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บทคัดยอ 

 ประเทศไทยไดเร่ิมมีการนําเอาภาษีการคามาใชบังคับในการจัดเก็บตั้งแตป พ.ศ.

2504 ภาษีการคาเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐ ตอมาเศรษฐกิจไดมีการพัฒนาไปมาก กลาวคือ 

มีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของรายไดประชาชาติและอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศมีการ

ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลทําใหระบบภาษีอากรของประเทศไทยไม

สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาจากโครงสรางภาษีการคาจะเห็น

ไดวาภาษีการคานั้นเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการผลิตและการสงออกและกอใหเกิดการ

บิดเบือนทางเศรษฐกิจหลายประการ เชน มีการจัดเก็บภาษีท่ีซ้ําซอนทําใหตนทุนการผลิตสินคามี

ราคาสูงเกินสมควร มีการจัดเก็บภาษีการคาหลายอัตราทําใหเกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ ไม

เอ้ืออํานวย  ตอการสงออก มีความสลับซับซอนและยากตอการปฏิบัติ 

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศ

ไทยเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันของประเทศ 

โดยนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใชบังคับในประเทศไทย ตั้งแตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 สิ่งท่ี

รัฐโดยกระทรวงการคลังคาดหวังคือ การขจัดภาษีซ้ําซอน เกิดความเปนธรรมเก็บภาษีไดท่ัวถึง

และส่ิงหนึ่งท่ีรัฐหวงใยเปนอันมาก คือ การคืนภาษีซื้อใหแกผูขอคืนใหแกผูขอคืนภาษีซื้อเปน

พิเศษโดยเนนถึงความรวดเร็วซึ่งนับวาชอบดวยเหตุผลและหลักสากล ซึ่งผูประกอบการควรไดรับ

ภาษีซื้อคืนโดยสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือนําไปลงทุนตอไป 

 กรณีการขอคืนภาษีซื้อนี้เองนําไปสูขบวนการฉอโกงรัฐ โดยถาหากพิจารณาอยางผิว

เผินดูแลวประหนึ่งวาไมมีผลกระทบตอประชาชน เพราะเงินท่ีฉอโกงไปนั้นเปนเงินของรัฐหาใชเงิน

ของประชาชนคนใดคนหนึ่งไม เอกชนหรือประชาชนจึงไมเดือดรอน เพราะไมใชผูเสียหาย
1

หากแตพิจารณาใหลึกซึ้งแลวการฉอโกงรัฐโดยขบวนการขอคืนภาษีซื้อนั้น กอนมาถึงข้ันตอนการ

ขอคืน มีข้ันตอนและวิธีการตางๆมากมายโดยอาศัยจุดออนทางกฎหมาย การอํานวยความสะดวก

ของรัฐ การขาดประสิทธิภาพของบุคลากร และมาตรการลงโทษที่ไมรุนแรงวิธีการกระทํามี

หลายรูปแบบ เพียงจะใครจะเนนใหเห็นวาการขอคืนภาษีโดยขบวนการฉอโกงรัฐนี้ เงินท่ีผูฉอโกงได

                                                            
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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จากรัฐนั้น โดยแทจริงคือเงินภาษีอากรท่ีประชาชนเสียใหรัฐในในรูปแบบของภาษีตางๆ เชน ภาษี

เงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงเทากับการฉอโกงประชาชนผูเสียภาษีท้ังประเทศ 

ถือวาเปนการกระทบตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง ความสูญเสียในสวนนี้ในปหนึ่งๆ

นับเปนจํานวนมหาศาล ตั้งแต 1,000,000,000 บาทข้ึนไป  

 
บทนํา 
 ตามหลักกฎหมายประมวลรัษฎากร หากผูประกอบการรายใดมีภาษีซื้อมากกวา    

ภาษีขาย กลาวคือมีรายจายในการซื้อวัตถุดิบหรือปจจัยตางๆเพ่ือใชในการผลิตสินคา หรือบริการ

มากกวารายไดจากการขายสินคาหรือบริการ (เรียกโดยทั่วไปวา “ขาดทุน”) ในเดือนภาษีใด

ผูประกอบการรายนั้นไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มใหรัฐ และยังสามารถนําสวนตางของรายจายท่ี

มากกวารายไดในเดือนภาษีนั้น ไปหักกับผลกําไรสุทธิของเดือนภาษีถัดไปหรือท่ีเรียกวา “เครดิต

ภาษี” ตัวอยางเชน นาย ก ประกอบกิจการขายสินคาท่ัวไปในเดือนภาษีนี้ นาย ก มีรายจายจาก

การซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินคา (ภาษีซื้อ) มากกวา รายไดจากการขายสินคา (ภาษีขาย) รวมเปน

เงินจํานวน 7,000 บาท ในเดือนภาษีนี้ ตามหลักกฎหมายแหงประมวลรัษฎากร นาย ก ไมตอง

เสียภาษีมูลคาเพิ่มแกรัฐ แตเดือนภาษีถัดมา ถานาย ก มีรายไดจากการขายสินคา (ภาษี

ขาย)มากกวารายจายจากการซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินคา (ภาษีซื้อ) รวมเปนเงิน 10,000 

บาท ดังนี้ ตามหลักกฎหมายประมวลรัษฎากร นาย ก สามารถนําเงินจํานวน 7,000 บาท ท่ีเปน

สวนตางระหวางรายจายกับรายรับในเดือนภาษีท่ีผานมา ซึ่งถือเปนการเครดิตภาษีไปหักกับรายได

ท่ีเปนกําไรสุทธิในเดือนภาษีตอมาจํานวน 10,000 บาท ซึ่งเมื่อคํานวณแลว นาย ก 

จะตองจายภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนภาษีท่ีมีรายไดมากกวารายจายแกรัฐ โดยคํานวณอัตราภาษี

จากเงินท่ีไดหักเครดิตภาษีแลว คือ 7% ของเงิน 3,000 บาท ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายมาตรา 

82/3 วรรคสาม ประกอบมาตรา 84 แหงประมวลรัษฎากร 

 ระบบภาษีมูลคาเพ่ิมในประเทศไทยนั้นคํานวณโดยวิธีเครดิตซึ่งใบกํากับภาษีเปน

เอกสารสําคัญ กลาวคือ นอกจากจะใชเปนหลักฐานในการขอเครดิตภาษีซื้อแลวยังใชเปนหลักฐาน

ในการตรวจสอบยันของกรมสรรพากรอีกดวย การใหผูประกอบการสามารถเครดิตหรือขอคืน

ภาษีมูลคาเพ่ิม จึงเปนชองทางท่ีอาจมีการทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิมข้ึนไดโดยงายไมวาจะเปน

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีแทจริงหรือไม ซึ่งวิธีการทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นมีวิธีท่ี

แตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน 

1. ผูทุจริตเปนผูประกอบการ เชน ผูประกอบการไดมีจัดพิมพแบบฟอรมใบกํากับ

ภาษี 2 ชุด และมีการออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการโดยท่ีมีการยกเลิก

ใบกํากับภาษีบางฉบับ แตตามความจริงแลวไมไดมีการยกเลิก จากน้ันก็จะมีการเก็บสําเนา

ใบกํากับภาษีไวเพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีกรมสรรพากรเพียงชุดเดียว ซึ่งเม่ือผูประกอบการทุจริตได
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ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิมแลวทําใหสามารถหลบยอดภาษีขายทําใหเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมต่ํากวาความเปนจริง 

2. ผูทุจริตไมไดเปนผูประกอบการ ซึ่งอาจมีหรือไมมีฐานของสินคาท่ีทําการซ้ือขาย 

แตไดมีการจดทะเบยีนเปนนติิบคุคลและจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือขอ

คืนภาษีหรือขายใบกํากับภาษีซึ่งจะมีวิธีการอําพรางการทุจริตตางกัน ท้ังนี้ ก็เพ่ือหลีกเล่ียงการ

ดําเนินการตรวจสอบไตสวนของเจาหนาท่ี 

3. ผูทุจริตมีการปลอม ขโมย หรือมีการนําหลักฐานของบุคคลอ่ืนมาใชในการจด

ทะเบียน เชน มีการพิมพใบกํากับภาษีข้ึนโดยสมมติช่ือท่ีอยูข้ึนเองแลวขายใบกํากับภาษีใหกับผูท่ี

ตองการ ซึ่งกรณีนี้ผูทุจริตจะไมมีการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิม นอกจากนี้ผู

ทุจริตยังอาจมีการสมคบกับกลุมนายหนาท่ีขายสินคานอกระบบภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือจะนําไปเครดิต

หรือขอคืนภาษีโดยที่มิไดมีการซื้อสินคากันจริงๆ เปนตน 

 การหลีกเล่ียงภาษีดังกลาวขางตน ปจจุบันพบวาผูทุจริตมักมีการรวมมือกันกระทํา

ความผิดเปนขบวนการ กลาวคือ มีผูกระทํารวมกันกระทําความผิดเปนสัดสวน ขบวนการดังกลาว

นี้ถือวาเปนขบวนการฉอโกงรัฐ จึงเปนการกระทําตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองและเปนการ

ทําลายเศรษฐกิจ รวมท้ังบั่นทอนจิตใจของผูประกอบการที่เสียภาษีท่ีถูกตองตามกฎหมายใหแกรัฐ

อีกดวย  

 การดําเนินคดีอาญาตอผูจริตภาษีมูลคาเพ่ิมในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวายังไมมี

ประสิทธิภาพเต็มท่ี เนื่องจากบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณายังไม

เอ้ืออํานวย อีกท้ังกฎหมายที่เก่ียวของกับกระบวนการดําเนินคดียังไมไดเปนกระบวนการเดียวกัน 

ดังนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายที่ เ ก่ียวกับกระบวนวิธีพิจารณาของไทยยังขาดมาตรการที่ มี

ประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามผูทุจริตในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ เพราะการ

ดําเนินคดีในปจจุบันเปนเพียงกระบวนการปกติธรรมดา และแมไดมีการบังคับใชมาเปน

เวลานานแลว แตมักไมสามารถนํามาใชดําเนินคดีกับผูทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งกระทํากันเปน

ขบวนการได และปจจุบันการทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิมก็ยังเปนปญหาท่ีสําคัญ มีขอสังเกตวาในการ

ดําเนินคดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญานั้น ท้ังเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจาพนักงาน

ตํารวจตางมีอํานาจในการดําเนินคดี ทําใหเกิดประเด็นในการดําเนินคดีวาเจาหนาท่ีตํารวจมี

อํานาจสอบสวนดําเนินคดีไดเองหรือไม หรือตองมีคําขอใหดําเนินคดีของเจาพนักงานตาม

ประมวลรัษฎากรเสียกอน ในประเด็นนี้มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 427/2525 (ที่ประชุมใหญ) 

วินิจฉัยในประเด็นท่ีเก่ียวของไววา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 8 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 

2520 ขอ 2 คําวา “หามมิใหเจาพนักงานตํารวจดําเนินการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร” นั้นหมายรวมถึงการดําเนินการในคดีอาญาท่ีเปนความผิดตามประมวลรัษฎากรดวย 

และเม่ือมีขอความตอนตอไปที่วา “เวนแตการดําเนินคดีอาญาตามคําขอของเจาพนักงานตาม

ประมวลรัษฎากร"”ดังนั้น เม่ือเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรมิไดมีคําขอใหดําเนินคดีใน 
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เร่ืองนี้ เจาพนักงานตํารวจยอมไมมีอํานาจทําการสอบสวนดําเนินคดีภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรนับแตนั้น 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงภาษีมูลคาเพิ่ม

จะเห็นไดวา ตามมาตรา 37 และมาตรา 90/4 แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติลักษณะการ

กระทําความผิดฐานฉอโกงภาษีไวโดยเฉพาะแลว ดังนั้น เม่ือพิจาณาระเบียบกรมสรรพากรวาดวย

การดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2546 ไดวางหลักเกณฑกําหนดใหเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสรรพากรตอง

จัดทําหนังสือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็

คือ พนักงานตํารวจนั่นเอง ซึ่งอาจกลาวไดวาตํารวจยอมมีความเช่ียวชาญและถนัดในการสอบสวน

คดีอาญาท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญามากกวาคดีความผิดเก่ียวกับภาษีอากร ฉะนั้น การ

สอบสวนความผิดเก่ียวกับภาษีอากรโดยพนักงานสอบสวนท่ีเปนพนักงานตํารวจยอมไมอาจบรรลุ

เจตนารมณในการสอบสวนใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานท่ีจะนําไปสูการลงโทษทางอาญาแกผูกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงภาษีได เนื่องจากคดีความผิดเก่ียวกับภาษีอากรมีความแตกตางกับ

คดีอาญาทั่วไป เพราะพยานหลักฐานสวนใหญอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด ซึ่ง

ตองใชการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ของกรมสรรพากร ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินสอบสวนคดี

ความผิดเก่ียวกับภาษีอากรบรรลุเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง ผูเขียนเห็นวา การ

สอบสวนคดีความผิดเกี่ยวภาษีอากรที่มีโทษทางอาญาควรใหอํานาจเจาหนาที่ในสังกัด

กรมสรรพากรเปนพนักงานสอบสวนคดีภาษี ซึ่งเปนเจาพนักงานท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญ

ทางกฎหมายภาษีอากรมากกวาพนักงานสอบสวนท่ีเปนตํารวจอยางแนนอน ตัวอยางเชน 

พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจสืบสวนและสอบสวนไปพรอมกันเพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานอันเปนรายละเอียดแหงความผิดนั้น 

บางกรณี พนักงานตํารวจซึ่งทําหนา ท่ี เปนพนักงานสอบสวนมีความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อน โดยนําบทบัญญัติความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 แหงประมวลกฎหมาย

อาญามาปรับใชกับคดีความผิดฐานฉอโกงภาษี ซึ่งตามมาตรา 37 และมาตรา 90/4 แหง

ประมวลรัษฎากร ไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงภาษีไวโดยเฉพาะแลว ซึ่งมีระวาง

โทษตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท ซึ่งมีระวางโทษมากกวา

ความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 แหงประมวลกฎหมายอาญา ที่มีระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซึ่งถือวาเปนระวางโทษนอยกวาระวางโทษใน

ความผิดกรณีฉอโกงภาษี ตามมาตรา 37 และมาตรา 90/4 แหงประมวลรัษฎากร อีกทั้ง

ความผิดฐานฉอโกง ตามมาตรา 341แหงประมวลกฎหมายอาญา ที่นํามาบังคับใชกับกรณี

การฉอโกงภาษีมูลคาเพ่ิม เปนความผิดตอสวนตัว ผูเสียหายจะตองรองทุกขภายในสามเดือน นับ

แตวันรูการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด ตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปญหาเก่ียวกับการนับอายุความการรองทุกขดวย เนื่องจากความผิดในกรณี
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นี้มักตรวจพบเมื่อมีการตรวจสอบภายหลังจากการคืนเงินไปแลว กําหนดเวลาอาจลวงเลย

ระยะเวลาสามเดือน ซึ่งทําใหคดีขาดอายุความการดําเนินคดีได  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาความผิดฐานฉอโกงภาษีนั้นเปนความผิดท่ี

สรางความเสียหายใหกับยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเปนจํานวนมาก แตกลับมีระวางโทษต่ํา

มากเมื่อเทียบกับมูลคาความเสียหายหรือผลประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดรับจากการกระทํา

ผิดอันเปนเหตุปจจัยทําใหผูเขียนสนใจแนวคิดตามหลักนิติเศรษฐศาสตรในการกําหนดโทษปรับ

ท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิดฐานฉอโกงภาษี โดยการคํานวณอัตราโทษปรับตามจํานวนเทา

ของผลประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวและลดแรงจูงใจในการกระทําความผิด 

 อีกท้ังการบังคับคดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญากับตัวทรัพยสินนั้นยังคงมีลักษณะ

เชนเดียวกับคดีอาญาท่ัวไป กลาวคือ ทรัพยสินท่ีอาจถูกริบไดตามกฎหมายนั้น ไดแก ทรัพยสินท่ี

ทําหรือมีไวเปนความผิด ไดใชหรือมีไวเพ่ือใหในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยการกระทํา

ความผิดเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งหมายถึงตัวทรัพยท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรง

นั้นเองจึงจะอยูในขายของการบังคับคดีในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หากไมมี

กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาอ่ืนใดบัญญัตไิวเปนการเฉพาะ ในกรณีของกฎหมายภาษีอากรก็เชนกัน 

แมเปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาประกอบอยูดวยและเปนกฎหมายพิเศษ แตไมไดมีบทบัญญัติ

ถึงการบังคับโทษริบทรัพยสินไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น จึงตองนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

อาญามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม แตเนื่องจากการลงโทษริบทรัพยสินนั้น กฎหมายเปดชองไวให

บังคับไดแตเฉพาะตัวทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรง ทําใหผูท่ีตองการโกง

ภาษีอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาวนี้ เพ่ือใหไดรับโทษนอยกวาท่ีควรจะเปนก็ไดเนื่องจากใน

ปจจุบันผูกระทําความผิดฐานฉอโกงภาษีไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้น

มากระทําการในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหดูเสมือนวารายไดนั้นไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เรียกวา 

“การฟอกเงิน” ซึ่งกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทยในปจจุบันมีเพียงฉบับเดียวท่ีมีผลใชบังคับ

อยู คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งมีการกําหนด

ขอบเขตของฐานความผิดไวดวยกัน 8 ความผิดมูลฐานอยางไรก็ดี มีเพียงความผิดเก่ียวกับ

การลักลอบหนี้ภาษีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเทานั้นท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด

กฎหมายภาษีอากร ทําใหการกระทําความผิดตามกฎหมายภาษีอากรฉบับอ่ืน เชนประมวล

รัษฎากร ไมอยูในขอบเขตความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การฉอโกงภาษีอากรนับเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท้ังนี้การทุจริตภาษีมูลคาเพ่ิม    

มีผลกระทบตอผูเสียภาษีท้ังหมด เพราะเงินท่ีไดมาจากการทุจริตเปนเงินภาษีอากรท่ีประชาชนเสีย

ภาษีใหแกรัฐไมวาเปนภาษีอากรประเภทใด ผลกระทบที่วานี้เห็นไดชัดก็คือจะกอใหเกิดความ

ไมเปนธรรมในการแขงขันดานการลงทุนระหวางผูเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไวถูกตองครบถวนกับผูท่ี
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ทุจริตภาษีอากร เปนผลเสียตอเศรษฐกิจของชาติดานงบประมาณของรัฐ ดังนั้นรัฐจึงจําตอง

มีมาตรการ ในการปองกันและปราบปรามผูทุจริตในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมโดยใชมาตรการบังคับ

เพ่ือลงโทษในทางทรัพยสินของผูกระทําความผิดดังกลาวอันเปนการยับย้ังขมขูมิใหกระทํา

ความผิดซ้ําอีกสําหรับผูที่เคยกระทําความผิดมาแลวหรือเปนการปองปรามผูที่คิดจะกระทํา

ความผิดมิใหกระทําความผิด โดยผลจากการช่ังใจระหวางประโยชนท่ีไดรับจากการกระทํา

ความผิดกับทรัพยสินท่ีตองเสียไปจากการถูกลงโทษในทางหลักนิติเศรษฐศาสตร ในการกําหนด

คาปรับท่ีเหมาะสมที่สุดในคดีอาญามีหลักการเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเสียหายในคดีละเมิด 

คือ การมุงใหเกิดระดับการปองปรามท่ีเหมาะสมท่ีสุด (optimal deterrence) ซึ่งหมายถึงการปองปราม

ท่ีไมมากหรือนอยไป ดังนั้น ในมุมมองของนิติเศรษฐศาสตร คาเสียหายหรือคาปรับท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด จึงควรเทามูลคาความเสียหายจริง (actual harm) ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจสูงท่ีสุด 

ดังนั้น การกําหนดระบบการลงโทษปรับแบบตายตัว โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนท่ี

ไดรับจากการกระทําความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีมูลคาเพ่ิม ผลท่ีตามมาก็คือ เม่ือเปรียบเทียบกัน

ระหวางอัตราโทษปรับกับผลประโยชนท่ีไดรับ เม่ือใดก็ตามที่ผลประโยชนท่ีไดรับสูงกวาอัตรา โทษ

ปรับ บุคคลนั้นจะตัดสินใจกระทําความผิดเพราะคุมคาท่ีจะเสี่ยง ในทางตรงกันขาม หากประเมินแลว

พบวา อัตราโทษปรับสูงกวาผลประโยชนท่ีไดรับ ก็จะลมเลิกความตั้งใจท่ีจะกระทําความผิดเพราะ

ไมคุมคา  

  ผูเขียนเห็นวาควรปรับปรุงแกไขอัตราโทษปรับตามประมวลรัษฎากรใหเหมาะสม 

เนื่องจากกําหนดอัตราโทษทางอาญาสําหรับการกระทําความผิดฐานฉอโกงภาษีภาษีมูลคาเพ่ิมไว

เพียงระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท

โดยอัตราโทษดังกลาวมีความรุนแรงนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายท่ีรัฐไดรับ 

การลงโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับจากการกระทําความผิด ตามหลักนิติ

เศรษฐศาสตรในการกําหนดโทษปรับท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิดฐานฉอโกงภาษี โดยผล

จากการช่ังใจระหวางประโยชนท่ีไดรับจากการกระทําความผิดกับทรัพยสินท่ีตองเสียไป เพ่ือลด

แรงจูงใจในการกระทําความผิด และทําใหผูกระทําความผิดดังกลาวเกิดความรูสึกเกรงกลัว ขมขู

ยับย้ัง และปองปรามมิใหกระทําความผิดซ้ําอีก เพ่ือมุงคุมครองผลประโยชนของมหาชนเปนหลัก 

  นอกจากนี้ควรเพ่ิมอํานาจหนาท่ีแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสรรพากรเปนพนักงาน

สอบสวนคดีภาษีท่ีมีโทษทางอาญา โดยกําหนดใหเปนเจาพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากเจาหนาท่ีในสังกัดเปนผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญทาง

กฎหมายภาษีอากรมากกวาพนักงานสอบสวนท่ีเปนตํารวจฉะนั้น การสอบสวนความผิดเก่ียวกับ

ภาษีอากรโดยพนักงานสอบสวนที่เปนพนักงานตํารวจยอมไมอาจบรรลุเจตนารมณในการ

สอบสวนใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานท่ีจะนําไปสูการลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิดเก่ียวกับ

การฉอโกงภาษีได เนื่องจากคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรมีความแตกตางกับคดีอาญาทั่วไป 
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เพราะพยานหลักฐานสวนใหญอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด ซึ่งตองใชการ

ตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีของกรมสรรพากร ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับ

ภาษีอากรบรรลุเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง  

  ผูเขียนเห็นวา การสอบสวนคดีความผิดเก่ียวภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญา ควรให

อํานาจเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสรรพากรเปนพนักงานสอบสวนคดีภาษี เชนเดียวกับพนักงาน

ศุลกากรท่ีมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนไปพรอมกันเพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

อันเปนรายละเอียดแหงความผิด เนื่องจากเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสรรพากรเปนผูที่มีความรู

และความเช่ียวชาญทางกฎหมายภาษีอากรมากกวาพนักงานสอบสวนท่ีเปนตํารวจ  

  อีกท้ัง การบังคับคดีภาษีอากรท่ีมีโทษทางอาญากับตัวทรัพยสินนั้นยังคงมีลักษณะ

เชนเดียวกับคดีอาญาท่ัวไป กลาวคือ ทรัพยสินท่ีอาจถูกริบไดตามกฎหมายนั้น ไดแก ทรัพยสินท่ี

ทําหรือมีไวเปนความผิด ไดใชหรือมีไวเพ่ือใหในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยการกระทํา

ความผิดเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งหมายถึงตัวทรัพยท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรง

นั้นเองจึงจะอยูในขายของการบังคับคดีในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หากไมมี

กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาอ่ืนใดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ในกรณีของกฎหมายภาษีอากรก็เชนกัน 

แมเปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาประกอบอยูดวยและเปนกฎหมายพิเศษ แตไมไดมีบทบัญญัติ

ถึงการบังคับโทษริบทรัพยสินไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น จึงตองนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

อาญามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม แตเนื่องจากการลงโทษริบทรัพยสินนั้น กฎหมายเปดชองไวให

บังคับไดแตเฉพาะตัวทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดโดยตรง ทําใหผูที่ตองการ

ฉอโกงภาษีอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาวนี้ เพ่ือใหไดรับโทษนอยกวาที่ควรจะเปนก็ได

แมศาลจะพิเคราะหแลวไดความวากระทําความผิดจริง ก็ไมสามารถลงโทษเอากับตัวทรัพย

ดังกลาวได คงพิพากษาลงโทษไดเพียงโทษปรับและหรือโทษจําคุกตามระวางโทษในฐานความผิด

ดังกลาวไดเทานั้น 

 ผูเขียนเห็นวา ควรเพ่ิมฐานความผิดเก่ียวกับการฉอโกงภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดฐานฉอโกงภาษีไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหดูเสมือนวารายไดนั้นไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

เรียกวา “การฟอกเงิน” ดวยเหตุผลนี้เองที่ทําใหเกิดมีกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเกิดข้ึนซึ่งมี

การกําหนดขอบเขตของฐานความผิดไวดวยกัน 8 ความผิดมูลฐานอยางไรก็ดี มีเพียงความผิด

เก่ียวกับการลักลอบหนี้ภาษีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเทานั้นท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดกฎหมายภาษีอากร ทําใหการกระทําความผิดตามกฎหมายภาษีอากรฉบับอ่ืน เชน

ประมวลรัษฎากร ไมอยูในขอบเขตความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
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