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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบัน การจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล เป็นที่ได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย จนก่อให้เกดิเป็นธุรกจิ “พุทธพาณิชย์” ขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้อย่างมหาศาล

ให้แก่ผู้จัดสร้างวัตถุมงคลเองและผู้ซ่ึงน าวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชา (ขาย) ต่อ ในตลาดพระเคร่ือง 

ทั้งน้ี รายได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ อันเป็นเงินได้ประเภทที่  8  

ตามประมวลรัษฎากร และเม่ือมีเงินได้เกดิข้ึน ผู้มีเงินได้ย่อมมีหน้าที่ในการเสยีภาษีจากเงินได้น้ัน 

จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่า ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย ไม่มีความชัดเจน 

ในการก าหนดแนวทางการจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย)  

วัตถุมงคล ซ่ึงปัญหาที่พบในการวิจัย มีทั้ งปัญหาในเร่ืองโครงสร้างภาษี การจัดเก็บภาษี 

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการได้รับประโยชน์ทางภาษีที่สามารถน าค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึน 

มาหักเป็นการเหมาได้ และจากการศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศก็พบว่า 

ในต่างประเทศก็ไม่ได้มีการก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและ 

การให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันกับประเทศไทย หากมีการซ้ือขาย  

วัตถุมงคล การจัดเกบ็ภาษีจะเป็นไปในลักษณะการซ้ือขายทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป  

โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการวิจัย คือ ผู้ที่มีเงินได้จากกิจกรรมดังกล่าวไม่ยอมน าเงินได้ 

มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ท าให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนน้ี หรือหากมีการน าเงินได้  

มารวมค านวณ ตามบทบัญญัติในมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน 

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2502 กไ็ด้วางหลักให้สามารถน าเงินได้ประเภทที่ 8 ที่ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิตมาหักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาก่อนการค านวณภาษีได้ร้อยละ 80 ของเงินได้ ซ่ึงหลักกฎหมายดังกล่าวอาจเป็น

ช่องทางในการไปบิดเบือนแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี 

รวมไปถึงการหนีภาษีด้วย  

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 
 
 

421



1. บทน า 

จากการศึกษา พบว่า เน่ืองจากการที่ไม่มีกฎหมายใดจ ากัดสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ 

ดังน้ัน บุคคลผู้จัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล อาจจะมีทั้งในกรณีที่เป็นนายทุน 

ที่เป็นลักษณะของนิติบุคคล คณะบุคคล วัด หรือแม้แต่ในกรณีที่เป็นเกจิอาจารย์ และฆราวาส 

ที่เป็นลักษณะของบุคคลธรรมดา ด าเนินการกไ็ด้  

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจึงพบว่ามีปัญหาในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากการจัดสร้าง

และการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ในหลายประการ ได้แก่ 

 1) ปัญหาในการหนีภาษี ดังข้อเทจ็จริงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจะพบว่าการหนี

ภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล จะพบได้ต้ังแต่ข้ันตอนการ

จัดสร้างวัตถุมงคล เพราะเม่ือวัดเป็นผู้จัดสร้างและให้เช่าบูชา (ขาย) วัตถุมงคล วัดจึงไม่มีหน้าที่

ต้องเสียภาษี เน่ืองจากมิได้อยู่ในบังคับของกฎหมายภาษีให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

และไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

ท าให้มีผู้ใช้ช่องว่างดังกล่าวน้ีในการหนีภาษี กล่าวคือ เป็นการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีหรือ

ความคลุมเครือของกฎหมายภาษี เพ่ือท าให้เสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น หรือกรณีบุคคล

ทั่วไปที่ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล และมีเงินได้จากการน้ันก็ไม่ได้น าเงินได้ดังกล่าว 

มาเสยีภาษีให้ถูกต้องแต่อย่างใด  

2) ปัญหาในการค านวณเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล กรณีตาม

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการที่ราคาของวัตถุมงคลในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด 

มาควบคุมดูแลเหมือนกับสินค้าหรือการให้บริการอื่น ๆ มูลค่าหรือราคาของวัตถุมงคลส่วนใหญ่ 

ในปัจจุบันจึงเป็นการก าหนดราคาจากความเหน็ของผู้มีช่ือเสียงว่าเป็นผู้เช่ียวชาญด้านวัตถุมงคล 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการวัตถุมงคล ซ่ึงอาจจะไม่ใช่นักวิชาการที่ได้รับ 

การรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือจะเป็นการก าหนดราคาตามราคาในตลาด 

พระเคร่ือง กล่าวคือ เป็นราคาเฉล่ียที่จะมีการซ้ือขายกันส าหรับวัตถุมงคลในแต่ละรุ่น 

ซ่ึงราคาของวัตถุมงคลมักจะผันผวนตามกระแสความนิยมของผู้ต้องการเช่าบูชา จากปัญหาน้ี  

จึงส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีไม่สามารถค านวณเงินได้ที่แท้จริงจากการ 

ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลได้ รวมถึงเร่ืองการที่ ผู้มีเงินได้จากกิจกรรมดังกล่าวไม่ยอม 

น าเงินได้มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และการที่กฎหมายภาษีของประเทศไทยวางหลัก 

ให้สามารถน าเงินได้บางประเภทมาหักค่าใช้จ่ายก่อนการค านวณภาษี ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี 

อาจจะเป็นช่องทางในการไปบิดเบือนแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 

ผู้เสยีภาษีรวมไปถึงการหนีภาษี จนส่งผลเป็นการลดรายได้ให้กบัรัฐด้วย  

  

 

422



2. แนวความคิด และหลักการในการจัดเก็บภาษี เงินได้จากการจัดสร้าง 

และการใหเ้ช่าบูชา (ซ้ือขาย) วตัถุมงคล 

 ภาษีอากร มีความส าคัญทั้งในด้านการเมืองและในทางเศรษฐกิจที่ เช่ือมโยงกัน 

เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุดของรัฐบาล เพ่ือจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนา

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ และสาธารณประโยชน์อื่น  ๆ 

ต่อสงัคมโดยรวม   

 การจัดเกบ็ภาษีน้ัน เป็นวิธีการในการแบ่งปันส่วนความรับผิดชอบในภาระของรัฐ 

ให้แก่ประชาชน ดังน้ัน ภาษีจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคนในสังคมโดยไม่ค านึงถึงฐานะ 

หรือวัยใดก็ตาม เพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมแบกรับภาระในการช าระภาษีให้แก่รัฐน่ันเอง 

แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนแบ่งในการรับผิดชอบในภาระของรัฐ 

เทา่เทยีมกนัทุกคน แต่จะแบ่งส่วนความรับผิดชอบตามความสามารถในการจ่ายภาษีของแต่ละคน 

ซ่ึงสามารถวัดได้จากรายได้ของประชาชนแต่ละคน ท าให้ในสังคมยังมี เหล่ือมล ้าหรือ  

ความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้อยู่ รัฐบาลจึงต้องน าแนวความคิดหรือนโยบายการกระจาย

รายได้คร้ังใหม่มาปฏิบัติ เพ่ือที่จะน ามาซ่ึงการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมหรือเสมอภาคมากขึ้ น 

เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ในสังคม 

 ในการศึกษากฎหมายภาษีอากร น้ัน ควรจะต้องพิจารณาไปถึงโครงสร้างหรือ

องค์ประกอบหลักของกฎหมายภาษีอากร ทั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้  

(1) หน่วยภาษี (Tax unit) เพ่ือให้ทราบถึงผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้เสียภาษี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ รอดจันทร์ ได้ให้ความหมายของหน่วยภาษีไว้ว่า 

“หน่วยภาษี (Tax unit) คือ ผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้เสยีภาษี” และองค์การเพ่ือความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุ่มยุโรป (Organization for Economic Cooperation 

and Development: OECD) ได้กล่าวความเห็นว่า “หน่วยภาษีส าหรับการจัดเกบ็ภาษี อาจเป็น

บุคคลแต่ละคน คู่สมรส หรือครอบครัว” ดังน้ัน กฎหมายภาษีอากรทุกประเภทน้ันจะต้องก าหนด

ตัวผู้เสียภาษีอากรไว้อย่างชัดเจนแน่นอน เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือผู้รับภาระในการ 

เสยีภาษีอากรจะได้ทราบถึงสทิธ ิหน้าที่ของตน 

(2) ฐานภาษี (Tax base) เพ่ือให้ทราบว่าจะจัดเกบ็ภาษีจากอะไร 

 หมายถึง สิ่งที่ เป็นมูลเหตุข้ันต้นที่ท  าให้ต้องเสียภาษีอากร หรือเป็นสิ่งที่รองรับ 

อัตราภาษี (ภาษีอากรที่ ต้องเสีย = ฐานภาษี ×  อัตราภาษีอากร) หรือ เป็นเงินได้สุทธิ 

ซ่ึงหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว น่ันเอง 

(3) อตัราภาษี (Tax Rate) เพ่ือให้ทราบว่าจะจัดเกบ็ภาษีในอตัราเทา่ใด 

  อตัราภาษีน้ันเป็นสิ่งที่ก  าหนดหรือเป็นตัวช้ีว่า ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีชนิดหน่ึง ๆ น้ัน 

จะต้องเสยีภาษีเป็นจ านวนเทา่ใด กล่าวคือ เป็นอตัราที่เรียกเกบ็ภาษี เพ่ือน าเอาไปค านวณผลลัพธ์

ของภาษีอากรที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสยีภาษีจะต้องจ่ายให้รัฐบาล น่ันเอง 
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ตารางที ่1 บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ช่วงเงินไดสุ้ทธิส าหรบัอตัราภาษีส่วนเพิม่ อตัราภาษีส่วนเพิม่ 

เงินได้สุทธไิม่เกนิ 150,000 บาท ได้รับยกเว้น** 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 150,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 300,000 บาท 
ร้อยละ 5 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 300,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท 
ร้อยละ 10 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 500,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 750,000 บาท 
ร้อยละ 15 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 750,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
ร้อยละ 20 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 1,000,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 
ร้อยละ 25 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 2,000,001 บาท 

แต่ไม่เกนิ 4,000,000 บาท 
ร้อยละ 30 

เงินได้สุทธติั้งแต่ 4,000,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 35 

**หมายเหตุ ได้รับยกเว้นภาษี ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 

ส าหรับเงินได้สทุธทิี่เกดิข้ึนต้ังแต่ปีภาษี พ.ศ. 2558 

(4) วิธกีารช าระภาษีอากร เพ่ือให้ทราบถึงวิธกีารช าระภาษีอากร 

 กฎหมายภาษีอากรได้ก าหนดวิธีปฏบัิติให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี สามารถช าระภาษีอากร

ได้ 4 วิธ ีดังน้ี 

 1. การช าระภาษีโดยการประเมินโดยเจ้าพนักงาน (Authoritative assessment) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรมีหน้าที่ ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

ส าหรับการค านวณภาษีอากรต่อเจ้าพนักงานเพ่ือประเมินว่าตนมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีจ านวน

เท่าใด โดยยังไม่ต้องช าระภาษีในขณะน้ัน และเมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และท าการประเมินภาษีเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ เพ่ือให้น าเงินมาช าระภาษี

ตามวันเวลาที่ก  าหนด วิธีน้ีเป็นวิธีการเกบ็ภาษีที่เป็นหลักในปัจจุบัน สามารถเกบ็ภาษีได้อย่าง 

เตม็เมด็เตม็หน่วย และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบในภายหลัง ได้อีกทางหน่ึง

ด้วย เหมาะส าหรับกรณีที่ผู้เสียภาษีมีจ านวนไม่มากนัก มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายภาษี

ในระดับที่ต ่า ยกตัวอย่าง ภาษีอากรที่ช าระโดยการประเมินโดยเจ้าพนักงาน อันได้แก่ ภาษีบ ารุง

ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดิน 
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 2.  การช าระภาษีโดยการประเมินตนเอง (Self assessment) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร 

มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือแสดงข้อความต่าง ๆ อนัจ าเป็น พร้อมค านวณภาษีที่จะต้อง

เสียโดยตนเอง และต้องช าระภาษีดังกล่าวภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม 

แม้ผู้เสียภาษีจะประเมินตนเองแล้ว เจ้าพนักงานก็อาจตรวจสอบและประเมินเพ่ิมเติมได้ 

หากปรากฏว่าผู้เสียภาษีประเมินตนเองไว้ไม่ถูกต้อง วิธี น้ีเหมาะส าหรับกรณีที่ ผู้ เสียภาษี 

ที่มีจ านวนมาก และมีความรู้ความเข้าใจดีในเร่ืองกฎหมายภาษี สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ภาษีได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง ภาษีอากรที่ช าระโดยการประเมินตนเองได้แก่ ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 3. การช าระภาษีโดยหักภาษี ณ ที่ จ่าย (Withholding) วิธี น้ีจะจัดเก็บในขณะที่ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินพอที่จะเสียภาษี โดยก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้ก่อน

จ่ายในอัตราที่กฎหมายก าหนดแล้วน าส่งรัฐบาลตามระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างผู้จ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา แล้วน าส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน หลังจากสิ้ นเดือนน้ัน หรือผู้ ซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายแล้วน าส่งเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในขณะที่ 

จดทะเบียนนิติกรรม 

 4.  การช าระภาษีล่วงหน้า (Prepayment) วิธีน้ีใช้กับกรณีที่ผู้มีเงินได้จากแหล่งรายได้ 

ซ่ึงไม่มีผู้จ่ายให้โดยแน่นอน เช่น การประกอบธุรกิจพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมผู้มีเงินได้มีหน้าที่

ประมาณการว่าในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือนในระหว่างปีภาษี ตนควรจะมีภาษีที่จะต้องเสียเท่าใด 

แล้วน าเงินไปช าระไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื่อถึงก าหนดเวลาช าระภาษีแล้วจึงจะประเมินตนเอง  

โดยแน่นอน แล้วคิดหักลบกบัจ านวนที่ช าระไว้ล่วงหน้า 

(5) วิธีการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร เพ่ือให้ทราบถึงวิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี 

ที่เกดิข้ึน และการเสยีภาษีอากรอาจจะเกดิข้อโต้แย้งขึ้นได้ 

(6) การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร เพ่ือการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการบังคับให้ผู้มีหน้าที่ด้านภาษีอากร ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีบทบังคับ (Sanction) หากผู้เสียภาษีไม่ปฏบัิติ หรือปฏบัิติไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงบทบังคับที่ใช้เพ่ือจูงใจหรือบีบบังคับให้ผู้เสียภาษีปฏบัิติตามกฎหมาย

มี 3 ลักษณะ คือ โทษทางอาญา การเพ่ิมจ านวนเงินภาษีอากรหรือเบ้ียปรับ และดอกเบ้ียจากการ

ช าระเกนิก าหนดหรือเงินเพ่ิม 

กฎหมายภาษีอากรที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีความถูกต้องไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดเกบ็และการช าระภาษีและมีผลในการช่วยส่งเสริม 

การให้เกิดความร่วมมือในการเสียภาษีด้วย ทั้งน้ี กฎหมายภาษีอากรที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน 

ควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
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(ก) มีความง่าย ต่อการเข้าถึงและท าความเข้าใจ มีความซับซ้อนน้อย ไม่ต้องอ้อมค้อม 

วกวน ไม่ต้องอาศัยการตีความ 

(ข) มีความแน่นอนชัดเจน และเช่ือถือได้ ลดโอกาสการใช้ดุลพินิจ    

(ค) มีความสะดวก ง่ายต่อการจูงใจให้ปฏบัิติตาม  

แต่กฎหมายภาษีอากรที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีความสอดคล้องกับหลัก

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีทั้งในแนวตั้ง (Vertical Equity) และความเป็นธรรมในการ

จัดเกบ็ภาษีในแนวนอน (Horizontal Equity) ด้วย กล่าวคือ เม่ือบุคคลอยู่ในสภาวการณ์ที่ต่างกัน

จะมีความสามารถในการเสียภาษีที่แตกต่างกัน จึงควรรับภาระภาษีที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น 

ผู้มีเงินได้รวมในจ านวนที่มากกว่าจะมีความสามารถในการเสียภาษีสูงกว่าผู้มีเงินได้รวมในจ านวน

ที่น้อยกว่า จึงควรจะถูกจัดเกบ็ภาษีในอัตราที่มากกว่า เรียกว่า หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษีในแนวตั้ง ส่วนบุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์เดียวกัน มีเงินได้รวมในจ านวนที่เท่ากัน กจ็ะถือว่า 

มีความสามารถในการเสยีภาษีเทา่กนั ดังน้ัน จึงควรจะถูกจัดเกบ็ภาษีในอตัราที่เทา่เทยีมกนั 

 นอกจากน้ี ยังต้องสอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพ หรือหลักความเป็นกลาง 

(Efficiency) ด้วย กล่าวคือ เมื่ อภาษีเป็นหน่ึงในจ านวนค่าใช้จ่ายที่ประชาชนทั่วไปและ

ผู้ประกอบการจะต้องมี ภาษีที่ดีและมีประสิทธิภาพกค็วรจะก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจ

ในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยที่สุดด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าไปแทรกแซงหรือบิดเบือนต่อการ

ตัดสนิใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชนและภาคธุรกจิให้น้อยที่สดุ  

 ในส่วนของการหนีภาษี (Tax Evasion) น้ัน หมายถึง การใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายเพ่ือการลดภาระภาษี ปลดเปล้ืองภาระภาษี หรือไม่จ่ายภาษีที่ถึงก าหนดช าระให้แก่

รัฐบาล เป็นการกระท าที่มีความผิดทางอาญา และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือทุจริต 

กล่าวคือ เป็นการกระท าที่หลอกลวงหรือฉ้อโกงรัฐบาล โดยปกติการหนีภาษีมักจะเกี่ยวข้องกับ

การไม่ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้อง 

โดยมีเจตนาทุจริต 

 เมื่อการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลก่อให้เกิดเงินได้ขึ้ นมาน้ัน 

ถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ ซ่ึงเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

ผู้ที่มีเงินได้ดังกล่าวน้ันย่อมมีหน้าที่ในการน าเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีเงินได้ 

ส าหรับในกรณีที่วัดเป็นผู้จัดสร้างและให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลเอง เงินได้

ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ถึงแม้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  2505 

บัญญัติให้วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ 

ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไปกต็าม แต่จากความหมายของค าว่า “บริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 ประมวลรัษฎากรน้ัน กรณีนิติบุคคลที่จะมีหน้าที่เสียภาษี 

ย่อมไม่หมายความรวมถึง “วัด” ในพระพุทธศาสนา เน่ืองจากวัดมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติ บุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังค า วินิจฉัยของกรมสรรพากรตามหนังสือสรร พกร 
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ที่ กค 0706/512 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เร่ือง ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ โดยได้วินิจฉัยว่า วัดไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามนิยามในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร วัดจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคล จากช่องว่างทางกฎหมายภาษีดังกล่าวจึงส่งผลให้การจัดสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน 

มีฆราวาสเข้ามาอาศัยวัดในการจัดสร้างวัตถุมงคลโดยวิธีการต่าง ๆ ซ่ึงเงินได้จากการจัดสร้าง 

และให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลน้ัน กไ็ม่ได้กลายเป็นเงินได้ของวัด แต่เป็นเงินได้ของนายทุน 

นักธุรกิจ หรือเอกชนน้ัน ๆ ที่ควรจะต้องน ามาเสียภาษี แต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการน ามา 

เสยีภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ซ่ึงปัญหาในข้อน้ีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็ภาษีกมี็ส่วน

ส าคัญในการแก้ปัญหาน้ีได้ แต่ข้ันตอนที่ส าคัญที่ท  าให้ขั้นตอนน้ีท าได้ยาก คือ ขั้นตอนในการ

ตรวจสอบ เน่ืองจากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไม่มีหน่วยงานของรัฐ 

เข้ามาควบคุมเป็นการเฉพาะ และการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลของฆราวาส

ไม่มีข้อบังคับหรือมาตรการใดให้ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดเสียก่อน การจัดสร้างและการ 

ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล จึงสามารถท าได้อย่างอิสระ ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดเกบ็ภาษีจึงไม่มีฐานข้อมูลใด ๆ เลยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างและการเช่าบูชาวัตถุมงคล 

จึงส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีจากการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) 

วัตถุมงคลได้ รวมไปถึงการตรวจสอบว่าเมื่อมีการน าเงินได้จากกิจกรรมดังกล่าวมาเสียภาษีแล้ว  

ได้มีการเสยีภาษีโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีหรือไม่ 

ปัญหาต่อมาคือ เร่ืองการค านวณราคาของวัตถุมงคล ด้วยเหตุที่การก าหนดราคา 

เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลในปัจจุบันเป็นการก าหนดราคาจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ในวงการวัตถุมงคล ประกอบกับกระแสความนิยมจากผู้บริโภค ซ่ึงเป็นความพอใจส่วนบุคคล 

หากวัตถุมงคลช้ินใดมีกระแสความนิยมจากผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้ น ราคาวัตถุมงคลน้ันก็จะย่ิง 

มีราคาสูง ท าให้ราคาวัตถุมงคลมีความผันผวนไม่หยุดน่ิง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ไม่สามารถค านวณเงินได้ที่แท้จริงจากการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลได้ ท าให้หน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีจากเงินได้ที่ได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคล 

และการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลได้ 

ทั้งน้ี เมื่ อพิจารณาสภาพปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บภาษีเงินได้ในการให้เช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคลแล้ว พบว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาในส่วนน้ี จะต้องมีการควบคุมตั้งแต่การ

จัดสร้างวัตถุมงคลโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสยีก่อน ซ่ึงการควบคุมน้ันควรเป็นการควบคุม 

ตั้งแต่การขออนุญาตจัดสร้างและควบคุมในขั้นตอนให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ซ่ึงการ  

ขออนุญาตควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบวัตถุมงคลที่ขออนุญาตจัดสร้าง จ านวน สถานที่

จัดสร้าง วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง วันเดือนปีที่ จัดสร้าง ราคาที่จะท าให้การเช่าบูชา  
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ช่ือผู้จัดสร้างและผู้จ าหน่าย เป็นต้น การควบคุมในลักษณะน้ีจะมีผลดีทั้งต่อผู้บริโภค ผู้จัดสร้าง 

ผู้ให้เช่าบูชา (ผู้ขาย) และหน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย    

และอกีปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดสร้าง

และการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ที่ในปัจจุบันการควบคุมดูแลการจัดสร้างและเช่าบูชา 

วัตถุมงคลยังไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดดูแลควบคุมเป็นการเฉพาะการควบคุมดูแล  

จึงเป็นการควบคุมดูแลภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน เช่น เร่ืองการ

โฆษณาจ าหน่ายวัตถุมงคลของเหล่าฆราวาส ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการโฆษณา โดยมีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นหน่วยงาน 

ที่ รั บ ผิดชอบใ ห้ก า ร โฆษณา ต่ า ง  ๆ  เ ป็น ไปตามพระร าช บัญญัติ คุ้ มครอง ผู้บ ริ โภ ค 

ส่วนกรณีที่การโฆษณาเกิดจากการกระท าของพระภิกษุสงฆ์ ได้มีมติมหาเถรสมาคม คร้ังที่ 

7/2547 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2547 เร่ือง “การโฆษณาพระพุทธรูป/พระเคร่ืองและวัตถุมงคล

ในสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และในสื่อวิทยุโทรทัศน์” เป็นมติที่ใช้ในการควบคุมการโฆษณา

วัตถุมงคล หรือกรณีการท าสัญญาซ้ือขายวัตถุมงคล กเ็ป็นเพียงสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์

ธรรมดาอันตกอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามบทบัญญัติว่าด้วยการ

ซ้ือขาย และบทบัญญัติว่าด้วยสัญญา เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนโดยเป็นความเสียหายที่เกิดข้ึน 

จากการท าสัญญาซ้ือขายตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) เมื่อมีความ

เสียหายเกิดขึ้น เอกชนสามารถฟ้องร้องเอกชนอีกฝ่ายหน่ึงให้รับผิดตามสัญญาซ้ือขายที่ได้ท าข้ึน

ระหว่างกัน โดยรัฐจะไม่เข้ามาข้องเกี่ยว ในขณะที่วัตถุมงคลมักจะอยู่ในความครอบครองของ 

ผู้ให้เช่าบูชา (ผู้ขาย) ดังน้ัน การฟ้องคดีจึงมีปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเทจ็จริง หรือพิสูจน์

พยานหลักฐาน หรือแม้แต่การก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคลเป็นการเฉพาะ รวมถึงการก าหนดหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงให้มีหน้าที่ใน

การควบคุมดูแลการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและสมควร

กระท าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และด ารงไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนา  

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

3. หลกักฎหมายที่เกี่ยวกบัการจัดสรา้งและการใหเ้ช่าบูชา (ซ้ือขาย) วตัถุมงคล

ตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ  

 ในประเทศญ่ีปุ่นน้ันไม่ได้มีการก าหนดการจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้มาจากการจัดสร้าง 

และการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไว้โดยเฉพาะ รวมถึงไม่ได้มีการก าหนดการจัดเกบ็ภาษี  

ในเร่ืองภาษีการซ้ือขายโดยทั่วไปไว้ด้วย เพียงแต่วางหลักว่ากรณีบุคคลที่ประกอบอาชีพ 

หรือธุรกิจส่วนตน ต้องย่ืนช าระภาษีเงินได้จากการประกอบอาชีพให้กับรัฐเท่าน้ัน แต่การจัดเกบ็

ภาษีของประเทศญ่ีปุ่นจะคล้ายคลึงกบัการจัดเกบ็ภาษีของประเทศไทยในส่วนของการค านวณภาษี

ที่ให้น าเงินได้ตลอดทั้งปีมาหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ออก แล้วหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 
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เหลือเป็นเงินได้สุทธิแล้วจึงน ามาค านวณภาษี ซ่ึงเป็นการเกบ็ภาษีตามหลักความสามารถในการ

เสียภาษี (Ability to play) น่ันเอง แต่การจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของประเทศญ่ีปุ่นจะมีอัตราที่สูงกว่า

ประเทศไทยโดยสูงถึงร้อยละ 40 และประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นยังใช้วิธีการค านวณภาษี 

ที่เหมือนกัน กล่าวคือ ค านวณโดยการน าเงินได้ตลอดทั้งปีมาหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ออก 

ต่อมาจึงน ามาหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคล เมื่อคงเหลือรายได้สทุธจึิงจะน ามาค านวณภาษี  

ในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย ตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้

สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับของประเทศไทย แต่การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจะหักได้

เฉพาะกรณีเป็นรายได้จากการจ้างแรงงานเท่าน้ัน ส่วนกรณีมีรายได้จากทางอื่น จะสามารถ  

หักค่าใช้จ่ายโดยวิธีหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรเท่าน้ัน ทั้งน้ี การหักค่าใช้จ่าย  

เป็นการเหมาตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดอัตราการหักค่าใช้จ่าย 

เป็นการเหมาที่แตกต่างกันในแต่ละรายไว้ ผู้ที่มีรายได้สูงจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตรา 

ที่ต ่ากว่าผู้ที่ มีรายได้น้อย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม 

ในการจัดเกบ็ภาษีมากกว่าการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของประเทศไทยที่ก าหนดไว้เป็นอัตรา

ร้อยละ ให้หักค่าใช้จ่ายตามประมาณการค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภท แต่อย่างไรกต็าม

วิธีการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของประเทศญ่ีปุ่นไม่สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเพราะการหักค่าใช้จ่ายเป็นการ

เหมาของประเทศญ่ีปุ่นต้องแยกหักค่าใช้จ่ายตามระดับรายได้ ต่างกับประเทศไทยที่ มีการ

ก าหนดการหักค่าใช้จ่ายเป็นอัตราร้อยละ จึงท าให้การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของประเทศไทย  

มีต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีและการปฏบัิติตามกฎหมายที่ต ่ากว่าของประเทศญ่ีปุ่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กไ็ม่ได้มีการก าหนดการจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้มาจากการ

จัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไว้โดยเฉพาะ รวมถึงไม่ได้มีการก าหนดการ

จัดเกบ็ภาษีในเร่ืองภาษีการซ้ือขายโดยทั่วไปไว้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ได้วางหลักในการจัดเกบ็ภาษี

ไว้ว่า ให้น าเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับจากแหล่งใด ๆ รวมไปถึง เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าธรรมเนียม

ในการให้บริการ ราคาขายสินค้าหรือรายได้ทางธุรกิจอื่น ๆ ซ่ึงหากเป็นเงินได้จากการจัดสร้าง 

และการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทน้ี การจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา กใ็ช้หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to play) เช่นเดียวกับการ

จัดเกบ็ภาษีเงินได้ของประเทศไทย โดยจะก าหนดอตัราภาษีตามสถานะของผู้เสยีภาษี  

 ในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย ตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ การหักค่าใช้จ่ายตามรายการ ( Itemized Deductions) 

ซ่ึงมีหลักการเหมือนกับการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรของประเทศไทย และการ  

หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา (Standard Deductions) ส าหรับการหักค่าใช้จ่ายตามรายการ กฎหมาย

ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดลักษณะของค่าใช้จ่ายที่จะสามารถน ามาหัก

ค่าใช้จ่ายได้ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงนับว่าก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีเป็นอย่างมาก 
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ส่วนการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา แม้จะไม่ได้มีการก าหนดอัตราร้อยละที่หักได้เหมือนกับของ

ประเทศไทย โดยก าหนดการหักค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) และไม่ได้มีการก าหนด

หลักเกณฑ์ของการหักค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน แต่ให้ใช้วิธีพิจารณาการหักค่าใช้จ่ายตามสถานะ

ของผู้เสยีภาษี โดยไม่ต้องค านวณอตัราการหักค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิด

รายได้ในแต่ละปีของแต่ละอาชีพ กล่าวคือ การก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาค านึงถึงสถานะของผู้เสียภาษีมากกว่าค านึงถึงรายได้ของผู้เสียภาษี ซ่ึงก่อให้เกิด  

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีเพราะไม่ว่าผู้เสียภาษีจะมีรายได้น้อยหรือรายได้สูงกส็ามารถ  

หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เท่ากันหากมีสถานะทางภาษีเหมือน ๆ กัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเพราะ

ท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ต ่า เพราะไม่ต้องมีการ

จัดท าบัญชีหรือต้องมาพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ แต่วิธีการ

ดังกล่าวไม่สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดเกบ็ภาษีของประเทศไทยได้ เน่ืองจากการจัดเกบ็ภาษี 

ของประเทศไทยได้มีการแยกประเภทเงินได้แล้วก าหนดอัตราร้อยละการหักค่าใช้จ่ายตาม

ประมาณการค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภท อนัมีหลักการอยู่บนค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกดิรายได้  

และในส่วนของประเทศอังกฤษ กไ็ม่ได้มีการก าหนดการจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้มาจาก

การจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไว้โดยเฉพาะเช่นกัน การจัดเกบ็ภาษีของ

ประเทศอังกฤษ ก็ใช้หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้โดยใช้หลักความสามารถในการเสียภาษี  

(Ability to play) และเกบ็ในอัตราก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่การจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ของประเทศอังกฤษจะมีอัตราที่ต ่ากว่าประเทศไทย ส่วนวิธีการค านวณภาษีจะใช้วิธีการเดียวกัน 

คือ การน าเงินได้ตลอดทั้งปีมาหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ออก ต่อมาจึงน ามาหักค่าลดหย่อน

ส่วนบุคคล เมื่อคงเหลือรายได้สทุธจึิงจะน ามาค านวณภาษี  

ในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย ตามกฎหมายภาษีอากรของประเทศอังกฤษ แบ่งการหัก

ค่าใช้จ่าย ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น (Ordinary and Necessary 

Expenses Deductions) และการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา (Fixed Sum Deductions) เช่นเดียวกับ

การหักค่าใช้จ่ายของประเทศไทย แต่มีความแตกต่างกันที่ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยน้ัน

เงินได้ที่ไม่ว่าจะมาจากการจ้างแรงงานหรือการจ้างตนเองสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งตาม

ความจ าเป็นหรือหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก็ได้ แต่ตามกฎหมายภาษีของประเทศอังกฤษ

ก าหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เฉพาะเงินได้จากการจ้างแรงงาน ส่วนเงินได้จาก

การจ้างตนเองต้องใช้รูปแบบการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นเท่าน้ัน ซ่ึงการหักค่าใช้จ่ายเป็นการ

เหมา ยังแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการท างาน 

และค่าใช้จ่ายทั่วไป มีการก าหนดไว้เป็นจ านวนเงิน (ปอนด์) ที่จะหักได้ต่อเดือน โดยไม่ได้

ก าหนดเป็นอัตราร้อยละที่หักได้เหมือนกับของประเทศไทย ซ่ึงจ านวนเงินที่จะหักได้ต่อเดือน

ดังกล่าวน้ัน ถูกก าหนดโดยกรมสรรพากรร่วมกับผู้ประกอบอาชีพแต่ละกลุ่ม และจะมีการ
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เปล่ียนแปลงทุกปีไปตามสภาพเศรษฐกิจ และนับว่าใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงเป็นอย่างมาก 

อันเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวต้ังเป็นอย่างมาก 

เพราะไม่ว่าผู้เสยีภาษีจะมีรายได้สงูหรือมีรายได้น้อยกส็ามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เท่ากัน 

รับประโยชน์ทางภาษีไปเทา่ ๆ กนั  

 

4. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาการหนีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการจัดสรา้ง

และการใหเ้ช่าบูชา (ซ้ือขาย) วตัถุมงคล  

   จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการจัดสร้างวัตถุมงคล กลุ่มผู้ผลิต ผู้สร้าง หากอยู่ในเกณฑ์ 

ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กมี็หน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในทาง

ปฏบัิติส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑท์ี่ไม่ต้องเสยี ส่วนในขั้นตอนการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลน้ัน 

จะเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาโดยตรง ซ่ึงอยู่ในบังคับให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แต่เน่ืองจากไม่ได้มีกฎหมายที่มาดูแลเร่ืองการจัดเกบ็โดยเฉพาะ จึงพบว่าในปัจจุบันหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็ภาษีของรัฐจึงไม่สามารถจะเข้ามาตรวจสอบและจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ดังกล่าวได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่วัดเป็นผู้จัดสร้างและเป็นผู้ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

เงินได้จากการให้เช่าบูชา (ขาย) วัตถุมงคลของวัดจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เพราะวัด 

ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามค านิยามในมาตรา 39 แห่งประมวล

รัษฎากร วัดจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากช่องว่างทางกฎหมายภาษีดังกล่าว 

ท าให้นายทุน หรือนักธุรกจิทั้งหลาย ที่ต้องการหารายได้และก าไรจากการจัดสร้างและการเช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคล อาศัยช่องว่างทางกฎหมายภาษีดังกล่าวเพ่ือหนีภาษี เพราะไม่มีข้อบังคับ

หรือมาตรการทางกฎหมายใดมาควบคุมดูแลให้ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดของรั ฐเสียก่อน 

ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสจึงสามารถด าเนินการจัดสร้างและให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลได้

อย่างอสิระ ซ่ึงในปัจจุบันน้ียังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐที่จะเข้ามาควบคุมการจัดสร้างและการให้เช่า

บูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล เป็นการเฉพาะ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็ภาษีไม่มี

ฐานข้อมูลเพ่ือสามารถติดตามจัดเกบ็ภาษีได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  และเมื่อการหนีภาษีเกิดข้ึน กเ็ป็นปัญหากับรัฐในการที่จะต้องจ้างผู้เช่ียวชาญหรือ

นักวิชาการมาเป็นที่ปรึกษาในการตรากฎหมายภาษีข้ึนมาใหม่อีกช้ัน เพ่ือปิดช่องโหว่ของกฎหมาย 

หรือออกมาตรการก าหนดโทษแก่ผู้เสียภาษีที่หนีภาษี เป็นเหตุให้รัฐมีต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็

ภาษีเพ่ิมมากขึ้น สญูเสยีทั้งรายได้และเวลาในการจัดเกบ็ภาษี 

  กรณีตามบทวิเคราะห์ของผู้วิจัยข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ รอดจันทร์ 

ได้ให้ความเหน็สนับสนุนไว้เช่นกันว่า “กฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นเร่ืองยุ่งยากส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีในการบริหาร

จัดเกบ็ภาษี และเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายที่ซับซ้อนมาก
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ขึ้ นกว่าปกติ” (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555: 36) ซ่ึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับอาจารย์ 

ปรีดา นาคเนาวทิม ที่ให้ความเห็นว่า“ภาษีที่ดี เม่ือท าการจัดเก็บแล้วจะต้องไม่มีผลท าให้

ประชาชนผู้เสียภาษีเกิดความท้อใจในการประกอบอาชีพ คือ ไม่อยากท างาน หรือท างานน้อยลง 

หรือท าให้บรรดาธุรกิจต่าง ๆ หมดความต้องการที่จะลงทุน เพราะเกรงว่าผลก าไรที่ได้รับ 

ภายหลังจากหักภาษีแล้วจะไม่คุ้มกบัการเสี่ยงในการลงทุน” (ปรีดา นาคเนาวทมิ, 2531: 24) 

 นอกจากปัญหาการหนีภาษีแล้ว ผู้วิจัยยังพบปัญหาในการค านวณเงินได้จากการ

จัดสร้างและการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล เน่ืองจากเร่ืองการก าหนดราคาวัตถุมงคลในปัจจุบัน 

ไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดเข้ามาก าหนดหรือควบคุมราคา ซ่ึงในการก าหนดราคาจะเป็นการ

ก าหนดจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญในวงการวัตถุมงคล ประกอบกับกระแสความนิยมจาก

ผู้บริโภค ท าให้ราคาวัตถุมงคลมีความผันผวนไม่หยุดน่ิง หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถค านวณ

เงินได้ที่แท้จริงจากการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลได้ 

 และนอกเหนือจากปัญหาการหนีภาษีและปัญหาในการค านวณเงินได้จากการจัดสร้าง

และการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลที่ผู้วิจัยพบ การก าหนดเร่ืองค่าลดหย่อน เช่น การได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ และการก าหนดให้สามารถน าเงินได้ดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา  

ก่อนการค านวณภาษีได้น้ัน กยั็งเป็นอีกหน่ึงช่องว่างทางกฎหมายภาษีที่จะน าไปสู่การเกิดปัญหา

การหนีภาษีได้อกีด้วย เพราะการก าหนดให้เงินได้แต่ละประเภทมีอัตราร้อยละในการหักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาที่แตกต่างกัน ยังเป็นช่องทางในการไปบิดเบือนแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิของผู้เสยีภาษีน่ันเอง 

 

5. บทสรุป 

จากการศึกษาตามหัวข้อวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหาการหนีภาษีที่มีเงินได้จากการ

จัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล และปัญหาในการค านวณเงินได้จากการจัดสร้าง

และการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย 

ไม่มีความชัดเจนในการก าหนดแนวทางการจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่า

บูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ซ่ึงปัญหาที่พบในการวิจัย มีทั้งปัญหาในเร่ือง โครงสร้างภาษี  

การจัดเกบ็ภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการได้รับประโยชน์ทางภาษีไม่ว่าจะเป็นการได้รับ

ยกเว้นภาษี หรือแม้แต่การที่สามารถน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนมาหักเป็นการเหมาได้ในส่วนของ

การศึกษาหลักกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ กพ็บว่าในต่างประเทศไม่ได้มีการก าหนดแนวทาง 

การจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลไว้โดยเฉพาะ

เช่นเดียวกนักบัประเทศไทย หากมีการซ้ือขายวัตถุมงคล การจัดเกบ็ภาษีจะเป็นไปในลักษณะการ

ซ้ือขายทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป และจากการศึกษายังพบอีกว่าทั้งในประเทศญ่ีปุ่น 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ได้มีการวางหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทางภาษี 

อนัได้แก่ การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไว้คล้ายคลึงกบัประเทศไทย  

การจัดเกบ็ภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลตาม

กฎหมายภาษีของประเทศไทยน้ัน ปัญหาใหญ่ที่พบคือ ผู้ที่มีเงินได้จากกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ยอม

น าเงินได้มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ท าให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนน้ี หรือหากเป็นกรณี 

ผู้ที่มีเงินได้จากกิจกรรมดังกล่าวได้น าเงินได้มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ แต่บุคคลน้ัน 

ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลมาเพ่ือบูชา แล้วต่อมาได้น าวัตถุมงคลดังกล่าวออกให้เช่า (ขาย) ต่อไปอีก  

ในกรณีเช่นน้ี แม้ว่าการน าวัตถุมงคลออกให้เช่า (ขาย) ต่อดังกล่าว จะเกิดเป็นเงินได้พึงประเมิน 

แต่กถ็ือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้า

หรือหาก าไร จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (9) แห่งประมวลรัษฎากร 

บุคคลน้ันจึงไม่ต้องน าเงินได้น้ันมาเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เน่ืองจากเป็นการขายสินค้าที่มิได้กระท าเพ่ือหาผลก าไรหรือท าเป็นปกติธุระ ไม่เป็นการประกอบ 

กิจการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 77/1 (5) แห่งประมวล

รัษฎากรจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่อย่างใด 

และในส่วนของผู้ที่มีเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ซ่ึงแม้ว่าจะไม่ได้

ประกอบกจิการในลักษณะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ไม่ได้ประกอบเป็นสัมมาอาชีพ 

แต่มีรายได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลเป็นนิจ ซ่ึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา จากการศึกษากยั็งพบปัญหาในการจัดเกบ็ภาษีในส่วนน้ี กล่าวคือ เมื่อมีการน าเงินได้

ดังกล่าวมาเสียภาษี แต่ในมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 

ได้วางหลักก าหนดในเร่ืองการหักค่าใช้จ่ายไว้ว่า เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ อันเป็นเงินได้

ประเภทที่ 8 ที่ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิต สามารถน ามาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก่อนการค านวณภาษีได้ 

ร้อยละ 80 ของเงินได้ ซ่ึงเงินได้ที่ได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลน้ัน 

นับเป็นเงินได้จากการธุรกจิ การพาณิชย์ อนัเป็นเงินได้ประเภทที่ 8  

อน่ึง ในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาน้ัน การที่กฎหมายภาษีก าหนดให้เงินได้ 

แต่ละประเภทมีอัตราร้อยละในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาที่แตกต่างกันน้ัน แม้ว่าวิธีการน้ีจะ

สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม เน่ืองจากการที่ก  าหนดให้เงินได้หลาย ๆ ประเภท สามารถ

น ามาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ ย่อมเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีที่มีเงินได้ต่างกัน แต่วิธีการหัก

ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาน้ีอาจเป็นช่องทางในการไปบิดเบือนแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของผู้เสียภาษี รวมไปถึงเป็นช่องทางให้ผู้เสียภาษีหนีภาษีด้วย กล่าวคือ หากผู้เสียภาษี 

มีเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถน ามาหักค่าใช้จ่ายได้ อาจจะเลือกวิธีหนีภาษีเพ่ือให้มีเงินได้คงเหลือ 

ในจ านวนที่มาก แต่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเองจะพบว่าการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาโดยที่
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สามารถน าค่าใช้จ่ายมาหักค่าใช้จ่ายได้เกือบทุกประเภทน้ัน ถือว่ามีความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษีมากกว่ากรณีที่จะไปก าหนดให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาหักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะบางอย่าง  

 จากที่กล่าวไปทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการให้มี 

การจัดเกบ็ภาษีจากเงินได้ที่ได้จากการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล เป็นการเฉพาะ ซ่ึงผู้วิจัยจะ

เสนอแนะแนวทางให้มีการปรับปรุง เพ่ิมเติมข้อกฎหมายภาษีของประเทศไทยให้มีการจัดเกบ็  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

  

6. ขอ้เสนอแนะ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักความ

เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี (Equity of Taxation) และหลักความมีประสิทธิภาพ หรือหลักความ

เป็นกลางในการจัดเก็บภาษี (Efficiency of Taxation) ประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ปัญหาการหนีภาษีที่มีเงินได้จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) 

วัตถุมงคลโดยให้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมายภาษี ในส่วนของฐานที่จะน ามาคิดค านวณ 

อัตราภาษีที่จะต้องเสีย ก าหนดเวลาในการเสียภาษี และวิธีการช าระภาษี รวมไปถึงการบังคับใช้

กฎหมายให้มีความง่ายไม่ซับซ้อนและมีความแน่นอนชัดเจน นอกจากน้ัน ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมให้มีการควบคุมทางทะเบียนไปพร้อมการเสียภาษีด้วย  

ในส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้

จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลน้ัน ผู้วิจัยเสนอแนะวิธีการจัดเกบ็โดยเทียบเคียงจาก 

วิธกีารจัดเกบ็ภาษีเงินได้โดยวิธหัีก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากร และก าหนดให้มี

การจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมโอนกรรมสทิธิ์ในวัตถุมงคลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

1) วิธกีารช าระภาษีอากร  

ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคลโดยวิธหัีก ณ ที่จ่าย 

การหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

วิธีหน่ึงของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้บางกรณีท าหน้าที่ค านวณหักเงิน 

ซ่ึงตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด แล้วน าเงินน้ัน 

ส่งแก่รัฐบาล เงินที่ได้หักและน าส่งดังกล่าว ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงิน 

เมื่อถึงก าหนดเวลาย่ืนรายการเสียภาษี ถ้ากรณีใดไม่มีกฎหมายก าหนดให้หักภาษี ผู้จ่ายเงินได้ 

กไ็ม่ต้องหักภาษีแต่อย่างใด (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557: 66) 

 จากการศึกษา พบว่า การจัดเกบ็ภาษีโดยวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการจัดเกบ็

ภาษีในทันททีี่ผู้จ่ายเงินได้ท าการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินได้ โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ 

มีหน้าที่ ต้องท าการหักภาษี ณ ที่ จ่ายเอาไว้ แล้วน าเงินภาษีที่ หักไว้ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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ของกรมสรรพากรต่อไป โดยที่ผู้รับเงินได้จะไม่ได้รับเงินในส่วนที่เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ันไป 

ซ่ึงการจัดเก็บภาษีอากรวิธีน้ี จะสามารถท าให้เกบ็ภาษีได้อย่างสม ่าเสมอ เต็มเม็ดเต็มหน่วย  

เน่ืองจากเป็นการเกบ็ภาษีในขณะที่มีเงินได้เกิดข้ึน โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องรับภาระหนักเม่ือถึง

ก าหนดเวลาที่จะต้องย่ืนแบบแสดงรายการ อีกทั้งยังช่วยในการลดปัญหาการหลีกเล่ียงหรือ 

หนีภาษีให้ลดน้อยลงได้ 

 รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการ 

ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ตามโครงสร้างของภาษีอากรในข้ออื่น ๆ มีดังต่อไปนี้  

 2) หน่วยภาษี (Tax unit)   

 คือ ผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้เสียภาษี ในที่น้ี คือ บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการ 

ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

 ในส่วนของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม 

คณะบุคคลซ่ึงจ่ายเงินเพ่ือเช่าบูชา (ซ้ือ) วัตถุมงคลไป กล่าวคือ ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้จะเป็นใคร  

กมี็หน้าที่จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ 

ส่วนผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคลใด ๆ กต็ามที่มีเงินได้ ซ่ึงได้แก่ ผู้ให้เช่าบูชา 

(ขาย) วัตถุมงคล 

 3) ฐานภาษี (Tax base)   

 จะจัดเกบ็ภาษีจากเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลเป็นการเฉพาะ 

 4) อตัราภาษี (Tax Rate)   

 ก าหนดขึ้ นเพ่ือให้ทราบว่าจะจัดเก็บภาษีในอัตราเท่าใด ในการน้ีได้ก าหนดเป็น 

อัตราการหักภาษี ณ ที่ จ่าย โดยเป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่ จ่าย ซ่ึงกค็ือ ผู้จ่ายเงิน 

เพ่ือเช่าบูชา (ซ้ือ) วัตถุมงคล มีหน้าที่จะต้องหักภาษีจากเงินที่จ่ายร้อยละ 1 ของยอดเงินได้ 

พึงประเมินที่จ่าย ทั้งน้ี “ยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย” หมายถึง ราคาซ้ือขายที่ถูกก าหนดให้เป็น

ราคาประเมินกลาง ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม และผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ต้องน าส่งเงินภาษีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะ 

จดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมโอนกรรมสทิธิ์ในวัตถุมงคล  
 

ตารางที ่2 ตารางวิธกีารค านวณภาษีจากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ด้วยวิธหัีกภาษี ณ ที่จ่าย 

 

ล าดบัทีม่าของเงินได ้ วิธีการค านวณเงินได ้

1. ยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย (ราคาที่เช่าบูชา) 

ที่ก  าหนดให้เป็นราคาประเมินกลาง 
ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,000 บาท 

2. อตัราภาษี (ร้อยละ)   ร้อยละ 1 

3. หักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่มีการจดทะเบียน 
15,000 x 1 = 150 บาท 

         100 

435



 5) วิธกีารขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร  

 กล่าวคือ หากมีปัญหาภาษีในเร่ืองของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคล เกดิขึ้น การหาข้อยุติให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร  

 6) การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร   

 เพ่ือการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกเหนือจากหลักการที่ 

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ใช้วิธีจัดเกบ็ภาษีเงินได้ที่ได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล โดยวิธีหัก

ภาษี ณ ที่ จ่าย และก าหนดให้มีการควบคุมทางทะเบียน เพ่ือแก้ไขปัญหาการหนีภาษีแล้ว 

ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้เพ่ิมบทลงโทษผู้ที่หนีภาษีเงินได้ที่ได้จากการให้เช่าบูชา 

(ซ้ือขาย) วัตถุมงคล โดยจะใช้วิธีปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรในบาง

มาตรา 

 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในส่วนน้ียังสอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการ

จัดเกบ็ภาษี (Efficiency In Tax Administration And Compliance) ได้อีกทางหน่ึงด้วย เพราะ

การด าเนินการจัดเกบ็ภาษีเงินได้โดยวิธีน้ีจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของรัฐบาล 

และค่าใช้จ่ายในการปฏบัิติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีมีลักษณะต ่าที่สุด เพราะมีการก าหนดให้

กฎหมายภาษีและระเบียบทางภาษีไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษี ฐานภาษี หน่วยภาษี วิธีการจัดเกบ็ภาษี 

มีความง่ายไม่ซับซ้อนในการปฏบัิติตาม ต่อทั้งด้านผู้จัดเกบ็ภาษีและผู้จ่ายภาษี อีกทั้งยังสามารถ

ลดแรงจูงใจในการหนีภาษีได้อีกทางหน่ึงด้วย ทั้งน้ี ผู้วิจัยจะได้ให้เหตุผลสนับสนุนหลักการตาม

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้

จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

 ตามที่กล่าวมาแล้วว่าผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ที่มีเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลโดยวิธหัีก ณ ที่จ่าย เน่ืองจากเป็นวิธีการเสียภาษี

ที่ ไ ม่ ยุ่ งยาก สามารถ จัดเก็บไ ด้ขณะที่ ผู้ มีหน้ าที่ เ สียภา ษี มี เ งินไ ด้พ ร้อมที่ จะ เสียภา ษี  

การจัดเก็บสามารถเก็บได้ในคร้ังเดียว โดยไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวน้ีไป รวมค านวณภาษี 

ตอนสิ้นปีอกี อกีทั้งอตัราที่จัดเกบ็ยังเป็นอัตราที่ต ่าเพียงร้อยละ 1 เพ่ือลดแรงจูงใจในการหนีภาษี

ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย)วั ตถุมงคล วิธีการค านวณภาษีกไ็ม่ยุ่งยากซับซ้อน

เพราะไม่ต้องมาพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายจากการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคลจะสามารถน ามาหัก

เป็นการเหมาได้หรือไม่ 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาการหนีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการ 

ให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล 

  จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่า หากต้องการแก้ปัญหาในส่วนน้ี จะต้องมีการควบคุม 

การจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 

ซ่ึงการควบคุมน้ันอาจจะเป็นการควบคุมการขออนุญาตทั้งในขั้นตอนของการจัดสร้างและ  
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การให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย) วัตถุมงคล ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็น 

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบวัตถุมงคลที่ขออนุญาตจัดสร้าง จ านวนที่จัดสร้าง สถานที่จัดสร้าง 

ราคาที่จะท าการเช่าบูชา (ซ้ือขาย) ช่ือผู้จัดสร้าง ผู้น าออกให้เช่าบูชา เป็นต้น ซ่ึงหากต้องการ 

ควบคุมการขออนุญาตทั้งในขั้นตอนของการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซ้ือขาย)  วัตถุมงคล

ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ในทางปฏบัิติอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายภาษี และกฎหมายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซ่ึงอาจจะต้องใช้

งบประมาณของรัฐในจ านวนมหาศาล จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านมาด าเนินการ และอาจจะใช้ระยะเวลานานจนไม่ทนัต่อการแก้ปัญหาที่มีอยู่ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ 

เพียงในส่วนของการก าหนดให้มีการควบคุมทางทะเบียนในขณะที่ มีการซ้ือขายวัตถุมงคล 

เพราะสามารถด าเนินการได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐในจ านวนมาก ไม่จ าเป็น  

จะต้องใช้ความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาด าเนินการเพราะเลือกใช้หน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และใช้ระยะเวลานานไม่นาน 

กส็ามารถด าเนินการได้ ทั้งน้ี การก าหนดให้มีการควบคุมทางทะเบียนในขณะที่มีการซ้ือขาย 

วัตถุมงคล มีหลักการส าคัญเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง ยืนยันกรรมสิทธิ์ ในวัตถุมงคล 

ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถจะตรวจสอบได้ถึงที่มาและการเปล่ียนมือของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ในวัตถุมงคลน้ัน ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีที่จะสามารถตรวจสอบ 

การเสยีภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนได้โดยง่าย 

 รูปที ่1 ตัวอย่าง สมุดทะเบียนวัตถุมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการจดทะเบียน 
  เลขทะเบียน  x-xx-xx-xxxxx         

วันจดทะเบียน 1 ธันวาคม 2559 
ชื่อวัตถุมงคล สมเด็จหลังยันต์ 5 
รายละเอียด  ปีที่สร้าง พ.ศ. 2528 
พระเกจิ  หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ จังหวัดระยอง 

 ประเภท  พระผง (เนื้อวัสดุ ผง)  
ต าหน ิ  ขอบบนขวาด้านหน้ากระเทาะ 
ราคาประเมิน 50,000 บาท  

 

 

                                                                         เครื่องหมาย หน่วยงานราชการ 

 

สมุดทะเบียนวัตถุมงคล 

รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ 

วันที่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
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รายละเอียดตามที่ก  าหนดไว้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผู้วิจัยจะขอ 

ให้ค าอธบิายในส่วนของเลขทะเบียน ดังน้ี เลขทะเบียน  x - xx - xx – xxxxx 

x (หลักแรก) หมายถึง ชนิดของวัตถุมงคล ได้แก่  

1) วัตถุมงคลที่เป็นพระเคร่ือง หรือพระผง 

2) วัตถุมงคลที่เป็นเหรียญโลหะ 

3) วัตถุมงคลที่เป็นรูปหล่อ หรือรูปลอย 

4) วัตถุมงคลที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง 

5) วัตถุมงคลชนิดอื่น ๆ 

xx (2 หลักที่สอง) หมายถึง รหัสก าหนดช่ือภาคของประเทศไทยโดยแบ่งตามระบบ 

การปกครอง (ภาค 1-10)  

xx (2 หลักต่อมา) หมายถึง รหัสก าหนดช่ือจังหวัดของประเทศไทยโดยแบ่งตาม

ระบบการปกครอง (จ านวน 77 จังหวัด)  

xxxxxx (6 หลักต่อมา) หมายถึง ล าดับที่จดทะเบียนไว้กบัส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ทั้งน้ี ในส่วนของข้อมูลในการจดทะเบียน อาจจะต้องมีการก าหนดวิธีการทางกฎหมาย

เพ่ิมเติมและบังคับใช้กับผู้ที่มีวัตถุมงคลให้มีหน้าที่ต้องน าวัตถุมงคลที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ไปจดทะเบียนเป็นข้อมูลไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส าหรับพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 

และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส าหรับพ้ืนที่ต่างจังหวัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้กับ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยข้อมูลในการจดทะเบียนให้ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบจากข้อมูลทางวิชาการของกรมศิลปากร  

วิธกีารดังกล่าวน้ี จะช่วยให้การด าเนินการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

มีความสะดวกรวดเร็วขึ้ น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในวัตถุมงคลที่จะทราบได้ 

ถึงรายละเอียดของวัตถุมงคลของตน เช่น การรับรองว่าเป็นวัตถุมงคลช้ินน้ีมีความแท้ได้รับการ

ยอมรับจากวงการพระเคร่ืองและพระบูชา สามารถทราบได้ถึงที่มาของวัตถุมงคลช้ินน้ี อาจรวม 

ไปถึงการทราบระยะเวลาความเก่าแก่ของวัตถุมงคลซ่ึงผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 

และที่ส าคัญคือ การที่จะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวน้ีไปเป็นพยานหลักฐานหากเกิดข้อพิพาท

เกี่ยวกบัความเป็นเจ้าของในวัตถุมงคลช้ินน้ีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ครอบครอง 

ล าดับที ่    1     วันที่ครอบครอง     1 ธ.ค. 2559 
ชื่อ-สกุล     นายบุญมา มีพระดี    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-9876-54321-00-1 
      /เลขหนังสือเดินทาง     -- 
วันเดือนปีเกิด     14 ต.ค. 2527   สัญชาติ     ไทย 
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8 ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้ครอบครอง  ลงช่ือ........................................นายทะเบียน 
        (                                      )                        (                                       ) 
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บรรณานุกรม 

รายการเสียภาษี 
วันเดือนปี รายการทางทะเบียน รายการเสียภาษี นายทะเบียน 
10 ม.ค.2560 

 
 
 
 

โอนทางทะเบียน  
เลขทีใ่บก ากับภาษหีัก ณ ที่จ่าย  
XX-XXX-XX 
 
 
 
 
 

ค่าภาษีร้อยละ 1  
คิดเป็นค่าภาษีที่ต้อง
ช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
500 บาท 

ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียน 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ครอบครอง 

ล าดับที ่    2    วันที่ครอบครอง     10 ม.ค. 2560 
ชื่อ-สกุล     นายบูชา  รู้หน้าที่   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-9888-88888-00-8 
     /เลขหนังสือเดินทาง     -- 
วันเดือนปีเกิด     14 ก.พ.2530  สัญชาต ิ    ไทย 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1234  ถ.รามค าแหง  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
       ลงช่ือ.......................................ผู้ครอบครอง              ลงช่ือ........................................นายทะเบียน 
                (                                      )                           (                                        ) 

 
      
 
 
    (                                       ) 

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

วันเดือนปี รายการบันทึก นายทะเบียน 

15 ธ.ค. 2559 

 
 
 
 

คัดคู่มอืทะเบียนวัตถุมงคลใหม่ (กรณีสูญหาย) ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียน 
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