว่า 
“ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ” ไว้ จึงต้องพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ.2525 ที่ว่า 
  “ธุรกิจ” ได้แก่ การงานประจําเกี่ยวกับอาชีพค้าขายหรือกิจการในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร หรือธุรกิจอย่างอื่นเป็นการค้า 
  “วิชาชีพ” ได้แก่ อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ 
  ดังนั้น ผู้ที่จะเป็น “ผู้ประกอบการ” ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงต้องเป็นผู้ที่ขายสินค้า
หรือให้บริการเป็นอาชีพเป็นปกติและเป็นงานประจํา  เกี่ยวกับอาชีพค้าขายหรือการให้บริการ ที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความชํานาญ ด้วยเหตุนี้ บุคคลทั่ว ๆ ไปที่ทําการซื้อขายหรือให้บริการบ้างเป็นบางครั้ง
คราวโดยมิได้ยึดเป็นอาชีพอันเป็นปกติและเป็นประจําแล้ว บุคคลผู้นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ
ในความหมายของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย 
  สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77/1 ที่ได้ให้
ความหมายของคําว่า “สินค้า” และคําว่า “บริการ” ไว้ดังต่อไปนี้ 
  คําว่า “สินค้า ” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและ
ถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่
นําเข้า 
  คําว่า “บริการ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่
เป็นการขายสินค้า และให้หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่ว่าประการใด ๆ แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึง 
  1. การใช้บริการหรือการนําสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
  2. การนําเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ 
  3. การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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  ดังนั้น แทบจะเรียกได้ว่ าสินค้าและบริการทุกชนิดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
ผู้ประกอบการได้ดําเนินการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งสินค้าที่ทําการซื้อ
ขายจะไม่รวมถึงทรัพย์สินประเภท “อสังหาริมทรัพย์ ” เพราะเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถ
คิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั่นเอง  
  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะคํานวณเป็นรายเดือนและมีวิธีการ
คํานวณโดยการนําภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ภาษีขายคํานวณได้จากการนําราคาสินค้าหรือบริการที่
เรียกเก็บ ฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79, 79/1, 79/7  
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสา มารถสรุปได้ว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เกิดจากการบริโภค 
การใช้บริการและการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับภาระหน้าที่จัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนรัฐ และนําส่งรัฐต่อไป ในทุก ๆ เดือน  

 2. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในธุรกิจค้าทองค า 
 โดยปกติการขา ยทองคําประเภททองรูปพรรณหรือมิใช่ทองรูปพรรณ หรือการนําเข้า
ทองคํานั้น จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ กล่าวคือ กรณีผู้ประกอบการจ ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขายทองคํา ก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ ซื้อ หรือกรณีเป็นผู้นําเข้าทองคําก็จะเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บ 
 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  สําหรับการใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินออกใบรับ
ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการขายทองรูปพรรณ  ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่
ต้องนํามูลค่า  ของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจํานวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคํา
ประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ  มารวมคํานวณ มูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) 
แห่งประมวลรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 106 ประกาศ 
ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543 ไว้ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งไม่ต้องนํามูลค่ าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจํานวน
เท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ  มารวม
คํานวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร  จะต้องแจ้งการประกอบกิจการ
ขายทองรูปพรรณต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพ รรณที่แนบ
ท้ายประกาศนี้ โดยยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่  หรือสรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) ที่
สถานประกอบการต้ังอยู่ แล้วแต่กรณี  
  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีสถานประกอบการหลายแห่ง  ให้แจ้ง
การประกอบกิจการขายทองรูปพรรณเป็นรายสถานประกอบการ ทั้ง นี้ไม่ว่าผู้ประกอบการจด
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ทะเบียนดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
รวมกันหรือไม่ก็ตาม  โดยยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัดหรือสรรพากรจังหวัด 
(สาขา) ในท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่  
  2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ  1 ต้องใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินออกใบรับตาม
มาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร  
  ใบรับตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นหน่วยเงินตราไทย และ
ใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิคและต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
   1. ชื่อ ชื่อย่อ หรือยี่ห้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งออกใบรับ  
   2. เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งออกใบรับ  
   3. เลขรหัสประจําเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
   4. หมายเลขลําดับของใบรับ  
   5. วันเดือนปี  และเวลาที่ออกใบรับ  เว้นแต่เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพต่ําและได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ซึ่งไม่สามารถบันทึกเวลาที่ออกใบรับได้  
   6. ชื่อ ชนิด ประเภท และจํานวนของทองรูปพรรณที่จําหน่าย  
   7. ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากําเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
   8. ราคารบัซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศ  
   9. ผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากําเห น็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 7กับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศตามข้อ 8  
   10. จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คํานวณจากข้อ 9  
   11. จํานวนเงินที่รับสุท ธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มชื่อ ชนิด  หรือประเภทของ
ทองรูปพรรณที่จําหน่ายตามวรรคสอง ข้อ 6 จะบันทึกเป็นรหัสสินค้าก็ได้  แต่ต้องมีรหัสพร้อมคํา
แปลเก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่ใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว  
  3. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 2 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
   1. เป็นเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้า หรือชนิดคอมพิวเตอร์ก็ได้  แต่ไม่
รวมถึงเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้าที่มีหัวพิมพ์ระบบ Drum Matrix  
   2. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินต้องใช้กระดาษออกใบรับให้แก่ผู้ซื้อสินค้า  และจะใช้
กระดาษขนาดเดียวกั นเป็นสําเนาซ้อนกับใบรับตัวจริงก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ือง
เพื่อบันทึกรายการประจําวันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นสําเนาใบรับแทนกระดาษซ้อนใบรับก็ได้  
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   3. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกใบรับ  และสําเนาใบรับซึ่งมีรายการ
อย่างน้อยตามข้อ 2 เว้นแต่การบันทึกเลขรหัสประจําเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด และการบันทึกรายการวันเดือนปีไว้ในสําเนาใบรับ  โดยอย่างน้อยต้องสามารถบันทึกเลข
รหัสประจําเคร่ืองและวันเดือนปีไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเน่ืองซึ่งบันทึก
รายการประจําวันของแต่ละวัน  โดยสํา เนาใบรับจะไม่มีชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียน และเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรก็ได้  
   4. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกใบรับที่แสดงหมายเลขลําดับของใบ
รับ โดยเรียงตามลําดับตัวเลขจนหมดทุกหลักก่อน จึงจะย้อนกลับมาเร่ิมต้นใหม่ได้  เว้นแต่กรณีที่จะ
ทําให้ยอดขายสะสมเกิ นความสามารถของเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินและทําให้ข้อมูลสูญหาย  ก็ให้
ออกรายงานการล้างยอดขายสะสมและเร่ิมเลขลําดับใหม่ได้  โดยให้หมายเหตุไว้ในม้วนกระดาษ
ต่อเน่ืองซึ่งบันทึกรายการประจําวันด้วย  
   5. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกรายงานสรุปรายละเอียดการขายสินค้ า
ประจําวันได ้ 
   6. เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกรายงานการล้างยอดขายสินค้าที่ออก
จากเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินทุกสิ้นวัน  
  4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 1 ต้องยื่นคําขออนุมัติใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน
ในการออกใบรับต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบคําขออนุมั ติใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินเพื่อออก
ใบรับและใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากรสําหรับกิจการขายทองรูปพรรณตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) ที่สถาน
ประกอบการต้ังอยู่ แล้วแต่กรณี  
  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ง มีสถานประกอบการหลายแห่ง  ให้ยื่น
คําขออนุมัติใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินในการออกใบรับเป็นรายสถานประกอบการ  ทั้งนี้ ไม่ว่า
ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและชําระภาษีรวมกันหรือไม่ก็ตาม  โดยยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรจังหวัด หรือ
สรรพากรจังหวัด (สาขา) ในท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่  
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าไป
ติดเคร่ืองหมายแสดงเลขรหัสประจําเคร่ืองบนเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานประกอบการ  
  5. กรณีเคร่ืองหมายแสดงเลขรหัสประจําเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 4 ถูก
เคลื่อนย้าย  ถูกทําลาย สูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ระงับการใช้เคร่ือง  บันทึกการเก็บเงิน
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ดังกล่าว และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคําร้องขอรับเคร่ืองหมายแสดงเลขรหัสประจําเ คร่ือง
บันทึกการเก็บเงินจากอธิบดีกรมสรรพากรทันที  
  6. กรณีเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินขัดข้องใช้การไม่ได้ เช่น  เคร่ืองเสียหรือเคร่ืองขัดข้อง
ชั่วคราว ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทําใบรับ  ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยการ
เขียน โดยจะต้องประทับตราคําว่า “เคร่ืองขัดข้อง” ไว้ในใบรับที่ออกด้วยการเขียนด้วย  
  7. กรณีเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่ได้รับอนุมัติให้ออกใบรับตามมาตรา 105 แห่ง
ประมวลรัษฎากร สามารถออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ได้ด้วย ให้ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิ บดีกรมสรรพากรให้ใช้เคร่ืองบันทึก
การเก็บเงินดังกล่าวเพื่อการออกใบกํากับภาษีตามมาตรา  86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว  
  กรณีเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่ได้รับอนุมัติให้ออกใบรับตามมาตรา 105 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่สามารถออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาต รา 86/6 แห่งประมวล
รัษฎากร แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความประสงค์จะใช้เคร่ือง  
  บันทึกการเก็บเงินดังกล่าวเพื่อออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา  86/6 
แห่งประมวลรัษฎากร  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นคําขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร  
  8. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ  1 ต้องจัดทําใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 หรือ
มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี  โดยต้องระบุข้อความอื่นไว้ในใบกํากับภาษี ทั้งนี้  
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/4(8) และมาตรา  
86/6(7) แห่งประมวลรัษฎากร  
  9. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ  1 ต้องจัดทํารายงานตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากร  
  10. ผู้ประกอบการจดทะเบี ยนตามข้อ 1 ต้องจัดทําตารางราคาซื้อขายทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา โดยมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศ
นี ้ 
  11. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 1 ต้องจัดทําป้ายแสดงข้อความว่า  “ให้ขอ
ใบกํากับภาษีทุกครั้ง” และวางไว้บนตู้สําหรับขายทองรูปพรรณ ณ  สถานประกอบการ  ในบริเวณที่
เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย  
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  12. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543 เป็นต้นไป 
  กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ฉบับที่ 117 
เร่ือง กําหนดลักษณะ  และเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนํามารวมคําน วณมูลค่าของฐานภาษี  ตาม
มาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นการกําหนดให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณไม่ต้องนํามูลค่าของทองรูปพรรณที่
ขายเป็นจํานวนเท่ากับราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขาย
ทองรูปพรรณไปรวมคํานวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรจึงขอชี้แจง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าวดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ  ซึ่งมีใบอนุญาตค้า
ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่าไม่ต้องนํามูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจํานวนเท่ากับ
ราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณมารวมคํานวณ
เป็นมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นผลทําให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนดังกล่าวคํานวณภาษีขายจากผลต่างระหว่างมูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายซึ่งรวมค่ากําเหน็จ
และมูลค่าของทองรูปพรรณที่รับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา  
  2. ทองรูปพรรณตามข้อ 1 หมายความว่า ทองคําที่ทําสําเร็จเป็นเคร่ืองประดับกาย  
เคร่ืองแต่งกาย ของชําร่วย หรือสิ่งของต่าง  ๆ ที่มีไว้เพื่อโชว์ ทั้งนี้  ต้องไม่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย 
และทองรูปพรรณตามข้อ 1 หมายความรวมถึงนากที่สามารถคํานวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของ
ราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศรับซื้อคืนด้วย 
  3. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณซึ่งมีใบอนุญาต
ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า  ได้คํานวณภาษีขายจากผลต่ างระหว่างมูลค่าของ
ทองรูปพรรณที่ขายซึ่งรวมค่ากําเหน็จและมูลค่าของทองรูปพรรณที่รับซื้อคืนตามประกาศของ
สมาคมค้าทองคํา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2544 โดยมิได้
ดําเนินการใช้ 
  เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินออกใบรับ ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ.2544 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตาม
ประกาศอธิบดี 
  กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 106) เร่ือง กําหนดลักษณะ และเงื่อนไข  
ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนํามารวมคํานวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2543 ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิคํานวณภาษีขาย
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จากผลต่างระหว่างมูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายซึ่งรวมค่ากําเหน็จและมูลค่าของทองรูปพรรณที่รับ
ซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543 เป็นต้นไป 
  ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 86 ภายใต้บังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และมาตรา 
86/8 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับภาษีและสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินค้า  
หรือการให้บริการทุกครั้ง  และต้องจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิด ขึ้น 
พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกํากับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ  ส่วนสําเนาใบกํากับภาษีให้เก็บ
รักษาไว้ตามมาตรา 87/3 โดยมาตรา 86/4 ภายใต้บังคับมาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 ใบกํากับภาษี
ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
  1. คําว่า “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 
   2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบกํากับภาษีและในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน 
ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามของ
ผู้ประกอบการ จดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของ
ตัวแทนนั้นด้วย 
   3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
   4. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม ถ้ามี 
   5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
   6. จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คํานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยก
ออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 
   7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี 
   8. ข้อความอ่ืนที่อธิบดีกําหนด 
  จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 39 ว่าด้วย การกําหนด
ข้อความอ่ืนในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ข้อที่ 6 ระบุว่า “ในกรณี
ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องนํามูลค่าของทองรูปพรรณที่ขายเป็นจํานวนเท่ากับราคา
ทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคํา ประกาศรับซื้อคืนในวันที่ขายทองรูปพรรณ มารวมคํานว ณมูลค่า
ของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจด ทะเบียนจะต้องระบุ
ข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในใบกํากับภาษีด้วย  
  1. ราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากําเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2. ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศ 
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  3. ผลต่างระหว่าง ราคาขายทองคํารูปพรรณซึ่งรวมถึงค่ากําเหน็จแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1 กับราคาซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศตามข้อ 2 
  4. จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คํานวณจากข้อ 3 
  5. หมายเลขลําดับของใบรับที่ออกโดยเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน แต่หากผู้ประกอบการ
จดทะเบียนใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีด้วย ไม่ต้องระบุหมายเลขลําดับของใบรับ 
  6. เลขรหัสประจําเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
  ข้อความตามวรรคหนึ่งจะตีพิมพ์ จัดทําขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง 
เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีดหรือทําให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันก็ได้ 
  ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณจัดว่าเป็นการลดต้นทุน
ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยในความเป็นจริงนั้น จะต้องจัดเก็บจํานวนร้อยละ 7 จากมูลค่าสินค้าเต็ม 
กล่าวคือ ทองคําหนัก 1 บาท จะต้องเก็บเต็มจํานวนร้ อยละ 7 จากมูลค่าของทองคํานั้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญ
ประเทศหนึ่งในโลก โดยพัฒนาจากการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอย การเจียระไนพลอย การ
เจียระไนเพชรและมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกเคร่ืองประดับเพ ชรพลอย ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางการเจียระไนอัญมณีในแถบอาเซียน ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุด
ในอาเซียนในด้านวัตถุดิบ ประกอบกับความรู้ความชํานาญในการเจียระไนที่ละเอียดประณีต ดังนั้น
สมาคมผู้ค้าทองคําจึงได้เสนอให้รัฐช่วยลดภาษีทองคําแท่ง (ภพ. 0.13) ไม่ต้องจัดเก็บภาษี ในการ
นําเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ กล่าวคือ ได้รับการยกเว้นในส่วนของภาษี ส่วนทองคํารูปพรรณ ทางสมาคม
ผู้ค้าทองคําได้เจรจาต่อรองให้รัฐจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างที่ราคาทางสมาคมฯ ประกาศ หักลบด้วย
ส่วนราคาที่ร้านค้าทองคําจําหน่าย แล้วนําจํานวนส่วนต่าง นั้นคิดเป็นภาษี ตัวอย่างเช่น ราคาทองคํา
วันน้ี สมาคมผู้ค้าทองคําประกาศว่าซื้อเข้า 18,000 บาท ราคาขายออก 19,500 บาท หากทางร้านค้า
ต้องจําหน่ายในราคา 21,000 บาท เน่ืองจากมีลวดลายที่ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญในการ
ประดิษฐ์ จะได้สูตรคํานวณภาษีดังนี้  
 ส่วนต่าง =  ราคาขายของสมาคมผู้ค้าทองคํา-ราคาขายของร้านค้าทองคํา 
    = 19,500-21,000 
    = 600 
 ส่วนต่างที่ได้ 600 บาท นํามาคํานวณร้อยละ 7 ได้ดังนี ้
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  = 600 x 7  
      100 
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      = 42 
 ดังนั้น จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 42 บาท ต่อเส้น 
 จากนั้นทางผู้ประกอบการร้านค้า ทองคําจะต้องนําส่งกรมสรรพากรทุกเดือน (ภพ. 01.4) 
แต่จํานวนร้านค้าทองคําที่มีมากกว่า 8,000 ร้าน มีเพียง ร้อยละ  40 เท่านั้นที่เข้าระบบการจัดเก็บนี้ 
กล่าวคือ เป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าทองคํา มีใบอนุญาตค้าของเก่าและได้จดทะเบียนเข้าระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นจึงยังมีร้านค้าทองคําอีกร้อยละ 60 ที่ยังไม่เข้าระบบ โดยอ้างว่า รายได้ไม่
ถึงเกณฑ์ จึงขอทํารายงานภาษีเหมาในรูปแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนน้ี
ไป โดยปกติร้านค้าทองคําที่เข้าระบบจะต้องทํารายงานภาษี ส่วนต่างกําเหน็จให้กรมสรรพากร 
ดังนั้นควรมีการปรับแก้ไขกฎหมาย บังคับให้ร้านค้าที่ไม่เข้าระบบมีหน้าที่ต้องนําส่งรัฐเช่นเดียวกับ
ร้านค้าที่เข้าระบบ ซึ่งจะทําให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

 3. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในธุรกิจค้าทองค า 
 กรมสรรพากรเห็นสมควรว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้
เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางธุรกิจการค้าอัญ
มณีของภูมิภาคนี้ อันจะส่งผลให้มีการสร้างงานและการจ้างแรงงานภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม 
โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งทํา
เทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทําขึ้นใหม่ เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อ
ใช้ในการ ผลิตอัญมณีที่เป็นเคร่ืองประดับหรือของใช้ใด  ๆ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎี กาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 311 ดังต่อไปนี้  
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2540”  
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
 มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต  
บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก  อัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกันรวมทั้ง
สิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทําขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ
เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเคร่ืองประดับหรือของใช้ใด  ๆ ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร ประกาศกําหนด  
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 มาตรา 3 ทวิ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับก ารนําเข้าหรือการขายทองคํา ทองคําขาว 
ทองขาว เงิน  และพาลาเดียมเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤ ษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 367 พ.ศ.2543) 
 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 ทั้งนี้ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับการนําเข้าหรือ
การขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญ
มณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทําขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้
ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเคร่ืองประดับหรือของ
ใช้ใด ๆ และการนําเข้าหรือการขายทองคําขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียมเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบ
ขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ระบุใน
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 311 พ.ศ.
2540 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ยกเลิกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข 
สําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล  นิล เพทาย 
ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทํา
ขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ปร ะกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ  เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็น
เคร่ืองประดับหรือของใช้ใด  ๆ ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ. ศ. 2542  
 2. ให้การนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมนโอปอล นิล 
เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าว
หรือที่ทําขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ  เพื่อใช้ในการผลิตอัญ
มณีที่เป็นเคร่ืองประดับหรือของใช้ใด  ๆ และการนําเข้าหรือการขายทองคําขาว ทองขาว เงิ น และ
พาลาเดียม  เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียน  ซึ่งปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งคํานวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล
รัษฎากร  ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากก ารนําเข้าหรือการขายสินค้าตามข้อ 2 ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติดังนี ้
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  3.1 เป็นสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกหอการค้าไทย  
หรือเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  3.2 มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ 
  3.3 ได้แจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบ
กิจการนําเข้าหรือขายอัญมณี  ทองคําขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม  โดยต้องมีข้อความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ในท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ ใน
กรณีที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่น ณ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ” (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชรพลอย ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน  โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุกและอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  
รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทําขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของ
รูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเคร่ืองประดับหรือของใช้ใด ๆ และการนําเข้าหรือการขา ย
ทองคําขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม  เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2553 เป็นต้นไป) 
 4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งนําเข้าสินค้าตามข้อ 2 ต้องแสดงเอกสารหรือหลั กฐาน
เกี่ยวกับการนําเข้าต่อเจ้าพนักงาน  ในเวลายื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร  โดยต้องระบุ
รายการดังต่อไปนี้ในใบขนสินค้าขาเข้า 
  4.1 ชื่อ ที่อยู่ผู้นําเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  4.2 ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ําหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่นําเข้า 
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งนําเข้าสินค้าตามวรรคหนึ่งต้องจัดทํารายงานสินค้าและ
วัตถุดิบสําหรับสินค้าที่นําเข้า  ทั้งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่ แนบท้าย
ประกาศนี้  โดยต้องระบุ วันที่ นําเข้า เลขที่ใบขน และรายการตาม 4.2 ในรายงานดังกล่าว  และต้อง
จัดทําสมุดรายวันซื้อตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี โดยต้องระบุ วันที่นําเข้า เลขที่ใบขน และรายการ
ตาม 4.2 ในสมุดรายวันซื้อดังกล่าวด้วย  
 5. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขาย สินค้าตามข้อ 2 
จะต้องขายสินค้าที่นําเข้าตามข้อ 4 หรือขายสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการ  จดทะเบียนตามข้อ 3 
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ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 3 โดยต้องจัดทําใบส่งของและระบุ รายการดังต่อไปนี้ในใบ
ส่งของ  
  5.1 ชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อ  
  5.2 ประเภท ชนิด  ปริมาณ น้ําหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าตามข้อ 2 
ที่ขาย 
 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าตามวรรคหนึ่งต้องจัดทํารายงานสินค้าและ
วัตถุดิบสําหรับสินค้าที่ขาย  ทั้งสินค้าที่ไ ด้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ เลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี) และเลขที่ของใบส่ง
ของในรายงานดังกล่าว  และต้องจัดทําสมุดรายวันขายตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี โดยต้องระบุ
รายการตาม 5.1 และ 5.2 ในสมุดรายวันขายดังกล่าวด้วย 
 6. ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 3 ซึ่งซื้อสินค้าตามข้อ 2 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า
จากผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 3 ซึ่งนําเข้าสินค้าตามข้อ  2 โดยตรง หรือซื้ อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 3 ซึ่งไม่ใช่ผู้นําเข้าสินค้าตามข้อ 2 โดยตรง ให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนตามข้อ 3 ซึ่งเป็นผู้ซื้อจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบสําหรับสินค้าที่ซื้อ  ทั้งสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่ง
ต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  โดยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ 
เลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี) และเลขที่ของใบส่งของในรายงานดังกล่าว  และต้องจัดทําสมุดรายวันซื้อ
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี โดยต้องระบุรายการดังตอ่ไปนี้ในสมุดรายวันซื้อ 
  6.1 ชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขาย  
  6.2 ประเภท ชนิด  ปริมาณ น้ําหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าตามข้อ 2 
ที่ซื้อ  
 7. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก การนําเข้าหรือการขาย
สินค้าตามข้อ  2 ต้องจัดเก็บใบส่งของและใบขนสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าว  ได้รับ
จากการซื้อหรือการนําเข้าอัญมณีซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อประกอบการลงรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ เป็นรายเดือนภาษีโดยแยกต่างหากจากเอกสารหลักฐานอ่ืน ณ สถานประกอบการ  เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 8. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าหรือการขาย
สินค้าตามข้อ 2 ต้องคํานวณราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีโดยใช้วิธีการ
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ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเมื่อใช้วิธีการใดแล้วให้ ใช้วิธีการน้ันตลอดไป  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้  
 9. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งแจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสรรพากรตาม
ข้อ 3 ได้มีการนําเข้าหรือการขายสินค้ารายการใดตามข้อ 2 แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้
รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าหรือการขายสินค้ารายการนั้น  
 10. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย  และคํา
วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถื อเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามประกาศนี้
ด้วย 
 11. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้  สําหรับ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าหรือการขาย
สินค้าตามข้อ  3 ของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
สําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย  
ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทํา
ขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประก อบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ  เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็น
เคร่ืองประดับหรือของใช้ใด  ๆ ของผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ .ศ.2542 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดี
กรมสรรพากรตามข้อ 3 
  หลักเกณ ฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการนําเข้าหรือการขายทองคํา  เฉพาะที่ยังมิได้
ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียน  ที่จะได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้  
 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งคํานวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวล
รัษฎากร ที่มีความประสงค์จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ นําเข้าหรือการขายทองคํา เฉพาะที่
ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรู ปพรรณต้องแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคําต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคําตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  โดย
ยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่  
 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีสถานประกอบการหลายแห่ง  ให้แจ้งการ
ประกอบกิจการค้าทองคําเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ ไม่ว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าว
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จะได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกันหรือไม่ก็ตาม  โดยยื่นผ่าน
สรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอ บการที่เป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป)  
 2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่แจ้งความประสงค์ตามข้อ 1 จะต้องเป็นผู้นําเข้าหรือขาย
ทองคําเฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณโดยทองคําดังกล่าวต้องมี
น้ําหนักเน้ือทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5  
 3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่แจ้งความประสงค์ตามข้อ 1 และมีการนําเข้าหรือขาย
ทองคําตามข้อ 2 จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานดังนี้  
  3.1 กรณีเป็นผู้นําเข้า  จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการนําเข้าต่อเจ้า
พนักงานศุลกากร  ในเวลายื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่ านพิธีการศุลกากร และ  จะต้องมีเอกสารหรือ
หลักฐานจากผู้ขายในต่างประเทศว่า ผู้นําเข้าเป็นผู้ซื้อทองคําดังกล่าวจากผู้ขายในต่างประเทศ  
  3.2 กรณีเป็นผู้ขายทองคํา  จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเป็นสมาชิกของ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคําหรืออัญมณี สมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
 เอกสารหรือหลักฐานตาม 3.1 และ 3.2 จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ  สถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบได้  
 4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่แจ้งความประสงค์ตามข้อ 1 จะต้องจัดทํารายงานค้าทองคํา
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 5. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543 เป็นต้นไป 
 เน่ืองจากอุตสาหกรรมและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียง 
ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและราคาจากหลายประเทศทั่วโลก ถือได้ว่าอัญมณีและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศในลําดับต้น ๆ เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของ
ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติและเอ้ือต่อการทําเหมืองแร่อัญมณี ประกอบกับประเทศไทยมีช่างอัญ
มณีที่มีทักษะ ความรู้ความชํานาญในการออกแบบ เจียระไนและหัตถกรรมที่ดี ทั้งนี้รัฐบาลได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจประเภทนี้จึงไ ด้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง
มาตรการสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการช่วยลดต้นทุนการประกอบการลงได้มาก ทํา
ให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น เช่น  
 1. การยกเว้นอากรขาเข้า สําหรับเพชร รัตนชาติและกึ่ง รัตนชาติที่ยังไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน 
หรือประกอบกับตัวเรือน แต่ถ้านําเข้าในลักษณะเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณก็จะถูกเก็บอากร
ร้อยละ 60 ของมูลค่า 
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 อัตราอากรดังกล่าวจะลดลงได้ เหลือร้อยละ 5 หรือได้รับการยกเว้น หากซื้อผ่านประเทศ
ใน AFTA ซึ่งกติกาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงทอ งคํา ทองคําขาว ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในการ
ทําตัวเรือน 
 2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สําหรับการนําเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม 
มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก รวมถึงสิ่งทําเทียม หรือที่ทําขึ้นใหม่ 
เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือรูปพรรณ 
 3. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สําหรับการนําเข้า หรือการขายทองคํา ทองคําขาว 
ทองขาว เงินหรือพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ 
 4. การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากค่ากําเหน็จ  สําหรับกิจการขายทองรูปพรรณ (ไม่
มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย) ซึ่งมีใบอนุญาตค้าของเก่าและเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคํา 
 จากข้อความและเน้ือความตาม ประมวลรัษฎากร ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้
ว่ากฎหมายได้มียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการใช้ฐานภาษีที่นํามาคํานวณภาษีขายเมื่อขายทองคํา
แตกต่างไปบ้าง กล่าวคือ  ทองคําที่มิใช่ทองรูปพรรณ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มี
ความประสงค์จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าหรือการขาย ทองคําที่ยังมิได้
ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ ทองคําจะต้องมีน้ําหนักเนื้อทองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 96.50 ซึ่งรวมถึงการนําเข้าทอง ผง หรือทองคําผง หรือแร่ทองคํา เพื่อนํามาสกัดเป็นทองคําแท่ง
ในประเทศไทย การนําเข้าดังกล่าวเป็นการนําเข้าทองคําที่ยังมิได้ประกอบขึ้น เป็นทองรูปพรรณ
หรือของรูปพรรณ ผู้ประกอบการจึงมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าทองผง 
หรือทองคําผง หรือแร่ทองคํานั้น ทั้งนีผู้้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งออก
ได้เป็น 2 กรณ ีคือ 
 กรณี เป็นผู้นําเข้าทองคําจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน เกี่ยวกับการนําเข้าต่อเจ้า
พนักงานศุลกากร ในเวลายื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานจาก
ผู้ขายในต่างประเทศว่าผู้นําเข้าเป็นผู้ซื้อทองคําดังกล่าวจากผู้ขายในต่างประเทศ 
 กรณีเป็นผู้ขายทองคําจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับการ ค้าทองคําหรืออัญมณี สมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
 ทองรูปพรรณ เช่น สร้อยคอ แหวน ฯลฯ หากส่งออกก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 
แต่ถ้าขายในประเทศ โดยปกติจะใช้ราคาขายมาคิดคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 แต่เน่ืองจาก
มีร้านทองที่จําหน่ายทองคําโดยรับซื้อและขายกับบุคคลทั่วไป ขณะที่ซื้อจากคนทั่วไปที่นําทองคํา
มาขายหรือมาแลกเปลี่ยนก็จะไม่มีใบกํากับภาษีซื้อ แต่เมื่อร้านทองขายออกไ ปก็จะเสีย
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายจึงได้กําหนดให้มูลค่าของทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคําประกาศรับซื้อ
คืน ในวันที่ขายทองรูปพรรณ ไม่ต้องนํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าฐานภาษี  แต่ผู้ขายทองคําต้องเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการขายทองรูปพรรณ ซึ่งมีใบอนุญาตค้าของเก่ าตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องเ สียจากการขายทองรูปพรรณในกรณีนี้
จะคํานวณจากราคาขายทองรูปพรรณรวมกําเหน็จหักออกด้วยราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สมาคมค้าทองคําประกาศกําหนด ผลลัพธ์ส่วนต่าง ให้นํามาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ก็จะได้
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทองรูปพรรณ ตามราคาน้ําหนักที่ได้มีการจําหน่ายทองคํารูปพรรณ ไปแก่
ผู้บริโภคนั้น 

 4. การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักท่ัวไปและ ในธุรกิจการค้าทองค า 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มี
ลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเป็น
รายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด  ๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สําหรับผู้มีเงินได้บางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใ ห้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี สําหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงคร่ึงปีแรก 
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชําระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกําหนดให้ ผู้จ่ายทําหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้ วย 
ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน ” หมายถึงเงิน
ได้ของบุคคลใด ๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี
ใด ๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่ เงิน ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคํา นวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง 
ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกแทนให้และเครดิต
ภาษีตามที่กฎหมายกําหนด  
 ฐานการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการคํานวณภาษีตามมาตรา 48 แห่งประมวล
รัษฎากร กําหนดไว้ 2 วิธี คือ  
 1. วิธีคํานวณจากฐานเงินได้สุทธิ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคํานวณ 
ภาษีตามวิธีนี้ คือนําเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่าย แล้วหักด้วยค่าลดหย่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ 
เป็นเงินได้สุทธิ นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษีที่กําหนด ดังนี ้
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ตารางที่ 1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
 

เงินได้สุทธิ 
ช่วงเงินได้สุทธ ิ

แต่ละขั้น 
อัตราภาษี 

ร้อยละ 
ภาษีแต่ละขั้น 
เงินได้สุทธิ 

ภาษีสะสม 
สูงสุดของขั้น 

1 - 150,000 150,000 ได้รับยกเว้น - - 
150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 

500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป  37   

 
 2. วิธีคํานวณจากฐานเงินได้พึงประเมิน โดยใช้อัตราภาษีคงที่ร้อยละ 0.5 การคํานวณภาษี
ตามวิธีที่ 2 นี้ คํานวณโดยนําเงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปี ภาษี แต่ไม่รวมเงินไ ด้พึงประเมิน
ตามประเภทที่ 1 มีจํานวนรวมกันตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป โดยให้คํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 
ของยอดเงินได้พึงประเมิน 
 ให้นําจํานวนภาษีที่คํานวณได้ตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน ถ้าจํานวนภาษี
ตามวิธีใดมากกว่าให้เสียภาษีตามจํานวนเงินที่มากกว่า  ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นจะมีค่าภาษีเงินได้ที่ต้อง
ชําระเสมอ ไม่ว่ากิจการมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม เพราะประมวลรัษฎากรกําหนดให้คํานวณภาษีจาก
ฐานเงินได้สุทธิตามวิธีที่ 1 เปรียบเทียบกับภาษีที่ คํานวณจากฐานเงินได้พึงประเมินตามวิธีที่ 2 
เพื่อให้ชําระภาษีตามจํานวนที่คํานวณได้มากกว่า  ซึ่งเป็นเหมือนการกําหนดภาษีขั้นตํ่าที่จะจัดเก็บ
ไว้แล้วนั่นเอง 
 โดยผู้มีเงินได้จะมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ดังน้ี  
 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ เป็นจํานวน 30,000 บาท 
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ เป็นจํานวน 30,000 บาท  
 3. ค่าลดหย่อนบุตร เป็นจํานวน 15,000 บาท  



 

 

67 

 4. ค่าลดหย่อนการศึกษาของบุตร เป็นจํานวน 2,000 บาท  
 5. ค่าลดหย่อนบิดามารดา เป็นจํานวน 30,000 บาท  
 6. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เป็นจํานวน 15,000 บาท  
 7. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เป็นจํานวน 100,000 บาท  
 8. ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นจํานวน 10,000 บาท  
 9. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF เป็นจํานวน 500,000 บาท  
 10. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF เป็นจํานวน 500,000 บาท  
 11. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นจํานวน 100,000 บาท  
 12. ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม (ปี 2552) เป็นจํานวน 7,200 
บาท  
 13. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นจํานวน 300,000 บาท 
 14. ค่าลดหย่อนเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา มีสิทธิหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจํานวนเงินที่
ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว 
 15. ค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้องค์การสาธารณกุศล  โดยหักได้ เท่าจํานวนเงินที่จ่ายจริง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นช่องทางที่ทางร้านค้าทองคําจํานวน 60 % ไม่เข้าระบบการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณ โดยใช้เกณฑ์รายได้เป็นเหตุผลในการขอยื่น
รายงานภาษีเหมาในรูปแบบบุคคลธรรมดา ทําให้ร้านค้าทองคําในจํานวนน้ีชําระภาษีต่ํากว่าเกณฑ์ที่
ควรจะต้องชําระ ทําให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนที่ควรจะจัดเก็บได้ไป 

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักท่ัวไปและในธุรกิจการค้าทองค า 
 ธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และรวมถึงนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ด้วย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรกําหนด  
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  คํานวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคํานวณภาษีคูณด้วย
อัตราภาษีที่กําหนด ดัง นั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น  
โดยทั่วไปได้แก่กําไรสุทธิที่คํานวณตาม เงื่อนไขที่กําหนด แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างใน
การจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มี  การบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ที่
แตกต่างกัน ดังนี ้ 
  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุทธิ 
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  อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
   1) อัตราภาษี 
   - ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร้อยละ 30  
   - ภาษีจากกําไรสุทธิเฉพาะกรณีที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศธนกิจตาม
ประกาศกระทรวงกา รคลัง เร่ืองการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคาร พาณิชย์  ลงวันที่ 16 
กันยายน 2535 ร้อยละ 10  
   2) การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิและต้องคํานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ
ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีปีละ 2 คร้ัง ดังนี้ 
    2.1) การคํานวณเงินได้นิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ได้มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 67 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากรดังนี้ 
    - ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกจากที่กล่าวใน (2) ให้จัดทํา
ประมาณการกําไร สุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการที่ได้กระทําหรือจะ
ได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล้ว ให้คํานวณและชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจํานวนกึ่ง
หนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
    - ในกรณีบริษัทจดทะเบียนธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธ นาคาร
พาณิชย์หรือ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให้คํานวณและชําระภาษีจาก
กําไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วัน แรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้
ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี 
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีนี้ให้ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้น รอบระยะเวลาบัญชีคือ เอาไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสียจากกําไรสุทธิของ
ทั้งรอบระยะเวลาบัญชีและในกรณีที่ภาษีที่เสีย ไว้ครึ่งรอบ ระยะเวลาบัญชีสูงกว่าภาษีที่จะต้องเสีย
ทั้งรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลก็มีสิทธิขอคืนภาษีที่ชําระไว้เกินได้ กรณี
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย น้อย
กว่า 12 เดือน ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี  
    2.2) การคํานวณเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การ
คํานวณกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คํานวณกําไรสุทธิตามเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ใน ประมวลรัษฎากร โดยนํากําไรสุทธิดังกล่าวคูณด้ วยอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคล จะได้ภาษีเงิน
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ได้นิติบุคคล ที่ต้องชําระ ถ้าคํานวณกําไรสุทธิออกมาแล้วปรากฏว่า ไม่มีกําไรสุทธิ หรือขาดทุน
สุทธิ บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าการจัดทําบัญชีของบริษัทได้จัดทําขึ้นตามหลักบัญชี
โดยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประมวล รัษฎากรเมื่อ จะคํานวณภาษีบริษัทจะต้องปรับปรุงกําไร
สุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากรแล้วจึง คํานวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 
    
 
   2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย 
   ฐานภาษีกรณีมูลนิธิหรือสมาคม 
   มูลนิธิหรือสมาคมใดมิได้จดทะเบียนการจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีฐานะ
เป็นเพียงคณะบุคคลซึ่ง อาจจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น บริษัทจัดตั้งสโมสรสําหรับ
พนักงานเพื่อดําเนินกิจกรรมสันทนาการสําหรับพนักงาน หรือนักศึกษาจัดตั้งสโมสรหรือชมรมต่าง  
ๆ โดยไม่ได้ผูกพันกับนิติบุคคล ใดโดย เฉพาะ ย่อมมีฐานะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือ คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่าง บุคคลธรรมดาแม้ว่าจะไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือ
เพื่อที่จะแบ่งปันกําไรก็ตาม รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรายได้ที่
มูลนิธิหรือสมา คมจะต้อง เสียภาษีเงินได้ จะรวมถึงรายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้มาจากทางใด  ๆ เช่น 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล ฯลฯ รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) ได้แก่ ค่าลงทะเบียนหรือค่าบํารุงที่ได้รับจาก
สมาชิก เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค และเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดย
เสน่หา นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม เฉพาะเงินได้จากกิจการ
โรงเรียน เอกชนซึ่งได้ ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้ จากการขาย
ของการรับจ้างทําของ หรือการให้บริการอ่ืนใดที่ โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนประเภท
อาชีวศึกษาได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่นักเรียน (มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 )
มูลนิธิและสมาคมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ดังนี้  
   - เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม 
การขนส่ง หรือ การอ่ืน ๆ เสียร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย 
   - เงินได้อื่น  ๆ นอกจาก (ก) เสียร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายการคํานวณ
ภาษีเงินได้ของมูลนิธิ หรือสมาคมจะตอ้งคํานวณตามรอบระยะเวลาบัญชีด้วย 
   3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย  
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    3.1 เงินได้ที่ต้องหักภาษี เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต่างประเทศ ซึ่งผู้จ่ายมีหน้าที่ต้อง หักภาษี ได้แก่ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ 
(6) 
    1) เงินไ ด้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือ 
ตําแหน่งงานที่ทํา หรือจากการรับ ทํางานให้ (ค่าธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู้ยืม ในทางปฏิบัติถือเป็ น
เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 8) 
    2) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิ ขสิทธิ์ 
หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติก รรมอย่าง
อ่ืนหรือคําพิพากษาของศาล 
    3) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) ได้แก่เงินได้ที่เป็น  
    - ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืม ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม กรณีได้เงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยจากรัฐบาล หรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ ประเทศไทย จัดต้ังขึ้นสําหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ไม่ต้องเสีย ภาษีฐานนี้ (มาตรา 70 วรรค 2) 
    - เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกําไรหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือกองทุนรวม 
    - เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นส่วนในบ ริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล 
    - เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะส่วน ที่จ่ายไม่เกินกว่า
กําไรและเงินที่กันไว้รวมกัน 
    - เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งกําไรที่ได้มาหรือเงินที่
กันไว้รวมกัน 
    - ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือ
รับช่วงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน  
    - ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร 
หรือ ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้
ออก ทั้งนี้เฉพาะ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 
    4) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ได้แก่ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ไ ด้
เน่ืองจากการให้เช่า ทรัพย์สิน 
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    5) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชา
กฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม 
    3.2 วิธีการคํานวณหักภาษีฐานน้ี มีหลักเกณฑ์และวิธีการแยกออก ตามประเภท
ของเงินได้ ดังนี ้
    1) เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(2) (3) (4) (5) และ (6) นอกจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ดังจะกล่าวต่อไปใน (2) ให้คํานวณหักภาษีในอัตราร้อยละ 15  
    2) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้คํานวณหักภาษีในอัตราร้อยละ 10  
   4. ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับการจําหน่ายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย  
   อัตราภาษีและการคํานวณภาษี วิธีการเสียภาษีการจําหน่ายเงินกําไรไปต่างประเทศ
นี้ ให้เสียภาษีโดยหักจากจํานวนเงินที่จําหน่ายในอัตราร้อยละ 10  
   จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้เป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้  
   1. นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 30 
   2. สถาบันการเงินในส่วนของธุรกรรมการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
เพื่อให้กู้ยืมในต่างประเทศ 
   3. นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ 
    3.1 บริษัทในตลาดห ลักทรัพย์ฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิ 
300 ล้านบาทและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่  (MAI) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สําหรับกําไร
สุทธิ 20 ล้านบาทแรกทั้งนี้เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2551 
    3.2 บริษัทใหม่ที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 
    3.3 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 
   ทั้งนี้อัตราภาษีข้างต้นกําหนดให้เสียภาษีเป็นระยะเวลา  3 รอบบัญชี  โดยกรณี
บริษัทใหม่ที่ เข้าตลาดต้องจดทะเบี ยนเข้าเป็นบริษัทใหม่ในตลาดฯ ทั้ง 2 ข้างต้น  ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2551-30 ธันวาคม 2552 และได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
2552 
   4. นิติบุคคลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    4.1 ทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราภาษี 
    กําไร   1-1,000,000 ร้อยละ 15 
    กําไร   1,000,001-3,000,000 ร้อยละ 25  
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    กําไร   3,000,001-ขึ้นไปร้อยละ 30 
    (กําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก ยกเว้นภาษี) 
    4.2 ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเกินกว่า 5 ล้านบาท ร้อยละ 30 
   5. สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคร้อยละ 10 
   6. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค่าน้ํามัน ร้อยละ 10 
  สําหรับการในการประกอบธุรกิจการค้าทองคํานั้น ก็ได้นําหลักเกณฑ์เดียวกันกับ 
หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามที่ประมวลรัษฎากรได้กําหนดไว้มาใช้ด้วย กล่าวคือผู้ประกอบการรายใดมี
รายได้มาก ก็ต้องเสียภาษีตามหลักเกณฑ์โดยคํานวณฐานภาษีจากเกณฑ์นิติบุคคล 
 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักทั่วไปและในธุรกิจการค้าทองค า 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบ
กิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเร่ิมใช้บังคับใน พ .ศ.2535 พร้อมกัน
กับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการประกอบธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณเป็นประเภท หนึ่งที่มีลักษณะที่
สอดคล้องกับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในประมวล
รัษฎากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่
ว่าผู้ประกอบกิจการดังกล่าวจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
กองมรดก ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล หรือองค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่กฎหมา ย
กําหนดให้เป็นนิติบุคคล  
  ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการรวมตลอดถึง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทําการแทนซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทน
โดยตรง หรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิ จการ
ดังกล่าวข้างต้น  
  2. การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ใน
ราชอาณาจักร โดยกิจการน้ัน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  
   2.1 การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ  
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   2.2 การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วย การประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
   2.3 การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  
   2.4 การรับจํานํา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา  
   2.5 การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ํา
ประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ 
   ในกรณีที่มีปัญหาว่า กิจการใดเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์หรือไม อ ธิบดีกรมสรรพากรจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนด
ขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกล่าวนั้นก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษี
อากรได้วินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศคําวินิจฉัยนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
   2.6 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร ไ ม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะ
ได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) 
พ.ศ.2541 (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทางการ
ค้าหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้แก่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบี ยนสิทธิและนิติ
กรรม ดังต่อไปนี้ 
   1) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทางการค้าหรือหากําไรตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ได้แก่ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้  
   2) การขายห้องชุดของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขอจด ทะเบียนอาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วย อาคารชุด  
   3) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอัน
เป็นที่ต้ังของ อาคารดังกล่าว  
   4) การขายอสังห าริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีที่มี
การแบ่งขาย หรือแบ่งแยกไว้ เพื่อขาย โดยได้จัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน หรือให้คําสั่นว่า
จะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว  
   5) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของบริษัทหรื 
ห้างหุ้นส่วน ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอ่ืนที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นนิติบุคคล  
   6) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) (5) ที่ได้กระทํา
ภายในห้าปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น เว้นแต่  
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   - การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
   - การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก  
   - การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสําคัญที่ผู้ขายมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีที่นับแต่วันที่
ได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์นั้นในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างตาม (ค) ได้มาไม่พร้อมกัน
กําหนดเวลาห้า ปีตามความใน (16) ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ได้มาภายหลัง  
   - การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  
   - การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ทางมรดกให้แก่
ทายาท โดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม  
   - การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ
หรือ องค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน  
   - การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วน
ราชการ หรือองค์การของรัฐบาลเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการ
จ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่าง อื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น  
   ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมิ นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม (6) ซึ่งได้ถูก
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วเมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเสียภาษีเงินได้
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าว มาคํานวณเป็นเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทา
ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 376 พ.ศ.2544)  
   7) การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์  
   8) การประกอบกิจการอ่ืน ตามกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
   - กําหนดให้กิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กํากับ หลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็น
กิจการที่อยู่ในบังคับต้อง เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เน่ืองจากการประกอบกิจการซื้อหรือขายคืน
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาหรือซื้อคืนดังกล่าวมี ลักษณะอื่นที่อยู่ในบัง คับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2524) 
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   - กําหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ธุรกิจ เฉพาะ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับการให้กู้ยืมเงินที่เป็นการ
ประกอบกิจการโดยปกติ เยี่ยงธนาคารพาณิชย์ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2542 )  
   - คําว่า “ธุรกิจแฟ็กเตอริง” หมายความว่า ธุรกิจที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตกลงจะ 
โอนทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชําระหนี้เนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างตนกับ
ลูกหนี้ของตน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง โดยผู้ประกอบธุ รกิจแฟ็กเตอริงตกลงจะให้สินเชื่อ
ซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมและการ ทดรองจ่ายแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและรับที่จะดําเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ การจัดให้มีบัญชีทรัพย์สินที่จะได้รับการชําระหนี้ หรือ การเรียกเก็บ
ทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชําระหนี้ หรื อการรับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผู้ขายสินค้าหรือผู้
ให้บริการผิดนัด 
 
 
 3. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยการประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ 
  3.1 กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  3.2 กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  3.3 กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่น  
  3.4 กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
  3.5 กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์  
  3.6 กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น  
  3.7 กิจการขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์  
  3.8 กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  
  3.9 กิจการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
  3.10 กิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
  3.11 กิจการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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  3.12 กิจการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  
  3.13 กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  
  3.14 กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  
   1) กิจการที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการรับโอนทรัพย์สินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน หรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืน  
   2) กิจการที่ได้รับโอนมาจากผู้โอนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 
91/3 แห่งประมวลรัษฎากร  
  3.15 กิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติ บุคคลอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ เฉพาะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล
เฉพาะกิจ หรือการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ  
  3.16 กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปั ญหา
ในระบบสถาบัน การเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดต้ังขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร  
  3.17 กิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
  3.18 กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการพัฒนาคนจนใน
เมือง  
  3.19 กิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่
อาศัยให้แก่สมาชิก เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  
   1) ต้องเป็นสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของโครง การพัฒนาคนจนในเมืองของการเคหะ
แห่งชาติ และได้รับเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว  
   2) ต้องนําเงินที่ได้รับไปจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อให้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์น้ัน  
  3.20 กิจการของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เฉพาะ
กรณีที่  
   1) สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้น
ทั้งหมด ที่มีสิทธิออกเสียงหรือในกรณีที่สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์และ



 

 

77 

สถาบันการเงินนั้นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง จะต้องมีนิติบุคคลราย
หนึ่งถือหุน้ในบริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินนั้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียง  
   2) เป็นรายรับที่ได้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ เน่ืองจากการให้สินเชื่อแก่บริษัท
บริหารสินทรัพย์ เพื่อรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของสถาบันการเงินนั้น ห รือสถาบัน
การเงินอ่ืนที่มี สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ที่มีสิทธิออกเสียง หรือ
การให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อใช้ใน การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่รับซื้อหรือ
รับโอนจากสถาบันการเงินนั้น หรือสถาบันการเงินอ่ืนที่มีสถาบั นการเงินนั้น ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
  3.21 กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากําไรเนื่องจาก  
   1) การรับไถ่อสังหาริมทรัพย์จากการขายฝาก หรือการไถ่อสังหาริมทรัพย์จากการ
ขายฝาก โดยการวางทรัพย์ต่อสํานักงานวางทรัพย์ภาย ในเวลาที่กําหนด ได้ในสัญญาหรือภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนด  
   2) การขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังที่ได้ไถ่จากการขายฝาก ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลา
การได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ก่อนการขายฝาก ระยะเวลาระหว่างการขายฝาก และระยะเวลาภาย
หลังจากการขายฝากแล้วเกินห้าปี  
  3.22 กิจการข องรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
อันเนื่องมาจากการนําทุนบางส่วน หรือทั้งหมดมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบ ของบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ  
  3.23 กิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) เฉพาะการประกอบ
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ 
  3.24 กิจการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยก องทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  3.25 กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  3.26 กิจการของกอ งทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมีผล
ใช้บังคับ 
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  3.27 กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดต้ังขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร 
  3.28 กิจการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะการประกอบกิจการ
โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป 
  3.29 กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน เนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
  3.30 กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นไป 
  3.31 กิจการขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2547 
เป็นต้นไป 
  3.32 กิจการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เปิดทําการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเป็นต้นไป 
  3.33 กิจการของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน ) เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือ พัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 
  3.34 กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
  3.35 การโอนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการแยกกิจการประกันชีวิต และกิจการ
ประกันวินาศภัยออกจากกัน ตามมาตรา 127 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกั นชีวิต พ.ศ.2535 
หรือตามมาตรา 121 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
  3.36 การขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัท
จํากัดที่สถาบันการเงิน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
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2540 ได้จดัต้ังขึ้นเพื่อดําเนินการบริหาร สินเชือ่อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
  3.37 การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบกิจการให้แก่องค์การฯ  หรือบริษัทจํากัด
ตาม 3.36 
 4. ฐานภาษีและอัตราภาษี 
 ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไ ด้แก่ รายรับก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ  
 “รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด  ๆ อันมีมูลค่าที่ผู้
ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบ
กิจการ 
 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษี ซึ่งได้แก่ 
รายรับตามฐานภาษีของแต่ละประเภทกิจการ คูณด้วยอัตราภาษีที่กําหนดไว้และจะต้องเสียภาษี
ท้องถิ่นอีก ร้อยละ 10 ของจํานวนภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว  
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ฐานภาษีและอัตราภาษีของธุรกิจเฉพาะ 
 

กิจการ ฐานภาษี อัตราภาษีร้อยละ 
1. กิจการธนาคาร ,ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ , ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  และ
การประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์  

- ดอกเบี้ย  ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
หรือกําไรก่อนหักรายจ่าย ใด ๆ จากการซ้ือหรือ
ขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ  

3.0 

- กําไรก่อนหักรายจ่ายใด  ๆ จากการ 
แลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตรา  การออกตั๋วเงิน
หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ 

3.0 

2. กิจการรับประกันชีวิต - ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 2.5 
3. กิจการโรงรับจํานํา - ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 2.5 

- เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด  
ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขาย
ของที่ จํานําหลุดเป็นสิทธิ 

2.5 
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4. การค้าอสังหาริมทรัพย์ - รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  0.1 
5. การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ - รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  0.1 (ยกเว้น) 
6. การซ้ือ และการขายคืนหลัก ทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

- กําไรก่อนหักรายจ่ายใด  ๆ จากการขายคืน
หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล  
หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากหลักทรัพย์ 

3.0 

7. ธุรกิจแฟ็กเตอริง - ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 3.0 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบกิจการโรงรับจํานําที่มีใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา จะต้อง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 2.5 ตามประมวลกฎหมายฯ ทั้งนี้ร้านค้าทองคําจะดําเนินกิจการ
โรงรับจํานําโดยไม่มีใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา โดยทางร้านค้าเหล่านั้นเรียกเก็ บอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าโรงรับจํานํา คือ ร้อยละ  2-3 และยังมีค่าปรับหากขาดส่งหรือส่งดอกเบี้ยเกินกําหนด ประมาณ 
100-500 บาท อีกทั้งยังมีค่าต่อดอกอีกด้วย จึงทําให้ร้านค้าทองคําได้รับผลกําไรจากการประกอบ
กิจการรับจํานํานี้สูงมาก แต่ทางร้านค้าไม่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะของ การประกอบกิจการโรงรับ
จํานําเนื่องจาก ไม่มีใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา  การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเยียวยาต่อไป 

 

 

การรับจ าน าทองค ารูปพรรณ 

 จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ระบุไว้ว่า มูลค่าการรับจํานําของธุรกิจการรับจํานํา
นั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจัยหนุนหลากหลายประการโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน เมื่อผนวกกับความต้องการใช้เงิน
ในช่วงเปิดเทอม และภาระหนี้สินที่รุมเร้า ทําให้ความต้องการใช้บริการโรงรับจํานําเพิ่มขึ้นโดย
ปัจจัยหนุนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจโรงรับจํานําเพิ่มมากขึ้นนั้นประกอบด้วย  
 1. ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อภาวะค่าครองชีพแต่ละครัวเรือน ผนวกกับภาระหนี้สินที่มีมากอยู่
แล้ว ทั้งหนี้กองทุนหมู่ บ้าน หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ทําให้คนใน
ต่างจังหวัดหันไปพึ่งพาโรงรับจํานํามากขึ้นโดยการใช้บริการโรงรับจํานํานั้นยังมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา
กว่าการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งมีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ ยงกับการที่ทรัพย์สินอาจ
สูญหาย 
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 2. ภาวะรา คาทองคําที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปกติคนในต่างจังหวัดจะซื้อทองรูปพรรณ
เก็บไว้ และนําออกมาขายหรือจํานําเมื่อจําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือเมื่อเงินขาดมือ แต่จากภาวะ
ราคาทองคําที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทําให้คนในต่างจังหวัดนิยมนําทองรูปพรรณมาจํานํา
กับโรงรับจํานํามากกว่ าร้านทอง เนื่องจากปัจจุบันร าคาจํานําทองคํากับโรงรับจํานําบาทละ 19,000 
บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อเดือน ซึ่งถูกกว่านําไปจํานํากับร้านทอ งแม้ว่าร้านทองจะตีราคา
ให้บาทละ 18,000-18,500 บาทแต่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 2.5-3.0 ต่อเดือน นอกจากนี้ จากการที่
ราคาทองคํามีแนวโน้มสูงขึ้นผู้ใช้บริการโรงรับจํานําบางส่วนหันมาขอปรับเพิ่มจํานวนเงินจากเดิม
ที่ได้จํานําทองรูปพรรณไว้แล้ว  
 3. ช่วงฤดูแล้ง ในช่วงกลางปีนั้นนับว่าเป็นช่วงฤดูแล้ง เมื่อผนวกกับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
ตามภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทําให้เกษตรกรนิยมนําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร และเคร่ืองมือ
ช่างมาจํานําด้วย โดยเฉพาะเคร่ืองสูบน้ํา รถไถนาเดินตาม กบไสไม้ เคร่ืองปั๊มลม เคร่ืองเชื่อมเหล็ก 
เป็นต้นโดยเป็นการฝากให้โรงรับจํานําดูแล ซึ่งปลอดภัยกว่าเก็บไว้ที่บ้านที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม
และจะมาไถ่ถอนคืนในช่วงฤดูฝนในช่วงนี้ก็นําเงินไปหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปก่อน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่ามีธุรกิจโรงรับจํานําเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบันนี้
ไม่เพียงแต่ธุรกิจโรงรับจํานําที่เป็นช่องทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินเท่านั้น ธุรกิจค้าทองคํา
รูปพรรณก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับผู้ที่ประสบภาวะปัญหาทางการเงิน เน่ืองจากธุรกิจค้าทองคํา
รูปพรรณนั้นไม่ได้ดําเนินธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณแต่เพียงอย่างเดียว ยังประกอบธุรกิจการรับจํานํา
ทองคํารูปพรรณอีกด้วย รัฐบาลจึงได้กําหนดพระราชบัญญัติ โรงรับจํานํา ขึ้นเพื่อเป็นการกําหนด
จํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การอนุญา ต คุณสมบัติของผู้รับอนุญาตและบทกําหนดโทษต่าง  ๆ ซึ่ง
พระราชบัญญัติโรงรับจํานําฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ .ศ .2480 ต่อมา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกาลสมัย คือ พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.
2505 และเน่ืองจากมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่รัดกุ ม ทําให้โรงรับจํานํามีช่องทางหาประโยชน์
โดยไม่ชอบ อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้การ
ครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะแร้นแค้นและขาดแคลน ประกอบกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและการครอบชีพข องประชาชน จึงอาจทํา
ให้ผู้จํานําเกิดความพลั้งเผลอหลงลืมหรือติดขัดในการส่งดอกเบี้ยเพราะความจําเป็นจึงทําให้สิ่งของ
ต้องหลุดเป็นสิทธิแก่โรงจํานํา ตลอดจนวงเงินที่กําหนดมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน
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ที่มีความจําเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงินให้ได้รับเงินจากการจํานําหรือขายสิ่งของ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.2505 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  
  1. พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า พระราชบัญญัติ โรงรับจํานํา พ.ศ.2505 
  2. พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  3. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.2480 และพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2484 
  4. ในพระราชบัญญัติน้ี 
  โรงรับจํานํา หมายความว่า สถานที่รับจํานําซึ่งประกอบการรับจํานําสิ่ งของเป็น
ประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวม
ตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สําหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจํานวนเงิน
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง
ด้วย 
  ผู้รับจํานํา หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
  ทรัพย์จํานํา หมายความว่า สิ่งของที่รับจํานํา 
  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีห น้าที่ออกใบอนุญาตต้ัง
โรงรับจํานําและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
  รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  5. ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ เป็นกรรมการและหัวหน้ากองทะเบียนกรมตํารวจเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  6. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   6.1 กําหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจํานํา 
   6.2 กําหนดจํานวนโรงรับจํานําในท้องที่ที่เห็นสมควร 
   6.3 พิจารณาคําขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือคําขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจํานํา 
   6.4 ดําเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
   กําหนดตาม 6.1 และ 6.2 ให้ประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดท้องที่ 
  7. การประชุมคณะกรรมการการควบคุมโรงรับจํานําต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประ ชุม ถ้าในการประชุมคราวใด ประธาน
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กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 
  8. ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจํานํา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
  การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําและการอนุญาตให้ตั้งโรงรับจํานําให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ในท้องที่ใดมีการกําหนดจํานวนโรงรับจํานํา การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําให้กระทํา
โดยการว่าประมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ความในวรรคสามไม่ใช้บังคับแก่การขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําของเทศบาลหรือของ
ทางราชการ 
  9. ผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   9.1 มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี 
   9.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   9.3 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   9.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   9.5 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความ ผิดที่เป็น
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
   9.6 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
   9.7 ไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทําลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 
   ในกรณีผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานําเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการของนิติ
บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามมาตรานี้ด้วย 
  10. เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได้พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ขออนุญาตต้ัง
โรงรับจํานํา ผู้ใดตั้งโรงรับจํานําจะโดยการว่าประมูลหรือไม่ก็ตาม ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
ออกใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําให้แก่ผู้นั้น 
  ในกรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํา นําไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํา
ตั้งโรงรับจํานํา ผู้ขออนุญาตต้ังโรงรับจํานํามีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้า
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พนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
  11. ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต 
  12. ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีป้ายคําว่า โรงรับจํานํา ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตกําหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจํานํา 
  ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการต้ังโรงรับจํานํา เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คําอ่ืน
แทนคําว่า  โรงรับจํานําก็ได้ แต่ต้องเป็นคําที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับ
จํานําให้ใช้ได้ 
  13. ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีที่เก็บทรัพย์สินจํานําอันมีค่าไว้โดยปลอดภัยในโรงรับจํานํา
ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํากําหนด 
  14 . ห้ามมิให้ผู้รับจํานําย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจํา นํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามวิธีการกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  15. ในกรณีผู้รับจํานําเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการ 
ผู้รับจํานํา ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนั บแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
  16. ผู้รับจํานําต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเป็นภาษาไทยตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตกําหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยภายในโรงรับจํานํา 
  17. ห้ามมิให้ผู้รับจํานําเรียกร้องหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้ 
   17.1 เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 2 ต่อเดือน 
   17.2 เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
  การคิดดอกเบี้ยสําหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวันให้คิดเป็นคร่ึงเดือน ถ้า
เกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง 
  ในกรณีผู้รับจํานําได้รับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดเนื่องจากการรับจํานํานอกจากดอกเบี้ย 
ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย 
  18. ห้ามมิให้ผู้รับจํานํากระทําการ ดังต่อไปนี้ 
   18.1 รับจํานําหรือให้ไถ่ทรัพย์จํานําในระหว่างเวลาตั้งแต่ 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา 
   18.2 รับจํานําสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ํากว่าสิบห้าปี 
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   18.3 รับจํานําสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้ง
ตามมาตรา 21 
   18 . 4 นําทรัพย์จํานําออกนอกโรงรับจํานํา เว้นแต่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรื อเพื่อให้พ้นภยัน
อันตรายอันร้ายแรงที่ผู้รับจํานําจะป้องกันด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ 
   18.5 ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจํานําหรือการขายทรัพย์จํานําที่หลุดเป็น
สิทธิแล้วในบริเวณโรงรับจํานํา 
   18 ทวิ ในการรับจํานํา ให้ผู้รับจํานําจดแจ้งรายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนของผู้
จํานําไว้ให้ชัดแจ้งในต้นขั้วของตั๋วรับจํานําด้วย 
   ในกรณีที่ผู้จํานําไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับ
เอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ของผู้จํานําแทนบัตรประชาชน 
  19. ในกรณีมีเหตุควนสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นํามาจํานําเป็นสิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการ
กระทําความผิด ให้ผู้รับจํานําแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจท้องที่ทันที 
  20. เมื่อมีการรับจํานํา ให้ผู้รับจํานําออกตั๋วรับจํานําให้แก่ผู้จํานํา และติดหมายเลขที่
ทรัพย์จํานําให้ตรงกับเลขหมายตั๋วรับจํานํา 
  ตั๋วรับจํานําให้ทําตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การออกตั๋วรับจํานําให้ทําตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  21. เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจท้องที่หรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ออกประกาศตําหนิรูปพรรณของหายได้แจ้งเร่ืองของหายต่อผู้รับจํานํา  ผู้รับจํานํา
มีหน้าที่ตรวจทรัพย์จํานําหรือสิ่งของที่จะรับจํานํา ถ้าปรากฏ ว่ามีตําหนิรูปพรรณตรงหรือคล้ายกับ
ตําหนิรูปพรรณของหาย ให้ผู้รับจํานําส่งมอบต่อเจ้าพนักงานผู้ซึ่งแจ้งเร่ืองของหายนั้นโดยไม่ชักช้า 
ในกรณีที่มีการรับจํานําไว้แล้วให้ส่งสําเนาตั๋วรับจํานําไปด้วย 
  22. ภายใต้บังคับมาตรา 23 ผู้รับจํานําต้องให้ไถ่ทรัพย์จํานํา เมื่อมีผู้จํานํานําต๋ั วรับจํา
นํามาขอถอนไถ่ ให้ผู้รับจํานําจดแจ้งรายการตามมาตรา 18 ทวิ และเมื่อให้ไถ่แล้ว ให้นําต๋ัวรับจํานํา
ติดไว้ที่ต้นขั้วต๋ัวรับจํานําและบันทึกวันเดือนปีที่ไถ่ไว้ในต้นขั้วต๋ัวรับจํานํานั้นและจัดให้ผู้ไถ่ทรัพย์
คืนลงลายมือชื่อในต้นขั้วรับจํานําด้วย 
  23. ผู้รับจํานําต้องไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จํานําเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
   23.1 ผู้รับจํานําได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจว่าทรัพย์จํานําหรือ
ตั๋วรับจํานําเป็นของได้มาโดยการกระทําความผิด หรือ 
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   23.2 ผู้รับจํานํามีเหตุควรสงสัยว่าทรัพย์จํานําหรือตั๋วรับจํานําเป็นของได้มาโดย
การกระทําความผิด 
  เมื่อผู้รับจํานําไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จํานํา ผู้รับจํานําต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจท้องที่ทันที และต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า 
  24. ผู้รับจํานําต้องคืนทรัพย์จํานําให้แก่เจ้าของโดยจะเรียกให้เจ้าของชําระหนี้ที่เกิด
จากการรับจํานําทรัพย์นั้นมิได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
   24.1 ได้รับจํานําสิ่งของที่ตนเห็นว่าเป็นของที่ใช้ในราชการ 
   24.2 ได้รับจํานําทรัพย์หรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา 21 
   24.3 ได้รับจํานําทรัพย์ไว้โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์จํานํานั้นได้มาโดยการ
กระทําความผิด 
   24.4 ได้รับจํานําทรัพย์ไว้โดยมิได้จดแจ้งรายการตามมาตรา 18 ทวิ 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับจํานําที่จะเรียกชําระหนี้ที่เกิดจากการรับจํา
นําเอาจากผู้จํานํา 
  25. ให้ผู้รับจํานําทําบัญชีทรัพย์จํานําที่ผู้จํานําขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่าสี่เดือนยื่น
ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และปิดประกา ศบัญชีนั้นไว้ ณ ที่เปิดเผย ที่โรงรับจํานํานั้นตาม
แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  เมื่อผู้รับจํานําได้ปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วนตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้บรรดา
ทรัพย์จํานําที่ปรากฏตามบัญชีที่ผุ้รับจํานําทําขึ้นและประกาศไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
มิได้สิ่งอายัดไว้ หรือผู้รับจํานํามิได้ขอไถ่ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศ หลุดเป็น
สิทธิแก่ผู้รับจํานํา 
  26. เมื่อทรัพย์จํานําหลุดเป็นสิทธิแล้ว ให้ผู้รับจํานําบันทึกวันเดือนปีที่หลุดเป็นสิทธิ
ไว้ในต้นขั้วต๋ัวรับจํานํา และถ้าผู้รับจํานําได้จําหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จํานํา ที่หลุดเป็น
สิทธิแล้ว ก็ให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จําหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จํานําไว้ในขั้วตั๋วจํานํา
ด้วย 
  27. ให้ผู้รับจํานําทําบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน 
  28. เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานําซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจเข้าไปในโรงรับจํานํา
เพื่อตรวจจํานําและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับจํานําและผู้รับจํานําต้องให้ความสะดวกตามสมควร 



 

 

87 

  เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานําต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และต้องแสดงบัตรประจําตัวทุกคร้ังเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
  29. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํามีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํามี
กําหนดไม่เกินสามเดือนหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําเมื่อปรากฏว่า 
   29 .1 ผู้รับจํานําหรือกรรมการ ผู้จัดการหรือพนักงานของผู้รับจํานําฝ่าฝื น
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือ 
   29.2 ผู้รับจํานําหรือกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับจํานําซึ่งเป็นนิติบุคคลขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 9 
  ในกรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 
เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นสมควร จะมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้า
ควบคุมโรงรับจํานําที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับ
จํานํานั้นด้วยก็ได้ 
  30. ผู้รับจํานํามีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา หรือคํา สั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําได้สั่งตามมาตรา 29 ต่อรัฐมนตรีได้ 
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
  31 . ผู้รับจํานําจะรับจํานําในระหว่างเวลาพักใ ช้ใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา หรือ
ภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําไม่ได้ แต่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและ
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ถือ
ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจํานําตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้ง นี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจํานําที่ได้กระทําไว้ก่อน
แล้ว 
  32. ผู้รับจํานําผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการการรับจํานําก็ให้กระทําได้แต่จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจํานําไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
  ผู้ซึ่งเลิกกิจการรับจํานําจะรับภายหลังที่เ ลิกกิจการการรับจํานําแล้วไม่ได้ แต่ผู้น้ัน
ยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจํานําตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับ
จํานําที่ได้กระทําไว้ก่อนแล้ว  
  33. ผู้รับจํานําผู้ใดต้องเลิกกิจการการรับจํานํา เพราะใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําสิ้นอายุ 
และไม่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงรับจํานําใหม่ ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จํานําและต้องปฏิบัติตาม
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พระราชบัญญัติน้ีและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็น
ผู้รับจํานําตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจํานําที่ได้กระทําไว้ก่อนแล้ว 
  34. ในกรณีตามมาตรา 32 และมาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา
เห็นสมควรจะมีคําสั่งให้ควบคุมโรงรับจํานํานั้น ๆ ก็ได ้
  35. ในกรณีผู้รับจํานําตาย ทายาทของผู้รับจํานําที่ตายอา จยื่นคําขอเข้าเป็นผู้รับจํานํา
แทนผู้รับจํานําที่ตาย ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําเห็นว่าทายาทผู้นั้นเป็นผู้สมควรและมี
คุณสมบัติตามมาตรา 9 คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะออกหนังสืออนุญาตให้ทายาทเป็น
ผู้รับจํานําแทนผู้รับจํานําที่ตายก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าทายาทผู้นั้ นเป็นผู้รับจํานําตามใบอนุญาต
ตั้งโรงรับจํานําที่ได้ออกให้แก่ผู้ตายนั้น 
  36. ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจํานําแทนผู้รับจํานําที่ตายจนล่วงเลยกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับจํานําตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจํานําแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีทายาทอื่น
คัดค้านและไม่อาจตกลงกัน ได้ ให้เลิกกิจการโรงรับจํานํา และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้า
ควบคุมโรงรับจํานํา 
  37. เมื่อได้มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให้ควบคุมโรงรับจํานําใด ให้เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจํานํานั้นทราบและเข้าควบคุมโรงรับจํานํา
นั้นทันที การควบคุมจะกระทําโดยเข้าดําเนินกิจการโรงรับจํานํานั้นเสียเองแทนผู้รับจํานํา หรือจะ
เข้าตรวจดูแลให้ผู้รับจํานําดําเนินกิจการโรงรับจํานําให้ถูกต้องเรียบร้อยก็ได้ 
  การควบคุมโรงรับจํานําจะกระทําโดยกําหนดระยะเวลาควบคุมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อ
ได้เข้าควบคุมแล้ว จะเลิกการควบคุมเมื่อใด ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําจะ
เห็นสมควร 
  เมื่อได้มีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําให้เลิกควบคุมโรงรับจํานํา ให้เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจํานําทราบและเลิกการควบคุมตามคําสั่งนั้น 
  38. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําและ
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับจํานําหรือกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานของผู้รับ
จํานําซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการโรงรับ
จํานํา 
  39. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปีหรือทั้งปรับทั้งจํา 
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  40. ผู้รับจํานําผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรือจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
  41. ผู้รับจํานําผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 18 
มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 27 หรือฝ่าฝืน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
  42. ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติว่า การกระทํา ใดของผู้รับจํานําเป็นความผิด ถ้า
กรรมการ ผู้จัดการหรือพนักงานของผู้รับจํานําเป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําด้วย ผู้นั้นต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สําหรับผู้รับจํานํา 
  43. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนั กงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจํานํา และออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย 
  ทั้งนี้การรับจํานําคณะกรรมการสํานักงานธนานุเคราะห์ได้มีการกําหนดวงเงินการรับ
จํานําไว้ ซึ่งมีการบังคับใช้กับสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิ น 
500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน ผู้จํานําสามารถขอผ่อนเงินต้นได้ และขอเพิ่มเงินต้นได้ หาก
ทรัพย์จํานํานั้นมีมูลค่าสูงพอที่จะ ประเมินราคารับจํานําได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. การรับจํานําสิ่งของประเภท ทอง นาก เพชร ที่เป็นรูปพรรณและเคร่ืองเงิน รายละ
ไม่เกิน 50,000 บาท  
  2. การรับจํานําสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองเขียน 
เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 20,000 บาท  
  เมื่อผู้รับจํานํามีการรับจํานําจากผู้จํานํา ผู้จํานําก็จะต้องส่งดอกเบี้ยต่อผู้รับจํานํา 
จนกว่าจะผู้จํานําจะไถ่ทรัพย์จํา นํานั้นคืน ซึ่งตามพระราชบัญญัติได้ระบุถึงอัตราดอกเบี้ยตามราคา
ของสิ่งของหรือทรัพย์จํานําไว้อย่างชัดเจนที่ผู้รับจํานําต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษ
ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ดังนี้  
  1. พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  พ.ศ.
2475” 
  2. ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีเมื่อครบสามเดือน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
  3. บุคคลใด 
   3.1 ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ หรือ 
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   3.2 เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย  บังอาจกําหนด
ข้อความอันไม่จริงในเร่ืองจํานวนเงินกู้หรืออ่ืน  ๆ ไว้ในหนังสือสัญญา  หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ 
หรือ 
   3.3 นอกจากดอกเบี้ย  ยังบังอาจกําหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งกําไรอ่ืนเป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหน้ี หรืออ่ืน  ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอัน
สมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม 
   ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  4. บุคคลใดโดยรู้อยู่แล้ว ได้มา แม้จะได้เปล่าซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องจากบุคคลอ่ืนอันผิด
บัญญัติที่กล่าวไว้ในมาตราก่อน  และใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น  ท่านว่า
บุคคลนั้นมีความผิดต้องระวางโทษดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงรับจํานําที่มีใบอนุญาตต้ังโรงรับ จํานําจะเก็บ
อัตราดอกเบี้ยตามราคาสิ่งของหรือตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา กล่าวคือ เงินต้น
ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ต่อเดือน และเงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 
ต่อเดือน  แต่ปัจจุบัน ร้านค้าทองคํานั้นคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ าโรงรับจํานํา ถือว่าเป็นการ ขัดกับ
พระราชบัญญั ติโรงรับจํานําดังกล่าว  อย่างไรก็ตามการจํานําทองคําที่ร้านค้าทองคําก็เป็นที่นิยม
มากกว่าโรงรับจํานํา เน่ืองจากได้จํานวนเงินจากการจํานํามากกว่าโรงรับจํานํา แม้ว่าอัตราดอกเบี้ย
จะสูงกว่าโรงรับจํานําก็ตาม 

การคุ้มครองผู้บริโภคในหมวดของการประกอบธุรกิจการค้าทองค า 

 โดยในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ จะต้องมีความถูกต้องและซื่อสัตย์กับผู้บริโภค โดยธุรกิจ
ค้าทองคํารูปพรรณก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเหล่านั้นที่ต้องคํานึงถึงเร่ืองความถูกต้องของการดําเนิน
กิจการและการเสนอสินค้าบริการ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วย 
 การคุ้ มครองผู้บริโภค ปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นหน้าที่ที่จริงจังมากขึ้นของภาครัฐ รวมมี
องค์กรต่าง  ๆ และกระแสรวมตัวของผู้บริโภคเกิดขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค การเกิดหน่วยงานเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทยนั้น ต้องย้อนไปเกล่าถึงองค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศองค์การน้ีเป็น
องค์การอิสระ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคม ผู้บริโภค ของประเทศต่าง  ๆ รวมตัว
กันมีสํานักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่องค์การน้ีก็จะเดินท างไปยัง
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ประเทศต่าง  ๆ เพื่อหาสมาชิก และในปี พ.ศ.2512 ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ขององค์การน้ีเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อชักจูงองค์การเอกชนของไทยให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคขึ้น แต่ในครั้งแรกก็
ต้องม้วนเสื่อกลับไปมือเปล่า เพราะตอนนั้นทั้งองค์การเอกชนของไทยยังไม่มีคว ามพร้อม ล่วงเลย
จนถึงครั้งที่ 3 สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้เดินทางมาอีกในปี พ.ศ.2519 ในสมัย
ของ คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งน้ันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น
คณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เป็นประธาน กรรมการ แต่ไม่นานก็
ต้องปิดฉากลงไปพร้อม ๆ กับรัฐบาลยุคนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ที่มีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลในยุคนี้ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นโดยมีรองน ายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตระ
กิตย์ เป็นประธานกรรมการการปฏิบัติงาน โดยรัฐบาลได้นําร่างขึ้นบังคมทูล และได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 30 
เมษายน พ .ศ.2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 
พฤษภาคม 2522 มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา เน่ืองจากปัจจุบันนี้การ
เสนอสินค้าและบริการต่าง  ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ ในการส่งเสริมการ
ขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมีกฎหมา ยให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่
ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้ มค่า และผู้บริโภค
จํานวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้
ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ ประกอบธุรกิจการค้าและผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มี
องค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง  ๆ 
ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญ ญัติน้ีขึ้ น ซึ่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ 
บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้  
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 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่ จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจาก
พิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง
และเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือ
รับบริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้า
หรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพแ ละคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือ
บริการน้ันแล้ว  
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว  
 โดยรายละเอียดของ พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดงันี ้
 1. ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ ดําเนินการ 
เกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่อาจก่อความเสียหาย หรือ
เสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค พิจารณาคําวินิจฉั ย อุทธรณ์คําสั่งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง วางระเบียบ 
สอดส่องเจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ให้การศึกษาแก่ 
ผู้บริโภค เผยแพร่งานทางวิชาการ  
 2. ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในด้านการโฆษณา กําหนดห้ามไม่ให้ทําการ
โฆษณาที่ใช้ข้อความเกินจริง หลวกลวง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ละเมิด
สิทธิ และกําหนดให้ผู้ประกอบการที่สงสัยว่าการโฆษณาของตนจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่สามารถ
ขอความเห็นจากคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองโดยเสียค่าธรรมเนียมได้  
 
 ส่วนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
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  2.1 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก ต้องมีลักษณะที่ใช้ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระของสินค้า ข้อความจําเป็นที่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด 
  2.2 ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภ คว่าด้วยสัญญา ให้ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นที่ไม่ทําให้
ผู้บริโภคเสียเปรียบ ห้ามใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม  
 ส่วนที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอ่ืน กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจให้มี
การทดสอบ พิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตราย และมีคําสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายได้ มี
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดําเนินคดีทางแพ่งและคดีอาญา
แก่ผู้กระทําละเมิดสิทธิของผู้บริโภคว่าด้วยการอุทธรณ์ 
 กําหนดให้ผู้ได้รับคําสั่งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองสามารถอุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการ
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
 4. ว่าด้วยบทกําหนดโทษ    
 กําหนดให้มีบทลงโทษทั้งจําและหรือทั้งปรับ โดยมีโทษจําคุกสูงสุดไม่เกินหนึ่งปี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าร้านค้าทองคําจะต้องปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็น
ธรรมและถูกต้องตามกฎหมายกับลูกค้า ทั้งนี้ทางสมาคมค้าทองคําได้มีการจัดระเบียบภาษีในวงการ
ค้าทองคําและ ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการสร้างมาตรฐาน
ทองรูปพรรณให้มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอง 96.5% เร่ิมตั้งแต่ต้นทางคือการควบคุมโรงงาน
ผู้ผลิต หรือร้านค้าส่งทุกรายให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่กําหนด ไปจนถึงปลายทางคือร้าน ค้า
ปลีก ตลอดจนมีการให้การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการประกันราคารับคืนทองรูปพรรณ ทางสมาคม
ค้าทองคําให้ความร่วมมือภาครัฐในการให้ร้านทองประกันราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณของตัวเอง  
ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเกิดความ มั่นใจว่าเมื่อซื้อทองจากร้านนั้น  ๆ แล้ว เมื่อนํามาขายคืนจะไม่ถูกเ อารัด
เอาเปรียบ  
 ทั้งนี้ยังมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เร่ือง
แนวทางปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม  เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
การค้าทองคําแท่งและทองรูปพรรณเป็นไปอย่างมีระเบียบ สร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมพัฒนา ระบบ
การค้าทองของประเทศ และยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซึ่งมีการประกาศใช้ ณ วันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.2552 โดยมีข้อปฏิบัติทางการค้า ดังน้ี  
 1. ราคาที่เป็นธรรม 
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  1.1 ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองต้องแสดงราคาจําหน่ายหรือราคารับซื้อคืนทองให้
ชัดเจน แสดงไว้บริเวณหน้าร้านหรือบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยราคาจําหน่ายหรือราคารับ
ซื้อทองแสดงราคาต่อหน่วย ต้องมีตัวเลขอารบิกชัดเจน อ่านง่าย และข้อความที่แสดงควบคู่กับราคา
ต้องเป็นภาษาไทย อาจมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ 
  1.2 ผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง ต้องแสดงราคาจําหน่ายทองและต้องจําหน่ายใน ราคาไม่
เกินราคาที่แสดงไว้ โดยให้คํานวณจากสูตร ต่อไปนี้  
   1) ราคาทองคําแท่ง หนัก 1 บาท คิดจาก (ราคาทองคําในตลาดโลก ± ค่าพรีเมี่ยม ) 
x อัตราแลกเปลี่ยน x ค่าเปลี่ยนแปลงน้ําหนักทองคําแท่ง (0.4729) 
   - ค่าพรีเมี่ยม คือค่าใช้จ่ายในการนําเข้าหรือส่งออกทองคําแท่ง  + ค่าประกันภัย + 
ค่าความเสี่ยง ซึ่งค่าพรีเมี่ยมจะมีค่าเป็นบวกเมื่อนําเข้าทองคําแท่ง หรือมีค่าเป็นลบเมื่อส่งออก
ทองคําแท่ง 
   - ค่าการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักทองคําแท่ง (0.4729) คิดจาก 32.148 x 0.965 65.60 
   - ตัวเลข 32.148 มาจากทองคําน้ําหนัก 1 กิโลกรัม มีน้ําหนักเท่ากับ 32.148 ออนซ์ 
   - ตัวเลข 0.965 มาจากการแปลงค่าทองคํา 99.99% เป็นทองคํา 96.50% 
   - ตัวเลข 65.60 มากจากทองคําน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับทองคําหนัก 65.60 
บาท 
   2) ราคาทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท คิดจาก ราคาขายทองคําแท่ง หนัก 1 บาท + ค่า
กําเหน็จ 
  1.3 ผู้ประกอบธุรกิจร้ านค้าทองต้องแสดงราคารับซื้อคืนทองและต้องรับซื้อคืนไม่ต่ํา
กว่าราคาที่แสดงไว้ โดยให้คํานวณจากสูตร ดังต่อไปนี้ 
   1) ทองคําแท่ง หนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือราคาขายทองคําแท่งหนัก 1 บาท 
หักด้วยจํานวนเงิน 100 บาท 
   2) ทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือราคารับซื้อคืนทองคําแท่ง หนัก 1 
บาท หักด้วย ค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อคืน ทองคําแท่ง
หนัก 1 บาท ณ วันที่ทําการซื้อขายตามราคาที่สมาคมค้าทองคําประกาศ ทั้งนี้ เฉพาะทองรูปพรรณที่
ได้ซื้อไปจากร้านค้าทองที่รับซื้อคืน 
  1.4 ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองต้องแสดงค่ากําเหน็จของทองรูปพรรณให้ชัดเจนไว้ที่
ถาดแสดงสินค้าหรือที่ตัวสินค้าที่จําหน่าย และต้องคิดค่ากําเหน็จไม่เกินที่แสดงไว้ 
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  1.5 การเปลี่ยนแปลงราคาจําหน่ายหรือรับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าทองคําให้
ระบุวันที่ เวลา และคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลลงในแต่ละวัน 
 
 
 2. น้ําหนักที่เป็นธรรม 
  2.1 น้ําหนักทองคําแท่ง หนัก 1 บาท ต้องมีน้ําหนัก 15.24 กรัม และทองรูปพรรณต้อง
มีน้ําหนัก 15.16 กรัม 
  2.2 ต้องแสดงน้ําหนักของทองคําแท่ง และทองรูปพรรณแต่ละชิ้นให้ชัดเจน โดย
น้ําหนักจะระบุหน่วยเป็นกรัมหรือใช้สัญลักษณ์ ก. หรือ g. แทนก็ได้ 
  2.3 ต้องใช้เคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เอง มีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัลที่
แสดงทศนิยม 2 ตําแหน่ง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการใช้เคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติ ที่แสดง
ค่าได้เองมีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัลในการชั่งเพื่อซื้อขายปลีกทองคํา ลงวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ.2549 ในการชั่งเพื่อซื้อหรือจําหน่ายทอง 
  2.4 เมื่อผู้ซื้อร้องขอ ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองต้องออกเอกสารแสดงน้ําหนักของ
ทองคําแท่งและทองรูปพรรณให้ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานในการจําหน่ายทุกครั้ง 
 3. กําหนดวันทําการเปิด-ปิดร้านค้าทอง 
  3.1 ต้องกําหนดวันและเวลาเปิด-ปิดร้านค้าทอง และแสดงไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 
  3.2 การปิดร้านค้าทองในกรณีที่มิใช่ประเพณีการค้าปกติ ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้าทอง
ต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควร 
  3.3 กรณีที่สมาคมได้มีการประกาศวันเปิด-ปิดร้านค้าทอง ให้สมาคมแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายในทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 
วัน ก่อนวันเปิด-ปิดร้านค้าทอง เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
 4. การจองซื้อทอง 
  4.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองไม่สาม ารถส่งมอบทองให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้
ประกอบธุรกิจร้านค้าทองต้องออกหลักฐานการจองให้แก่ผู้ซื้อ 
  4.2 หลักฐานการจองล่วงหน้าอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังนี้ 
   - ชื่อและสถานที่ตั้งร้านค้าทอง 
   - เลขที่เอกสาร 
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   - วันที่ที่ซื้อขายทอง 
   - วันที่ที่กําหนดรับทอง 
   - ชื่อหรือที่อยู่ของผู้ซื้อ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   - รายการสินค้า น้ําหนัก ราคาและมูลค่ารวมของทอง 
   - เงื่อนไขการชําระเงินเต็มมูลค่าทองที่จอง 
   - เงื่อนไขการห้ามโอนเปลี่ยนมือหลักฐานการจองทั้งผู้ซื้อและผู้จําหน่าย 
   - ลายมือชื่อผู้มีอํานาจของร้านค้าทอง (พร้อมประทับตรา) 
 5. ให้สมาคมทองคําแจ้งราคาซื้อ ราคาจําหน่ายทองคําแท่ง ค่าพรีเมี่ยมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบทุกคร้ัง ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

 เน่ืองจากธุรกิจค้าทองคํารูปพรรณนั้นมีการนําทองคําเก่ามาหลอมใหม่ หรือนําทองคําเก่า
มาขายให้กับลูกค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
พ.ศ.2474 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทกําหนดโทษและอัตรา
โทษในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2495 ได้กําหนดไว้ไม่
เหมาะสมและมีอัตราโทษต่ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือ ศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1. พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
พ.ศ.2474” 
 2. ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2474 
 3. ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ของเก่า” หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายโดยประการอ่ืนอย่าง
ทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย 
 “เสนาบดี” หมายความว่า เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
 4. ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้โดยมิได้รับอนุญาตสํา หรับกิจการน้ัน  
ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
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  4.1 การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นผู้ขาย 
หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเป็น
หนังสือให้ยกเว้นเฉพาะกรณี 
  4.2 การค้าของเก่า นอกจากการค้า ของเก่าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีได้
ประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา 
  ของเก่าซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นดังกล่าวในวรรคก่อน เมื่อเห็นสมควรรัฐมนตรี
จะประกาศเพิกถอนการยกเว้นเสียทั้งหมด หรือแต่เพียงบางประเภท บางชนิดก็ได้ ผู้ค้าของเก่า
ประเภทหรือชนิดซึ่งได้มี ประกาศเพิกถอนการยกเว้นดังกล่าวแล้ว จําต้องรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 5. คําร้องขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่านั้น ท่านให้ทํา
ตามแบบที่ระบุไว้ในกฎเสนาบดีและยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
 6. ห้าม มิให้ออกใบอนุญา ตให้แก่ผู้ร้องขอตามความในมาตรา 5 เว้นแต่ผู้นั้นจะมี
คุณสมบัติและพื้นความรู้ดังต่อไปนี้ 
  6.1 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  6.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้ 
  6.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจําคุกตามกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 2 ส่วนที่ 5 หมวดที่ 5 
หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 
และหมวดที่ 6 
 มาตรา 6 ทวิ ใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า หากสูญหายไป
ในกรณีใดก็ตาม ให้ผู้รับใบอนุญาตไปขอรับใบแทนใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญา ต
ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสูญหาย 
 7. ผู้ทอดตลาดต้อง 
  7.1 แสดงคําแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง 
  7.2 อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาดและพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจ 
เมื่อเรียกตรวจ 
  7.3 มีสมุดบัญชีสําหรับการขายทุกคราว และจดรายก ารข้อสําคัญทั้งปวงแห่งการขาย
นั้น ๆ ลงไว้ 
  7.4 แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม 
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  7.5 แสดงนามของตนและคําว่า “ผู้ทอดตลาด” ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสํานักงาน
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถ้านายตรวจประสงค์จะทราบรายการข้อสําคัญอันเกี่ ยวกับ
ทรัพย์ที่ขายและได้มีหนังสือแสดงความประสงค์นี้แล้ว ท่านว่าผู้ทอดตลาดต้องบอกรายการที่
ประสงค์นั้น 
 8. ผู้ค้าของเก่า ต้อง 
  8.1 แสดงนามของตนและคําว่า ผู้ค้าของเก่า ไว้ ณ ที่ทําการค้าของตน พร้อมทั้ง
ใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง 
  8.2 มีสมุดบัญชีสําหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสําคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้
ทุกราย สมุดบัญชีตามที่กล่าวนี้ต้องทําตามแบบและนํามาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนาม
และประทับตราก่อนทุกเล่ม 
  8.3 แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มา
เสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต 
  8.4 ทําเลขลําดับเป็นเคร่ืองหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลําดับในสมุดบัญชีเพื่อ
สะดวกในการสํารวจ 
 9. ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 (1) (2) หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตามความผิดซึ่งได้ระบุไว้ตาม
มาตรา 6 (3) หรือต้องคําพิพากษาในฐานทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีถึงสองครั้งในปีเดียวกัน 
 10. เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ที่ออกให้แล้วก็ดี ท่านว่าเสนาบดีจะสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งขอ งเจ้าพนักงานก็ได้ แต่ผู้ร้องหรือผู้รับ
ใบอนุญาตต้องยื่นคําร้องต่อเสนาบดีภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําบอกกล่าวคําสั่งของเจ้า
พนักงานเป็นต้นไป 
 มาตรา 11 ท่านว่าใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนกันไม่ได้ 
และสมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี 
 12 . ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ
ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าภายหลังที่ได้มี คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 9
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็นการกระทําเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือค้า
ของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
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และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 12 ทวิ ผู้รับใบอนุญา ตผู้ใด ทําการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาต
ขาดอายุหรือทําการขายทอดตลาดหรือค้ าของเก่าโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ทวิ มาตรา 7 มาตรา 8 
(ก) (ข) (ฆ) หรือมาตรา 13 หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 
 มาตรา 12 ตรี ผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าผู้ใดไม่แจ้งแก่
เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือนายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตน
นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงสามหมื่นบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทําเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
 มาตรา 12 จัตวา ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติ
บุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้นตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 13. ในระหว่างตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก นายตรวจและเจ้าพนักงานซึ่ง
รัฐมนตรีตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ชอบที่จะเข้าตรวจใบอนุญาต สมุด
บัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้าได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องนําใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของ
ตามที่เรียกตรวจ ออกให้ตรวจโดยทันที 
 14 . บุคคลใดประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าอยู่ในวันประกาศใช้
พระราชบัญญัติน้ี ท่านให้ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามเดือนนับแต่วันใช้
พระราชบัญญัติน้ีเป็นต้นไป 
 15. ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให้มีอํานาจออกกฎเสนาบดี ตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และนายตรวจ กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และว่าด้วยกิจการอ่ืน  ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี 
 โดยปกติแล้วผู้ประกอบการที่ ทําธุรกิจในลักษณะที่มีการซื้อมาขายไปโดยมีการนําสินค้า
เก่ามาแลกกับสินค้าใหม่ รวมทั้งในรายที่ต้องจําหน่ายสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จะถูกจัดอยู่ใน
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หมวดการประกอบธุรกิจการค้าของเก่าซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า พ.ศ.2474 ในกรณีการประกอบธรุ
กิจการค้าทองคําโดยเฉพาะ ร้านค้าทองคําที่มีการจําหน่ายทองคํารูปพรรณ ก็ต้องอยู่ในความควบคุม
ตามกฎหมายนี้โดยผู้ประกอบการร้านค้าทองคําทุกราย ต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่าตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 

สัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า (Gold futures) 

 สัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้ า หรือ โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ 
หรือเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถใช้เก็งกําไรจากการผันผวนของราคาทองคํา 
ทั้งในภาวะขาขึ้นและภาวะขาลงของราคาทองคํา คุณลักษณะเด่นของตราสารอนุพันธ์ชนิดน้ีคือ 
เป็นตราสารที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และที่สําคัญที่สุดของการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ประเภทนี้คือ ใช้เงินลงทุนน้อยประกอบกับราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวทุกวัน จะทําให้
โอกาสในการรับผลตอบแทนนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แต่ผู้ลงทุนต้องไม่ลืมที่ว่า การลงทุน
ใดที่ให้ผลตอบแทนสูง โอกาสในการ รับความเสี่ยงก็จะสูงด้วยเช่นเดียวกัน สัญญาซื้อขายทองคํา
ล่วงหน้า เป็นเคร่ืองมือที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้ทํากําไรได้ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคําได้ทั้ง
ในภาวะ ราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อน
ซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุน น้ อย ประกอบกับราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น 
โกลด์ฟิวเจอร์สจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทํากําไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน 
 โกลด์ฟิวเจอร์สหรือสัญญาฟิวเจอร์สทองคํา จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ลงทุน ทํา
ให้สามารถซื้อและขายทํากําไรได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้น และราคาทองขาลง โดยในการ ซื้อขาย
โกลด์ฟิวเจอร์สจะไม่มีการส่งมอบทองคํากันจริง  ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แต่ใช้วิธีจ่ายชําระ
เงินตามส่วนต่างกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นเท่านั้น วิธีการชําระกําไรขาดทุนแบบนี้เรียกว่า “การชําระ
ราคาเป็นเงินสด ” (Cash settlement) โดยผู้ลงทุนสามารถ “ ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ” ก็ได้ 
ซึ่งกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นน้ัน จะเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาที่ซื้อเอาไว้ เช่น หาก
ผู้ลงทุนคาดว่าราคาทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนก็จะสามารถซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สไว้
ก่อน และเมื่อราคาทองคําในอนาคตปรับตัวขึ้นจริง ผู้ลงทุนก็จะก็สามารถขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ ทํา
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ให้ผู้ลงทุนได้รับกําไรเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อและขาย และในกรณีที่ผู้ลงทุนคาดว่าราคาทองจะ
ปรับตัวลดลง ผู้ลงทุนก็จะสามารถขายโกลด์ฟิวเจอร์ส การขายทองคําล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์
แบบนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความจําเป็นจะต้องมีทองคําไว้ในมือหรือจะต้องทําการซื้อไว้ก่อน เหมือนการ
ซื้อทองในตลาดจริง เพียงแต่ผู้ลงทุนคาดว่าราคาทองคํานั้นจะลดลงในอนาคต ผู้ลงทุนก็ส่งคําสั่ง
ขายล่วงหน้าไว้ เมื่อราคาทองคําในอนาคตลดลงจริง ผู้ลงทุนก็จะทําการขายได้ในราคาที่ได้ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีราคาสูงกว่า การซื้อหรือขายโกลด์ฟิวเจอร์ส คือ การซื้อหรือขายทองคําล่วงหน้า 
ราคาของโกลด์ฟิวเจอร์สจึงเป็นราคาทองคําที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก
ราคาทองคําที่มีการซื้อขายและส่งมอบกันในปัจจุบัน (Spot price) ในตลาดจริง การคาดการณ์ร าคา
ทองที่แตกต่างกันนี้ เป็นโอกาสในการทํากําไรจากโกลด์ฟิวเจอร์ส เช่น ในภาวะทองราคาขึ้น ราคา
ทองในปัจจุบันอาจอยู่ที่ 14,000 บาทต่อทองคําหนัก 1 บาท แต่ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สที่ครบกําหนด
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า อาจมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 14,500 บาทต่อทองคําหนัก 1 บาท สําหรับผู้ ลงทุนที่
ซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สไว้ก็คือ ผู้ลงทุนที่คาดว่าราคาทองคําในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะสูงกว่า 14,500 บาท 
จึงทําการซื้อโกลด์ฟิวเจอร์ส โดยผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนี้คาดการณ์ว่าจะมีส่วนต่างราคาในกรณีที่ทองคํา
ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่ได้กําหนดเอาไว้ เช่น หากในอนาคตราคาทองทํา เป็น 15,500 บาท ผู้ลงทุนจะ
ได้รับกําไรทันที 1,000 บาทต่อทองคําหนัก 1 บาท เป็นต้น 
 การซื้อขายทองคําจริง กับ การซื้อขายทองคําล่วงหน้า มีข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจน การ
ซื้อขายทองคําจริงต้องมีการส่งมอบทองคําในเวลาซื้อขาย แต่การซื้อขายทองคําล่วงหน้าไม่ต้องมี
การส่งมอบทองคําจริง เป็นเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น  
 ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ การซื้อขายทองคําล่วงหน้า มีความเสี่ยงสูงกว่า การซื้อ
ขายทองคําจริง ผู้ที่ลงทุนซื้อขายทองคําล่วงหน้าจึงเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เร่ืองการลงทุน และ
สามารถรับความเสี่ยงได้ ไม่ใช่ประชาชนทั่ว ไป แต่ผู้ซื้อทองคําจริง แม้มีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ก็
เสี่ยงในวงจํากัด อย่างน้อยก็ยังมีทองคําอยู่ในมืจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อขายออกไปเท่านั้น  
 เมื่อสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยมีการซื้อขายเป็นตราสารทั้งใน
และต่างประเทศ มีการได้กําไรจากการ เก็งกําไร ถือว่าเป็นรายได้ ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีกฎหมายมา
รองรับเพื่อทําการจัดเก็บภาษี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล ในการนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนาประเทศต่อไป 
 ในต่างประเทศการซื้อขายทองคําส่วนใหญ่จะกระทําโดยนักลงทุนทั้งสถาบันและราย
ย่อย  ทั้งการมีการซื้อ ขายทั้งที่ส่งมอบในปัจจุบันและการซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ด้วย
ความที่นักลงทุนมักมองว่าทองคําเป็นทางเลือกในการออมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความปลอดภัย  ในแต่
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ละวันจะมีการประกาศราคาซื้อขายให้ทราบอย่างแน่ชัด  สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ครอบครองใน
ระยะยาวได้ดี  ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา  หากเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อกับราคาทองคําแล้วจะพบว่า  การ
เพิ่มขึ้นของราคาทองคําจะมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดจะมีก็เพียงแต่ในช่วงกลางปี  ค.ศ.1999 เท่านั้นที่มี
สภาพคล่องสูง  ทั้งนี้เน่ืองมาจากทองคําแท่งและทองรูปพรรณสามารถนําไปแลกเป็นเงินสดได้ง่าย  
โดยเพียงนํา ไปขายผ่านร้านค้าทองทั่วไปก็จะได้เงินสดกลับมาอย่างง่ายดาย  โดยราคารับซื้อจะ
เปลี่ยนไ หมาราวกับหุ้นในแต่ละวัน  ในความสัมพันธ์ของผลตอบแทนที่ได้จากทองคํากับหุ้น
พันธบัตรและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในแต่ละเดือน  ตลอดช่วง  6 ปีที่ผ่านมามีค่าความสัมพันธ์ต่อ
กันอยู่ในระดับต่ํา ทําให้ทองคําเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยนักลงทุนในการกระจายความเสี่ยง  ในยามที่
นักเก็งกําไรคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากตลาดหุ้นหรือพันธบัตรมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลง  อย่างไร
ก็ตามการตัดสินใจซื้อทองคํานั้นควรจะต้องคํานึงถึงต้นทุนในด้านอ่ืน   ๆ ด้วย จากการรายงานของ  
World Gold Council พบว่าในปี  ค.ศ.2004 ทั้งโลกมีปริมาณความต้องการซื้อทองคําอยู่ที่ประมาณ  
3,484 ตัน เพิ่มขึ้น 263 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ภาคการผลิตมีทิศทางตรงกัน
ข้าม ทิศทางของปริมาณทองคําในตลาดโลกในปี  ค.ศ.2010 นี้เมื่อต้นปีหลายฝ่ายต่างจับตาดูว่าผล
การประชุมระหว่าง IMF (International monetary fund) กับรัฐมนตรีคลังในกลุ่มประเทศจี  7 จะเป็น
เช่นไร  ทั้งนี้ปรากฏการณ์ราคาทองคําสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลต่อนโยบายการลงทุนของกองทุน
ประเภทต่าง  ๆ เป็นอย่างมาก ประกอบกับผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นและพันธบัตรอยู่
ในระดับไม่สูงมากนัก แม้กระทั่ง IMF เองก็กําลังประสบปัญหาการเงินในเร่ืองรายได้จากเงินกู้ของ
ประเทศด้อยพัฒนา ทั้งหลายที่ลดลง  เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ต่างพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น  
มีการหยิบยืมเงินจากไอเอ็มเอฟลดน้อยลง  IMF มีการปรับตัวทางฐานะทางการเงินเพื่อความมั่ งคั่ง
ในระยะยาว  ซึ่งในที่สุดเดือนกุ มภาพันธ์ 2010 ที่ผ่านมา IMF ก็ได้ประกาศเทขายทองคํา  403.3 ตัน 
มูลค่า 1.19 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ  12 ของปริมาณทองคําที่  IMF มีอยู่ (3.217 ตัน 
มูลค่าราว  9.52 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ) โดยมีมูลค่าสูงเพิ่มขึนมากกว่า  10 เท่าเมื่อเทียบกับต้นทุน  
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทําให้ค่าในแต่ละสกุลเงินไม่แน่นอนประเทศผู้ผลิตนํ้ามันใน
ตะวันออกกลางอย่าง  OPEC ก็ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange rate risk) โดยการ
ขอรับชําระค่าน้ํามันที่ขายออกไปโดยทองคํา การอิงราคากับค่าเงินสกุลหลักมีความ เสี่ยงมากที่ราคา
อาจอ่อนลง  แต่ในกรณีทองคํามูลค่าค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนไปมามาก  ดังนั้นกลุ่มนักลงทุนเลย
หันมาถือครองทองคําเอาไว้แทน  เมื่อความต้องการทองคําสูงขึ้นราคาก็เลยสูงตาม  ประกอบกับ
ปริมาณการผลิตเหมืองทองทั่วโลกมีปริมาณการผลิตที่จํากัด  จากอดีตจนสู่ปัจจุบันทอ งคํายังคงเป็น
วัตถุที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือครองได้ (วิกรม กรมดิษฐ,์ 2553, หน้า 8) 
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เดิมธุรกิจการซื้อขายทองคําล่วงหน้า หรือโกลด์ฟิวเจอร์ส หรือ สัญญาฟิวเจอร์สทองคํา  ไม่
ค่อยได้รับความนิยมจากนักเก็งกําไรรายย่อยมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อที่จะเข้าสู่ธุรกิจ
นี้ได้ จะต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณที่สูงมาก แต่ในขณะนี้ได้มีเกณฑ์การซื้อขายที่ยืดหยุ่นเอ้ือ
สําหรับนักเก็งกําไรรายย่อย โดยมีการกําหนดการซื้อขั้นตํ่าในจํานวนเงินที่ไม่มาก หรือที่เรียกกันว่า 
มินิโกลด์ฟิวเจอร์ส  ทําให้ธุรกิจนี้จึงได้รับความนิยมอย่างสูงมากในกลุ่ มนักลงทุนรายย่อย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 

 


