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โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
เรื่อง “การศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดเก็บภาษีอากรประเมิน”
มาตราเนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหง 1. ปญหารูปแบบของกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481
1.1 ประมวลรัษฎากรเปนประมวลกฎหมาย
ที่ตองมีลักษณะเฉพาะของประมวลกฎหมาย
กลาวคือเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดย
นํากฎหมายที่มลี ักษณะใกลเคียงกับหลาย ๆ ฉบับ
มารวมกัน ซึ่งยอมจะนําหลักกฎหมายที่มีลักษณะ
เหมือนกัน และใชบังคับรวมกันมาบัญญัติไว
รวมกัน นอกจากนี้ประมวลรัษฎากรยังประกอบ
ดวยกฎหมายหลายระดับ ทั้งทีเ่ ปนแมบทกฎหมาย
กฎหมายอนุบญ
ั ญัติหรือกฎหมายลูกอีกหลาย
ประเภท เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง คําวินจิ ฉัยภาษีอากร คําสัง่ กรม
สรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติอีกจํานวนมาก
ปญหา หาผูรูผูเขาใจในหลักการบัญญัติ
ประมวลรัษฎากรไดยากและไมรูวิธีการบัญญัติ
กฎหมาย ทําใหประมวลรัษฎากร อานยาก เขาใจ
ยาก

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
1.1 ควรยกรางประมวลรัษฎากรใหม
ทั้งฉบับ โดยคํานึงถึงความเปนกฎหมายทีม่ ี
รูปแบบ ลักษณะเฉพาะของประมวล
กฎหมาย จึงควรมีบทบัญญัติหลักดังตอไปนี้
เทานั้น ไมสามารถนําบทบัญญัติวาดวยการ
บริหารการจัดเก็บเฉพาะในสวนที่เปนวิธีการ
เกี่ยวแกภาษีอากรประเมินมาบัญญัติไวไดเลย
เนื่องจากบทบัญญัติในลักษณะ 1 เปน
บทบัญญัติทั่วไปตองนําไปปรับใชกับภาษี
อากร (ดูตามตารางในหนา ก28)

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
เห็นดวยกับหลักการในการจัด
หมวดหมูเสียใหมเพื่อใหชัดเจนและ
สอดคลองกัน แตการนํามาตราตาง ๆ ไปใส
ไวในหมวดตาง ๆ ตามที่ผูวิจัยเสนอมา ตอง
ไปทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง
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1.2 ความสําคัญของหลักกฎหมายทั่วไป
และหลักกฎหมายพิเศษ ดังนี้
1.2.1 ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมาย
พิเศษ ถาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรมิได
กําหนดไวในเรื่องใด ใหถือปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายทั่วไป เชน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เรือ่ งที่นํามาใชสว น
ใหญเปนเรื่อง สภาพบุคคล นิติกรรมสัญญาตาง
ๆ อายุความ หนี้ สวนประมวลกฎหมายอาญาจะ
นํามาใชในเรื่องบทกําหนดโทษ อายุความ
ดําเนินคดีอาญา
1.2.2 บทบัญญัติในประมวลรัษฎากร
มีทั้งบทบัญญัติที่เปนกฎหมายทั่วไปและทีเ่ ปน
กฎหมายพิเศษ
- บทกฎหมายทัว่ ไป เชน หมวด 1 บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 วิธีการเกี่ยวกับภาษี
ประเมิน หมวด 3 ภาษีเงินได หมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ใน
สวน 1 ขอความทั่วไปและบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การยื่นแบบแสดงรายการ

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

1.2.1 หลักกฎหมายพิเศษและหลักกฎหมาย
ทั่วไป เปนหัวใจสําคัญของบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร จึงควรดํารงหลักกฎหมาย
พิเศษและกฎหมายทัว่ ไปไว และควรมีคูมือ
หรือคําอธิบาย ใหชัดเจนเพื่อใหงายสะดวก
ตอการศึกษาและนําบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากรไปใช

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

เห็นดวยกับการจัดทําคูมอื หรือคําอธิบาย
ใหชัดเจนเพื่อใหเขาใจวาบทบัญญัติใดเปน
บททั่วไปที่ใชไดกับประเภทภาษีไดบาง บท
ใดเปนบทเฉพาะเพื่องายและสะดวกแกการ
ทําความเขาใจ
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- บทกฎหมายพิเศษ แยกเปนหมวดภาษี
- มาตรา 35 ทวิ “ผูใดฝาฝน
มาตรา 12 ทวิ ตองระวางโทษ.....” เงินได หมวด 4 ภาษีมลู คาเพิม่ หมวด 5 ธุรกิจ
เฉพาะ
- มาตรา 36 “ผูใดโดยรูอยู
แลวหรือจงใจไมปฏิบัติตาม
หมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดี.....ที่
ออกตามมาตรา 12 ตรี , มาตรา 19
, มาตรา 23 หรือ มาตรา 32 หรือไม
ยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม ผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษ.....”

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
1. แกไขมาตรา 35 ทวิ มาตรา 36 ตาม
สวน 3 หมวด 2 ลักษณะ 2 บทกําหนด
โทษ กรณีฝาฝนมาตรา 12 , 12 ทวิ, 12 ตรี
ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรงรัดภาษี
อากรคางออกไปบัญญัติใชในหมวด 1
บทบัญญัติทั่วไป (เนื่องจากบทกําหนด
โทษตามสวน 3 หมวด 2 ลักษณะ 2 เปนบท
เฉพาะที่เปนวิธีการเกี่ยวแกภาษีอากร
ประเมินเทานัน้ )

- พิจารณาจากขอความในบทบัญญัติ ใน
2. ยกเลิกมาตรา 3 จัตวา เนื่องจาก
แตละมาตรา จะบัญญัติถอยคําวา “เวนแต
ซ้ําซอนกับมาตรา 11 ที่กําหนดใหอํานาจ
ขอความ จะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น” “ เวนแต รัฐมนตรี และอธิบดีกําหนดใหไปเสียภาษีที่
จะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในหมวดอื่น......."
แหงอื่นได
แสดงใหเห็นวาบทบัญญัตินั้นเปนบทบัญญัติ
ทั่วไป

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
ไมเห็นดวยเพราะมาตรา 35 ทวิ และ
มาตรา 36 เปนบทกําหนดโทษตามสวน 3
หมวด 2 ลักษณะ 2 ซึ่งรวบรวมบทกําหนด
โทษทุกเรื่องมาบัญญัติไวรวมกัน (ไมได
กําหนดเฉพาะเรื่องการเรงรัดภาษีคาง) ซึ่ง
เปนวิธีการรางกฎหมายทํานองเดียวกับบท
กําหนดโทษในหมวด 4 ภาษีมูลคาเพิ่ม
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หมวด 6 อากร
แสตมป (ภาษีเงินไดไมมีบทกําหนดโทษ)
ดังนั้นเห็นควรคงไวตามเดิมและเห็นควรให
นําบทบัญญัติที่เปนบทกําหนดโทษเชน
มาตรา 13 บทลงโทษกรณีฝาฝนมาตรา10
มาบัญญัติรวมกันในบทกําหนดโทษเพื่อ
รวมไวในที่เดียวกัน
เห็นดวย เนื่องจาก อธิบดีมีอํานาจ
กําหนดสถานที่ยื่นแบบไดอยูแลวและไมมี
ความจําเปนตองใชอํานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรานี้
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ปญหา การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรวางไวไมถกู หมวดไมถูกสวน
อาจเปนเพราะความไมชัดเจนเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายทัว่ ไปและหลักกฎหมายพิเศษเชน
1. มาตรา 3 เตรสและมาตรา 3 จตุทศ
2. มาตรา 35 ทวิและมาตรา 36
3. มาตรา 3 จัตวา
1.3 การจัดหมวดหมูของกฎหมาย
- โครงสรางหรือองคประกอบของกฎหมายภาษี
อากร
ปญหา การจัดหมวดหมูหรือโครงสราง
ของกฎหมายภาษีอากรแตละประเภท ไมได
คํานึงถึงโครงสรางของกฎหมายภาษีอากร
เวนแต ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
แมจะจําแนกรายละเอียด แตไมจัดเรียงลําดับ
ของกฎหมาย

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

1.3 การบัญญัติภาษีอากรที่จัดเก็บ
ไดแก หมวด 3 ภาษีเงินได หมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมวด 6 อากรแสตมป ควรบัญญัติให
สอดคลองกับหลักการจัดหมวดหมู ของ
กฎหมาย ประกอบดวย
1. หลักการของกฎหมายภาษี
2. ผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผู
รับภาระภาษีอากร
3. ฐานภาษี
4. อัตราภาษี
5. วิธีคํานวณภาษี

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

1.3 เห็นดวย ในหลักการแตจะตอง
ศึกษาการจัดหมวดหมูใ หสอดคลองกันให
ละเอียดอีกครั้ง
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ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

6. วิธีชําระภาษี
7. การยกเวนภาษี
8. หนาที่อื่นของผูเสียภาษี *
9. ขอคืนภาษี *
10. อํานาจเจาพนักงานประเมิน *
11. วิธีขจัดขอโตแยงทางภาษี
12. บทกําหนดโทษทางอาญา
2. ปญหาความไมชัดเจน
เจตนารมณการตราประมวล
2.1 ละเลยเปาหมายหรือเจตนารมณที่
รัษฎากร ปรากฏตามคําปรารภใน แทจริงของประมวลรัษฏากรซึ่งตองยึดมั่นและ
การตราพระราชบัญญัติใหใช
คํานึงใน "หลักความเปนธรรมแกสังคม" ซึ่ง
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
ปจจุบันการปรับปรุงประมวลรัษฎากร เนนหา
ดังนี้
รายไดจากเม็ดเงินภาษีอากรมากกวาหลักความ
"โดยที่สภาผูแทนราษฎรลง เปนธรรมแกสังคม เชน การเพิ่มเติมมาตรา
มติวา สมควรตราประมวลรัษฎากร 3 เตรส กฎกระทรวงฉบับที่ 144 และคําสั่ง
เพื่อปรับปรุงการรัษฎากรตามหลัก กรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
ความเปนธรรมแกสังคม"

นําเจตนารมณมาบัญญัติซ้ําในวิธีการ
บริหารการจัดเก็บภาษีอากรใหปรากฏ
บอยครั้ง และมีคําอธิบายใหชัดเจนถึง
เจตนารมณของกฎหมาย

ไมเห็นดวยเพราะการตราพระราชบัญญัติใหใช
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ไดบัญญัติโดย
คํานึงถึงหลักความเปนธรรม หลักความแนนอน
หลักความสะดวก หลักประหยัด หลักอํานวยรายได
หลักความเปนกลางทางเศรษฐกิจและหลักความ
ยืดหยุนตามภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เปนลักษณะภาษีอากรที่ดีอยูแลว เพียงแตการตรา
กฎหมายใดเพิ่มเติมจะใหน้ําหนัก หลักใดมากกวา
กันขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล
ในขณะนั้น
ฉะนั้นจึงไมจําเปนตองบัญญัติซ้ําใน
บทบัญญัติหมวดอื่น ๆ อีก
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ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

2.2 ความไมชัดเจนของบทบัญญัติใน
หมวด 2
1. หมวด 2 วิธีการเกีย่ วแก
ภาษีอากรประเมิน

2.2.1 ชื่อหมวด 2 "วิธีการเกีย่ วแกภาษี
ควรบัญญัติชื่อหมวด 2 ใหชัดเจนวา
ไมเห็นดวยเพราะโดยภาพรวมวิธีการ
อากรประเมิน" ไมระบุใหชดั เจนวามี
"วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน" เกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน ครอบคลุมกวาง
ความหมายโดยรวมอยางไรและเปนเรื่อง
กวาที่จะระบุวา วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษี
เกี่ยวกับอะไร ทําใหไมจูงใจในการศึกษา
อากรประเมิน
เพื่อใหเกิดความถองแท ชัดแจง

2. มาตรา 14 ภาษีอากร
2.2.2 บทบัญญัติมาตรา 14 ไมปรากฏ
ประเมิน คือ ที่มีระบุไวในหมวดนัน้ วามีคําอธิบายความหมายของ ภาษีอากร
ๆ วาเปนภาษีอากรประเมิน
ประเมินระบุใหชัดเจนวา “ภาษีอากรประเมิน”
คือภาษีอากรประเภทใด กอใหเกิดความสงสัย
ได

บัญญัติใหชัดเจนวาภาษีอากรประเมิน คือ
ภาษีอากรตามหมวด 3 ภาษีเงินได หมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือ ที่มิไดระบุไวในหมวดอื่น ๆ วาเปนภาษี
อากรประเมิน

ไมเห็นดวยเพราะแตละหมวดมี
บทบัญญัติอยูแลววาภาษีอากรประเภทใด
เปนภาษีอากรประเมินไมจําเปนตองระบุ
รายละเอียด นอกจากนีใ้ นอนาคต ภาษีที่
จัดเก็บอาจเพิม่ หรือลดประเภทภาษีได
ฉะนั้น ที่บัญญัติในมาตรา 14 จึงเหมาะสม
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มาตรา 15
เวนแตจะมีบัญญัติไวเปน
อยางอื่นในหมวดตาง ๆ แหง
ลักษณะนี้ ใหใชบทบัญญัติใน
หมวดนี้บังคับแกการภาษีอากร
ประเมิน

2.2.3 (1) ไมเขาใจถึงความหมายของ
ขอความบทบัญญัติที่ระบุวา ตามมาตรา 15
"เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่นในหมวด
ตาง ๆ แหงลักษณะนี"้
(2) ไมเขาใจถึงนัยสําคัญของขอความ
มาตรา 15 ที่ระบุวา "ใหใชบทบัญญัติในหมวดนี้
บังคับแกการภาษีอากรทุกประเภท"

ควรบัญญัติขอความในมาตรา 15 ให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
"เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอืน่
ในหมวดวาดวยภาษีอากรประเมินตาง ๆ
แหงลักษณะนี้ ใหใชบทบัญญัติในหมวดนี้
บังคับแกการภาษีอากรประเมิน ตามหมวด
3 ภาษีเงินได หมวด 4 ภาษี มูลคาเพิ่ม หมวด
5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือที่มีระบุไวในหมวด
นั้น ๆ วาเปนภาษีอากรประเมิน

ไมเห็นดวยเพราะเนื่องจากขอความ
บทบัญญัติมาตรา 15 เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 14
ซึ่งไดระบุวาภาษีอากรประเมิน คือ ที่ประบุ
ไวในหมวดนัน้ ๆ วาเปนภาษีอากรประเมิน
ไมเห็นดวยเนื่องจากมาตรา 15 ไม
จําเปนตองระบุรายละเอียดหรือแกไข
ขอความเพิ่มเติม

มาตรา 17 วรรคแรก
การยื่นรายการ ใหยื่นภายในเวลา
ที่กําหนดไวในหมวดวาดวยภาษี
อากรตาง ๆ และตามแบบแสดง
รายการที่อธิบดีกําหนด

2.2.4 มาตรา 17 วรรคแรก บัญญัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นรายการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตมาตรา 17 วรรคสอง
และวรรคสาม บัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของผูตอง
เสียภาษีอากร เปนการสรางความสับสน
ระหวางหนาทีข่ องผูเสียภาษีกับการบริหารการ
จัดเก็บภาษีอากรประเมิน

แยกบทบัญญัติใหชัดเจนกรณีหนาที่
ของผูตองเสียภาษีอากรประเมินและผูที่
เกี่ยวของไวตางหากจากมาตรา 17 ซึ่งอยูใน
หมวดวิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน
ดังเชน ภาษีมลู คาเพิ่ม
สวน 6 การคํานวณภาษี
สวน 7 การยื่นรายการและการชําระ
ภาษี
สวน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่

ไมเห็นดวย เห็นวาควรไวคงเดิมเนื่องจาก
มาตรา 17 วรรคแรกและวรรคสอง เปนเรื่อง
ที่ตอเนื่องกัน ควรจะคงไว ไมตองแยกสวน
กัน
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มาตรา 17 วรรคสอง
ถาอธิบดีตองการรายงานประจําป หรือ
บัญชีงบดุล หรือบัญชีอื่น ๆ ประกอบ
แบบแสดงรายการใด ก็ใหสั่งเรียกได กับ
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งผูตองเสียภาษีอากร
ใหมีสมุดบัญชีพิเศษ และใหกรอก
ขอความที่ตองการลงในสมุดบัญชีนั้นได
เพื่อสะดวกแกการคํานวณเงินภาษีอากรที่
ตองเสียตามลักษณะนี้ เมื่ออธิบดีมีคําสั่ง
ตามที่วามานี้ ผูยื่นรายการหรือผูตองเสีย
ภาษีอากรตองปฏิบัติตาม
มาตรา 17 วรรคสาม
“เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร
(1) ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มีอํานาจสั่งบุคคลเปนการทั่วไปใหมี
บัญชีพิเศษ และใหกรอกขอความที่
ตองการลงในบัญชีนั้น คําสั่งเชนวานี้ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
สวน 10 ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้
สวน 11 การจัดทํารายงานและเก็บ
รักษาหลักฐานและเอกสาร

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

2.2.5 การประเมินภาษีอากรตาม
มาตรา 18 เปนการจํากัดอํานาจการประเมินของ
เจาพนักงานประเมินที่ใหประเมินจากรายการที่
ปรากฏตามแบบแสดงรายการภาษีที่ผูเสียภาษี
ยื่นไวไมถูกตองเทานั้น เชน คํานวณผิดพลาด
หักคาใชจายไมถูกตอง เปนตน จึงไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 18

ใหระบุอาํ นาจของเจาพนักงานประเมิน
ใหชัดเจนในการที่จะตรวจสอบความไม
ถูกตองของการเสียภาษีอากรประเมินและไม
เปนเครื่องมือในการถวงดุลการเสียภาษีและ
ไมกําหนด เวลาสิทธิเรียกรองหนี้ภาษีอากร
ภายใน 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

(2) ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผู
ยื่นรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรจัดทํา
บัญชีงบดุลหรือบัญชีอื่น ๆ แสดงรายการ
หรือแจงขอความใด ๆและยื่นตอเจา
พนักงานประเมินพรอมกันการยื่นรายการ
ตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา 18
“รายการที่ยื่นเพื่อเสียภาษีอากร
นั้น ใหอําเภอหรือเจาพนักงาน
ประเมินเปนผูประเมินตามทีก่ ําหนด
ไวในหมวดภาษีอากรนั้น...”

ไมเห็นดวยกับผูวิจยั เห็นวาควรคง
บทบัญญัติมาตรา 18 ไวดังเดิม แตใหไป
บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา 19 วา “ถามีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีใหขยายกําหนดเวลาในการ
ออกหมายเรียกเปน 10 ป”
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ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

มาตรา 27 ตรี
“เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปน
อยางอื่น การขอคืนภาษีอากรและ
ภาษีที่ถูกหักไว ณ ทีจ่ าย และนําสง
แลว เปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควร
ตองเสียภาษีหรือที่ไมมีหนาที่ตอง
เสีย ใหผูมีสิทธิขอคืน...”

2.2.6 มาตรา 27 ตรี เปนเรื่องเกี่ยวกับการ แยกบทบัญญัติมาตรา 27 ตรี เปนอีกสวน
ขอคืนภาษีอากรและภาษีทถี่ ูกหักไว ณ ทีจ่ าย
หนึ่งใหชัดเจนในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติ
และนําสงเกินกวาที่ควรเสียภาษี แตบัญญัติไว ในหมวด 4 ภาษีมูลคาเพิ่ม
ในหมวด 2 สวน 1 การยื่นรายการและการเสีย
ภาษีอากร จึงเปนการบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติในสวน 1

ไมเห็นดวยกับผูวจิ ัย เห็นวาควรจะ
คงไวในหมวดทั่วไปดังเดิม ซึ่งถามีการ
ปรับปรุงประมวลรัษฎากร เห็นควรแยก
หมวดการขอคืนเงินภาษีเงินได ใหแกไข ม.
91/11 หมวดภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใหเพิ่ม
ขอความครอบคลุมถึงผูไมมีหนาทีเสียภาษี
ดวย

หมวด 2 วิธีการเกีย่ วแกภาษี
อากรประเมิน สวน 1 การยื่น
รายการและการเสียภาษีอากร
มาตรา 18 การประเมินภาษี
อากรจากรายการที่ยื่น
มาตรา 18 ทวิ กรณี
จําเปนตองประเมินภาษีกอนถึง
กําหนดยื่นรายการ

2.2.7 บทบัญญัติวิธีการเกีย่ วแกภาษีอากร
ประเมิน หรือวิธีการบริหารการจัดเก็บภาษี
อากรประเมินตามหมวด 2 สวน 1 เชน การยื่น
รายการ อํานาจเจาพนักงานประเมิน การคืนภาษี
อากรประเมิน เปนตน ไมมีการบัญญัติไวใน
หมวด 3 ภาษีเงินได หมวด 4 ภาษีมูลคาเพิม่
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

นําบทบัญญัติวาดวยวิธีการเกี่ยวแกภาษี
อากรประเมินตามหมวด 2 ที่ใชบังคับแก
เฉพาะภาษีเงินได ไปบัญญัติไวในหมวด 3
สวน1 อันไดแก อํานาจเจาพนักงานประเมิน
ตามมาตรา 18 มาตรา,18 ทวิ,18 ตรี, 19 ถึง
มาตรา 27 จัตวา

ไมเห็นดวยกับผูวิจยั เนื่องจากมาตรา 18
ถึงมาตรา 27 จัตวา ในหมวด 2 เปน
บทบัญญัติวาดวยวิธีการเกีย่ วแกภาษีอากร
บังคับใชทุกประเภทภาษี จึงควรบัญญัติไว
ในหมวด 2 บทบัญญัติทั่วไป ไมควรนําไป
บัญญัติไวในหมวด 3 สวน 1 ภาษีเงินได
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มาตรา 18 ตรี กําหนดเวลา
ชําระภาษีกรณีการประเมิน
มาตรา 19 การออก
หมายเรียกกรณีผูตองเสียภาษีอากร
ยื่นรายการไมถูกตอง หรือไม
บริบูรณ
มาตรา 20 การประเมินและ
แจงการประเมินตามผลการ
ตรวจสอบตามหมายเรียกกรณีให
ความรวมมือในการตรวจสอบไต
สวน
มาตรา 21 การประเมินและ
แจงการประเมิน กรณีไมปฏิบัติ
ตามหมายเรียก คําสั่ง หรือไมตอบ
คําถาม
มาตรา 22 การเรียกเก็บ
เบี้ยปรับกรณียนื่ รายการไมถกู ตอง
มาตรา 23 การออก
หมายเรียก กรณีไมยนื่ รายการ

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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มาตรา 24 การประเมินภาษี
และแจงการประเมินกรณีไมยื่น
รายการ
มาตรา 25 การประเมินภาษี
และแจงการประเมินกรณีไมปฏิบัติ
ตามหมายเรียก คําสั่ง หรือไมตอบ
คําถาม
มาตรา 26 การเรียกเก็บ
เบี้ยปรับกรณีไมยื่นรายการ
มาตรา 27 เงินเพิ่มและการ
คํานวณเงินเพิม่
มาตรา 27 ทวิ การงดหรือลด
เบี้ยปรับ
มาตรา 27 จัตวา การสง
เอกสารเพื่อการคืนภาษีอากร

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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3. ปญหาความไมครบถวน
มาตรา 3 เบญจ, มาตรา 19,
3.1. อํานาจอธิบดีตาม มาตรา 3เบญจ,
มาตรา 23, มาตรา 35 ทวิ, มาตรา 36 มาตรา 19 , มาตรา 23, มาตรา 88/3 และมาตรา
91/21 แหงประมวลรัษฎากร เปนแนวเชิงตัง้ รับ
ซึ่งรอใหเกิดความผิดปกติของผูเสียภาษีกอ น
แลวคอยขจัดปญหา โดยการตรวจสอบการ
ปฏิบัติบัติการทางภาษีอากรของผูตองเสียหรือ
นําสงภาษีอากร
2. ประมวลรัษฎากร ไมมบี ทบัญญัติให
อํานาจเจาพนักงานประเมิน ในเชิงรุก เพือ่
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
3. การขาดแคลนขอมูลของผูเสียภาษีเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตองอาศัยขอมูลของ
ผูเสียภาษีดานเดียว อาจไมถกู ตองครบถวน มี
ปญหาตองใชดุลพินิจอยางมาก
4. ประมวลรัษฎากรไมมีกลไกหรือเครื่องมือ
ในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร
ของผูตองเสียหรือนําสงภาษีอากร ทําใหขาด
กลไกทางดานจิตวิทยาการเสียภาษีอากร…

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

1. ควรปรับปรุงอํานาจเจาพนักงาน
ประเมินใหเปนเชิงรุก โดยเพิ่มหรือปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้น
2. ควรปรับปรุงแกไขใหมีกลไกหรือ
เครื่องมือในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีของผูตองเสียหรือนําสงภาษี
3. ควรเพิ่มบทกําหนดโทษของการ
ไมใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การเสียภาษีแกอธิบดีกรมสรรพากร หรือ เจา
พนักงานประเมิน

เห็นดวยกับผูวิจัย ในสวนของการ
ปรับปรุงแกไขใหมีกลไกลหรือเครื่องมือใน
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู
เสียภาษี และในเรื่องการเพิ่มบทกําหนดโทษ
ของการไมใหความรวมมือในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการเสียภาษีแกอธิบดีกรรมสรรพากร
หรือเจาพนักงานประเมิน
แตไมเห็นดวยกับการปรับปรุงอํานาจ
เจาพนักงานประเมิน เพราะอํานาจที่มีอยูย งั
ใชไมครบถวน
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ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

3.2 ความไมถูกที่ถูกทางของ มาตรา 35 ทวิ,
มาตรา 36

บทบัญญัติในประมวลรัษฎากร มีทั้ง
บทบัญญัติที่เปนกฎหมายทัว่ ไปและที่เปน
กฎหมายพิเศษ
- บทกฎหมายทัว่ ไป เชน หมวด 1 บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 วิธีการเกี่ยวกับภาษี
ประเมิน หมวด 3 ภาษีเงินได หมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ใน
สวน 1 ขอความทั่วไปและบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการ

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
ไมเห็นดวยเพราะมาตรา 35 ทวิ
และมาตรา 36 เปนบทกําหนดโทษตามสวน
3 หมวด 2 ลักษณะ 2 ซึ่งรวบรวมบท
กําหนดโทษทุกเรื่องมาบัญญัติไวรวมกัน
(ไมไดกาํ หนดเฉพาะเรื่องการเรงรัดภาษี
คาง) ซึ่งเปนวิธีการรางกฎหมายทํานอง
เดียวกับบทกําหนดโทษในหมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมวด 6 อากรแสตมป (ภาษีเงินไดไมมีบท
กําหนดโทษ) ดังนั้นเห็นควรคงไวตามเดิม
และเห็นควรใหนําบทบัญญัติที่เปนบท
กําหนดโทษเชน มาตรา 13 บทลงโทษกรณี
ฝาฝนมาตรา10 มาบัญญัติรวมกันในบท
กําหนดโทษเพื่อรวมไวในที่เดียวกัน
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ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

3.3 นิยามศัพทที่ยังไมสมบูรณ
ควรบัญญัตินิยามคําวา “ประเทศไทย”
เห็นดวยกับการบัญญัตินิยามคําวา
3.3.1 "ประเทศไทย" หรือ "ราชอาณาจักร" ใหสอดคลองแนวคิดในการจัดเก็บภาษีอากร "ประเทศไทย" ใหสอดคลองแนวคิดในการ
และคําวา "สยาม"
ที่เปนสากล
จัดเก็บภาษีอากรทีเ่ ปนสากลโดยตองมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่
เปนสากลของแตละประเทศเปนอยางไรบาง
3.4 บทกําหนดโทษทางอาญา มาตรา 37,
มาตรา 37 ทวิ กําหนดโทษไวตางกันมาก ทั้งที่
เปนกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
เชนเดียวกัน

แกไขบทกําหนดโทษใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยบัญญัติรวมเปนมาตราเดียว

เห็นดวยกับผูวิจยั ที่ใหรวมเปนมาตรา
เดียวกัน โดยใหไปศึกษาใหมีผลในทาง
ปฏิบัติ
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ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

4. ปญหาความไมสอดคลองกับสภาวการณทาง
เห็นดวยใหยกเลิกเฉพาะบทบัญญัติที่ไม
ควรยกเลิกบทบัญญัติที่ไมมีผลใชบังคับ
เศรษฐกิจและสังคม
มีผลใชบังคับ
ดังกลาวทั้งหมด
4.1 นิยามศัพท ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
เวนแตจะมีบญ
ั ญัติเปนอยางอื่น
4.1.1 นิยามศัพทที่ปจจุบันเลิกใชแลว
ไดแก คําวา “อําเภอ” มีบัญญัติในมาตรา 11,
มาตรา 12, มาตรา 18, มาตรา 23, มาตรา 24,
มาตรา 25, มาตรา 27 9iu, มาตรา 29, มาตรา 30,
มาตรา 52 ทวิ, มาตรา 57 จัตวา, มาตรา 67 ทวิ,
มาตรา 68, มาตรา 70, มาตรา 70 ทวิ
“นายอําเภอ” มีบัญญัติในมาตรา 11, มาตรา 12
“ที่วาการอําเภอ” มีบัญญัติในมาตรา 3, มาตรา
11, มาตรา 11 ทวิ, มาตรา 27 ตรี, มาตรา 52,
มาตรา 52 ทวิ, มาตรา 57 จัตวา, มาตรา 67 ทวิ,
มาตรา 77/4, มาตรา 83, มาตรา 83/7,มาตรา
84/1, มาตรา 84/2, มาตรา 85,มาตรา 85/8,
มาตรา 85/12, มาตรา 91/10, มาตรา 91/11,
มาตรา 91/12 “ผูวาราชการจังหวัด”
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4.1.2 ประเด็นปญหา
คําวา “อําเภอ” “นายอําเภอ” และ “ที่วา การ
อําเภอ” รวมทั้ง “ผูวาราชการจังหวัด” (ในบาง
บทบัญญัติ) ในปจจุบันไมมผี ลใชบังคับแลว
เพราะกรมสรรพากรเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เปนสวนกลางทั้งหมดแลวตามกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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4.2 การแทรกบทบัญญัติเพิ่มเติมในประมวล
รัษฎากร
ในกรณีที่ตองการแทรกบทบัญญัติเพิม่ เติม
ในประมวลรัษฎากรจะกระทําในลักษณะ
ดังตอไปนี้
4.2.1 บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรที่
บัญญัติไวในลักษณะ 1 และลักษณะ 2
ดังตอไปนี้ หากตองการแทรกบัญญัติเพิ่มเติม
จะเพิ่มเติมมาตราเดิมเปนครัง้ ที่สอง ครั้งที่สาม
ครั้งที่สี่ และครั้งตอ ๆ ไป ดวยภาษาบาลี คือ ทวิ
ตรี จัตวา... เปนตน ซึ่งเรียกการแทรก
บทบัญญัติเพิ่มเติมในลักษณะนี้วา “การแทรก
บทบัญญัติเพิ่มเติมแบบดั้งเดิม” (Classical
Addition)

ควรยกรางบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากรใหมทั้งหมด โดยเรียงลําดับมาตรา
ใหม ที่ไมมกี ารแทรกเลขมาตรา และหาก
ตองมีการแทรกเลขมาตรา ใหใชวเี ดียวกันทั้ง
ประมวลรัษฎากร ไดแก "วิธีการแทรก
บทบัญญัติเพิ่มเติมแบบสมัยใหม"

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
เห็นดวยกับผูวิจัย
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4.2.2 สําหรับบทบัญญัติในประมวล
รัษฎากรที่บัญญัติไวในลักษณะ 2 ดังตอไปนี้ ซึ่ง
เปนบทบัญญัติที่ตราขึ้นใหมในป 2534 หาก
ตองการแทรกบทบัญญัติเพิ่มเติมจะเพิ่มเติม
มาตราเดิมเปนเลขทับคลายกับบานเลขที่ เชน
มาตรา 77 มาตรา 77/1 มาตรา 77/2 มาตรา 77/3
มาตรา 77/4 มาตรา 77/5 เปนตน ซึ่งเรียกการ
แทรกบทบัญญัติเพิ่มเติมในลักษณะนีว้ า "การ
แทรกบทบัญญัติเพิ่มเติมแบบสมัยใหม"
(Modernize Addition)
(1) หมวด 4 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตั้งแตมาตรา
77 ถึงมาตรา 90/5
(2) หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งแต
มาตรา 91 ถึงมาตรา 91/21
(3) คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
ขอ 3/1 ถึงขอ 3/2 และขอ 12/1 ถึงขอ 12/5

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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4.2.3 ระบบการแทรกเลขมาตราตาม
ประมวลรัษฎากรมี 2 ระบบ ดังกลาว โดยเฉพาะ
การแทรกแบบดั้งเดิมที่นําระบบเลขตามภาษา
บาลีสันสกฤตมาประยุกตใชนั้น แมในสวนหนึ่ง
จะเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีใน
การแทรกเลขมาตราตามระบบสากล แตใน
ความยุงยากของภาษาที่ผูใชกฎหมายยังไมมี
ความเขาใจทัว่ ถึง ทําใหเกิดความสับสนและ
ยุงยาก
4.3 เจตนารมณของมาตรา 3
4.3.1 ตามมาตรา 3 กําหนดเปนหลักการ
วา หากจะบัญญัติยกเวนรัษฎากรหรือลดอัตรา
รัษฎากร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังตอไปนี้
"มาตรา 3 บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ
ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้จะตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ได คือ
(1) ลดอัตราหรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสม
กับเหตุการณ กิจการ หรือสภาพของทองที่บาง
แหงหรือทัว่ ไป

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
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ประเด็นปญหา
ควรกําหนดใหชัดแจงวา การยกเวนหรือลด
อัตรารัษฎากรโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
(1) มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร เพือ่ ยกเวนรัษฎากร ระดับเดียวกันทั่วทั้งประมวลรัษฎากร
เปนอันมาก แตไมมีการจัดระบบการยกเวนให
สะดวกและเหมาะสม ทําใหยากแกการศึกษา
และปฏิบัติ
(2) มาตรา 42 (17) เปนบทบัญญัติวาดวยการ
ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยตราเปน
กฎกระทรวง แทนที่จะกําหนดใหตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
ทั่วไปตามมาตรา 3 ซึ่งเปนผลใหการยกเวนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดามีความแตกตางไปจากการ
ยกเวนภาษีอากรประเภทอืน่ ตามประมวล
รัษฎากร อันเปนการขัดแยงตอตอเจตนารมณ
ของมาตรา 3 อยางยิ่ง

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา
ความเห็นของผูวิจัยมีเหตุผล แตการจัดเก็บ
ภาษีตองสอดคลองกับภาวะการณใน
ชวงเวลานัน้ จึงตองการความรวดเร็วในการ
แกไขกฎหมาย จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงในบางเรื่องที่ตองการความ
เรงดวนเพื่อบรรเทาภาระภาษี
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ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

4.4 บทกําหนดโทษปรับทางอาญาเปนตัวเงิน ควรบัญญัติอัตราคาปรับใหสอดคลองกับ
ภาวการณปจจุบัน โดยเพิม่ อัตราคาปรับทาง
ตามประมวลรัษฎากรทั้งหลาย คาของเงิน
อาญาใหสูงขึน้ อยางเหมาะสมทั้งระบบ
เปลี่ยนแปลงไปจนทําใหดูเหมือนจํานวน
คาปรับที่กําหนดไวในกฎหมายไมเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม

เห็นดวย แกไขใหสอดคลองกับ
ภาวการณปจจุบัน

4.5 การขอรับใบแทนใบเสร็จรับเงินคาภาษี ควรบัญญัติอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม
กับภาวการณปจจุบัน
อากรตามมาตรา 11 ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
พ.ศ. 2482 และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 7
พฤศจิกายน 2482 เปนตนไป โดยใหผูเสียภาษี
อากรที่ตองการขอใบแทนใบเสร็จที่เจาพนักงาน
ไดออกใหไปแลว โดยกําหนดใหเสีย
คาธรรมเนียมเพียงฉบับละ 50 สตางค เนื่องจาก
คาของเงินเปลี่ยนแปลงไปมากจนทําใหอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาวไมสอดคลองกับ
ภาวการณปจจุบัน

เห็นดวย แกไขใหสอดคลองกับ
ภาวการณปจจุบัน
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มาตราเนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา
4.6 บทบัญญัติวาดวยการบริหารจัดเก็บภาษี
อากรประเมินตามประมวลรัษฎากร มีแนวคิด
ในเชิงตั้งรับ โดยรอใหเกิดการกระทําผิดจึงจะ
เขาจัดการ สังเกตไดจากการกําหนดใหอํานาจ
เจาพนักงานประเมินเพื่อตรวจสอบและประเมิน
ภาษีอากรจากผูกระทําความผิด รวมทั้งกําหนด
บทกําหนดโทษทางอาญาในกรณีฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมาย เขาทํานองจับปูใส
กระดง ซึ่งในสมัยปจจุบันนัน้ ตองการ
บทบัญญัติที่เสริมแรงหรือจูงใจใหมีการกระทํา
และเสียภาษีอากรโดยถูกตองตั้งแตตน อันจะทํา
ใหไมตองเสียเวลาและงบประมาณ โดยเปลา
ประโยชน

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะทํางาน
และคณะที่ปรึกษา

ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในลักษณะที่จูงใจ
เห็นดวย ในหลักการ แตควรกําหนดเปน
ใหมีการกระทําและเสียภาษีอากรที่ถูกตอง แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติไมควรบัญญัติ
และสอดประสานกับแนวคิด Corporate
ไวเปนกฎหมาย
Social Responsibility : CSR ขององคธุรกิจ
ในภาคเอกชน
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ตารางตาม 1.1
ประมวลรัษฎากรตามขอเสนอแนะของผูวิจัย
ลักษณะ 1

ขอความเบื้องตน
มาตรา 1
ขอกฎหมาย
มาตรา 2
นิยามศัพท
มาตรา 3
การลดอัตรา การยกเวนโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 4
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูร ักษาการตาม
ประมวลรัษฎากร
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 3 ทวิ – มาตรา 4 ทศ
(ยกเลิกมาตรา 3 จัตวา ที่บัญญัติใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดสถานที่อื่นเปน
สถานที่รับชําระภาษี เพราะซ้ําซอนกับมาตรา 11)

ลักษณะ 2
ภาษีฝายสรรพากร (เปนกฎหมายพิเศษของลักษณะ 1)
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 5 – 12 ตรี
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
มาตรา 13 ทวิ – 13 อัฎฐ
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน
มาตรา 14 - 37ทวิ
หมวด 3 ภาษีเงินได
มาตรา 38 – 76 ทวิ และบัญชีอัตราภาษีเงินได
หมวด 4 ภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 77 – 90/5
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาตรา 91 – 91/21
หมวด 6 อากรแสตมป
มาตรา 103 – 129 และบัญชีอัตราอากรแสตมป
หมายเหตุ
หมวด 3 ถึง 5 ใหจัดหมวดหมูตามขอ 1.3 การจัดหมวดหมูของกฎหมาย

