
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะห์สภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร 
จากการค้าทองค า 

 โดยทั่วไปในการจัดเก็บภาษีนั้น แนวทางจัดเก็บสากลทั่วทุกระบบในการจัดเก็บใน
ต่างประเทศและในระบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจของไทย จะยึดหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ กล่าวคือ
หลักที่ผู้ที่ มีรายได้ทุกคนจะต้องเสียภาษีในสัดส่วนเท่าๆกัน แต่ข้อจํากัดของหลักนี้ก็มีอยู่บ้างใน
กรณีที่ มีการทําธุรกิจบางประเภทที่ มีโครงสร้างในการดําเนินงานที่ซับซ้อน ดังน้ันนโยบายของรัฐ
แต่ละประเทศจึงต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน จึงทําให้ไม่สามารถใช้หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์แต่เพียงอย่างเดียวมาเป็น หลักใหญ่
ในการดําเนินงานได้ ดังนั้นจึงต้องนําหลักผลประโยชน์ กล่าวคือ แนวคิดที่ว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
จากสินค้าหรือบริการใด  ๆ ของรัฐ จะต้องเสียภาษีอาการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจองรัฐที่จะผ ลิตสินค้า
หรือบริการต่าง  ๆ ตามสัดส่วนของประโยชน์ที่ตนได้ รับ ยิ่งได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ
จากรรัฐมากเท่าใด ก็ต้องชําระภาษีมากขึ้นเป็นสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังที่ปรากฎชัดเจนใน
รูปแบบของการจัดเก็บภาษีโดยใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในธุรกิจการค้าทองค า 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายกึง มูลค่าที่เพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิต และ
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลค่าเพิ่มก็คือผลต่างระหว่างราคาของสินค้า
หรือบริการ ผลิตหรือจําหน่ายกับราคาของสิ นค้าหรือบริการที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือในการ
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  โดยทั่วไปในการประกอบธุรกิจทั่วๆไปนั้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรมสรรพากรจะใช้วิธีการ ให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการค้าธุรกิจแสดงเอกสารการซื้อ
สินค้าเข้า โดยยื่นเอกสารใบกํากับภาษีการซื้อ สินค้าเข้า  พร้อมทั้งมีกฎข้อบังคับให้ผู้ประกอบการ
เปิดใบกํากับภาษีขายโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใบกํากับ จากนั้นมีส่วนต่างจากกําไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 
ก็จะมีผลต่างระหว่างตัวภาษีเพิ่มมากขึ้น และผู้ประกอบการจะต้องนําส่งภาษีส่วนต่างมูลค่าเพิ่มนั้ ที่
ต้องชําระให้แก่กรมสรร พากรก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่ในกรณีของการประกอบธุรกิจการค้า
ทองคํารูปพรรณนั้นในการซื้อสินค้ าวัตถุดิบมาจากร้านค้าส่ง ในย่าน เยาวราช ส่วนใหญ่จะไม่มี
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ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อเข้า เนื่องจากทองคําเป็นวัตถุที่มีลักษณะในการหลอมเหลว ก่อนขึ้นรูปทั้งทองคํา
ใหม่และทองคําเก่า รวมทั้งราคาในแต่ละวันไม่แน่นอนขึ้นลง ตามสภาพกลไกของราคาต่างประเทศ
ประกาศ ซึ่งบางคร้ังในหน่ึงวัน กรณีที่เกิดการผันผวนมาก ๆ ราคาอาจขึ้นลงถึงสองรอบ คือเช้าและ
บ่าย ธรุกิจการค้าทองคํารูปพรรณนี้จึงไม่มีกฎเกณฑ์ วัดเพื่อใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีเพื่อซื้อ
เข้า หรือจําหน่ายออก อันจะใช้เป็นเกณฑ์เพื่อชําระภาษีมูลค่าเพิ่มดังเช่นการประกอบธุรกิจแบบซื้อ
มาขายไป ตามแบบทั่ว  ๆ ไปได้ ทั้งๆที่การจําหน่ายทองคํารูปพรรณหนึ่งเส้นนั้น ราคาการจําหน่าย
จะอยู่ที่การต้ังราคา ตามความยากง่ายของลวดลายเป็นสําคัญ ซึ่งกรมสรรพากรเองก็ไม่อาจทราบ
ต้นทุนที่แท้ จริงของการผลิตทองคําหนึ่งเส้นที่ใช้จําหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ เน่ืองมาจากทองคําหนึ่ง
เส้นมีทั้งทองคําเก่าและทองคําใหม่หลอมรวมกันดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง 
 ในอดีตที่ผ่านมา กรมสรรพากรจึงใช้ระบบการสุ่มตรวจสอบรายได้ โดยให้ร้านค้าทองคํา
รูปพรณชําระภาษี ในปลายปีครั้งเดียวตาม ประเพณีในการจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย ตามขนาดของ
ร้านค้าซึ่งทําให้รัฐเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ซึ่งคํานวณจากจํานวนร้านค้าทองคําทั่ว
ประเทศที่มีตั้งอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อคํานวณเป็นตัวเงินแล้วมีมูลค่ามหาศาล  
 ปัญหานี้ได้ถูกนําขึ้นมาประชุมกันระหว่างผู้ประกอบ การร้านค้าทองคํารูปพรรณ โดย
ผู้ประกอบการร้านค้าทองคํา ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทย  ได้ทําการ
ต่อรองกับทางกรมสรรพากรเพื่อหาทางออกของปัญหา โดยกรมสรรพากรเองก็ต้องการหลักเกณฑ์ 
ที่แน่นอนในการจัดเก็บ ส่วนสมาคมค้าทองคําก็ต้องการประโยชน์สูงสุดในการประก อบธุรกิจ 
เพราะการจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายไม่มีหลักเกฎณ์ที่แน่นอน บางครั้งจึงกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่
เกิดการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บใช้เป็นช่องทาง ในการแสวงหาผลประโยชน์ จาก
การไม่มีกฎหมายที่แน่นอนนํารายได้ส่วนต่างที่ไม่มีการคํานวณ มาเป็นของส่วนตั ว โดยความ
สมยอมจากผู้ประกอบการ 
 ในที่สุดจากการกลั่นกรองปัญหาดังกล่าวของ กรมสรรพากรกับสมาคมผู้ค้าทองคําแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ เกิดประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 106 
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ .ศ .2543 ประกอบประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 117 โดยสาระสําคัญเพื่อต้องการควบคุมการประกอบธุรกิจการค้าทองคํา
รูปพรรณให้อยู่ในความครอบครองของ หน่วยงานของรัฐ  โดยกําหนดให้แต่ละวันนั้นสมาคมผู้ค้า
ทองคําจะประกาศราคาซื้อคืนที่แน่นอน และราคาขายที่แน่นอน ของทองคํารูปพรรณเอาไว้ที่หน้า
ร้าน จากนั้นร้านค้าทองคําจะจําหน่ายราคาทองคําหนึ่งเส้นในราคาเท่าไหร่ก็บวกรวมเอาค่ากําเหน็จ
เข้าไป จะได้ส่วนต่างมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ร้านค้าทองคําต้องนําส่งรัฐโดยเฉลี่ย จา กการประเมิน
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ราคาขายทองคําในปัจจุบันหนึ่งเส้น หน่ึงบาทน้ําหนักรวม 96.50 กรัม รัฐจะได้รับภาษีมูลค่า เพิ่ม
ประมาณ 40 กว่าบาทต่อเส้น  ซึ่งถ้าหากคํานวณค่าเฉลี่ยจากขั้นต่ําสมมุติถ้าหากจําหน่ายทองคํา รุป
พรรณวันละ ห้าบาทรัฐจะได้รับภาษีประมาณ 200 บาทต่อหนึ่งร้านค้า เมื่อคูณกับจํานวนร้านทอง
กว่าแปดพันร้านค้า ในหน่ึงวันถ้าหากมีการนําส่งภาษีครบ รัฐจะได้ต้องได้รับราย ต่อวัน วั นละ 
1,600,000 บาท โดยประมาณ 
 โดยในแนบท้ายประกาศนี้ให้ร้านค้าทองคํารูปพรรณมีหน้าที่จะต้องทํารายงานภาษีขาย
ในแต่ละวัน และต้องนําส่งในรอบภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ และร้านค้ามีหน้าที่ต้องเปิดใบกํากับภาษีอย่าง
ย่อให้ลูกค้า โดยเขียนมือ หรือโดยการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเ คร่ืองบันทึกการเก็บเงิน เป็น
เคร่ืองมือในการออกเอกสารใบกํากับภาษีอย่างย่อให้ลูกค้า โดยสาระสําคัญในการใช้เคร่ืองบึนทึก
การเก็บเงินนั้นในประกาศนี้เรียกว่า การออกใบรับตามาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร 
 ในการบังคับให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ส่วนต่างของ
ราคาสามาคมประกาศนี้ กับการออกกฎระเบียบที่บังคับให้มีหน้าที่สําคัญในการออกใบรับอย่างย่อ
ให้ลูกค้านั้น เจตนารมณ์สําคัญก็เพื่อให้ลูกค้าเรียกใบเสร็จจากร้านค้าทองคํารูปพรรณทุกคร้ังในการ
ซื้อ สร้อยคอทองคํา แต่ปัญหาสําคัญ คือ ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับนี้มี ปัญหาช่องว่าง
สําคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 
 ร้านค้าทองคําที่จะต้องปฎิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะต้องอยู่ในชมรมสังกัดของสมาคม
ผู้ค้าทองคําแห่งประเทศไทย ซึ่งบางร้านค้าเปิดร้านค้าทองคําจําหน่ายเอง โดยไม่ต้องอยู่ในสังกัด
ของสมาคมก็ได้ ทําให้ร้านค้าทองคํารูปพรรณทุกร้าน ในประเทศไทยไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ในสังกัด
ของสามาคมผู้ค้าทองคํา อันจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวเสมอไป แต่โดยเนื้อแท้หลักการ 
ในการประกอบธุรกิจร้านค้าทองคํา ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กในจังหวัดกลับใช้ราคายืนยันของ
สมาคมประกาศ มาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหากําไร โดยไม่ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะบางครั้ง
ทองคําที่จําหน่ายให้ลูกค้านั้นไม่ใช่ทองคําใหม่ แต่เป็นทองคําเก่าที่ผ่านการรับซื้อมา แล้วนํามาผ่าน
กรรมวิธีขึ้นรูปใหม่โดยใช้น้ํายาทางวิทยาศาสตร์ หรือที่เรียกว่าน้ํายาประสานทอง ทําให้ทั้งรัฐ และ
ผู้บริโภคไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าทองคํานั้นเป็นทองคําที่ซื้อมาใหม่จากร้านค้าส่งในย่านเยาวราช
จริง 
 บางร้านค้าที่ปฎิบัติตาม ประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่ 106ประกอบ ฉบับที่ 117 
แท้จริงแล้วถ้าหากเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ จะพบว่ามีลูกค้ามาใช้บริการอย่ างคับคั่งหนาตา แต่กลับ
ออกใบรับเพื่อนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเพี ยงวันล 1-2 บาทเท่านั้น ทั้งที่บางครั้งอาจจําหน่ายจริง 10-20 
บาท ทําให้รัฐสูญเสียโอกาสรายได้ตรงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย เน่ืองจากในประกาศฉบับนี้ไม่ได้
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กําหนดบทลงโทษ ที่เป็นรูปธรรม เอาไว้ ชัดเจนในกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย มีเพียงกํา หนดเบี้ยป รับเงิน
เพิ่มกรณีนําส่งภาษีไม่ครบเท่านั้น 
 บุคลากรที่จะนํามาปฎิบัติตามข้อบังคับนี้ไม่มี ความชัดเจน มีเพียงเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรซึ่งต้องทําหน้าที่ทุกอย่าง  เช่นการจัดเก็บภาษีทั่วๆไป แต่ไม่มีทักษะเฉพาะทางที่
จะศึกษาการประกอบธุรกิจประเภทนี้อย่างชัดเจน 

ปัญหาในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 นอกจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มในแต่ละเดือนแล้ว ในก ารประกอบธุรกิจการค้าทองคํา
รูปพรรณผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ ที่จะต้องเสียภาษีซึ่งเรียกเป็นภาษาทั่วไปว่าภาษีปลายปี โดยหลัก
ในการจัดเก็บนั้นใช้เกณฑ์ ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคล ก็จะใช้หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี 
เป็นลักษณะบุคคลธรรมดา  ซึ่งบุคคลธรรมดาถ้าหากไม่ได้ทําธุรกิจก็จะเสียเฉพาะเกณฑ์จากการ
ทํางานซึ่งเป็นเงินเดือนเท่านั้น โดยในแต่ละรอบปลายปีบุคคลธรรมดามีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบเสีย
ภาษีแสดงรายได้ในปีที่ผ่านมา ถ้าหากมีเกณฑ์ในการ ลดหย่อน ก็นํามาหักลดหย่อนได้ ตัวอย่าง
เกณฑ์ในการลดหย่อนเช่น การส่งเบี้ยประกันชีวิต การส่งเสียเลี้ยงดูบุพการีที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่
ไม่มีรายได้ การส่งบ้านเพื่ออยู่อาศัยก็อาจนําดอกเบี้ยในแต่ละปีที่ต้องเสียไปมาหักลดหย่อนได้เป็น
ต้น  
 กรณีจะใช้เกณฑ์บุคคลธรรมด า หรือนิติบุคคลสําหรับกรณีการประกอบธุรกิจร้านค้า
ทองคํารูปพรรณนั้น ใ ช้เกณฑ์ของรายได้ที่ได้รับมาเป็นเ กณฑ์ ถ้าหาก รายได้ไม่เกิน 150,000 บาท 
บุคคลธรรมดา  ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีถ้าบุคคลธรรมดามีรายได้ต้ังแต่ 150,000-500,000 ต้อง
เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 10 เท่ากับ 500,000-1,000,000 ต้องเสียภาษี ร้อยละ 20 ถ้าหากมีรายได้ 1-4 
ล้านต้องเสียภาษีร้อยละ 30 ถ้ามีรายได้ 4 ล้านขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 37 
 กรณีนิติบุคคลถ้าหากทุนจดทะเบีย นต่ํากว่า 5ล้าน ในกรณี ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินทรัพย์
รวมไม่เกิน 30 ล้าน ต้องเสียภาษีในอัตรากําไรสุทธิ ไม่ เกิน 150,000 ได้รับยกเว้น ถ้าหากมีรายได้ 
150,000-1,000,000 ต้องเสียภาษีร้อยละ 15 ถ้า1ล้านแต่ไม่เกิน 3ล้านเสียภาษี ร้อยละ 25 ถ้าหากเกิน 3
ล้านขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 30 
 แต่กรณีที่เป็นบริษัทจํากัด ต้องเสียภาษีร้อยละ 30 สําหรับกรณีร้านค้าทองคํารูปพรรณนั้น
เน่ืองจากกา รคํานวณรายได้ส่วนใหญ่นั้นคํานวณรายได้จากการจําหน่าย สร้อยคอทองคํารูปพรรณ
หนึ่งเส้นเป็นหลัก ซึ่งมีกําไรน้อยมาก ทําให้รายได้ที่ประเมินออกมาล้วนอยู่ในเกณฑ์บุคคลธรรมดา 
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้นและใ นความเป็นจริงแล้ว ร้านค้าทองคํารู ปพรรณยังมีรายได้  
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อ่ืนที่เ ป็นรายได้แฝง ซึ่ง ไม่นํามา รวมคํานวณเป็นฐานรายได้เพื่อเป็น เกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี คือ
รายได้จากการรับจํานําสร้อยคอทองคํา ซึ่งในการรับจํานํา ซึ่งเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
โดยในการรับจํานํา สร้อยคอทองคํานี้ผู้ประกอบการร้านค้าทองคําจะใช้วิธีการกดราคารับจํานําให้
ต่ําที่สุด ก ล่าวคือทองคําหนึ่งบาทในราคาปัจจุบันจะมีราคาซื้อประมาณ 19,000 บาท แต่กรณีที่
ผู้บริโภคนําไปจํานํานั้นจะได้รับการต้ังราคาโดยหักค่าเสื่อม โดยจะเหลือราคารับจํานําประมาณ 
17,000-18,000 บาทเท่านั้น และคิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 2-3 ต่อเดือน  เมื่อขาดส่งจะมีการต่อดอก
เป็นค่าต่ อดอกเบี้ย และคิดค่าปรับ ตามเกณฑ์ที่ร้านทองได้กําหนดขึ้นมา หากหลุดจํานํา ร้า นค้า
ทองคําก็จะนําไปขายคืนให้ร้านค้าส่งในเยาวราชในราคาสูง ทําให้สร้อยคอทองคําหนึ่งบาทที่รับจํา
นํามา ร้านค้าทองคําจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย ถ้าหากมีการนํารายได้ตรงส่วนน้ีมาคํานวณ 
ทุกร้านค้าจะมีรายได้เกินเกณฑ์ที่ จะเป็นบุคคลธรรมดา และส่วนใหญ่ต้องมีทุนทรัพย์เกิน 30 ล้าน 
เป็นจํานวนมากเพราะสังเกต จากทําเลที่ตั้งของร้านค้าทองคํารูปพรรณส่วนใหญ่ จะอยู่ในทําเล 
การค้าธุรกิจใจกลางเมืองแทบทั้งสิ้นแต่กลับจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่ว นจํากัด หรือบริษัทจํากัด อันจะต้องเสียภาษีในเกณฑ์ที่สูงกว่าบุคคลธรรมดา ตามหลัก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น ในปัญหานี้ทําให้รัฐขาดรายได้ปลายปี จากผู้ประกอบการร้านค้าทองคําที่มีหน้าที่ที่
จะต้องเสียไปแต่ละปีมีประมาณมหาศาล 

ปัญหากรณีการเสียภาษีในหมวดธุรกิจเฉพาะ 

 สืบเนื่องมาจ ากการที่ร้านค้าทองคํา มีการทําธุรกรรมที่เป็นการรับจํานํา โดยฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย พระราชบัญญัตโิรงรับจํานําด้วยกล่าวคือ นอกเหนือจาก การจําหน่ายสร้อยคอทองคําเพียง
อย่างเดียว ในร้านค้าทองคํายังมีการให้บริการ รับจํานํา ด้วย  ถ้าเป็นกรณีโรงรับจํานํา จะต้อ งอยู่ใน
ความควบคุมของ พระราชบัญญั ติ โรงรับจํานํา พ.ศ.2505 ซึ่งล่าสุดมีการแก้ไขเมื่อ ปี พ.ศ.2534 แต่
โดยเนื้อหาที่ ออกใช้มาเป็นเวลานานแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยน แปลงและระบบเศรษฐกิจเจริญ
รุดหน้าไปมาก ทําให้กฎหมายเกิดการล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในปัจจุบัน
พบว่าโรงรับจํานํา กลายเป็นแหล่งร วมของสินค้าซึ่งบางคร้ังได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายอาญา 
เช่นว่ิงราว ชิงทรัพย์ กรรโชก หรือยกยอกทรัพย์ เมื่ออาชญากรได้ทรัพย์สินมาแหล่งที่จะนําสินค้ ามา
ปล่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรง รับจํานํา กรณีของร้านทองนั้นแม่จะรับจํานําแต่เพียงสร้อยคอทองคํา แต่
เน่ืองจากทองคํามีสภาพเป็นทรัพ ย์พิเศษที่ไม่อาจพิสูจน์รูปพรรณเพื่อ ยืนยันความเป็นเจ้าของได้
อย่างชัดจนเมื่อทองคําตกไปอยู่ในมือใคร ผู้นั้นจึงได้สิทธิครอบครองไป ฉะนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะมี
การนําทองคํา ประเภทที่มาจากการกระทําผิดทางกฎหมายมาจํานําในร้านทอง เนื่องจากในร้านทอง



 

 

106 

ไม่มีมาตรการที่รัดกุมในการ คัดกรอง ผู้กระทําความผิด หลักตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ .ศ.2474 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่) พ.ศ.2495 กําหนดให้ผู้ค้าของเก่านั้นต้องมีอายุ เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 
และผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่ จะต้องขอสําเนาบัตรประชาชนจากผู้มาใช้บริการทุกคน แต่บางครั้ง
ร้านค้าทองคํารูปพรรณ บางร้านไม่มีการปฏิ บัติตามปัญหาน้ีเกิดจากตัวพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ประกาศใช้มาช้านาน รายละเอียดในเนื้อหาไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนในการขายทองคําเอาไว้ด้วย จน
มาถึงยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงทําให้เกิดปัญหาติดตามมาในที่สุด 
 นอกจากนั้นกรณีการเสียภาษี กิจการรับจํานํานั้น จัดอยู่ในหมวดธุรกิจเฉพาะ ที่มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีปลายปี ในอัตราร้อย ละ 2.5 ของรายได้เมื่อร้านค้าทองคําไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงรับ
จํานําแต่กลับมีรายได้จากการรับจํานํา  ซึ่งเป็นการทําธุรกิจที่ฝ่ าฝืนต่อกฎหมาย ทําให้ บางคร้ังมีการ
เรียกดอกเบี้ยสูงกว่าการจํานําในโรงรับจํานําทําให้ ร้านค้าทองคํารูปพรรณไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ 
ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฉพาะที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี 
 ปัญหาในการประกอบกิจการ ธุรกิจการซื้อขายทองคําตราสารล่วงหน้าหรือโกลด์ฟิวเจอร์
ซึ่งเดิมไม่ได้รับความนิยมในหมู่นักเก็งกําไรรายย่อยเนื่องจาก ต้องสั่งซื้อคร้ังละมาก  ๆ แต่ใน
ปัจจุบันได้มีมินิโลด์ฟิวเจอร์ กล่าวคือผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ขั้นตํ่าเพียงครั้งละ 10 บาท เท่านั้น ทํา
ให้ไม่มีภาระในการลงทุนน้อยลง จึงได้รับความนิยมอย่างมาก ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบกิจการ ค้า
ส่งทองคํารูปพรรณในเยาวราชได้รับอิทธิพลมาจากการทําธุรกิจการค้าทองคําโดยซื้อขาย เป็นตรา
สารในลักษณะที่เป็นการเก็งกําไร ซื้อขายล่วงหน้าโดยที่คนซื้อไม่จําเป็น ต้องถือครองทองคําจริงซึ่ง
เดิมเป็นการซื้อขายทองคําแท่งซึ่งได้รับยกเว้นภาษี แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในรูปแบบตราสาร
ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจคล้ายกับ การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือบริษัทเงิน ทุน
หลักทรัพย์ เนื่องจากมีการได้ รับส่วนต่างจากการเก็งกําไร  และผู้ประกอบการที่ให้บริการสั่งจองคํา
สั่งซื้อมีรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี กฎหมายออกมาควบคุม เพราะมีการควบคุม
เฉพาะในส่วนของสถาบันการเงินเท่านั้น นอกจากนั้นการประกอบธุรกิจนี้ยังต้องอิงอยู่กับอัตราการ
อ้างอิงในต่างประเทศเป็นผู้กําหนดราคา การทําธุรกรรมนี้จึงเปรียบเสมือนการซื้อขายเก็ งกําไรข้าม
ประเทศอีกทางหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่มีรายได้จาก การประกอบธุรกิจนี้ ต้องมีหน้าที่เสียภาษีจากรายได้ที่
งอกเงยขึ้น 

ปัญหาการรับจ าน าในร้านค้าทองค ารูปพรรณ 
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 ปัญหากรณีการรับจํานําในร้านค้าทองคํารูปพรรณนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ โดยปกติ
นั้นในการรับจํานํานั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จํานําส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่ง หนึ่งให้แก่
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจํานํา เพื่อเป็นประกันการชําระหนี้  (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 747) 
 โดยปกติการรับจํานํานั้น บุคคลทั่วไปหรือโรงรับจํานําก็สามารถทําธุรกรรมการรับจํานํา
ได้ในส่วนของโรงรับจํานํานั้น ความหมายคือเป็นสถานประกอบการทางพาณิชย์ กิจการที่อยู่ใน
ความควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจึงจะจัดต้ังขึ้นได้และดําเนินกิจการตามกฎหมายพิเศษ 
คือพระราชบัญญัติโรงรับจํานําซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิม  และผู้ประกอบการรับจํานําจะต้องปฏิ บัติตามนั้น 
ส่วนใดที่บัญญัติไว้แล้วในกฎหมายพิเศษที่ว่านั้น ก็ไม่ใช้บัญญั ติในประมวลกฎ หมายแพ่งและ
พาณิชย์  แต่ถ้ามิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานําแล้วก็ต้องใช้บทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดลักษณะ 13 มาตรา 747 ถึงมาตรา 769  
 พระราชบัญญัติโรงรับจํานําฉบับใหม่ พ.ศ.2505 ซึ่งยกเลิกกฎหมายที่ใช้มาตั้ งแต่ พ.ศ.
2480 ฉบับที่ใช้อยู่ในปั จจุบันนี้มีการแก้ไข 3 คร้ัง พ.ศ.2517, 2526 และ 2534 สาระสําคัญมีหลัก
สําคัญคือ (คู่มือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 3 ภาค 1 สถิตย์ เล็งไธสง หน้า 231) 
 1. ความหมาย กฎหมายนิยามไว้ว่า โรงรับจํานํา คือสถานที่รับจําสิ่งของเป็นปร ะกันเงินกู้
เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมถึงการับซื้อหรือซื้อ
สิ่งของแต่ละรายไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะไถ่คืนในภายหลัง
ด้วย (มาตรา 4 ที่แก้ไขแล้ว) 
 2. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  อธิบดี
กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมการปกครองและกรมประชาสงเคราะห์เป็นกรรมการ มีหน้าที่
ควบคุมดูแล อนุญาตให้ตั้งโรงรับจํานําและอ่ืน ๆ (ตามมาตรา 6) 
 3. ต้องรับอนุญาตจากรัฐบาล จึงดําเนินกิจการได้  (มาตรา 8) ขอหนึ่งคร้ังได้ปีเดียวใช้ได้
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ขอ (มาตรา11) ต้องมีป้ายแสดงว่าเป็นโรงรับจํานํา (มาตรา 127 และ
ต้องมีป้ายอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าพนักงานกําหนดปิดไว้โดยเปิดเผยภายในโรงรับจําจํา (มาตรา 16) 
 4. อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้ยืมที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อนุญาต ในกรณีเงิน
ต้นไม่เกิน 2,000 บาท เรียกได้ไม่เกินร้อย ละ 2 ต่อเดือน หรือร้อยละ 24 ต่อปี แต่ถ้าเกิน 2,000 บาท 
คิดได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ  15 ต่อปี ไม่ถึง 15 วัน คิดคร่ึงเดือนเกิน 15 วัน คิด
เป็นหนึ่งเดือน (มาตรา 16) 
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 5. ห้ามประกอบการในระหว่าง 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น หรือรับจํานําจาก
พระภิกษุสามเณร เด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ของใช้ในราชการหรือของที่ได้รับแจ้ งว่าหายโดยแสดง
ตําหนิรูปพรรณมาด้ วย หรือรับจํานํานอกโรงรับจํานํา เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าพนักงานจะอนุญาต 
และจะประกอบธุรกิจอื่นไม่ได้ (มาตรา 17) 
 6. ต้องจดแจ้งรายการบัตรประจําตัวของผู้จํานําไว้ด้วย (มาตรา 18) 
 7. ต้องออกตั๋วจํานําด้วย (มาตรา 20) 
 8. ถ้าเจ้าพนักงานแจ้งว่าทรัพย์ถูกลักมาก็ดี หรือสงสัยว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโ ดยการกระทํา
ผิดก็ดี ต้องไม่ยอมให้ไถ่ และแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบ (มาตรา 20) 
 9. ผู้รับจํานําต้องคืนทรัพย์ให้แก่เจ้าของโดยไม่เรียกค่าตอบแทน คือ ไ ม่ต้องไถ่นั้นเอง 
ได้แก่ ของที่ใช้ในรายการ ของหายที่ได้รับแจ้งล่วงหน้า ของที่รับจําไว้โดยรู้ว่าเป็นของที่ได้มาจ าก
การกระทําผิดและของที่รับจํานําไว้โดยมิได้จดแจ้งรายการบัตรประชาชน (มาตรา 24) 
 10. ขาดส่งดอกเบี้ยเกิน 4 เดือนเอาทรัพย์จํานําหลุดเป็นสิทธิได้  (มาตรา 25) อันนี้ถือว่า
เป็นจุดต่างที่สําคัญจากการจํานําทั่ว ๆ ไป 
 11. โรงรับจํานําประกอบการโดยไม่รับอนุญาตหรือภายหลังถู กถอนใบอนุญาต มีโทษ
ปรับ 1,000-20,000 บาท จําคุกไม่เกิน 2 ปี ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกิน  ร้อยละ 2 ต่อเดือน สําหรับจํานําไม่
เกิน 2,000 บาท หรือร้อยละ  1.25 ต่อเดือน สําห รับจํานําสูงกว่านั้น มีโทษ ปรับ 1,000-20,000บาท 
จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกนั้นมีแต่โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
 จากการศึกษา กฎหมายในหมวดการรับจํานํานี้พบว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขมา เพื่อ
ปรับใช้กับกิจการโรงรับจํานําที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้จัดตั้งขึ้ น เท่านั้น โดยใจความสําคัญน้ันได้
กล่าวไว้ครอบคลุมถึง ขั้นตอนในการปฏิ บัติในการรับจํานํา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําสินค้ าที่
บางคร้ังอาจได้มาจากการกระทําผิดกฎหมาย แอบแฝงมาจํานําเพื่อเปลี่ยนสินค้ ามาเป็นตัวเงิน โดย
กฎหมายฉบับนี้ยังได้บัญญัติ ข้อจํากัดในการคิดดอกเบี้ยใน อัตราที่สูงที่สุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงรับ
จํานํามีสิทธิคํานวณจากผู้มาใช้บริการคือในอัตรา กรณีเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท เรียกได้ไม่เกินร้อย
ละ 2 ต่อเดือน หรือร้อยละ 25 ต่อปีถ้าเกิน 2,000 บาทก็ให้คํานวณในอัตราที่ต่ํากว่านั้น นอกจากนั้น
ยังกําหนดบทลงโทษเอาไว้ชัดเจนกรณี ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้ ดังนั้นจึงทํา ให้การรับจํานําในโรง
จํานํา มีการปฏิบัติอย่างรัดกุมตามกฎหมาย  
 แต่สาระสําคัญของกฎหมายนี้ กลับไม่สามารถนํามาใช้ กับการจํานําในร้านค้าทองคํา ได้ 
เน่ืองจากการรับจํานําทองคํารูปพรรณในร้านค้าทองคํานั้น เป็นกรณีที่บุคคลธรรมดา หรือคนทั่วไป
รับจํานํากันเองอัน กรณีดังกล่าวจึงมีกฎหมายควบคุมเพียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พานิชย์ในหมวดลักษณะ 13 มาตรา 747-769 เท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การรับจํานําในร้าน
ทองสามารถกระทําได้อย่างหลากหลาย เหตุอันเนื่องมาจากมีร้านค้าทองคํารูปพรรณกระจายอยู่
ทั่วไปในชุมชน นั้นเอง ซึ่งมีจํานวนมากว่าโรงรับจํานําหลายเท่า ดังนั้นการรับจํานําในร้านทองจึง
เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อ กฎหมายพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา ที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแล 
 การรับจํานําในร้านทองจึงเป็นการกระทําที่ ไม่มีกฎหมายพิเศษบัญญัติออกมาควบคุม จึง
พบว่าในขณะนี้มีการเรียกดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 2 ต่อการจํานําหน่ึงครั้งในมูลค่าที่เกิน 2,000 บาท 
ซึ่งสูงเกินกว่าอัตราที่โรงจํานําใช้ เพราะ ขณะนี้ทองคํา น้ําหนักหนึ่งบาทมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่บาท
ละประมาณ 20,000 บาทแล้ว นอกจากนั้นร้านค้าทองคํายังสามารถเรียกค่าปรับ หรือค่าขาดส่งเป็น
เงินเปน็คร้ังในกรณีที่ผู้จํานําไม่สามารถไถ่ได้ในกําหนดระยะเวลาการรับจํานํา ผลกระทบจากการที่
ไม่มีกฎหมายมาควบคุมนั้น ทําให้ร้านค้าทองคํารูปพรรณกลายเป็นแหล่งรวมของทองคําซึ่งบางคร้ัง
อาจจะได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายและมีการเรียกอัตร าดอกเบี้ยจากกา รจํานําที่สูงกว่ากฎหมาย
กําหนดในพระ ราชบัญญัติ โรงรับจํานํา  แม้ว่าผู้จํานํา หรือผู้ใช้บริการบางคร้ังจะทราบว่าร้านค้า
ทองคํามีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแต่ก็ยังเต็มใจที่จะเข้าทําสัญญา จะทําให้ได้เงินมาง่ายภายใน
เวลาอันรวดเร็วนั้นเอง  

ปัญหาจุดอ่อนในเนื้อหาของกฎหมายและปัญหาอุปสรรคในการใช้บังคับ 

 การศึ กษากฎหมายภาษีโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีในร้ าน
ทองรูปพรรณ เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาเข้าใจยากและขาดความ
ชัดเจน ดังนั้นจึงมีจุดอ่อนในเนื้อหาและการใช้บังคับเน่ืองจากกฎหมายเขียนข้อยกเว้น ซ้อน
ข้อยกเว้นทําให้ผู้เสียภา ษีหรือผู้ประกอ บการร้านค้าทองคํารูปพรรณไม่อาจปฏิ บัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะไม่อาจเข้าใจในเนื้อหาและแนวนโยบาย
ทางภาษีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีในการใช้บังคับกฎหมาย ทําให้ในการคํานวณ
ฐานภาษี เพื่อนําส่งภาษี บางคร้ังมีอัตราเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัตหรือบางคร้ังขาดจํานวนไป  ดังนั้น
ผู้ประกอบการร้านค้าทองคํารูปพรรณ จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเสียภาษีอากร โดยต้องมี
การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในการให้คําแนะนําในการเสียภาษีให้ถูกต้อง ซึ่งกลายเป็น
ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนในการประ กอบธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นหน่วยงานที่จัดเก็บคือ
สรรพากรในท้องที่ ยังขาดความแน่นอน เพราะในทางปฏิ บัติในขณะนี้ ร้านค้าทองคํารูปพรรณบาง
ร้านก็ใช้วิธีการทํารายงานการเสียภาษีด้วยการทํารายงาน แบบเขียนมือทั้งฉบับ  นอกจากนั้นบาง
ร้านค้าก็ใช้วิธีการคํานวณโดยการออกใบรับด้วย เคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
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ประกาศข องอธิบดีกรมสรรพา กรในเร่ืองการดําเนินการในการเสียภาษี ยังไม่ชัดเจน ในเน้ือหา
นั้นเอง ว่าเกณฑ์ในการปฏิ บัติแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร  จึงทําให้มีปัญหาในทางปฏิ บัติจุดอ่อนใน
เน้ือหานี้จึงทําให้การจัดเก็บภาษีต้องใช้ ดุลพินิจของบุคลากร เจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นสําคัญ ในการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานนี้ถ้าหากใช้ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายย่อมเป็นผลดี แต่
บางคร้ังอาจเกิดการผิดพลาดได้ดังนั้น จึงกลายเป็นจุดอ่อนที่ ทําให้เกิดช่องว่างที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
คือผู้ประกอบการธุรกิจก ารค้าทองคํารูปพรรณ สามารถทุจริตโดยอาศัยจุดอ่อนนี้ในการเสียภาษีที่
น้อยเกินควร  และในบางคร้ังเกิดในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ก็ทําให้เกิดหนทางในการร่ัวไหล 
หรือผู้มีหน้าเสียภาษีใช้เป็นข้ออ้างของจุดอ่อนของกฎหมายนั่นเอง 
 
 

ปัญหาอุปสรรคในส่วนบุคลากรผู้ใช้บังคับกฎหมาย 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ในทุกสายงานล้วนมีปัญหาการขาดบุคลากร
หรือไม่สามารถสร้างความต่อเน่ืองใน การเรียนรู้พัฒนาบุคลากรได้ อีกทั้ งยังมีปัญหาด้านกา รจัด
กําลังคนให้เหมาะสมต่อการปฎิบัติ งาน  เช่นจํานวนบุคลากร ในสํานักงานสรรพากรเขต มีมาก
เกินไป ก่อให้เกิดการว่างงานแอบแฝง และความไม่คล่องตัวในการปฎิบัติงาน  (คณะเศรษฐศาสตร์ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541, หน้า 35) รวมทั้งในระดับจังหวัดซึ่งเป็นที่ต้ังของ ส่วนใหญ่ที่ร้านค้า
ทองคํารูปพรรณตั้งอยู่ ในหน่วยงานของสรรพากรเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรจึงทําให้มีปัญหาใน
การปฎิบัติงานที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทําให้การดําเนินงานจัดเก็บภาษีไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างครอบคลุม  
 นอกจากนั้นในการปฎบัติงานของบุคลากรในกรมสรรพากรพบว่าพนักงานของหน่วย
ปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายภายในหน่วยงานจัดเก็บภาษีมิได้เป็น พนักงานสอบสวน ที่
จะมีอํานาจหน้าที่ทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(11) ดังเช่น
หน่วยงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติทําให้เจ้าพนักงานในหน่วยที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอาการน้ัน ไม่
สามารถหาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ เพื่อนํามาพิสูจน์
ความผิดกรณีมีการกระทําผิดตามกฎหมายภาษีได้ ปัญหานี้ส่งผลให้ การดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําผิด
กฎหมายภาษีอากร กระทําได้ยากเน่ืองจากในการพิสูจน์พยานเอกสารต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ
เดียวกับพนักงานสอบสวน แต่หน่วยงานสรรพากรกลับไม่มีจึงทําให้ไม่สามารถพิสูจน์ความผิด 
กรณีการทําผิดกฎหมายภาษีอากรได้ 
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 ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในเร่ืองบุคลากรคือ ผลตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้บังคับ
กฎหมาย พบว่าบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายภาษี มีการเกี่ยงงานหรือแย่งงานเพื่อใช้บังคับกฎหมาย 
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานบางหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ เช่นกรมศุลกากร กฎหมาย
กําหนดให้เ งินสินบนรางวัลแก่เจ้าพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ โดยให้หน่วยงานบริหารจัดการภายใน
เอง นอกจากนี้ข้าราชการกรมศุลกรกรทุกคนยังได้รับค่าล่วงเวลาซึ่งได้มาจากค่าธรรมเนียม ของการ
นําเข้าสินค้า การทํางานนอกเวลาทําการ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ กสาย
งานเป็นประจําทุกเดือน แต่กรณีที่บุคลาการของกรมสรรพากรที่ต้องทํางานล่วงเวลาตลอดทั้งต้อง
ใช้เวลาออกปฎิบัติงานนอกสถานที่กลับไม่มีสวัสดิการในเร่ืองนี้เอาไว้ จึงทําให้ไม่มีเจ้าพนักงานที่
ต้องการออกปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือนอกเวลาทําการ เนื่องจากจะต้องแบกรรับภาระในการ
ปฎิบัติงานนั้นเอง  
 

ปัญหากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 

 เน่ืองจากในการกระกอบธุรกิจการค้าทองคํารูปพรรณดัง ที่กล่าวมาข้างต้น มี
ผู้ประกอบการร้านค้าทองคํา บางราย ได้นําทองคําเก่ามาหลอมใหม่ เพื่อขายทั้งๆที่บางคร้ังไม่ใช่
ทองคําใหม่หรืออาจจะมีน้ําหนักหรือคุณภาพที่ไม่ใช่ทองคําที่ได้ม าตรฐาน  แม้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 จะกําหนดให้บริโภคได้รับ
สิทธิจากการซื้อสินค้าและใช้บริการ โดยมีสิทธิได้รับรู้ถึงข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
หลักประกันว่า เมื่อชําระเงินซื้อสินค้าแล้วจะไม่ถูกเอารั ดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ในปัจจุบัน
กฎหมายได้กําหนด ให้ผู้ค้าทองคํารูปพรรณต้องมีหน้าที่ติดฉลากสินค้าให้ผู้บริโภคทราบอย่าง
ชัดเจนว่า ทองคํามีน้ําหนักกี่กรัม เป็นสินค้าปร ะเภทไหน และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธ์
ของทองคําว่าได้มาตรฐาน มีน้ําหนักครบ ร้อยละ 96.50 แต่เน่ืองจากทองคํามีลักษณ ะที่มีการหลอม
ใหม่ตลอดเวลาบางคร้ังมีการนํ้าสินทองคําเก่ามาหลอมรวมกับทองคําใหม่เพื่อให้ต้นทุนการผลิตมี
ราคาถูกลง ดังนั้นจึงไม่อาจใช้เกณฑ์ เพียงการควบคุมฉลาก ดังกล่าวมาพิสูจน์ คุณภาพของสินค้าได้ 
ปัญหาเหล่านี้ผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครอง  เพราะทองคําเป็นหน่วยเศรษฐกิจรายย่อย ที่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกชุมชน ดังน้ันสิทธิ การได้รับความคุ้มครองจากการซื้อหรือจํานํา
ทองคํา รัฐในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้องเข้ามาดูแลและให้ความคุ้มครอง 
 ในส่วนของภาค ผู้ประกอบการร้านค้าทองคํารูปพรรณเอง ก็ประสบปัญหาในการ
ประกอบธุรกิจมากมาย เน่ืองจากการทําธุ รกิจที่มีความเสี่ยงสูง มีข่าวร้านทองถูกปล้นได้รับความ
สูญเสียอยู่เป็นระยะ  จนในปัจจุบัน ตัวผู้ประกอบการเองก็ได้ พยายาม  หาทางช่วยเหลือตนเองด้วย
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การใช้งบประมาณส่วนตัวพยายามหามาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับตนเอง เช่น  ติดกรง
เหล็กดัด ติดกล้องวงจรปิด บางร้านมีการจ้างเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเฝ้าร้านโดย ใช้ทุนส่วนตัวเมื่อ รัฐใน
ฐานะผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ต้องการรายได้จากภาษีจากผู้ประกอบการ ร้านทองคํารูปพรรณ ตรงตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเพื่อนําเม็ดเงินมาพัฒนาประเทศ  แต่ปัญหาเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตของ
ผู้ประกอบการร้านค้าทองคํา ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐต้องดูแลเช่นกัน 

ปัญหาทางการใช้ทองค าเป็นสื่อกลางในการฟอกเงิน 

 การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยน แปรสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้ มาโดยผิดกฎ หมายหรือ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้เสมือนว่า เป็นเงินที่ได้มาโดยชอบ หรืออาจจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  การ
ฟอกเงินเป็นกระบวนการซึ่งกระทําโดยบุคคลต่อทรัพย์สินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิด
กฎหมาย และทําให้รายได้นั้นมีที่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังหมายความรวมไปถึงการเปลี่ยน
เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่สุจริตให้กลายสภาพเป็นเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย  ปัญหาส่วนหนึ่งของการฟอกเงินนั้น บางคร้ังมีนําเงินที่
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นํามาซื้อทองคําแท่ง (Gold bars) เป็นที่นิยมกันมาก เหตุเนื่องมาจาก
ทองคําเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีราคาสูง และมีมูลค่าสูง เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การเก็ บหรือซุก
ซ่อนสามารถกระทําได้โดยง่าย และไม่สามารถตรวจสอบที่มาได้ว่ามีที่มาจากเงินที่ได้มาโดยผิด
กฎหมายหรือไม่ นักฟอกเงินจะนําเงินที่ได้มาจากการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย มาซื้อทองคํา
แท่งมาเก็บไว้ก่อน แล้วค่อย  ๆ นําออกขายในธนาคาร และนําเงินที่ได้ โดยโอนไปยังบัญชี ที่ตน ได้
เปิดบริษัทในลักษณะที่เป็นนอมินี 
 การเปลี่ยนเงินสดเป็นทองคํา โดยใช้ทองคําเป็นเคร่ืองอําพรางมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นใน
ประเทศโคลัมเบีย โดยผู้กระทําความผิดจะจัดต้ังบริษัทบังหน้าขึ้นมา 2 แห่งในกรุงมอนเต วิเดโอ 
บริษัทแรกเป็นบริษัทค้าทองคํา บริษัทที่สองทําธุรกิจแลกเปลี่ นเงินตรา เมื่อธุรกิจของบริษัททั้งสอง
เร่ิมเข้าที่เข้าทางแล้ว ผู้กระทําความผิดก็จะเดินทางไปยังนครลอสแองเจลิส และนครนิวยอร์ค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเปิดสํานักงานบังหน้าขึ้นที่นั้ นสองแห่ง และบริษัทบังหน้าในนคร
นิวยอร์ค จะรวบรวมเงินปลีกย่อยที่ได้จากการค้าโคเคน ส่ งไปให้บริษัทบังหน้าที่ตั้งอยู่ในนคร
ลอสแองเจลิสในรูปของเงินสด โดยมัดรวมกันเป็นปึก ขนส่งทางรถยนต์ จากนั้นบริษัทบังหน้า
ในลอสแองเจลิส จะใช้เงินสดเหล่านั้นหมุนเวียนรับซื้อทองคําทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสร้อย แหวน 
หรือเศษทอง หรือแม้กระทั่งทองคําแท่ง หลังจากที่รวบรวมเศ ษทองคําที่ซื้อมาได้แล้วบริษัทนี้จะ
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นํามาหลอมรวมกันเป็นแท่ง โดยเอาเศษเงินผสมลงไปด้วย กลายเป็นทองนาก ซึ่งเป็นทองคําแท่ง
ทองคําสไตล์อเมริกาใต้ ที่มีความบริสุทธิ์ของทองไม่เท่าของสหรัฐอเมริกา 
 เมื่อหลอมทองนากได้เป็นแท่ง  ๆ แล้ว บริษัทบังหน้าในนครลอสแองฌเจลิสก็จะสั่งซื้ อ
แท่งทองคํา จากบริษัทค้าทองที่ตั้งอยู่ในกรุงมอนเตวิเดโอ แท่งทองคําที่ซื้อมานี้ แท้จริงแล้วเป็น
ตะกั่วชุบทอง ดั้งนั้น เมื่อสินค้ามาถึงบริษัทในลอสแองเจลิส สินค้าก็จะถูกทําลายไป แล้วนําเอาแท่ง
ทองนากอเมริกาใต้ที่หลอมเตรียมไว้ขึ้นมาสวมแทน แล้วนําไปขายที่ตลาดเปิดในนครนิวยอร์ค โดย
ได้เอกสารกํากับการนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เงินที่ขายได้จึงเป็นเงินที่ถูกต้อง สามารถโอน
จ่ายไปให้บริษัทบังหน้าแรกที่ส่งทองคําตะกั่ว (พิเชียร คุระทอง, 2540, หน้า 31-32) 
 สําหรับในประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
เดิมยังมิได้กําหนดให้ร้านค้าทองคํา มีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขายด้วยเงินสด เพิ่งจะมีแนวคิดให้ผู้
ที่ถือทองคําแท่งเกินกําหนดมีหน้าที่ต้องรายงาน แก่คณะป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย
บัญญัติใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่3) พ.ศ.2552 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ กําหนด
อาชีพเพิ่มอีก 9 ประเภท มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แก่สํานักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) โดยในข้อ2 นั้น ได้กําหนดว่า ผู้มีอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย หรือเคร่ืองประดับที่ประดับ
ด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคําที่เป็นนิติบุคคล  มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมรวมอยู่ด้วย 
แต่ก็เพิ่งจะเป็นกฎหมายที่เ ร่ิมต้นจะบังคับใช้ในเร็ว  ๆ นี้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ขณะนี้การซื้ อขาย
ทองคําได้รูดหน้าไป ถึงกับมีการซื้อขายแบบ มินโกลด์ฟิ วเจอร์แล้ว รวมทั้งกําหนดให้ผู้ค้าทองคําที่
เป็นนิติบุคคลเท่านน้ันต้องรายงาน แต่โดยส่วนมากผู้ค้าทองคํานั้นยังมีสถานภาพเป็นบุคคลธรรมดา
อยู่ จึงเป็นเร่ืองยากที่จะกํากับดูแล กฎหมายการฟอกเงินนั้น สามารถที่จะใช้ควบคู่ ไปกับประมวล
รัษฎากร เพิ่มอีกทางหนึ่งได้ เพราะถ้าหากมีการบัญญัติโดยใช้มาตรการทางภาษีมาตรวจสอบการ
กระทําที่มิชอบดังกล่าวกับบุคคลที่ทําธุรกิจการค้าทองคํา จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งแต่ขณะนี้ กฎหมายประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติถึง มาตรการในการ ที่จะ
ดูแลการฟอกเงิ นโดยใช้ทองคําแท่ง หรือมีบางกรณี ที่ใช้ทองคําเป็นสื่อในกา รลงทุนซื้อตราสารใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมา  แต่เร่ืองนี้กฎหมายประมวลรัษฎากรก็ ยังมิได้ 
บัญญัติให้มีการจัดเก็บภาษีกรณีการลงทุนโดยใช้ทองคําแท่งนี้เอาไว้เลย 


