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บทคัดย่อ 
พระเคร่ืองและวัตถุมงคล เป็นส่วนหนึ่งในความเชื่อของพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยพระ

เคร่ืองถูกสร้างขึ้นคร้ังแรก เพื่อแจกจ าหน่ายเป็นที่ระลึกและสื่อถึงพุทธศาสนา ทั้งนี้คติในการสร้างพระ
เคร่ืองของไทยในสมัยโบราณน้ัน ถือว่าพระเคร่ืองเป็นของที่ควรเคารพแบบอนุสาวรีย์ สร้างบรรจุไว้ตามกรุ
เจดีย์ เพื่อหวังที่จะเป็นอานิสงส์ให้ผู้สร้างรุ่งเรืองในชาติหน้า และจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป ความหมายของพระเคร่ืองและวัตถุมงคลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ให้ค านิยามค าว่า “พระเคร่ือง” ไว้ว่า พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่นับถือว่าเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกัน
อันตราย (ย่อมาจากค า พระเคร่ืองราง) และค าว่า “วัตถุมงคล” หมายถึง เคร่ืองรางของขลังที่เชื่อว่าจะน า
ความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้หรือป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เช่น ตะกรุด ผ้าประเจียด 

ปัจจุบันการสะสมพระเคร่ืองและวัตถุมงคลได้รับการยอมรับในเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย
อย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มคนที่สะสมพระเคร่ืองจะเรียกตัวเองว่า “ผู้นิยมพระเคร่ือง” “นักเล่นพระ”หรือ
“นักเลงพระ” ซึ่งกลุ่มผู้นิยมพระเคร่ืองนี้จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับใน
สังคมวงการพระเคร่ืองยกย่องให้เป็น “เซียนพระ” เมื่อความนิยมในการสะสมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล
ขยายตัวมากขึ้น ท าให้การเกิดการแลกเปลี่ยนพระเคร่ืองระหว่างบุคคลโดยไม่คิดมูลค่า ต่อมาเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นการแลกเปลี่ยนด้วยเงิน โดยใช้ค าว่า“เช่า”หรือ“เช่าบูชา” แทนค าว่า “ซื้อ-ขาย” ดังนั้นเมื่อมีเงินเข้ามาเป็น
ปัจจัยในการแลกเปลี่ยนจึงเกิดเป็นการท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคลขึ้น หากพิจารณาสถานะพระ
เคร่ืองและวัตถุมงคลในปัจจุบัน ได้กลายเป็นสินค้าและเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูง จากเดิมพระ
เคร่ืองและวัตถุมงคลมีคุณค่าทางด้านความศรัทธาที่ไม่สามารถตีราคาเป็นจ านวนเงินได้ จนกระทั่งวงการ
พระเคร่ืองได้พัฒนากลายเป็น “ธุรกิจพระเคร่ือง” และได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
ระบุว่า มูลค่าของธุรกิจพระเคร่ืองขยายตัวต่อเนื่องจากในปี  พ.ศ. 2546 ที่มีมูลค่าสูงเกือบ 10,000 ล้านบาทมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ที่มีมูลค่าสูง 20,000 ล้านบาทและได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 

                                                           
*นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2550 ท าให้ธุรกิจพระเคร่ืองมีมูลค่าสูงถึง 40,000ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะทรงตัวในปี พ.ศ. 2551 โดยมี
มูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท1 

เมื่อพิจารณาการช าระภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร จะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการจ าหน่าย
พระเคร่ืองและวัตถุมงคล ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อไม่มีกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้แต่อย่างใด จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรายได้จากการท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุ
มงคล เป็นเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษี ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
และเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ตามมาตรา 40(8) เพราะเป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ อย่าง
หนึ่ง  โดยการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและ
สมควร โดยน ามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้โดยอนุโลม หรือจะขอหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 80 ก็ได้ ซึ่งแนวความคิดการจัดเก็บภาษีจากการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
พระเคร่ืองและวัตถุมงคลมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เน่ืองจากการท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคลมี
ลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ 

หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี อดัม สมิธ (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ชาวอังกฤษ ซึ่ง
ถือเป็นบิดาแหง่การภาษีอากรได้กล่าวไว้ว่า หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 
4 ประการ หลักความเป็นธรรม (Equity) หลักความเป็นธรรมในการเสียภาษี หมายถึง บุคคลสมควรเสียภาษี
ตามความต้องการของรัฐ  ตามระดับความสามารถในการเสียภาษีหรือระดับฐานอ่ืน หลักความเป็นธรรมใน
การเสียภาษีนี้จะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเภท2 คือหลักความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) 
หมายถึง การเสียภาษีที่เท่ากันส าหรับบุคคลที่อยู่ในภาวะแวดล้อมเหมือนกัน ภาวะแวดล้อมนี้จะอยู่ในภาวะ
ประเภทใดก็แล้วแต่จะก าหนด เช่น หากใช้ “ เงินได้” เป็นดัชนีในการวัดบุคคลที่มีเงินได้ที่เท่ากันย่อมต้อง
เสียภาษีเท่ากัน และหลักความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) หมายถึง การเสียภาษีในระดับที่ต่างกัน
ส าหรับบุคคลธรรมดาที่อยู่ในฐานภาวะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงข้ามหลักความเป็นธรรมในแนวนอน เช่น 
บุคคลที่มีเงินได้ในระดับที่ต่างกันควรจะต้องเสียภาษีต่างกันด้วย หลักการต่อมาคือหลักความแน่นอน 
(Certainty) หมายถึงว่า ภาษีที่เรียกเก็บควรมีลักษณะที่แน่นอน หลักเกณฑ์ก็ดี วิธีการช าระภาษีก็ดี ควรชัด
แจ้งแก่ผู้เสียภาษี หลักการต่อมาคือหลักความสะดวก(Convenience) หมายถึง ภาษีอากรทุกประเภทควรเรียก
เก็บตามเวลาหรือตามวิธีสะดวกที่สุดแก่ผู้ต้องเสียภาษี กล่าวคือ เมื่อประชากรมีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร
ให้แก่รัฐแล้ว ก็ควรได้รับความสะดวกในการไปติดต่อช าระภาษี เช่น ควรก าหนดระยะเวลาช าระภาษีให้
เหมาะสม โดยวางวิธีการจัดเก็บให้ง่ายต่อการช าระและก าหนดสถานที่  ที่ต้องเสียภาษีไว้ให้สะดวกแก่การ

                                                           

  1บริษทั ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด.“ธุรกิจพระเครื่องป’ี51 : มูลค่าเกอืบ 20,000 ล้านบาท” เมื่อวันที ่19 มกราคม 
2548. 
  2ความรู้ทางการคลัง,หน้า 128, อรัญ ธรรมโน, 2518, กรุงเทพฯ,บพิธ. 
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สัญจรไปมา ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเร่ืองการเสียภาษีตามสมควร และหลักการสุดท้าย คือ หลัก
ความประหยัด (Economy) หมายถึง การบริหารการจัดเก็บภาษีควรจะให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งผู้จัดเก็บภาษีและผู้
เสียภาษีน้อยที่สุด แต่ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บควรจะต่ า และ
การจัดเก็บภาษีควรจะมีผลกระทบกระเทือนการท างานเอกชนน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนท้อถอยในการ
ท างาน 

หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  หมายถึง การจัดเก็บภาษีอากรให้ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยหรือไม่มีการร่ัวไหล โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โครงสร้างภาษีอากรจึงถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจาก
โครงสร้างภาษีอากรเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยในแง่ความสะดวก  และเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติทั้งผู้จัดเก็บและผู้เสีย
ภาษีและก่อให้เกิดความเป็นธรรม เมื่อภาษีอากรมีโครงสร้างที่ดีโดยเฉพาะการลดความซ้ าซ้อนของการ
จัดเก็บ อันจะมีผลให้ภาระภาษีเหมาะสมอยู่ในวิสัยที่ผู้เสียภาษีรับได้และส่งผลขั้นสุดท้าย คือลดการหลบ
เลี่ยงภาษีให้น้อยลง ทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอีกด้วย การที่จะให้ประชาชนมีความ
ส านึกในหน้าที่การเสียภาษีค่อนข้างสูง ลักษณะของกฎหมายต้องง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้
เสียภาษี 

หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดเก็บภาษีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การคลังสาธารณะ เพื่อจะน ามาซึ่งการหารายได้ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในแห่งรัฐ ผ่านทาง
นโยบายการใช้จ่ายสาธารณะ โดยรัฐบาลจะก าหนดนโยบายภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือเพื่อดึงเงินมาจาก
ประชาชน แล้วน ามาใช้ในการบริหารประเทศด้านต่างๆ ในลักษณะของผลตอบแทนให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมโดยรวม เช่น การให้บริการด้านการศึกษา การป้องกันประเทศ การจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
การช าระหนี้สินของรัฐด้วย เรียกได้ว่าเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการกระจาย
รายได้ครั้งใหม่ให้มีความเสมอภาค สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างคนในสังคม  และเป็น
เคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐ3 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ
ตามที่กฎหมายก าหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจัดเก็บเป็น         รายปี หรือยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีตอนคร่ึงปีจากรายได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีนั้นๆ การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษี
ทางตรง  ซึ่งจัดเก็บจากแหล่งเงินได้พึงประเมินทุกประเภท เว้นแต่จะมีบทก าหนดยกเว้นภาษีเงินได้ไว้
โดยเฉพาะจึงไม่ต้องเสียภาษี  เงินได้ที่ต้องเสียภาษีกฎหมายจ าแนกเป็น 8 ประเภท โดยครอบคลุมเงินได้ทุก
อย่างไม่ว่าเงินได้นั้น จะได้มาโดยน้ าพักน้ าแรงหรือเป็นเงินได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้น้ าพักน้ าแรง และรวมถึง
เงินได้ที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน 
                                                           

  3เกริกเกียรต ิพิพัฒน์เสรีธรรม, การคลงัว่าด้วยการจัดสรรและกระจาย, (2554, กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554). 
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เพื่อให้เข้าใจถึงภาษีอากรจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงโครงสร้างของภาษีอากร โดยโครงสร้าง
ของภาษีอากรน้ันประกอบไปด้วย 6 ข้อหลักดังนี4้ 

(1)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ซึ่งภาษีอากรแต่ละประเภทได้ก าหนดสถานะผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ
วิธีการเสียภาษีแตกต่างกันแล้วแต่กรณี ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้นั้นครอบคลุมผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา 
คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ โดยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจัดเก็บจากผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลทั่วไป 

(2)  ฐานภาษีอากร คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี โดยน าอัตราภาษีไปคูณกับฐาน ภาษี
จะได้จ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

(3)  อัตราภาษี หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บจากฐานภาษีต่างๆ เพื่อน าไปค านวณจ านวนภาษีที่ต้อง
จ่ายภาษี โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อัตราภาษีแบบคงที่เป็นอัตราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราแบบ
ก้าวหน้า และอัตราแบบถดถอย ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้อัตราแบบก้าวหน้า โดยน าเงินได้
ตลอดทั้งปีภาษีหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เหลือเป็นเงินได้สุทธิน าไปเทียบกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 ต่อไป 

(4)  การประเมินภาษีอากร แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ วิธีแรกการประเมินภาษีโดยการประเมิน
ตนเอง ภาษีอากรส่วนใหญ่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรเป็นผู้ด าเนินการประเมินตนเอง  แล้วยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีอากรตามจ านวนที่พึงต้องช าระ ภายในก าหนดเวลาและสถานที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  
วิธีที่สองการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงาน เป็นวิธีที่ก าหนดให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการค านวณภาษีอากรต่อเจ้าพนักงาน แต่ยังไม่ต้องช าระภาษี ณ เวลา
นั้น เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดเสร็จแล้วก็จะท าการประเมินภาษีและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อ
มาช าระภาษีภายในวันและสถานที่ที่ก าหนดไว้ ภาษีที่ประเมินด้วยวิธีนี้ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เป็นต้น วิธีที่สามการประเมินภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายกรณีกฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงิน
ได้เป็นผู้ด าเนินการหักภาษีจากจ านวนเงินที่จ่าย แล้วน าส่งต่อเจ้าพนักงานภายในก าหนด เวลา ภาษีที่ถูกหัก
ไว้นี้ มักถือเป็นเครดิตของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อถึงก าหนดเวลา  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจได้รับเงินคืนถ้าภาษีที่
ถูกหักไว้เกินกว่าจ านวนภาษีที่พึงต้องเสีย  อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบไต่สวนประเมินภาษีอากร
และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร กฎหมายยังก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร หรือผู้ที่กฎหมายก าหนด
ต้องปฏิบัติหน้าที่บางประการ เช่น การจดทะเบียน การมีเลขประจ าตัว การจัดท าบัญชีเอกสารหลักฐาน
บางอย่าง วิธีการที่สี่การช าระภาษีล่วงหน้า คือ การช าระภาษีก่อนถึงก าหนดยื่นรายการ โดยภาษีที่ช าระ
ถือป็นเครดิตภาษีในการช าระภาษีเมื่อถึงก าหนดยื่นรายการ 

                                                           

  4กลุ่มนักวิชาการภาษี, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2560). 
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(5) การอุทธรณ์ภาษีอากร กรณีเกิดปัญหาข้อขัดแย้งพิพาทกันเกี่ ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมาย ระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้จัดเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระ หรือ
อ านาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรต้องการให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่
กฎหมายก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีหาข้อยุติให้ครบถ้วนก่อน มิฉะนั้น
ผู้เสียภาษีอากรอาจเสียสิทธิในการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ 

(6) การบังคับ การใช้กฎหมายภาษีอากรจ าเป็นต้องมีการลงโทษทางอาญา ได้แก่ เบี้ยปรับเงิน
เพิ่มและโทษทางอาญาส าหรับผู้ไม่ช าระภาษีอากร โดยจะต้องรับผิดในจ านวนภาษีอากรที่ไม่ช าระพร้อม
ด้วยเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม ถ้าหากฝ่าฝืนไม่ยอมช าระซึ่งถือเป็นโทษทางแพ่ง นอกจากนี้กฎหมายมักให้
อ านาจเจ้าพนักงานด าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรไปขายทอดตลาด  เพื่อน าเงินไปช าระภาษี
อากรค้างได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล รวมถึงอาจต้องรับโทษทางอาญา เช่น เสียค่าปรับและหรือต้องระวางโทษ
จ าคุก 

โครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วยแหล่งเงินได้พึงประเมิน หมายถึง 
แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งการที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลใด รัฐต้องมีความสัมพันธ์กับบุคลนั้นเป็นประการ
ใดประการหนึ่งตามหลักทั่วไป ประการต่อมาฐานภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง สิ่งที่รองรับ
อัตราภาษี ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี  คือ “เงินได้สุทธิ” ที่ได้มาจากเงินได้พึงประเมิน หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ หักด้วยค่าลดหย่อน ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 

“เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ทุกชนิดที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ที่มีกฎหมาย
ก าหนดยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และยังหมายความรวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่าง
อ่ืนที่ได้รับซึ่งอาจค านวณเป็นเงินได้ 

“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก ได้แก่ จ านวนเงินที่
ผู้มีเงินได้ต้องใช้ไปเพื่อประโยชน์ในการหาเงินได้  ซึ่งมีการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีคือ การหักค่าใช้จ่ายเป็น
การเหมาโดยก าหนดอัตราใช้จ่ายไว้ตายตัวเป็นร้อยละ ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของเงินได้ และการหัก
ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร โดยเป็นการหักค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริง แต่ต้องมีหลักฐานแสดง
ถึงค่าใช้จ่าย ต้องท าบัญชีและมีใบเสร็จรับเงิน 

“ค่าลดหย่อน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นต้นทุนหรือเงินที่ต้องใช้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้ โดย
ค่าลดหย่อนนี้มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของผู้มีเงินได ้

หลักการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวบรรเทาภาระภาษี หมายถึง วิธีการทุกชนิดที่
ท าให้เกิดการลดภาระภาษีเงินได้  หรือหมายถึงการลดลงในภาระภาษีซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ตัวอย่างเช่น การหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนจากก าไรสุทธิทั้งหมด สามารถลดภาษีที่จะต้องจ่ายจากก าไรสุทธิ 
ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจท าการลงทุน ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ และค่าลดหย่อนภาษี
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ส่วนบุคคล ถือว่าเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง และการกระจายรายได้คร้ังใหม่เป็นหนึ่งใน
วัตถุประสงค์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น ถ้าตัวบรรเทาภาระภาษีถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ตัวบรรเทาภาระภาษีนั้นจะกลายเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่5 

ค่าใช้จ่าย คือ รายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายหรือถือว่าได้จ่ายไปตามความจ าเป็นและสมควรเพื่อรายได้
ของผู้มีเงินได้หรือกิจการของผู้มีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายไว้  2 วิธีคือการ
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา วิธีนี้กฎหมายก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่จะหักออกจากเงินได้พึงประเมินไว้เป็น
จ านวนแน่นอนตายตัว คิดเป็นร้อยละของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเช่น ร้อยละ 40, 70, 80 เป็นต้น6 
และการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจ าเป็นและสมควร วิธีนี้เป็นการหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและ
สมควร ตามที่ได้จ่ายไปจริงในการหารายได้ โดยกฎหมายก าหนดเงื่อนไขไว้ว่ารายจ่ายใดหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 
และรายจ่ายใดหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ การที่กฎหมายก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้จากเงินได้
ก่อนที่จะน าไปค านวณภาษี น่าจะมาจากเหตุผลที่ว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้ต้องค านึงถึงความสามารถในการ
เสียภาษีของผู้มีเงินได้ ดังนั้น หากการจัดเก็บภาษีเงินได้โดยไม่อนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายในการหารายได้ออก 
ย่อมไม่สอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษีที่น ามาค านวณในการเสียภาษี  จึงควรให้หักค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ออกไป ท าให้เหลือเป็นเงินได้สุทธิ  การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเป็นการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะน าไปหักออกจากเงินได้เป็นจ านวนที่แน่นอนตายตัว โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของเงิน
ได้แต่ละประเภท โดยไม่ค านึงว่าจะมีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเท่าใด ซึ่งมีข้อดีก็คือ ผู้เสียภาษีไม่ต้องเก็บ
หลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ มาแสดง จึงมีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต่ า 

การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมามีความแตกต่างกันไปในเงินได้แต่ละประเภท เนื่องจากอัตราร้อย
ละที่กฎหมายยอมให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เป็นการเหมา ค านวณมาจากการประมาณการว่าเงินได้ประเภทใดมี
ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวนร้อยละเท่าใด เงินได้พึงประเมินประเภทที่มีค่าใช้จ่ ายที่ก่อให้เกิด
รายได้น้อยกว่า กฎหมายก็จะก าหนดอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเป็นการเหมาน้อยกว่าเงินได้พึง
ประเมินประเภทที่มีค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้มากกว่า แต่ส าหรับเงินได้พึงประเมินบางประเภทกฎหมาย
ไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้
พึงประเมินประเภทต่าง ๆ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 ที่ต้องน ามาค านวณเสียภาษีนั้น ต้องแยกแยะว่า
เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 อนุมาตราใด กรณีของเงินได้ที่มาจากการจ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุ

                                                           

  5จิรศักดิ์  รอดจันทร์, ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2555).  
  6ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย,สาโรช ทองประค า, ค าอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, 
(กรุงเทพมหานคร : 2554). 
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มงคลถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะเป็นเงินได้จาก
การธุรกิจ การพาณิชย์ ซึ่งในมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 ได้วางหลักก าหนดไว้ว่า “การ
ขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออ่ืน (ในมาตรา 8) ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต” สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ได้ในอัตราร้อยละ 80 ของเงินได้ ดังนั้นการจ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคลจึงสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็น
การเหมาได้ในอัตราร้อยละ 80 ของเงินได ้

หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักค่าใช้จ่ายของต่างประเทศ 
(1) สหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีการก าหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการจ าหน่ายพระ

เคร่ืองไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถูกจัดเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐ
ท้องถิ่น การค านวณภาษีคล้ายคลึงกับประเทศไทย คือน าเงินได้ตลอดทั้งปีภาษีหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและหัก
ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล โดยอัตราภาษีขึ้นอยู่กับสถานะแต่ละบุคคลว่า  โสด สมรส หย่าร้าง หรือเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ภาระจึงจะแตกต่างกันตามสถานภาพ ส่วนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การหักค่าใช้จ่ายตามรายการและการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ซึ่งการหักค่าใช้จ่าย
ในกรณีเป็นการเหมา สหรัฐอเมริกาก าหนดเป็นอัตราร้อยละที่แน่นอน โดยก าหนดจากสถานภาพของผู้เสีย
ภาษีโดยไม่ค านึงถึงอาชีพหรือธุรกิจแบบประเทศไทย 

(2) สหราชอาณาจักร ไม่ได้มีการก าหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการจ าหน่าย
พระเคร่ืองไว้โดยเฉพาะ โดยใช้หลักความสามารถในการเสียภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใช้ระบบที่เรียกว่า “จ่ายตามที่คุณได้รับมา” (Pay As You Earn : PAYE) โดยไม่มีก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้เสีย
ภาษี และจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศไทย ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีโดยค านวณจากเงินได้
ทั้งหมดในปีภาษีหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในปีภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ และหักค่าลดหย่อนส่วน
บุคคล เหลือเป็นเงินได้สุทธิและน าไปค านวณภาษี ซึ่งก็คล้ายคลึงกับประเทศไทยเช่นกัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแบ่งออกเป็น  2 ประเภทคือ กรณีลูกจ้างกับผู้จ้างตนเอง และก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายได้  2 แบบ คือ 
การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น และการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาใช้ได้
เฉพาะการจ้างแรงงานเท่านั้น  โดยอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจะถูกก าหนดจากกระทรวงการคลัง มี
กรมสรรพากรท าข้อตกลงกับผู้ประกอบอาชีพในแต่ละกลุ่ม  

(3) ประเทศญ่ีปุ่น ไม่ได้มีการก าหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการจ าหน่ายพระ
เคร่ืองไว้โดยเฉพาะเช่นกัน การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญ่ีปุ่น จัดเก็บจากเงินได้ทั้งปี
ภาษีหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ หักด้วยค่าลดหย่อน และเงินประกันสังคม เหลือเป็นเงินได้สุทธิเพื่อ
น าไปค านวณภาษี ซึ่งก็คล้ายกับประเทศไทยเช่นกัน และจัดเก็บตามหลักความสามารถในการเสียภาษี อัตรา
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การจัดเก็บภาษีเป็นแบบอัตราก้าวหน้าเหมือนประเทศไทย แต่ประเทศญ่ีปุ่นอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 45 ซึ่งสูง
กว่าของประเทศไทย 

ส่วนการหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธุรกิจ เงินได้ถูกจัดเก็บจากการจ้างแรงงานและจากการประกอบ
ธุรกิจหรือการจ้างตนเอง รูปแบบการหักค่าใช้จ่ายมีอยู่ 2 แบบคือ การหักค่าใช้จ่ายตามที่จ าเป็น กับการหัก
ค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงาน  ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงานเท่านั้นที่มีการหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อย
ละ โดยมีการแบ่งช่วงอัตราร้อยละตามระดับของรายได้ที่ไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ที่มีเงินได้สูงจะสามารถหักค่าใช้จ่าย
ได้น้อยกว่าผู้ที่มีเงินได้น้อยและมีเพดานในการหัก 

(4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไม่ได้มีการก าหนดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการ
จ าหน่ายพระเคร่ืองไว้โดยเฉพาะเช่นกัน ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า การ
ค านวณภาษีน าเงินได้ตลอดทั้งปีภาษีหักออกด้วยค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาค เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
น ามาค านวณภาษีต่อไป ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย  

การหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การหักค่าใช้จ่ายจาก
การจ้างแรงงาน และการหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจหรือจ้างตนเอง ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตให้หักได้ โดยต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มี
การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาแบบประเทศไทย เท่ากับก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงได้รูปแบบ
เดียว 

จากการศึกษาพบว่าที่ผู้มีเงินได้การจากการท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล สามารถหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 80 ถือว่าเป็นอัตราที่สูงท าให้เสียภาษีในระดับที่ต่ ากว่าความสามารถ
ในการหารายได้ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดความเลื่อมล้ า และเป็นช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษีไม่
สามารถจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  เนื่องจากในอดีตไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากธุรกรรมนี้มาก่อน 
รวมทั้งกับผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับปัญหาในเร่ืองการแจ้งเงินได้พึงประเมินจาก
การท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล โดยส่วนใหญ่จะไม่แจ้งรายได้ที่แท้จริง และราคาพระเคร่ืองและ
วัตถุมงคลขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายไม่มีราคาตายตัว  จากเงินได้พึงประเมินที่ไม่ทราบจ านวนนี้จึงเป็น
ที่มาของการการหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้และการค านวณภาษีเพื่อหาเงินได้สุทธิ นอกจากนี้การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคล
ทั่วไปที่สะสมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล ต่อมามีการจ าหน่ายออกไปมีก าไรถือว่าเป็นการแสวงหาก าไร เกิด
เป็นเงินได้พึงประเมินจากการจ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการจ าหน่ายพระ
เคร่ืองและวัตถุมงคล ปัญหาคือบุคคลทั่วไปต้องเสียภาษีเงินได้ในกรณีดังกล่าวหรือไม่  ซึ่งกฎหมายได้
ก าหนดให้เงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร 
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ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องน าเงินได้นั้นมาเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะในปัจจุบันพระเครื่องและวัตถุมงคลเป็นของมีค่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาดังกล่าว แม้ว่ารูปแบบการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาท าให้ผู้เสียภาษี  ไม่ต้องมี

เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงมาแสดง ท าให้ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต่ า และมี
ความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บภาษีซึ่งสอดคล้องกับหลักความสะดวกและหลักความมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีก็ตาม แต่ผู้วิจัยเห็นควรให้ยกเลิกการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาที่ก าหนดเป็นอัตราร้อยละ 
โดยให้ใช้การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควรแทน เพราะการหักใช้จ่ายเป็นการเหมาไม่สะท้อน
ความสามารถในการเสียภาษีที่แท้จริงและการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาท าให้หักค่าใช้จ่ายได้เกินความเป็น
จริงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากสภาพการปฏิบัติ  เร่ืองของการจัดเก็บประกอบการ
ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนขาดความรู้ความเข้าใจ จ าต้องมีการปรับตัวและก าหนดรูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสม 
โดยผู้วิจัยขอแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณกีารหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้วิจัยขอแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้คงไว้ในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาและก าหนดให้มีการหักค่าใช้จ่าย

ในลักษณะขั้นบันได ที่เป็นสัดส่วนมาจากมากไปน้อย โดยน ารูปแบบการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาของ
ประเทศญ่ีปุ่น แบ่งช่วงของอัตราร้อยละที่หักได้ตามรายได้ของผู้เสียภาษี ยิ่งผู้เสียภาษีมีรายได้สูง อัตรากา ร
หักค่าใช้จ่ายจะน้อยลงโดยเร่ิมจากการลดอัตราร้อยละก าหนดไว้จากร้อยละ 80 เป็น 60 และค่อยๆ ลดลง
เร่ือยๆ หากเป็นไปได้ควรเหลือร้อยละ 40 ซึ่งจากอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาที่ลดลงย่อมก่อให้เกิด
การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการหักค่าใช้จ่ายและเป็นการบังคับทางอ้อมให้บันทึกค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน 
เพราะหากการหักค่าใช้ตามความเป็นจริงหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ผู้ประกอบการย่อมเลือกการหักค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริง เมื่อผู้มีรายได้สูงหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละที่ต่ ากว่าผู้มีรายได้น้อย  ย่อมสอดคล้องกับ
หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี เพราะผู้มีรายได้สูงไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย
จากการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา 

(2) ผู้วิจัยเห็นควรให้คงไว้ในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา แต่ให้ใช้ส าหรับผู้ประกอบการ
จ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคลที่มีรายได้ปานกลาง รายได้ต่ า หรือผู้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับพระ
เคร่ืองและวัตถุมงคลในลักษณะเป็นรายได้เสริม เนื่องจากผู้เสียภาษีในกลุ่มดังกล่าวอยู่ไม่อยู่ในสถานะทาง
เศรษฐกิจที่จะเก็บหลักฐานการจ่ายเงินและท าบัญชี เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เสียภาษี  จึง
ควรให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเพราะมีต้นทุนในการจัดเก็บที่ต่ า ส่วนผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงให้หัก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเท่านั้น เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเป็นการหักค่าใช้จ่ายที่ท าให้ผู้
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เสียภาษีจ่ายภาษีใกล้เคียงความสามารถในจ่ายมากที่สุด และผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงอยู่ในสถานะทาง
เศรษฐกิจที่สามารถเก็บหลักฐานและท าบัญชีได้ จึงไม่เป็นการท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี  

(3) ผู้วิจัยเห็นควรให้คงไว้ในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไว้เช่นเดิม แต่ควรมีเพดานขั้นต่ าใน
การหักค่าใช้จ่าย เช่น หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 60-80 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยน ารูปแบบอัตราร้อยละการ
หักค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้สูงสุดให้มีเพดานในการหักของประเทศญ่ีปุ่น วิธีนี้จะท าให้ผู้มีรายได้สูงได้รับ
ประโยชน์จากการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาน้อยลง และสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
เนื่องจากการก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละโดยไม่มีเพดานของการหักค่าใช้จ่าย 
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีขัดขวางต่อความก้าวหน้าของภาษี กล่าวคือ ถึงแม้ว่าผู้มีรายได้
สูงและผู้มีรายได้น้อยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละเดียวกัน ผู้มีรายได้สูงจะได้รับ
ประโยชน์ทางภาษีจากการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมามากกว่าผู้เสียภาษีที่มีรายได้น้อย (หรือได้รับการลดลง
ในภารภาษีในสัดส่วนที่สูงกว่า) เพราะว่าผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูงตกอยู่ในอัตราภาษีส่วนเพิ่มที่สูงกว่าขัดกับ
หลักความเป็นธรรมในแนวต้ัง 

จากที่ผู้วิจัยได้เสนอมาดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษีและเป็นกลางที่มีความเหมาะสม 

2. ให้เพิ่มธุรกิจการจ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคล เป็นเงินได้พึงประเมินของมาตรา 40 (8) 
ในประเภทที่ 44 โดยให้ระบุว่า “การท าธุรกรรมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล” และก าหนดอัตราการหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไม่เกินร้อยละ 60 เน่ืองจากการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 80 ผู้วิจัยมอง
ว่าเป็นอัตราที่สูง และการระบุอัตราร้อยละที่ชัดเจนแน่นอนลงไปเป็นกฎหมายเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติตามของ
ผู้เสียภาษี จึงสอดคล้องกับหลักการบริหารการจัดเก็บภาษี เพราะอยู่ในลักษณะที่ต่ าแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

3. การแจ้งรายได้ที่แท้จริงหรือการแจ้งเงินได้พึงประเมิน ในปัจจุบันผู้ประกอบการเมื่อมีการ
จ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคล จะมีใบรับรองหรือการันตีว่าพระเคร่ืองชิ้นนั้นเป็นของแท้ ตามมาตรฐาน
ของวงการพระเคร่ือง โดยลักษณะจะเป็นบัตรคล้ายกับนามบัตรแนบไปกับพระเคร่ืองแต่ละชิ้น ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอให้ผู้ประกอบการควรระบุราคาพระเคร่ืองชิ้นนั้นให้ชั ดเจนลงไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่า
ผู้ประกอบการจ าหน่ายไปในราคาเท่าใด อันเป็นการบังคับให้เก็บเอกสารหลักฐานและท าบัญชีไว้ทั้ง
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่บูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล โดยจะเป็นผลดีทั้งผู้ประกอบการและบุคคล
ทั่วไป ซึ่งเป็นเร่ืองของการบริหารการจัดเก็บในรูปแบบการหักค่าใช้จ่ายตามจ าเป็นและสมควร หรือเป็นการ
หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ โดยต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าพนักงาน แม้เป็นการ
ก่อให้เกิดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายและมีต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บ แต่มีข้อดีคือ ผู้เสียภาษี
สามารถหักค่าใช้จ่ายเท่าจ านวนที่เกิดขึ้นจริง ประเทศที่พัฒนาแล้วมักนิยมใช้วิธีนี้กับเงินได้ทุกประเภท 
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4. ควรยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบที่เป็นลักษณะรายย่อย คือ ผู้ประกอบการที่ไม่มี
ร้านค้าเป็นหลักแหล่ง เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้จะขาดความรู้เร่ืองภาษีอากร จึงยังไม่มีความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบภาษีอากร การที่ภาษีบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมของผู้เสียภาษี  ถือเป็น
การยับยั้งการสร้างรายได้ของผู้เสียภาษี อันเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ภาษีเป็นตัวบิดเบือน
การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและเป็นแรงจูงใจให้ด าเนินกิจกรรมที่
มีความถนัดต่อไป และกลับจะช่วยส่งเสริมให้รัฐมีรายได้เพิ่มจากผู้ประกอบการจ าหน่ายพระเคร่ืองรายย่อย
เมื่อมีความพร้อม 

5. ควรก าหนดต้นทุนการท าธุรกรรมเกี่ยวกับพระเคร่ืองและวัตถุมงคล ที่อนุญาตให้หัก
ค่าใช้จ่ายได้และที่ไม่อนุญาตให้หัก โดยระบุให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งในเร่ืองของต้นทุนพระเคร่ืองและวัตถุมงคลแต่ละองค์ ยังมีปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างรายจ่าย
อันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้ เนื่องจากหากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการ
ลงทุนไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามมิให้หัก โดยอยู่ ภายใต้บังคับมาตรา 
65 ตรี (รายจ่ายต้องห้ามน ามาหักออกจากรายได้ในการค านวณหาก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) 
แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม ทั้งสิ้น ผู้วิจัยขอเสนอให้น ารูปแบบความตกลงเร่ืองการหักค่าใช้จ่ายเป็น
การเหมาของสหราชอาณาจักร ที่ก าหนดให้กรมสรรพากรกับผู้ประกอบการของแต่ละอาชีพท าความตกลง
เกี่ยวกับอัตราการหักค่าใช้จ่ายได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้น ามาประยุกต์กับเร่ืองของรายจ่ายอันมี
ลักษณะเป็นการลงทุนอันเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถหักได้ ให้สามารถท าความตกลงกันและก าหนดให้
รายจ่ายใดมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือเป็นรายจ่ายเพื่อการหารายได้ อันเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เสีย
ภาษีที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง ส่วนในกรณีเกิดการขาดทุนหรือไม่ได้ทุนคืน เพราะพระเคร่ืองและวัตถุมงคลนั้น
จ าหน่ายไม่ได้ เช่น ไม่ใช่ของแท้ ซึ่งบางคร้ังขาดทุนเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยขอเสนอให้กรณีขายขาดทุนเป็น
ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยน ารูปแบบการหักค่าใช้จ่ายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการ
ประกอบธุรกิจหรือการจ้างตนเอง คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายนั้นต้อง
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่อนุญาตส าหรับธุรกิจคือค่าใช้จ่ายที่ ผู้มีเงินได้สามารถเรียกร้องเพื่อหักภาษี
จากรายได้ทางธุรกิจของตนเพื่อลดจ านวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยต้องเก็บเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้องและครบถ้วน
ไว้  เพื่อให้ผู้ประกอบการให้เก็บหลักฐานไว้ขอคืนภาษีหรือขอหักค่าใช้จ่ายในปีภาษีถัดไป อันจะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาบันทึกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

6. ส่วนกรณีของบุคคลทั่วไปที่เป็นนักนิยมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล เมื่อมีรายได้จากการ
จ าหน่ายพระเคร่ืองและวัตถุมงคลที่ตนสะสมไว้ แม้จะเกิดเป็นเงินได้แต่กฎหมายก าหนดให้เงินได้พึง
ประเมินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหาก าไร ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งผู้วิจัยไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากการที่บุคคลใด
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เก็บสะสมพระเครื่องเป็นเวลานาน นอกจากความนับถือศรัทธาแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งก็คือมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จึงไม่
ควรเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น การที่กฎหมายยกเว้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี  
เน่ืองจากเมื่อมีการจ าหน่ายต่อไปย่อมถือเป็นเงินได้อย่างหนึ่ง บุคคลที่ครอบครองย่อมมีหน้าที่เสียภาษีบุคคล
ธรรมดาเช่นกัน และจากการยกเว้นภาษีดังกล่าวหากมีผู้สนใจและทราบว่าการสะสมพระเคร่ืองและวัตถุ
มงคลได้รับยกเว้นภาษีอาจะก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบสะสมของมีค่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอ
เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีพระเครื่องและวัตถุมงคลในลักษณะของสะสม (Collectibles Tax) เช่นเดียวกับของ
เก่าและโบราณวัตถุจากบุคคลทั่วไปที่สะสมพระเคร่ืองและวัตถุมงคล เมื่อมีรายได้จากการจ าหน่ายพระ
เคร่ืองและวัตถุมงคลที่สะสมไว้ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือแสวงหาก าไร 
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