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โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
เรื่อง “มาตรการเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการระงับขอพิพาททางภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร”
มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

1. การออกอนุบัญญัติของฝายบริหารที่
นอกเหนือกฎหมายแมบท : การใหอํานาจฝาย
บริหารออกอนุบัญญัติ ลดอัตราหรือยกเวนภาษี
ตามประมวลรัษฎากร
เมื่อพิจารณา มาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 143
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
การลดหรือวางระเบียบการบังคับเกี่ยวกับภาษี
ไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 143 รางพระราชบัญญัติ หรืออากร ตองทําเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง ราง เกี่ยวดวยการเงิน
ดังนั้น การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 บัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ใหฝายบริหารสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลด
วาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง อัตราภาษี นาจะมีผลกระทบตอการกําหนดสวนแบง
แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ ภาระภาษี ที่ฝายนิติบัญญัติไดกาํ หนด ไวในประมวล
รัษฎากร และเมื่อพิจารณาประมวลรัษฎากรในสวนที่
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได ก็ไมปรากฏวามีการกําหนดเพดาน
(2)...
การลดอัตราภาษีไว จึงดูเหมือนวาฝายนิติบัญญัติได
ใหอํานาจการลดอัตราภาษีที่เปนอํานาจหนาที่ของฝาย
นิติบัญญัติเองไปใหฝายบริหาร ซึ่งโดยหลักการแลว

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

โดยหลักในการตราบทบัญญัติกฎหมาย
ฝายนิติบัญญัติตองกําหนดเนือ้ หาที่เปน
สาระสําคัญ เชน กําหนดเพดานการปรับลด
อัตราภาษีไว เมื่อเปนการสมควรก็ใหอํานาจ
ฝายบริหารในการออกอนุบญ
ั ญัติในการลด
อัตราภาษีตามเพดานอัตราการลดภาษีที่ฝาย
นิติบัญญัติไดอนุมัติไว ควรที่จะแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับเพดาน
การลดอัตราภาษีไวในประมวลรัษฎากรใน
หมวดภาษีเงินไดดวย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน

- เห็นดวยในหลักการ แตการจัดเก็บภาษี
ตองสอดคลองกับภาวการณในชวง เวลานัน้
ซึ่งตองการความรวดเร็วในการแกไข
กฎหมาย จึงจําเปนตองออกพระราช
กฤษฎีกาในบางเรื่องที่ตองการความเรงดวน
เพื่อบรรเทาภาระภาษี โดยไดอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปน
อํานาจของพระมหากษัตริย และมาตรา3(1)
แหงประมวลรัษฎากร
มาตรา 187 “ พระมหากษัตริยทรง
ไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย”
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 3
บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซึ่งเรียก
เก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ได
คือ
(1) ลดอัตรา หรือยกเวนเพือ่ ให
เหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ หรือ
สภาพของทองที่บางแหงหรือทั่วไป
(2)...

ประเด็นปญหา
ฝายบริหารมีอํานาจในการออกอนุบัญญัติ (ออก
รายละเอียด) แตไมมีอํานาจออกกฎหมายแมบท
แตหากปรากฏวา ในการตราบทบัญญัติกฎหมาย ฝาย
นิติบัญญัติไดกาํ หนดเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญ เชน
กําหนดเพดานการปรับลดอัตราภาษีไว ก็จะเปนการที่
ฝายนิติบัญญัติไดอนุมัติหลักการของกฎหมายไว
และเมื่อเปนการสมควรก็ใหอํานาจฝายบริหารใน
การออกอนุบัญญัติในการลดอัตราภาษีตาม
เพดานอัตราการลดภาษีที่ฝายนิติบัญญัติไดอนุมัติ
ไว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยหลักการแบงแยก
องคกรผูใชอํานาจ
2. การตีความบทบัญญัติที่แตกตางกันเพื่อปรับ
ใชแกขอเท็จจริงแตละเรื่อง : กรณีการประเมิน
ภาษี (มาตรา18-19) และการเรียกเก็บเงินเพิ่มที่
กระทบสิทธิผูเสียภาษี

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา
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มาตรา 38
ภาษีเงินไดนี้อยูใ นประเภท ภาษี
อากรประเมิน และใหเจาพนักงาน
ประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีใน
หมวดนี้

2.1 ประมวลรัษฎากรไมไดมีบทบัญญัติที่
กําหนดใหอํานาจการประเมินแกผูเสียภาษีไว
หากประสงคจะใหการยืน่ แบบและชําระภาษี
ของผูเสียภาษี เปนการประเมินตนเอง จะตอง
แกไขเพิม่ เติมบทบัญญัติมาตรา 38

ใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 38
ดังนี้ “ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทอากร
ประเมิน และใหเจาพนักงานหรือผูเสียภาษี
เปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี”้

มาตรา 27
บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษี
ภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวใน
หมวดตางๆ แหงลักษณะนี้เกี่ยวกับ
ภาษีอากรประเมิน ใหเสียเงินเพิ่ม...
…
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหเริ่มนับเมือ่ พน
กําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสง
ภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี…

เพราะเมื่อประมวลรัษฎากรกําหนดให
เจาพนักงานเปนผูประเมินเกีย่ วกับภาษีอากร
(มาตรา 38 )ประกอบกับมาตรา 18ก็ได
กําหนดใหเจาพนักงานประเมินเปนผูประเมิน
และเมื่อประเมินแลวใหแจงไปยังผูเสียภาษีอากร
จากหลักเกณฑดังกลาวทําใหเขาใจไดวา การไม
เสียภาษีหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตาม
กฎหมายทีจ่ ะมีผลใหเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27
ตองนําบทบัญญัติมาตรา 38 มาเปนหลักในการ
พิจารณา

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
- ไมเห็นดวย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คําวา "ประเมิน" หมายถึง กะประมาณคา
หรือราคาเทาที่ควรจะเปน เชน ประเมิน
ราคา กะประมาณคุณคา หรือ ผล เชน
ประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลการสัมมนา
ประเมินภาษี
ก. กําหนดจํานวนเงินทีจ่ ะตองเสีย
เปนภาษี
กําหนดจํานวนเงินทีเ่ จาพนักงาน
เรียกเก็บเปนภาษีจากผูมีหนาที่ตองเสียภาษี
ตามที่ไดประเมินไวแลว…
…
ดังนั้น การที่ผูเสียภาษียื่นรายการ
เงินได คํานวณหักคาใชจาย คาลดหยอน
และแสดงจํานวนภาษีที่ตองเสียไวตามแบบ
แสดงรายการตามมาตรา 56 จึงเปนการ
ประเมินตนเองโดยนัยของความหมายนี้อยู
แลว
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา
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ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
สวนมาตรา 38 เปนการใหอํานาจ
เจาพนักงานประเมินในอันทีจ่ ะประเมิน
ภาษีจากรายการที่ผูเสียภาษียนื่ ประเมิน
ตนเองมาแลวนั้น โดยจะตองพิจารณา
ประกอบกับมาตรา 18และมาตรา 19 ดวย
จึงจะทราบถึงจํานวนเงินไดทั้งหมดวา
นํามายื่นรายการตามมาตรา 56 ไวถูกตอง
ครบถวนแลวหรือไม
และมาตรา 27 ก็ระบุชัดวา "บุคคลใด
ไมเสียหรือ นําสงภาษีภายในกําหนดเวลา...
ใหเสียเงินเพิ่ม...การคํานวณเงินเพิ่ม...ใหเริม่
นับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือ
นําสงภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี
จึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติมตามมาตรา 38 แตอยางใด
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรา 54
ถาผูจายเงินตามมาตรา 50 และ
มาตรา 53 มิไดหักและนําเงินสงหรือ
ไดหกั และนําสงเงินแลวแตไมครบ
จํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิด
รวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีที่ตอง
ชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มไิ ดหกั
และนําสงหรือตามจํานวนทีข่ าดไป
แลวแตกรณี...

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

2.2 ตามมาตรา 54 ที่กําหนดใหทั้งผู
จายเงินไดและผูมีเงินไดตองรวมรับผิดในการ
เสียภาษีที่ตองชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มไิ ดหัก
และนําสงหรือตามจํานวนทีข่ าดไปแลวแตกรณี
เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมกับผูมีเงินไดทไี่ มมี
อํานาจบังคับใหผูจายเงินตองหักภาษี ณ ทีจ่ าย
และนําสง แตผูมีเงินไดยังตองรวมรับผิดในเงิน
ภาษีที่ผูจายเงินไดมิไดหกั และนําสง หรือจํานวน
ที่ขาดไป และกรณีดังกลาวเปรียบเสมือนการ
ลงโทษผูเสียภาษีในกรณีเดียวกันถึงสองครั้ง

ใหแกไขบทบัญญัติมาตรา 54 โดย
กําหนดใหการกระทําการฝาฝนหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนดของผูจายเงินไดเปนสิง่ ทีผ่ ู
จายเงินไดตองรับผิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
โดยลําพัง และควรศึกษาทบทวนเรื่องการ
เก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับที่ปจจุบัน
เปรียบเสมือนการลงโทษผูเสียภาษี ในกรณี
เดียวกันถึงสองครั้ง

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
- ไมเห็นดวย
ตามมาตรา 54 เปนการกําหนดใหผูจาย
เงินไดตองรับผิดรวมกับผูมีเงินได มิใชเปน
กรณีผูมีเงินไดตองรวมรับผิดในการไม
ปฏิบตั ิหนาที่ตามกฎหมายของผูจายเงินได
กรณีผูจายเงินได มิไดหกั ภาษี ณ ที่จาย
และนําสง ผูจายเงินไดไมตองรับผิดเบี้ยปรับ
คงรับผิดเฉพาะตัวภาษีและเงินเพิ่ม โดย
คํานวณเงินเพิม่ จากวันพนกําหนดที่ผูจาย
ตองยื่นแบบและนําสงภาษี จนถึงวันที่ผู
จายเงินไดนําเงินมาชําระ เวนแตกรณีผูมี
เงินไดชําระภาษีไวแลว ผูจายเงินไดก็ไมตอง
รับผิดชําระตัวภาษีอีก คงรับผิดเฉพาะ
เงินเพิ่ม โดยคํานวณจากวันพนกําหนดที่ผู
จายตองยืน่ แบบและนําสงภาษี จนถึงวันที่ผู
มีเงินไดชําระภาษีไว
การรับผิดชําระเงินเพิม่ กรณีนี้เปน
การรับผิดคนละสถานะกับผูมีเงินได
จึงเห็นวาไมตองแกไขบทบัญญัติ
มาตรา 54 แตอยางใด
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ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน

3. การออกอนุบัญญัติของฝายบริหารที่ขัดหรือ
แยงกับเจตนารมณของกฎหมายแมบท :
การออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับที่ 136) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหยอน
คาอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของผูมีเงินได
รวมทั้งบิดา มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงิน
ได ตามมาตรา 47 (1)(ญ) แหงประมวลรัษฎากร

มาตรา 47 (1)(ญ)
บัญญัติวา "คาอุปการะเลี้ยงดู
บิดา มารดา ของผูมีเงินไดรวมทั้งบิดา
มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงิน
ไดคนละสามหมื่นบาทโดยบุคคล
ดังกลาวตองมีอายุหกสิบปขนึ้ ไป มี
รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพและอยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของผูม ีเงินได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”

3.1 กรณีบุตรหลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา
คนเดียวกัน ใหผูมีเงินได (บุตร) เพียงคนเดียวที่
มีหลักฐานรับรองการอุปการะ เลี้ยงดูจากบิดา
มารดา เปนผูมีสิทธิหักลดหยอน คาอุปการะ
เลี้ยงดูบิดา มารดาในแตละปภาษี จึงไมสอดคลอง
กับกฎหมายแมบท มาตรา 47 (1)(ญ) ซึ่งใหสิทธิ
การหักคาลดหยอนกรณีไดมกี ารเลี้ยงดูตามความ
เปนจริง
หลักเกณฑ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ฉบับดังกลาวดูเหมือนจะเปนประโยชนในเชิง

3.1 เห็นควรแกไขประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรฉบับดังกลาว โดยใหบุตรทุก
คนที่เลี้ยงดูบดิ ามารดา สามารถแบงสวนคา
ลดหยอนภาษีในจํานวนเพดานที่กําหนดไว
ในมาตรา 47 (1)(ญ)

- เห็นดวยกับขอเสนอของผูวิจัย โดยเปน
การเพิ่มทางเลือกใหบุตรคนใดคนหนึง่ หรือ
บุตรทุกคนที่มหี ลักฐานอุปการะเลี้ยงดูจาก
บิดามารดา เปนผูมีสิทธิหักลดหยอนคา
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ได โดยให
แบงเฉลี่ยสวน คาลดหยอนตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด
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ควรแกไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 136) เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคแกบุตรบุญธรรม โดยให
บุตรบุญธรรมที่เลี้ยงดูทั้งบิดามารดาที่
แทจริงและบิดามารดาบุญธรรม ก็ควร
กําหนดหลักเกณฑใหบุตรบุญธรรมสามารถ
เลือกที่จะหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบดิ า
มารดาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือบิดา

- เห็นดวย
การที่จะกําหนดใหบุตรบุญธรรมสามารถ
เลือกทีจ่ ะหักลดหยอนคาอุปการะเลีย้ งดูบิดา
มารดาทีแ่ ทจริงหรือบิดามารดาบุญธรรมอยางใด
อยางหนึ่งนัน้ ก็เปนแนวคิดทีน่ า รับฟง เนื่องจาก
จะเปนการเปดโอกาสและทางเลือกใหแกบตุ รบุญ
ธรรม แตจะตองกําหนดหลักเกณฑใหชดั เจนวา
มีสิทธิเลือกหักลดหยอน คาอุปการะเลี้ยงดูบดิ า

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การบริหารของฝายจัดเก็บในลักษณะของความ
สะดวกแกผูจดั เก็บที่ไมตองเสียเวลาตรวจสอบ
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 136) ฯ
จํานวนหักคาลดหยอนกรณีที่มีบุตรหลายคน
(1) ...
(2) ผูมีเงินไดหรือสามีหรือ
ภริยาของผูมีเงินไดจะตองเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของบิดามารดา...
(3) กรณีผูมีเงินไดหลายคน
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนเดียวกัน
ใหผูมีเงินไดคนใดคนหนึ่งเพียงคน
เดียวที่มีหลักฐานรับรองการอุปการะ
เลี้ยงดูจากบิดามารดา...เปนผูมีสิทธิ
หักลดหยอน...ในแตละปภาษี
มาตรา 47 (1)(ค) วรรคทาย
บัญญัติวา "การหักลดหยอน
สําหรับบุตรดังกลาว...และในกรณีบุตร
บุญธรรมนั้น ใหหักลดหยอนในฐานะ
บุตรบุญธรรม ไดแตฐานะเดียว"

3.2 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับ
ดังกลาว บัญญัติตัดสิทธิบตุ รบุญธรรมในการหัก
ลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุญธรรม
ซึ่งไมสอดคลองกับเจตนารมณของบทบัญญัติ
มาตรา 47(1)(ญ) และไมสอดคลองกับมาตรา 47
(1)(ค) ที่กําหนดใหผูรับบุตร
บุญธรรม สามารถหัก คาลดหยอนบุตร
บุญธรรมได เทากับเปนการไมสนับสนุนและ
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มาตรา 37
1. รูอยูแลว หรือ จงใจแจง
ขอความเท็จ ใหถอยคํา ตอบคําถาม
เท็จ นําเอกสารเท็จมาแสดงฯ
2. โดยความเท็จ ฉอโกง อุบาย
หรือวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน ฯ
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีอากร

ประเด็นปญหา
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ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน

สงเสริมบุตรบุญธรรมใหเลี้ยงดูบิดามารดา
บุญธรรม

มารดาบุญธรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเกิด มารดาที่แทจริงหรือบิดามารดาบุญธรรม ฝายใด
ความเสมอภาคแกบุตรบุญธรรม
ฝายหนึง่ เพียงฝายเดียวเทานัน้

4. การใหศาลอาญามีอํานาจพิจารณาพิพากษา
กรณีการหลีกเลี่ยงภาษี (มาตรา 37)
ประมวลรัษฎากรมีบทกําหนดโทษการ
หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี แตไมมี
การอธิบายใหความหมาย ขอบเขต การ
หลีกเลี่ยงภาษี หรือเปนการวางแผนภาษี ดังนั้น
การดําเนินคดีกรณีหลีกเลี่ยงภาษี จึงเปนคดีที่มี
ความยุงยากซับซอน และตองใชความรูเฉพาะ
ดาน แมผูพิพากษาศาลอาญาจะเปนผูมีความรู มี
ความสามารถ แตการใหคดีการหลีกเลี่ยงภาษีอยู
ภายใตการพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ยอม
เกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับความชํานาญเฉพาะดาน
ได

ควรแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ
ประมวลรัษฎากร ใหอํานาจการพิจารณา
พิพากษา เรื่อง การหลีกเลี่ยงภาษีอากร อยูใน
อํานาจของศาลภาษีอากรกลาง รวมทั้งควร
ทบทวนเรื่องเขตอํานาจศาล ที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีภาษี ไมวาจะเปนศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา

- เห็นดวยกับผูวิจัยวา เรื่องการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรควรอยูในอํานาจของ
ศาลภาษีอากรกลาง แตการแกไขใหศาลภาษี
อากรกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ความผิดกรณีหลีกเลี่ยงภาษี ตองไปแกไข
เปลี่ยนแปลงในเรื่องอํานาจการพิจารณาและ
พิพากษาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีฯ มิใชแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ
ประมวลรัษฎากร
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บัญญัติวา “ เพื่อใหไดรบั ชําระ
ภาษีอากรคาง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งยึด
หรืออายัด และขายทอด ตลาด
ทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษี
อากร หรือนําสงไดทั่วราชอาณาจักร
วิธีการยึดและขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวน
วิธีการอายัด ใหปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
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ควรแกไขมาตรการบังคับทางปกครอง
5. การยึดหรืออายัด และการขายทอดตลาด
เกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือเนื้อความของ
ทรัพยสินของผูคางชําระภาษี (มาตรา 12) :
คําสั่ง ที่ไมถูกตองตามขัน้ ตอนกฎหมายให
ความคาบเกี่ยวของเขตอํานาจศาลปกครอง
และศาลภาษีอากร การโตแยงการใชอํานาจ ออก อยูในอํานาจพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง
คําสั่งยึด หรืออายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ของเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากร
เปนกระบวนวิธีการทางการปกครอง ที่แยก
ตางหากจากกระบวนวิธีการประเมิน
ภาษีอากร แตเพื่อใหเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียภาษี จึงควรจะบัญญัติอาํ นาจดังกลาวไว
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรเพื่อใหเห็น
ไดอยางชัดเจน ซึ่งจะเปนประโยชนแก
ทุกฝายที่เกีย่ วของ

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
- ไมเห็นดวย
คําสั่งใหยดึ อายัดและขายทอดตลาด
ทรัพยสิน เปนผลเนื่องมาจากการประเมิน
ภาษีอากร จึงเปนมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ซึ่งการอุทธรณการบังคับทาง
ปกครอง ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กําหนดใหใชหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียว
กับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง อยูใน
อํานาจพิจารณาของศาลปกครอง จึงยังไมมี
เหตุผลสมควรใหศาลภาษีอากรกลางมี
อํานาจพิจารณาพิพากษากรณีดังกลาว
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ในการอุทธรณการประเมินภาษี
อากรที่อําเภอไมมีหนาที่ประเมิน ให
อุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
นับแตวันไดรับแจงการประเมิน โดยให
อุทธรณตามเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) เวนแตในกรณีหามอุทธรณ
ตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25
(ก) ถาเจาพนักงานประเมิน
ผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขต
จังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให
อุทธรณตอคณะกรรมการ พิจารณา
อุทธรณ ซึ่งประกอบดวยอธิบดี ผูแทน
กรมอัยการ และผูแทนกรมมหาดไทย
(กรมมหาดไทย ในปจจุบันคือ
กรมการปกครอง)
(ข) ถาเจาพนักงานประเมิน
ผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขต
จังหวัดอื่น ใหอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่ง
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6. การอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ เปนการควบคุมภายในของฝาย
ปกครอง เนื่องจากฝายปกครองมักมีดุลยพินิจ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่ง
เปนเจาพนักงานฝายปกครองดวยกันเอง จึงเกิด
ขอเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องความเที่ยงธรรม
โดยเฉพาะเมื่อเปนกรณีขอพิพาทระหวางเอกชน
กับฝายปกครองแลว เกรงวา คณะกรรมการฯ จะ
เกิดความลําเอียงเขาขางฝายปกครองดวยกันเอง
อีกทั้งจากการศึกษาพบวาประเด็นขอพิพาทที่
สําคัญอีกประการที่เกิดขึ้น มาจากกรณีการใช
ดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ ซึ่งมีอยูหลายคณะ
ที่ทําใหเกิดคําวินิจฉัยที่แตกตางกัน สงผล
กระทบตอผูเสียภาษีที่อาจไมไดรับความเปน
ธรรม เชน กรณีการลดเบี้ยปรับแตละรายของ
คณะกรรมการฯ ตางชุดกันก็อาจแตกตางกัน

องคคณะของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณควรมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะ ควร
ใหมีผูทรงคุณวุฒิทางภาษีอากรที่มาจาก
ภาคเอกชน (ระบบของอังกฤษ) แทน
ผูแทนกรมการปกครอง และควรจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการอุทธรณ
สังกัดกรมสรรพากร แตมีความเปนอิสระ
(ระบบของอเมริกา)

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน
(1) ไมเห็นดวยกับการจัดตัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการอุทธรณสังกัดกรมสรรพากร
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามประมวลรัษฎากรในปจจุบันมีความ
เปนอิสระอยูแลว
(2) กรณีการปรับเปลี่ยนองคคณะของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ควรจะตอง
ดําเนินการศึกษาขอดี ขอเสีย และผลกระทบ
ทุกดานอยางละเอียดกอน และควรพิจารณา
บทบัญญัติใน ลักษณะ 1 หมวด 2
สวน 2 การอุทธรณทุกมาตรา โดยละเอียด
ไปพรอมกันดวย

ค11

มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูแทน สรรพากรเขตหรือผูแทน และ
อัยการจังหวัดหรือผูแทน
(2) ....
“คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตาม (ก) จะมีหลายคณะก็ได”

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผูวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทํางาน

