
ปญหาเกี่ยวกับการยกเวนภาษีปาย : ศึกษากรณีตาม 
มาตรา 8 (5),(9),(10) แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510  

ฐิติกรณ  จําเนียร* 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรศักดิ์  รอดจันทร** 

 

บทคัดยอ 
ภาษีปายเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการเพ่ือ

หารายได และภาษีปายถือเปนรายไดหลักของแตละทองถ่ินนอกจากภาษีโรงเรือนและท่ีดินตาม

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 นอกจากจะมีบทบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีปายแลวยังมี

บทบัญญัติในเร่ืองของขอยกเวนสําหรับปายบางชนิดหรือบางประเภทท่ีไดรับยกเวนไมตองเสีย

ภาษีปาย ผูศึกษาจึงมุงท่ีจะศึกษาถึงขอยกเวนของปายท่ีไมตองเสียภาษีปาย โดยมุงศึกษากรณีตาม

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (5) (9) และ (10)  เปนหลักโดยศึกษาวาตาม

บทบัญญัติของมาตรา 8 (5) (9) และ (10) มีขอบกพรองประการใดท่ีกอใหเกิดความไมเปน

ธรรม ความไมมีประสิทธิภาพ ความไมสอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดี มีความเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันหรือไม และจะกอใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีอยางไรและมีชองทางใหผู

เสียภาษีใชเพ่ือใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีหรือไมและการใชดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจา

พนักงานมีความเหมาะสมหรือไม  

จากการศึกษาวิเคราะหพบวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510  

มาตรา 8 (5) (9) และ (10) กรณีท่ีหนึ่งบทบัญญัติของกฎหมายไมมีความชัดเจน ไมวาจะเปน

ตามมาตรา 8 (5) คําวา “ภายในอาคาร” เนื่องจากสภาพของอาคารตาง ๆ ไดมีการเปล่ียนแปลง

ไปมาก หากเปนปายท่ีติดตั้งภายในอาคารแตสามารถมองเห็นไดจากภายนอกอาคารยังควรไดรับ

ยกเวนภาษีหรือไม และตามมาตรา 8 (9)ปายของโรงเรียนเอกชนกฎหมายไมไดใหบทวิเคราะห

ศัพทไววาตองเปนปายประเภทไหน และปายของโรงเรียนเอกชนท่ีมุงเนนสอนใหความรูดานใด

ดานหนึ่งควรไดรับยกเวนภาษีปายหรือไม และตามมาตรา 8 (10) ปายของผูประกอบการเกษตร

กฎหมายไมไดกําหนดไววาปายประเภทใดท่ีไดรับยกเวนภาษีปาย และปจจุบันการประกอบ

การเกษตรไดมีการพัฒนาไปเปนอยางมาก ผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดสูงยังควรไดรับยกเวน

ภาษีปายอยูอีกหรือไม กรณีท่ีสองมีปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของเจาพนักงาน ซึ่งสืบ

เนื่องมาจากความไมชัดเจนของกฎหมายตามกรณีแรก และตัวของเจาพนักงานเองท่ีเปนการเลือก
จากขาราชการหรือพนักงานประจําของแตละทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะไมมีความรูความเขาใจกฎหมายภาษี
ปายอยางเพียงพอ กรณีสุดทายปญหาเก่ียวกับความสอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดี จะเห็น

                                                 
*  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
**  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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ไดวาบทบัญญัติของมาตรา 8 (5) (9) และ (10) นั้นไมมีความสอดคลองกับหลักความเสมอ

ภาค หลักความแนนอน หลักการยอมรับได หลักการทํารายได และหลักความมีประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี  

 ดังนั้น จากท่ีไดศึกษาถึงปญหาดังกลาวมาควรแกไขปญหาสําหรับความไมชัดเจนของ

ขอยกเวนตามมาตรา 8 (5) (9) และ (10) ใหมีการบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจน เขาใจงาย 

กฎหมายตองไมมีการตีความเกิดข้ึนและถาจะยกเวนภาษีใหกับปายประเภทใด ก็ตองบัญญัติใหมี

ความชัดเจน และการแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูจัดเก็บภาษีปาย 

เสนอแนะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มความรูใหกับบุคคลากรในหนวยงานของตนอยูเปน

ประจําสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาเก่ียวกับความ

สอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดีเม่ือมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความชัดเจนแลว

และเจาพนักงานผูท่ีทําหนาท่ีประเมินจัดเก็บภาษีอากรมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีปาย

แลวยอมทําใหเจาพนักงานแตละคนดําเนินนโยบายทางดานภาษีอากรสอดคลองกับหลักการ

จัดเก็บภาษีท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
1. บทนํา 

ภาษีปายเปนแหลงรายไดท่ีมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีการปฏิรูปใหเกิดการกระจายอํานาจ

ทางการคลังแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแก

องคกรปกครองทองถ่ินเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ภาษีปายถือวาเปนรายไดหลักของทองถ่ินแตละทองถ่ินภาษีปายจะจัดเก็บจากบุคคลผู

เปนเจาของปายหรือผูครอบครองปายหรือจัดเก็บจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ี

ปายนั้นไดติดแสดงอยู โดยจัดเก็บจากปายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือ

หารายไดนอกจากจะมีบทบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีปายแลวยังมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับปายท่ี

ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีปาย กลาวคือพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510มาตรา 8 ไดบัญญัติ
ถึงปายท่ีไมตองเสียภาษีปายมีท้ังหมด 13 อนุมาตรา ซึ่งปายใดเขาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 
8 จะไมถูกจัดเก็บภาษีปายซึ่งผูศึกษาไดวิเคราะหเฉพาะอนุมาตรา (5) (9) และ (10) เทานั้น 

เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา ปายตามอนุมาตราอ่ืนเปนปายของรัฐหรือท่ีเก่ียวกับการกุศลหรือการ

ศาสนาหรือเปนปายท่ีไมมีผลในทางการคาหรือการโฆษณามากนัก ท้ังอัตราการเพ่ิมจํานวนของ

ปายมีไมมากเทากับปายตามอนุมาตรา (5) (9) และ (10) 
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2. ปญหาเกี่ยวกับการยกเวนภาษีปาย : ศึกษากรณีตามมาตรา 8 (5) (9) และ (10) 
แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510      
 1) ปญหาความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 
2510 มาตรา 8 ศึกษากรณี 
  1.1) ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติมาตรา 8 (5) 

   เนื่องมาจากพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (5) ไมไดใหคํา

จํากัดความหรือความหมายของคําวา “ภายในอาคาร” วามีความหมายอยางไรจึงทําใหเกิดปญหา

เนื่องจากความไมชัดเจนของกฎหมายดังกลาว 

   1.2) ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติมาตรา 8 (9) 

   หากพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีปายจะเห็นวา กฎหมายภาษี

ปายไมไดอธิบายใหความหมายของคําวา “โรงเรียนเอกชน” ไววาหมายถึงโรงเรียนประเภทไหนจึง

ทําใหเกิดปญหาเนื่องจากความไมชัดเจนของกฎหมายดังกลาว 
  1.3) ปญหาความไมชัดเจนของปายผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจาก
การเกษตรของตนตามมาตรา 8 (10) 
  ปญหาของความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายอยู ท่ีคําวา “ปายของ

ผูประกอบการเกษตร” คือปายอะไรและคําวา “คาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน” 

หมายความวาอยางไรจึงทําใหเกิดปญหาเนื่องจากความไมชัดเจนของกฎหมายดังกลาว 

 2)  ปญหาในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูประเมินเกี่ยวกับขอยกเวนภาษีปาย
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 ศึกษากรณี 
  2.1) ปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูประเมินตามมาตรา 8 (5)     

  เนื่องจากตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (5) ไมไดมีการ

บัญญัติตัวบทกฎหมายไวชัดแจง เม่ือเจาพนักงานผูประเมินภาษีปายจะแจงการประเมินไปยังผู

เปนเจาของปาย เม่ือมาเจอปายท่ีติดตั้งอยูภายในอาคารแตสามารถมองเห็นไดจากภายนอก เชนนี้

แลวจะถือวาเปนปายท่ีไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีปายตามความหมายของมาตรา 8 (5) หรือไม 

ดังนั้นเม่ือกฎหมายไมมีความแนนอน ชัดเจนอาจทําใหเจาพนักงานผูประเมินใชดุลพินิจใน

ประการท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐได เชน อาจทําใหรัฐสูญเสียรายไดตรงนี้ไป 

  2.2) ปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูประเมินตามมาตรา 8 (9) 

  เนื่องจากปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานตามมาตรา 8 (9) นั้นก็มีสาเหตุมา

จากความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายทําใหมีประเด็นท่ีจะตองใหเจาพนักงานผูจัดเก็บ

ภาษีตองใชดุลพินิจในการวินิจฉัยดวยแลวยอมทําใหเกิดปญหาได เชน ตามมาตรา 8 (9) ไมได

อธิบายใหความหมายของคําวา “ปายของโรงเรียนเอกชน” วาหมายถึงปายชนิดใด และตองเปน
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ปายประเภทใดจึงจะเรียกวาปายของโรงเรียนเอกชน เชนนี้แลวหากเจาพนักงานผูจัดเก็บไมมี

ความรูความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายยอมสงผลตอคําวินิจฉัยนั้นได 
                 2.3) ปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูประเมินตามมาตรา 8 (10)  
  ในกรณีปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานตามมาตรา 8 (10) นั้นก็มีผลสืบ

เนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายไมมีความชัดเจนจึงเกิดปญหาสําหรับการใชดุลพินิจของเจา

พนักงาน กลาวคือเม่ือเจาพนักงานผูประเมินภาษีปายไดทําการประเมินภาษีปายแลว 

ผูประกอบการเกษตรอางวาตนไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีปายตามมาตรา 8 (10) เชนนี้แลวในแง

ของเจาพนักงานผูประเมินภาษีปายก็ไมอาจท่ีจะโตเถียงผูประกอบการเกษตรได ดังนั้นจึงทําให

เกิดปญหาเก่ียวกับการใชดุลพินิจของเจาพนักงานในกรณีนี้  
 3.) วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการยกเวนภาษีปายตามมาตรา 8 (5) (9) และ 
(10) วามีลักษณะสอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีหรือไม ดังน้ี 
  เนื่องจากหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีเปนพ้ืนฐานหลักของกฎหมายภาษีอากร 

ดังนั้นผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาขอยกเวนตามมาตรา 8 (5) (9) และ (10) วามีขอบกพรองบาง

ประการใดสอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีหรือไม เชนสอดคลองกับหลักความเปน

ธรรม หลักความมีประสิทธิภาพ หรือหลักความประหยัดหรือไมอยางไร เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุง

แกไขใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานดังกลาว 

 

3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 1.  มาตรา 8 (5) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  การยกเวนภาษีปายตามมาตรา 8 (5) สอดคลองกับเจตนารมณของการยกเวน

ภาษีปาย คือ เจตนารมณท่ีเห็นวาปายภายในอาคารนั้นอยูในอํานาจ หรือในสิทธิของผูเปนเจาของ

สถานท่ีท่ีจะจัดการสถานท่ีนั้นอยางไรก็ได การจัดเก็บภาษีปายจะกระทบสิทธิเขาจนเกินไปไมได 

และปายภายในอาคารไมไดกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายจึง

ยกเวนภาษีให แตปจจุบันนี้ความสอดคลองในเร่ืองความเปนระเบียบเรียบรอยยังคงสอดคลองอยู

แตในเร่ืองไมมีผลในทางการคานั้น ถาเปนปายท่ีแสดงภายในอาคารที่มีผนังเปนกระจกโปรงใสกั้น

หรืออาคารท่ีเปดโลงซึ่งสามารถมองเห็นปายไดจากภายนอกอาคารตรงน้ีนาจะถือวาไมสอดคลอง 

เพราะปายดังกลาวมีผลในทางการคาแลว เนื่องจากผูคนผานไปมาบริเวณนั้นสามารถมองเห็นปาย

ได โดยไมจําตองเขาไปภายในอาคารกอนแตอยางใดสวนเจตนารมณท่ีไมตองการจัดเก็บภาษีปาย

เพราะกระทบสิทธิผูเปนเจาของสถานท่ีมากเกินไปนั้น ผูวิจัยเห็นวาไมวาจะประกอบกิจการในพ้ืนท่ี

ใด ถาติดแสดงปายไวเพ่ือประโยชนทางการคาก็ควรจัดเก็บภาษีปาย สิทธิของเจาของสถานที่ ท่ี

ติดแสดงปายไวเพ่ือประกอบกิจการเพ่ือหารายได ถูกกระทบจริงอยูแตเม่ือเขาไดประโยชนในทาง

การคาก็ควรตองเสียภาษีใหกับทองถ่ินนั้นๆเพ่ือนําไปพัฒนาทองถ่ินท่ีตนประกอบกิจการหา

รายได  
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 2.  มาตรา 8 (9) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  การยกเวนภาษีปายตามมาตรา 8 (9) มีความสอดคลองกับเจตนารมณของการ

ยกเวนภาษีปายท่ียกเวนภาษีปายใหกับปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน

เอกชน เนื่องจากเปนการสนับสนุนกิจการของรัฐท่ีมุงใหการศึกษากับเด็กและเยาวชน เพ่ือเปน

กําลังพัฒนาประเทศตอไปอันเปนประโยชนสาธารณะกรณีนี้โรงเรียนเอกชนท่ีเปนโรงเรียนใน

ระบบยังคงสอดคลองอยู แตถาเปนโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีเปนโรงเรียนกวดวิชาตางๆ หรือ

โรงเรียนสอนความรูดานใดดานหนึ่ง เชน โรงเรียนสอนเตน สอนการแสดง สอนดนตรี เหลานี้จะ

ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ียกเวนใหกับปายของโรงเรียนเอกชน เพราะเปน

ประโยชนสาธารณะที่มุงใหความรูกับเด็กๆ และเยาวชนของชาติแตกรณีโรงเรียนท่ีสอนความรู

ดานใดดานหนึ่งตางๆ เหลานี้ไมไดกอประโยชนสาธารณะมากนักหรือมากพอท่ีจะยกเวนภาษีปาย

ให ผูวิจัยจึงเห็นวาจึงควรจัดเก็บภาษีปายจากโรงเรียนเอกชนดังกลาว  
 3.  มาตรา 8 (10) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  ขอยกเวนภาษีปายตามมาตรา 8 (10) สอดคลองกับเจตนารมณของการยกเวนภาษี

ปายท่ีประสงคจะชวยเหลือผูประกอบการเกษตรซึ่งมีรายไดนอย เก็บเก่ียวผลผลิตไดเพียงตาม

ฤดูกาลเทานั้น ไมไดประกอบกิจการเพ่ือหารายไดไดตลอดท้ังปจึงยกเวนภาษีปายให กรณีนี้

ผูประกอบการเกษตรท่ีประกอบการเกษตรตามฤดูกาล ไมมีการใชเทคโนโลยีมากนักยังคงเปน

เกษตรแบบดั้งเดิมท่ียังคงมีรายไดนอยก็ถือวายังคงสอดคลองอยู แตปจจุบันไมไดมีผูประกอบการ

เกษตรประเภทนี้เพียงอยางเดียวแตมีผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดสูงมากรวมอยูดวย เนื่องจาก

มีการลงทุน มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือผลผลิตตางๆ ซึ่งไมใชผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดนอยท่ี

กฎหมายยังจะตองใหการสนับสนุนอีกตอไป ซึ่งกรณีนี้ถือวาไมสอดคลองกับเจตนารมณของ

กฎหมายท่ียกเวนภาษีปายให ผูวิจัยจึงเห็นวาจึงควรจัดเก็บภาษีปายจากดังกลาว 
  
 ขอเสนอแนะ 
 1. มาตรา 8 (5) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  จากขอสรุปจะเห็นไดวามาตรา 8 (5) มีความไมสอดคลองกับหลักการทางภาษี

ตางๆหลายหลักการดวยกันและถึงแมจะสอดคลองกับเจตนารมณแตเปนการสอดคลองแตเพียง

บางสวนเทานั้นและในตางประเทศไมมีเร่ืองปายท่ีไดรับยกเวนใหเสียภาษีปายแตจัดเก็บปายทุก

ชนิด แตประเทศไทยมีการยกเวนใหกับปายบางประเภทโดยมีเจตนารมณของการยกเวนอยูในแต

ละขอยกเวน ดังนั้นขอยกเวนตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ควรตองจํากัดอยูกับปายท่ี

ตรงกับเจตนารมณของการยกเวนจริงๆ เทานั้น ปายของผูประกอบการใดๆ มิไดตรงกับ

เจตนารมณของการยกเวนวาตองถูกจัดเก็บภาษีปาย ฉะนั้นผูวิศึกษาจึงเห็นวาควรจะจํากัดการ

ยกเวนภาษีปายของมาตรา 8 (5) โดยบัญญัติเปนวา   

349



  มาตรา 8 (5) ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการ

อ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเปนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนท่ีไมเกินท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชยและปายท่ีสามารถมองเห็น

ไดจากภายนอกอาคารเนื่องจากอาคารไมมีผนังทึบหรือผนังของอาคารทําดวยกระจกโปรงใส 

   เพ่ือจํากัดปายประเภทนี้ไมใหถูกเหมารวมใหถูกยกเวนภาษีปายไปดวย เพ่ือให

ทองถ่ินจะไดจัดเก็บภาษีปายจากปายประเภทนี้ได และเม่ือกฎหมายมีความชัดเจนแนนอนไม

กํากวมเชนนี้แลวยอมสงผลใหการตีความกฎหมายงายข้ึน เม่ือกฎหมายตีความงายการใชดุลพินิจ

ของเจาพนักงานจะงายลง การใชอํานาจตามอําเภอใจเพ่ือเรียกรับสินบนหรือการตีความท่ี

คลาดเคล่ือนจะไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนไดนอยและผูเสียภาษีจะไมมีชองทางในการหลีกเล่ียงภาษี  
 2.  มาตรา 8 (9) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  จะเห็นไดวามาตรา 8 (9) ไมสอดคลองกับหลักการตางๆ มากมายหลายหลักการ

ดวยกันและถึงแมจะสอดคลองกับเจตนารมณอยูแตก็ไมสอดคลองไปเสียท้ังหมดและจะเห็นไดวา

ในตางประเทศไมมีเร่ืองปายท่ีไดรับยกเวนใหเสียภาษีปายแตจัดเก็บปายทุกชนิด แตประเทศไทย

มีการยกเวนใหกับปายบางประเภทโดยมีเจตนารมณของการยกเวนอยูในแตละขอยกเวน ดังนั้น

ขอยกเวนตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ควรตองจํากัดอยูกับปายท่ีตรงกับเจตนารมณ

ของการยกเวนจริงๆ เทานั้น ผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะจํากัดการยกเวนภาษีปายของมาตรา 8 (9) 

โดยยังคงยกเวนภาษีปายใหกับโรงเรียนเอกชนในระบบท่ียังคงเปนการทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ

อยู แตไมยกเวนภาษีปายใหกับโรงเรียนนอกระบบท่ีประกอบธุรกิจหารายไดจากการสอนเทานั้น

ไมใชเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางเจตนารมณของกฎหมายท่ียกเวนภาษีให ซึ่งผูวิจัยเห็นวาควร

บัญญัติไวในมาตรา 6 โดยใหคํานิยามวา โรงเรียนเอกชนคืออะไร อาจจะบัญญัติแบงเปน 2 

ประเภทคือ โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบเหมือนอยางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ก็ไดคือ 

    มาตรา 6  
   “โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปน

โรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ท่ีมิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   “โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยกําหนด

จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเง่ือนไข

ของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 
   “โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุน

ในการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล

ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 
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  เพ่ือความชัดเจน ไมจําตองไปเปดกฎหมายอ่ืนเพ่ือดูประกอบ โดยบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติภาษีปายไวท่ีเดียว ซึ่งรายละเอียดอาจจะแตกตางไปจากพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ก็ไดเพราะหลักการตีความกฎหมาย

ภาษีอากรตามที่ไดกลาวไวในบทท่ี 2 ขอ 2.8 ท่ีกฎหมายภาษีอากรมีความเปนเอกเทศ ผูบัญญัติมี

อํานาจรางบทบัญญัติกฎหมายภาษีอากรใหมีเนื้อหาสาระท่ีแตกตางจากแนวคิดพ้ืนฐานทาง

กฎหมาย ในสาขาอื่นใดได และในมาตรา 8 (9) ใหบัญญัติเพ่ิมเติมเปนวา 

  มาตรา 8 (9) ปายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึง

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ

โรงเรียนเอกชน 

   เพ่ือจํากัดใหการยกเวนมีเฉพาะโรงเรียนท่ีเปนประโยชนสาธารณะจริงๆเทานั้น สวน

โรงเรียนท่ีประกอบกิจการเพ่ือหารายไดไมไดตั้งข้ึนเพ่ือเปนประโยชนสาธารณะหรือเปนประโยชน

สาธารณะมากพอที่จะยกเวนภาษีปายใหตองถูกจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนรายไดของทองถ่ิน โดยที่การ

จัดเก็บจะไมขัดกับหลักการตีความกฎหมายภาษีอากรเพราะกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงแลว 

วาโรงเรียนในระบบเทานั้นไดรับยกเวนภาษีปายและคําวา “โรงเรียนในระบบ” ไดบัญญัติไวอยาง

ชัดเจนแลววาหมายถึงโรงเรียนท่ีมีลักษณะอยางไรเม่ือกฎหมายมีความชัดเจนแนนอน เม่ือ

กฎหมายมีความชัดเจนแนนอนไมกํากวมเชนนี้แลวยอมสงผลใหการตีความกฎหมายงายข้ึน เม่ือ

กฎหมายตีความงายการใชดุลพินิจของเจาพนักงานจะงายลง การใชอํานาจตามอําเภอใจเพื่อเรียก

รับสินบนหรือการตีความท่ีคลาดเคล่ือนจะไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนไดนอยและผูเสียภาษีจะไมมี

ชองทางในการหลีกเล่ียงภาษี 

  3.  มาตรา 8 (10) ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  จะเห็นไดวามาตรา 8 (10) สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ียกเวนภาษี

ปายใหอยูเฉพาะผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดนอยแตผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดมากไม

สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายแลวและจะเห็นไดวาในตางประเทศไมมีเร่ืองปายท่ีไดรับ

ยกเวนใหเสียภาษีปายแตจัดเก็บปายทุกชนิดซึ่งสําหรับประเทศไทยมีการยกเวนใหกับปายบาง

ประเภทโดยมีเจตนารมณของการยกเวนอยู ในแตละขอยกเวน  ดังนั้นขอยกเวนตาม

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ควรตองจํากัดอยูกับปายท่ีตรงกับเจตนารมณของการ

ยกเวนจริงๆ เทานั้น ผูวิจัยเห็นวาควรจํากัดการยกเวนภาษีปายตามมาตรา 8 (10) ลงโดยยังคง

ยกเวนภาษีปายใหกับผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดนอยอยูตอไป สวนผูประกอบการเกษตรท่ีมี

รายไดสูงควรตองถูกจัดเก็บภาษีปายโดยการบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจนข้ึน คือ ในมาตรา 6 

กําหนดคํานิยามใหความหมาย ของผูประกอบการเกษตร วาหมายถึงใคร โดยอาจจะบัญญัติอยาง

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ก็ได โดยนํามาบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษี
ปายวา 
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  มาตรา 6  

  “ผูประกอบการเกษตร” หมายความวา  ผูประกอบอาชีพเพาะปลูก เล้ียงสัตว 

ประมง และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการ

เสนอแนะของสภาเกษตรแหงชาติ 

  เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมจําตองไปเปดกฎหมายอ่ืนเพ่ือดูประกอบ  โดยบัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัติภาษีปายไวท่ีเดียว และในมาตรา 8 (10) ใหบัญญัติเพ่ิมเติมเปนวา 

  มาตรา 8(10)   ปายของผูประกอบการเกษตรท่ีมีลูกจางไมเกิน 10 คน ซึ่งคา

ผลผลิตอันเกิดจากการประกอบการเกษตรของตน 

  เพ่ือใหจํากัดการยกเวนภาษีปายใหอยูเฉพาะผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดนอย

เทานั้น สวนผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดมากจะถูกจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปเปนรายไดของทองถ่ิน 

สาเหตุท่ีผูวิจัยเสนอแนะวาผูประกอบการเกษตรท่ีไดรับยกเวนภาษีปายควรมีลูกจางในการ

ประกอบการเกษตรตองมีจํานวนไมเกิน 10 คน เพราะในปจจุบันนี้อัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ิมข้ึนเปน 

300 บาท ตอวัน เม่ือมีลูกจาง 10 คน ผูประกอบการเกษตรตองจายคาจาง 3,000 บาทตอวัน ถา

หากเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดนอยจะไมสามารถแบกรับคาใชจายตรงนี้ได เพราะฉะนั้น

การท่ีจะจายคาจางหรือคาแรงงานตอวันไดถึงขนาดนี้ตองเปนผูประกอบการเกษตรท่ีมีรายไดสูง

เทานั้น และตามประวัติศาสตรของภาษีปายท่ีมาจากภาษีโรงคานั้น ภาษีโรงคาคิดภาษีจากจํานวน

ลูกจางเชนกัน ผูวิจัยจึงเห็นวาจํานวนลูกจาง 10 คน ถือวาเหมาะสมแลวในการจําแนก

ผูประกอบการเกษตรที่ มีรายไดสูงออกจากผูประกอบการเกษตรที่ มีรายไดนอยเพ่ือให

ผูประกอบการเกษตรที่มีรายไดสูงตองถูกจัดเก็บภาษีปายเพ่ือเปนรายไดของทองถ่ินตอไป เม่ือ

กฎหมายมีความชัดเจนแนนอนไมกํากวมเชนนี้แลวยอมสงผลใหการตีความกฎหมายงายข้ึน เม่ือ

กฎหมายตีความงายการใชดุลพินิจของเจาพนักงานจะงายลง การใชอํานาจตามอําเภอใจเพื่อเรียก

รับสินบนหรือการตีความท่ีคลาดเคล่ือนจะไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนไดนอยและผูเสียภาษีจะไมมี

ชองทางในการหลีกเล่ียงภาษี 

 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กฎหมาย 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550.  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พุทธศักราช 2542.  

พระราชบัญญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

พระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
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