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บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาหลกัการและแนวความคดิเกีย่วกบัการขอคนืภาษอีากร
วาผูเสยีภาษมีีสิทธิและหนาที่ในการขอคนืภาษอีากรอยางไร และมีปญหาทีเ่กดิในการขอคนือยางไรบาง
กับเสนอแนวทางในแกไขและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการคืนภาษีอากรเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมและเปนการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากร โดยเปนการศึกษาคนควาขอมูล     
จากตวับทกฎหมาย คํ าอธิบาย ตํ าราทางวิชาการ คํ าพิพากษาฎีกา แนวคํ าวินิจฉัยของกรมสรรพากร  
บทความของนักกฎหมาย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรในเรื่องการขอคืน
ภาษอีากรมปีญหาทางกฎหมายหลายประการ เชน ความไมชัดเจนในตวับทกฎหมาย แนวค ําพพิากษา 
ศาลฎกีา แนวปฏบิตัขิองกรมสรรพากร การตคีวามกฎหมายตามประมวลรษัฎากร หรือแมแตความซํ ้าซอน
ของบทบญัญตัแิหงกฎหมายดงัเชนที่บญัญตัิไวในมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 แหงประมวลรษัฎากร
ทีม่คีวามไมชัดเจนของระยะเวลาการขอคนืภาษี จงึท ําใหผูมสิีทธใินการขอคนืภาษอีากรเกดิความสบัสน
ประกอบกับในบางครั้งอาจมีเหตุจํ าเปนที่ทํ าใหไมอาจขอคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดได 
เชน การเปนคดีความในชั้นศาล และปญหาเกี่ยวกับผูขอคืนภาษีอากรเมื่อไมพอใจคํ าส่ังการคืนเงิน
ภาษีอากรจากเจาหนาที่แลว จะตองอุทธรณคํ าสั่งดังกลาวกอนฟองคดีตอศาลหรือไม และศาลใด  
จะมีอํ านาจในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาทดังกลาว เนื่องจากกฎหมายมิไดบัญญัติการอุทธรณ
หรือโตแยงการขอคนืภาษอีากรไวเปนการเฉพาะวา ใหอุทธรณหรือโตแยงตอองคกรใดดงัเชนการประเมนิ
การเสยีภาษอีากรและหนีภ้าษอีากรจะสามารถน ํามาหกักลบลบหนีก้นัไดหรือไม การก ําหนดดอกเบีย้
มคีวามเหมาะสมเพียงใด เหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากความไมชัดแจงของกฎหมาย    
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เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงเสนอใหมีการกํ าหนดหลักเกณฑและแนวทางที่ชัดเจน    
ในการขอคืนภาษีอากรโดยยกเลิกมาตรา 63 ซ่ึงจะทํ าใหกํ าหนดเวลามีเพียงกํ าหนดเวลาเดียว      
ตามมาตรา 27 ตรี กจ็ะเกดิความชัดเจนของกฎหมายในการบังคับใช ตลอดทั้งการกํ าหนดขั้นตอน
และองคกรทีม่อํี านาจเฉพาะในการวนิจิฉยัการโตแยงการขอคนืภาษอีากร โดยใหสิทธผูิขอคนืภาษอีากร
มีสิทธิเลือกที่จะโตแยงคัดคานตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ก็จะทํ าใหเกิดความชัดเจน  
ของกฎหมายในสทิธแิละหนาทีผู่เสยีภาษมีากยิง่ขึน้ และการก ําหนดอตัราดอกเบีย้ในการขอคนืภาษอีากร
ใหเหมาะสมกบัการก ําหนดอตัราดอกเบีย้ในกรณอ่ืีนๆ จะท ําใหการบงัคบัใชกฎหมายมคีวามเปนธรรม
มากขึ้นอันจะยังสงผลโดยตรงตอการนํ าบทบัญญัติของกฎหมายมาใชบังคับใหเหมาะสมกับกรณี   
ทีเ่กิดขึ้นได ทัง้นีก้เ็พื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูขอคืนภาษีอากรและกอประโยชนกับรัฐมากที่สุดDPU
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ABSTRACT

This research aimed to investigate the rationale, principle and concept pertaining to 
tax refund  claim to the extent that how tax payers have the rights and duty in claiming for tax 
refund and what problem will arise after  the tax refund claim as well as providing the guidelines 
for adjusting and improving the legislations concerning tax refund claim in order to provide the 
justification of tax payment, the fairness in tax paying and the rights protection for tax payers. 
This research concentrated on collecting the data from the law concerned, descriptions, textbooks 
on law, the Dika judgment, the judgment of the Revenue Department, lawyers’ articles and thesis 
concerned.

From the study, it was found that nowadays the rights protection provided for tax 
payers in dealing with tax refund claim brings about numerous legal problems. For example, the 
problems derived from the vagueness of the law, the Dika judgment, the practices performed by 
the Revenue Department, the legal interpretation in accordance with the Revenue Code or even 
the overlap of the legal provisions promulgated in Section 27 ter. and Section 63 of the Revenue 
Code which are not definite in terms of the duration of tax refund claim. Therefore, the tax payers 
entitled to claim for tax refund are likely to be confused. Moreover, they occasionally cannot 
manage to make a tax refund claim within the duration of time required by the law. For instance, 
their getting involving in a lawsuit. Besides, there are  problems stemming from the tax payers’ 
contention with the tax officer’s order of tax refund and the main point is whether the tax payers  
have to launch an appeal lodged against the order before entering an action in court or not.  
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Moreover, the tax payers have to consider which court  of justice are authorized to try and 
adjudicate this dispute. Since there are no legal provisions legislated for the appeal and the 
contention with the claim for tax refund as the estimation of tax payment and  tax debt so that the 
tax payers will be informed of  the tax offset including the appropriate imposition of interest rate. 
The knob of the problem comes from the non-clarity and vagueness of the law.

In order to find out the solution to the problems mentioned above, this research 
suggested the more definite and clearer principles and guideline for tax refund claim be 
established by abrogating Section 63 in which the only one specific period of time for tax refund 
claim must be required according to Section 27 ter. This resolution will make the enforcement of 
the law more justifiable and more definite. Furthermore, the determination of stages and the 
organizations specifically authorized in disposing of the matter in the dispute should be formed so 
that the tax payers making a claim for tax refund will have the rights to contend with the 
Committee in charge of investigating the appeal. Therefore, there will be more transparency and 
justification of the law  concerning the rights and the tax payers and the imposition of interest rate 
in tax refund claim appropriate to that of other types of interest rate should be performed. All of 
this will help make the law enforcement more justifiable so that the legal provisions will be 
suitably used in compliance with certain cases as much as possible. At this point, the tax payers 
will be those who get the advantages and their practice congruent with the legal provisions will be 
most beneficial to the government.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา

การเสียภาษีอากรใหกับรัฐถือเปนหนาที่ตามกฎหมายของบุคคลทุกคนที่จะตองกระทํ า
เพือ่จะไดน ําเงนิภาษอีากรมาใชจายในกจิการของทางภาครฐั ในการบรหิารประเทศ สงเสรมิความมัน่คง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ใหประเทศมีความเจริญ
กาวหนา1 แตการจดัเก็บภาษีอากรในประเทศไทย หรือประเทศกํ าลังพัฒนายังมีปญหาในการจัดเก็บ
ซ่ึงไมไดเปนไปตามเปาหมายของรัฐ เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการเสยีภาษอีากร และยงัมปีระชาชนบางกลุมยงัขาดจติสํ านกึและขาดความรบัผิดชอบในหนาที่
การเสยีภาษ ี ซ่ึงอาจเปนเพราะภาษไีมไดใหผลประโยชนตอบแทนโดยตรงกบัผูเสยีภาษ ีท ําใหประชาชน
ไมเหน็ถึงประโยชนในการเสียภาษี ดังนั้น เมื่อประชาชนยังขาดความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 
การจัดเก็บภาษีจึงตองอาศัยมาตรการตางๆ ทางกฎหมายมาบังคับใชกับประชาชนเพื่อใหไดจํ านวน
ภาษมีาใชจายในกิจการของบริหารประเทศ ไมวาจะเปนมาตรการบังคับทั้งทางแพง ทางอาญา หรือ
มาตรการทางปกครองในการยึดและอายัดทรัพยสิน หรือกระทั่งการนํ าระบบการจัดเก็บภาษีอากร
แบบภาษหีกั ณ ที่จาย การนํ าระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ มาใชบังคับ ซ่ึงเปนการจัดเก็บโดยทันที   
เมื่อมีเงินไดมาใชเพื่อใหการจัดเก็บเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงมาตรการในการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน 
มีการแบงรูปแบบการจัดเก็บออกเปนรูปแบบการจัดเก็บภาษีอากรแบบการโดยประเมินตนเอง 
(Self-assessment) การจายโดยการประเมนิของเจาพนกังาน (Authoritative assessment) และการประเมนิ
โดยหกั ณ ที่จาย (Withholding หรือ Deduction at Source) โดยที่ภาษีอากรที่ถูกจัดเก็บโดยการจาย
โดยประเมินตนเอง การจายโดยการประเมินของเจาพนักงาน และการประเมินโดยการหกั ณ ที่จาย
ดงักลาวนัน้อาจขอคืนภาษีไดหากผูเสียภาษีอากรไดชํ าระภาษีอากรไว หรือถูกหักภาษี ณ ที่จายไว
เกนิกวาที่ควรตองเสียหรือโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีแลวแตกรณี

                                                       
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 69.
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มาตรการในการจดัเกบ็ภาษตีลอดจนการคนืภาษใีหกบัผูเสยีภาษขีองรฐันัน้ ตองเปนการกระท ํา
ที่มีกฎหมายใหอํ านาจไว เพราะถือเปนการกํ าหนดหนาที่ใหกับประชาชน ทุกคนตองรับภาระ      
ในการช ําระเงินภาษีเจาหนาที่ของรัฐจึงมีอํ านาจกระทํ าได และการใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ
ก็อาจถูกตรวจสอบไดโดยฝายตุลาการหรือองคกรในรูปของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงถือ
เปนหลักนติรัิฐทีว่า การกระท ําของเจาหนาทีข่องรฐัตองอยูภายใตกฎหมาย และกฎหมายทีม่าใชบงัคบั
ประชาชน ตองใหความเปนธรรมกับผูเสียภาษี ทั้งนี้ก็เพื่อใหเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน 
แตอยางไรกด็ ี ปจจบุนัยงัพบวาสิทธขิองผูเสียภาษอีากรตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวในประมวลรษัฎากร
ตั้งแตการจัดเก็บภาษีอากรจนกระทั่งการขอคืนภาษีอากรจากรัฐ ยังพบปญหาอีกหลายประการ     
ซ่ึงไมเปนธรรมตอผูเสียภาษี เนื่องจากกฎหมายไดบัญญัติไวไมชัดเจนครอบคลุมครบถวน            
ซ่ึงความไมเปนธรรมตอผูเสียภาษีดังกลาวก็อาจสงผลใหผูเสียภาษีตอตานการเสียภาษีใหแกภาครัฐ
โดยสมัครใจและอาจไมเปนประโยชนตอการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น       
บทบญัญตัแิหงกฎหมายทีน่ ํามาใชจดัเกบ็ภาษตีองมคีวามแนนอนตองชดัเจนและกอใหเกดิความเทาเทยีม
และเปนธรรม ตลอดทัง้สิทธขิองผูเสยีภาษใีนการขอคนืภาษ ี หากมกีารเสยีภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยี
หรือไมมหีนาที่ตองเสียกฎหมายที่นํ ามาใชก็ตองชัดเจนและเปนธรรมเชนเดียวกัน

ปจจุบันมีการขอคืนภาษีจากผูเสียภาษีเปนจํ านวนมาก สาเหตุการขอคืนภาษีสวนใหญ
มาจากการถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสียหรือไมมีหนาที่ตองเสีย หรือถูกหักภาษี      
ณ ทีจ่ายไวไมวาดวยเหตใุดๆ เพราะการจดัเกบ็ภาษอีากรแบบการหกั ณ ทีจ่ายไดถูกน ํามาใชกบัการจดัเกบ็
ทกุประเภทของภาษดีวยเหตผุลทีว่ารฐัตองการจดัเกบ็ภาษใีหตรงตามเปาหมายที่กํ าหนดและสงเสริม
ใหการจดัเก็บภาษีอากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการหลีกเล่ียงภาษี โดยถือเปนมาตรการ
มาบงัคบัใหประชาชนช ําระภาษใีหถูกตองครบถวนตรงตามกํ าหนดระยะเวลาและเปนวิธีการที่ทํ าให
รัฐเกบ็เงนิภาษีไดรวดเร็ว และคอนขางแนนอนกวาการจัดเก็บโดยวิธีอ่ืนๆ และการหักภาษี ณ ที่จาย
ยงัเปนการเสยีภาษทีีช่วยเสรมิการเสยีภาษเีงนิไดโดยการประเมนิตนเองตามประมวลรษัฎากร กลาวคอื
ผูจายเงนิไดตองหักภาษี ณ ที่จาย (Withholding Tax) ไวทุกครั้งที่มีการจายเงินได ถือเปนสภาวะ     
ทีผู่มเีงนิไดยังมีกํ าลังพอที่จะเสียภาษีไดตามหลักการเสียภาษีในขณะที่มีเงินได (Pay as You Earn or 
Pay as You Go) การหกัภาษ ีณ ที่จาย จึงเปนการบรรเทาภาระการจายภาษีของผูมีเงินได กลาวคือ   
ผูมีเงินไดจะไมตองจายภาษีทั้งหมดเมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีแตหากเปนการทยอยจายในทันที
ทกุครัง้ทีไ่ดรับเงินได ทั้งนี้ โดยใหถือวาจํ านวนภาษีหัก ณ ทีจ่าย ที่ผูจายเงินไดหักไวและนํ าสง     
ตอทางภาครฐัแลวนั้น เปนเครดิตภาษีโดยหากถึงกํ าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ในกรณีที่มีการคํ านวณตามวิธีการที่กฎหมายกํ าหนดแลวมีจํ านวนภาษีที่ไดรับคืนผูเสียภาษีก็มีสิทธิ
ทีจ่ะขอคืนภาษีอากรที่ชํ าระไวเกินได
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สาเหตุของการขอคืนภาษีอากรยังอาจเกิดจากมาตรการบังคับทางปกครองในคํ าสั่ง   
ทางปกครองทีใ่หเสียภาษไีดอีกสาเหตหุนึง่ กลาวคอื เมือ่ผูเสียภาษไีดถูกประเมนิภาษโีดยเจาพนกังาน
ตองรีบด ําเนนิการเสยีภาษโีดยทนัท ี เนือ่งจากหลกัการเสยีภาษอีากรใหแกรัฐนัน้ ผูเสยีภาษตีองช ําระภาษี
ใหถูกตองครบถวนภายในก ําหนดเวลา มฉิะนัน้อาจถกูลงโทษไมวาจะเปนการใหเสียเบีย้ปรับ เงนิเพิม่
และยงัรวมถึงการลงโทษทางอาญาในบางกรณี เชน การลงโทษจํ าคุกหรือโทษปรับ ซ่ึงผูไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายจะตองถูกดํ าเนินการจากเจาหนาที่ของรัฐ นอกจากนี้มาตรการบังคับทางปกครอง   
ของเจาหนาทีฝ่ายปกครองยงัสามารถใชอํ านาจในการตดิตามเรยีกรองจากหนีภ้าษอีากรคางของผูเสยีภาษี
จนครบถวนโดยวธีิการยดึและอายดัทรพัยสินของผูเสียภาษเีพือ่น ําทรพัยสินมาขายทอดตลาดช ําระหนี้
ภาษีอากรตอไปโดยไมจํ าเปนตองฟองคดีตอศาล เพื่อใหศาลมีคํ าส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูคางภาษีอากร2 เมื่อมาตรการดังกลาวมีผลบังคับใหประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตาม
ใหมีการเสียภาษีอยางรวดเร็ว รัฐจะไดมีเงินไปใชจายไดทันตอการบริหารประเทศ สงผลทํ าให
ประชาชนทุกคนตองเสียภาษีโดยรวดเร็วและเครงครัด แมผูเสียภาษีจะไมเห็นดวยกับการประเมิน
ของเจาพนักงานก็ตาม ถาหากผูเสียภาษีไดมีการอุทธรณการประเมินภาษี และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมีคํ าวินิจฉัยวาการประเมินไมชอบดวยกฎหมาย ผูเสียภาษีก็อาจยื่นคํ ารองคืนภาษี  
ที่ตนไดชํ าระไวเกินกวาที่ควรตองเสีย หรือไมมีหนาที่ตองเสียที่เกิดจากสาเหตุดังกลาวขางตนได
จากกรมสรรพากร แตการขอคนืภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร ยงัพบปญหาในบางประการทีก่ระทบ
ตอสิทธิของผูเสียภาษีอากร ดังนี้

                                                       
2 มาตรา 12 ภาษีอากรซึ่งตองเสียหรือนํ าสงตามลักษณะนี้เมื่อถึงกํ าหนดชํ าระแลว ถามิไดเสียหรือนํ าสง

ใหถือเปนภาษีอากรคาง
เพื่อใหไดรับชํ าระภาษีอากรคาง ใหอธิบดีมีอํ านาจสั่งยึดหรืออายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสิน   

ของผูตองรับผิดเสียภาษีอากร หรือนํ าสงภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึด หรือสั่ง 
อํ านาจดังกลาว อธิบดีจะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได
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ปญหาในกํ าหนดระยะเวลาการขอคืนภาษีอากร ซ่ึงกฎหมายไดกํ าหนดไวชัดเจนและ
แนนอนแลววา ผูเสียภาษีที่ชํ าระภาษีไว หรือถูกหักภาษี ณ ที่จายไว เกินกวาที่ควรตองเสีย หรือไมมี
หนาที่ตองเสีย ตองยื่นคํ ารองขอคืนภายในสามปนับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลายื่นรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกํ าหนด3 หรือนบัแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไป4 แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
สาเหตกุารขอคืนภาษีเกินกวาที่ควรตองเสีย หรือการขอคืนภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย แตมีหลายกรณี 
ผูที่กฎหมายถือวามีเงินไดพึงประเมินและไดชํ าระภาษีไวตามที่กฎหมายกํ าหนดแลว ตอมามีกรณี 
ขอพพิาทในสวนของเงินไดพึงประเมิน และขอเท็จจริงยุติวาผูที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายนั้น เปนผูไมมี
เงนิไดพงึประเมนิ และผูนัน้จงึเปนผูชํ าระภาษไีวโดยไมมหีนาทีต่องเสยี แตในระหวางทีม่กีารพพิาทกนั
ในเรือ่งของเงินไดพึงประเมินอาจใชระยะเวลาเกินกวา 3 ป ทํ าใหผูที่ถูกหักภาษี ณ ที่จาย โดยไมมี
หนาที่ตองเสียขาดสิทธิในการขอคืนภาษีอากรตามกฎหมาย

ปญหาที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง คอื ปญหาเรื่องการอุทธรณคัดคานการขอคืนภาษีอากร
ในปจจุบันองคกรที่วนิจิฉัยช้ีขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการขอคนืภาษีมีอยู 3 องคกร คือ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร ฝายปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)       
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และศาลภาษีอากร       
ซ่ึงทั้งสามองคกรนี้มีหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอุทธรณการขอคืนภาษีจากผูขอคืนภาษี
แตกตางกนัและอาจกอใหเกดิความสบัสนกบัผูขอคนืภาษไีดวาตนตองอทุธรณคดัคานไปยงัองคกรใด
และหากผูขอคนืภาษใีชชองทางอทุธรณคดัคานการคนืภาษไีมถูกตองตามวตัถุประสงค กอ็าจกอใหเกดิ
ผลเสียตอการขอคืนภาษีของผูขอคืนภาษีได

                                                       
3 มาตรา 27 ตรี เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่นการขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย 

และ น ําสงแลวเปนจ ํานวนเงนิเกนิกวาทีค่วรตองเสยีภาษ ี หรอืทีไ่มมหีนาทีต่องเสยี ใหผูมสีทิธขิอคนืยืน่ค ํารองขอคนื
ภายในสามปนับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนดเวนแต

(1) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนไดยื่นรายการ เมื่อพนเวลาที่กฎหมายกํ าหนดหรือไดยื่นรายการภายในเวลา
ที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปใหผูมีสิทธิขอยื่นคํ ารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ

(2) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนอุทธรณการประเมินตามหมวดนี้ หรือเปนคดีในศาล ใหผูมีสิทธิขอคืน  
ยื่นคํ ารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มี
คํ าพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี

4 มาตรา 63 บุคคลใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนํ าสงแลวเปนจํ านวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี  
ตามสวนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินจํ านวนที่เกินนั้นคืน แตตองยื่นคํ ารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน 3 ป 
นับแตวันสุดทายแหงปซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
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การคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรในเรื่องการขอคืนภาษีอากรในปจจุบัน จึงยังคงมี
ปญหาทางกฎหมายทีต่องพิจารณากันอีกหลายประการ เนื่องจากความไมชัดเชนในตัวบทกฎหมาย 
แนวค ําพพิากษาศาลฎีกา แนวปฏิบัติของกรมสรรพากร การตีความกฎหมายตามประมวลรัษฎากร 
ส่ิงทีเ่ปนปญหาสํ าคัญในการคืนภาษีอากร คือ ความไมชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ทํ าใหการตีความ
กฎหมายไมเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยอยางที่เปนธรรมซึ่งผูเขียนไดศึกษาถึง หลักการตีความ
กฎหมายตามประมวลรษัฎากรวาตองตคีวามโดยค ํานงึถึงสทิธิของประชาชน เนือ่งจากแมการเกบ็ภาษี
เปนสิง่จ ําเปนทีท่ ําใหรัฐบาลมรีายไดน ํามาใชจายในการบรหิารประเทศ แตกเ็ปนเรือ่งกระทบกระเทอืน
ตอผลประโยชนและสวนไดเสียของสิทธิในทรัพยสินของประชาชน การที่จะเก็บภาษีจากบุคคลใด
ในพฤตกิารณใด  ๆตองปรากฏวามกีฎหมายบญัญตัไิวโดยชัดเจนจงึจะเกบ็ภาษอีากรได หากตวับทกฎหมาย
ทีใ่ชเกบ็ภาษีอากรไมชัดเจน กํ ากวม หรือตีความไดหลายนัย ก็ตองตีความไปในทางที่เปนคุณหรือ
ประโยชนแกผูเสียภาษี จะตีความโดยขยายความใหเปนผลรายไมได เนื่องจากประมวลรัษฎากร 
เปนกฎหมายมหาชนทีก่ ําหนดภาระหนาทีใ่หประชาชนปฏบิตัติามมผีลกระทบตอสิทธขิองประชาชน
(คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1908/2538) เชนเดียวกับประเทศอังกฤษที่ไดยึดหลักการตีความดังกลาวเชนนี้  
มาโดยตลอด (คด ีCape Brady Syndicate V.I.R. Corns (1921) แตทัง้นีห้ลักการตคีวามกฎหมายมหาชน
ตามประมวลรัษฎากรยังตองคํ านึงถึงเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติอีกดวยวาตองการใชกฎหมาย 
ไปในทิศทางใด ซ่ึงในประเทศฝรั่งเศสก็ไดยึดหลักการตีความกฎหมายมหาชนที่ตองคุมครอง
ประชาชนและคุมครองประโยชนสาธารณะในเวลาเดยีวกนั และรัฐจะไมเขาไปรกุล้ํ าสทิธขิองประชาชน
เกินกวาที่กฎหมายใหอํ านาจเอาไว ซ่ึงหากตองตีความก็จะคํ านึงถึงหลักความไดสัดสวนเปนสํ าคัญ 
แตในแนวระเบยีบปฏบิตัขิองเจาหนาที่กรมสรรพากรในการตีความกฎหมายในการจัดเก็บภาษีอากร
จะตีความเพื่อใหมีการจัดเก็บเงินภาษีอากรอยูเสมอ ทํ าใหสงผลกระทบตอสิทธิของประชาชน 
เพราะเมื่อตีความไปในทางเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรแลวก็จะสงผลตอสภาพบังคับใหประชาชน  
ตองปฏบิตัติาม หากประชาชนไมเหน็ดวยในผลการพจิารณาของเจาหนาที ่กต็องอุทธรณตอคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณหรือนํ าคดีขึ้นฟองตอศาลภาษีอากรตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงประสงคที่จะทํ าการศึกษาวิเคราะหถึงสภาพปญหา ขอเท็จจริง
และขอกฎหมายของการคนืภาษอีากรในปจจบุนัและทีจ่ะเกดิในอนาคตในการบรหิารจดัเกบ็ภาษอีากร
ของรัฐที่มีตอประชาชน
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1.2.1 เพือ่ศกึษาหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการขอคนืภาษีอากร
1.2.2 เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการขอคืนภาษีอากร
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเสนอแนวทางในแกไขกรณีเกี่ยวแกการคืน

ภาษีอากร
1.2.4 เพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรงุกฎหมายที่เกี่ยวกับการคืนภาษีอากร

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

ในการศกึษาครั้งนี้ มีสมมติฐานวา บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขอคืน
ภาษอีากรยงัขาดความชดัเจน ท ําใหผูใชกฎหมายและผูปฏิบตัติามกฎหมายไมมหีลักเกณฑทีแ่นนอน
และทํ าใหผูเสียภาษีไมไดรับความคุมครองสิทธิทีเ่หมาะสมในการขอคืนภาษีอากร

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

มุงศกึษาถึงเฉพาะการคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

1.5  วิธีดํ าเนินการศึกษา

ด ําเนนิการวจิยัโดยการคนควาและรวบรวมขอมลูแบบการวจิยัเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศกึษาคนควาขอมลูจากตวับทกฎหมาย ค ําอธบิาย ต ําราทางวชิาการ ค ําพพิากษาฎกีา แนวค ําวนิจิฉยั
ของกรมสรรพากร บทความของนักกฎหมาย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ โดยนํ ามาจัดรวบรวม   
ใหเปนระบบเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1  ท ําใหทราบถึงหลักการ และแนวความคิดเกี่ยวกับการคืนภาษีอากร
1.6.2  ท ําใหทราบถึงสิทธิและประโยชนของประชาชนในการเสียภาษี
1.6.3 ทราบถึงปญหาและขอบกพรองที่จะเปนอุปสรรคในการขอคืนภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร
1.6.4  ทํ าใหทราบแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคืนภาษีอากร
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บทที่ 2
ความหมายของภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียหรือที่ไมมีหนาที่ตองเสีย

ภาษีอากรเปนรายไดของรัฐที่สวนหนึ่งไดมาจากประชากรของประเทศนั้นๆ เพื่อใหรัฐ
สามารถขับเคลื่อนและสามารถดํ าเนินกิจกรรมการพัฒนาประเทศตอไปได สวนหนึ่งไดมาจาก   
การจดัเกบ็จากบุคคลและนิติบุคคล ดังนั้นโดยหลักแลว ประชาชนทุกคนตองเสียภาษีตามกฎหมาย 
เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวเปนกรณีไป ในทางปฏิบัติจึงอาจมีการเสียภาษี
เกินกวาที่ควรตองเสียหรืออาจเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียก็เปนได ซ่ึงสงผลในทางกฎหมาย
แตกตางกัน ในบทนี้จึงจะอธิบายถึงหลักการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรซึ่งเปนภาษีอากร
ฝายสรรพากร ดวยเหตุผลที่วา หลักการเสียภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนดไวในปจจุบันมีหลายวิธี     
ไมวาจะเปนการเสียภาษีโดยวิธีการประเมินตนเอง การเสียภาษีโดยวิธีการประเมินของเจาพนักงาน 
และการประเมินโดยวิธีการหัก ณ ที่จาย ซ่ึงหลักการเสียภาษีดังกลาว หากมกีารเสียภาษีเกินกวา      
ทีค่วรตองเสยีหรือเสียภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยีแลว ผูเสยีภาษสีามารถขอคนืภาษไีด และจะกลาวถึง
ความแตกตางระหวางภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียและภาษีทีไ่มมีหนาที่ตองเสีย ซ่ึงประมวลรัษฎากร
ก ําหนดหลักเกณฑและผลเอาไวแตกตางกัน ดังตอไปนี้

2.1  หลักการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย

การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐที่มีตอบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้นจํ าเปนตองมีกฎหมาย
บญัญตัิใหอํ านาจเอาไว โดยก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการในการเสยีภาษเีพือ่ใหสอดคลองกบัสภาวะ
เศรษฐกจิและรายไดของประชาชนแตละบคุคล และกอใหเกดิความเปนธรรมในการเสยีภาษีมากทีสุ่ด
เพือ่ลดชองวางความเหลือ่มล้ํ าของสงัคม แตส่ิงทีเ่ปนหวัใจของการจดัเกบ็ภาษีกค็อืรัฐจะตองจดัเกบ็ภาษี
ใหเพียงพอตอการใชจายในงบประมาณรายจายที่ตั้งไว1 แตทั้งนี้ตองคํ านึงถึงความเปนธรรมดวย 
การก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการการเสยีภาษ ี ซ่ึงตามทฤษฎมีไีดหลายกรณี ไมวาจะแบงเปนการก ําหนด
จากภาษทีางตรง คือ เก็บจากฐานรายไดและทรัพยสิน ในปจจุบันก็ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ภาษเีงินไดนิติบุคคล หรือกรณีภาษีทางออม ซ่ึงเก็บจากฐานการบริโภค อันไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม

                                                       
1 รังสรรค ธนะพรพันธุ. (2516). ทฤษฎีภาษีอากร. หนา 47-48.
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หลักเกณฑการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแบงออกไดเปน 3 กรณีดวยกัน คือ
1. การเสียภาษีโดยวิธีการประเมินตนเอง
2. การเสยีภาษีโดยวิธีการประเมินของเจาพนักงาน
3. การเสียภาษีโดยวิธีการหักภาษี ณ ที่จาย
โดยหลักการดังกลาวจะอยูในรูปแบบของการประเมิน และกอนที่จะกลาวถึงรูปแบบ

การประเมนิจ ําตองอธบิายถึงความหมายของภาษอีากรเสยีกอนวามคีวามหมายอยางไร เพือ่ทีจ่ะน ําไป
สูความหมายของการประเมินภาษี

การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทยไดปรากฏมาเปนเวลาชานานแลว โดยในสมัย   
กรุงศรีอยุธยาและตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น จะเรียกวา จังกอบ ซ่ึงมีอัตราที่แตกตางกันออกไป       
ในแตละยคุสมัย โดยจังกอบนี้จะนํ ามาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป

ในปจจบุนั ค ําวา ภาษอีากรและอากรนัน้ ไดมกีารใหค ํานยิามและความหมายเอาไวตางๆ กนั
คอื ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดอธิบายคํ าวา “ภาษี” คือ เงินที่รัฐเรียกเก็บ
จากบคุคล ทรัพยสิน หรือธุรกิจ เพื่อใชจายในการบริหารหรือพัฒนาประเทศ แบงออกเปน 1) ภาษี
เงนิไดบคุคลธรรมดา 2) ภาษเีงนิไดนติบิคุคล 3) ภาษมีลูคาเพิม่ 4) ภาษธุีรกจิเฉพาะ 5) ภาษบี ํารุงทองที่
6) ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 7) ภาษีปาย 8) ภาษีศุลกากร 9) ภาษีสรรพสามิต 10) ภาษีปโตรเลียม   
สวน “อากร” คือ คาธรรมเนียมอยางหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บ เชน อากรรังนก อากรแสตมป จะเห็นไดวา
ในความหมายนี ้ ค ําวา ภาษกีบัอากรนัน้ จะมคีวามหมายและเจตนารมณในการเรยีกเกบ็ทีค่ลายคลึงกนั
กลาวคือ การจัดเก็บที่ทางภาครัฐเรียกเก็บเอาจากบุคคล แตจะมีความหมายตางกันกับความหมาย  
ในทางกฎหมาย คือ ในทางกฎหมายไดมีการใหนยิามของคํ าวาภาษีและอากรเอาไว ดังตอไปนี้

ภาษ ี หมายความวา เปนเงินที่บังคับจัดเก็บจากประชาชนโดยไมมีผลตอบแทนโดยตรง
ใหกับประชาชน2

  อากร หมายความวา เงินที่บังคับเก็บจากผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการบริการ
สาธารณะโดยที่ประชาชนที่ไดรับการบริการนั้น ไมมีความสัมพันธกับตนทุนในการผลิตบริการ
สาธารณะ และเปนเงินที่บังคับเก็บเพื่อประโยชนของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร
มหาชนอื่นๆ3

                                                       
2 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. (2535). การคลังวาดวยการจัดสรรและกระจาย. หนา 107.
3 สมคิด เลิศไพฑูรย. (ม.ป.ป.). คํ าอธิบายกฎหมายการคลัง. หนา 81.
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พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ไดใหนิยามเอาไวดังนี้
คํ าวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระติดพัน        

ในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน
สวนคํ าวา “อากร” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระติดพัน   

ในทางศลุกากร หรืออากรชัน้ใน จะเหน็ไดวา นยิามตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พระพทุธศกัราช 2469
ไดใหความหมายของทั้งสองถอยคํ าเอาไวเหมือนกัน4

นอกจากนี้แลว ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร ก็ใหนิยามของคํ าวาภาษีอากรเอาไว 
เปนสองนยัยะ คือ

1. ภาษอีากร คอื ส่ิงทีรั่ฐบาลบงัคบัเกบ็จากราษฎร และน ําไปใชเพือ่ประโยชนสวนรวม
โดยมไิดใหส่ิงตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีอากร

2. ภาษอีากร คือ เงินไดหรือทรัพยากรที่เคล่ือนที่ยายจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล 
แตไมรวมถึงการกูยมื หรือขายสนิคา หรือใหบรกิารในราคาทนุโดยรฐับาล5 จะเหน็ไดวาทัง้สองความหมาย
ในมุมมองของนกัเศรษฐศาสตรนั้น ไดอธิบายความหมายของภาษีอากรวาไมจํ าเปนตองเปนเงินตรา
เสมอไป ส่ิงของหรือบริการ หรือประโยชนอ่ืนๆ ที่ประชาชนใหแกรัฐ ก็อาจหมายถึง ภาษีอากรได 
เชน รัฐบังคับใชแรงงานโดยไมมีคาตอบแทนหรือรัฐบังคับกูเงินจากประชาชนโดยไมมีดอกเบี้ย   
ในความหมายเหลานีถื้อเปนความหมายของภาษอีากรในเชงิรูปธรรม ซ่ึงมลัีกษณะคลายกบัการจดัเกบ็ภาษี
ในสมยักอนทีเ่รียกวาจังกอบ โดยการจัดเก็บแบบ 10 หยิบ 1 เมื่อรัฐจะเก็บภาษีรัฐตองออกกฎหมาย
มาใชบงัคบักอน มฉิะนัน้แลวในทางปฏบิตัจิะเปนไปไดยากหากไมมกีฎหมายใหอํ านาจฝายปกครอง
เอาไว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ไดใหความหมาย
ของคํ าวาภาษีอากรไวอยางกวางขวาง กลาวคือ นอกจากจะหมายความถึงภาษีอากรโดยตรงแลว    
ยังหมายความรวมถึงภาษีอากรในความหมายอยางกวางอีกดวย เชน คาภาคหลวง แสตมปยาสูบ    
คาธรรมเนียม ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดเก็บตางๆ ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร ก็ลวนเปนความหมาย  
ของภาษอีากรทีรั่ฐจดัเกบ็ทัง้สิน้ และหากเกดิขอพพิาทขึน้จากกรณดีงักลาวกอ็ยูในอ ํานาจการพจิารณา
พพิากษาของศาลภาษอีากรทัง้สิน้ จากทีก่ลาวมาทัง้หมดนีเ้มือ่พจิารณาแลวจะเหน็ไดวาประมวลรษัฎากร
มิไดใหนิยาม หรือความหมายของคํ าวาภาษีอากรเอาไวแตอยางใด ผูเขียนเห็นวา ภาษีอากร คือ    
เงินที่รัฐเรียกเอาหรือจายใหกับรัฐตามที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวโดยมิไดมีการจายคืนโดยตรงใหกับ 
ผูเสียภาษีอากร และวิทยานิพนธเลมนี้ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะการเสียภาษีอากรตอกรมสรรพากร

                                                       
4 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 2.
5 กลุมนักวิชาการภาษีอากร. (2544). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. หนา 1.
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ตามประมวลรัษฎากรเทานั้น ซ่ึงเปนภาษีอากรฝายสรรพากรที่มีหลักการจัดเก็บภาษีโดยวิธีการ
ประเมนิตนเอง การประเมนิโดยเจาพนกังาน และการประเมนิโดยการหกัภาษี ณ ทีจ่าย ซ่ึงมวีตัถุประสงค
เดยีวกนั คอื การเสียภาษีอากรใหกับรัฐ ดังนั้นการศึกษาถึงรูปแบบของการประเมินในแตละกรณี 
หรือทีเ่รยีกวา หลักการเสียภาษี (Tax payment) ไมวาจะมีการกํ าหนดจํ านวนเงินที่จะตองเสียหรือ
กํ าหนดจํ านวนเงินที่ไดทํ าการประเมินจากเจาพนักงาน หรือจากผูมีหนาที่เสียภาษีและเรียกเก็บ   
จากผูมีหนาที่ตองเสียภาษีตามกฎหมายก็ตาม การประเมินจึงเปนหัวใจสํ าคัญของการเสียภาษี       
ในทุกๆ กรณี

การประเมินภาษีอากรถือเปนจุดเริ่มตนในการเสียภาษี หากมีการประเมินภาษีเกินไป
ขัน้ตอนตอไปผูเสียภาษีนั้นตองยื่นคํ ารองขอคืนภาษี จงึจะมีสิทธิไดรับเงินภาษีคืน ซ่ึงการประเมิน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมิไดบัญญัติใหคํ านิยามหรือความหมายโดยเฉพาะเอาไวแตอยางใด 
แตจะก ําหนดเอาไววาภาษีอากรประเภทใดบางที่เปนภาษีอากรประเมิน โดยบัญญัติไวในมาตรา 14 
แหงประมวลรัษฎากรวา “ภาษีอากรประเมินที่มีระบุไวในหมวดนั้นๆ วาเปนภาษีอากรประเมิน” 
และมาตรา 38 วา “ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเจาพนักงานประเมิน     
เปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้” คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล

นอกจากนี้แลวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย      
ของการประเมนิภาษเีอาไววาเปนก ําหนดจ ํานวนเงนิทีจ่ะตองเสยีภาษ ี ก ําหนดจ ํานวนเงนิทีเ่จาพนกังาน
เรียกเกบ็จากผูมหีนาทีต่องเสยีภาษตีามกฎหมายตามทีไ่ดประเมนิไวแลว ซ่ึงอาจเพิม่ขึน้หรือลดลงกไ็ด

ทานอาจารย วฑิรูย ตัง้ตรงจติต ไดใหความหมายของการประเมนิภาษอีากร คอื การก ําหนด
จ ํานวนเงนิที่จะตองเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกํ าหนด6

ผูเขยีนเหน็วา การประเมนิภาษอีากร คอื การก ําหนดจ ํานวนเงนิทีเ่รียกเอา หรือจายใหกบัรัฐ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเสยีภาษีอากรตามกฎหมาย

ดังนั้น รูปแบบการเสียภาษีอากรจึงเกิดจากการประเมิน โดยกํ าหนดหลักเกณฑ        
ของการเสยีภาษอีากรโดยการประเมนิภาษอีากรเอาไว ซ่ึงตามประมวลรษัฎากรมวีธีิการเสยีภาษอีากร
(Tax payment) ดงัตอไปนี้ คือ

2.1.1 การเสยีภาษีอากรโดยวิธีการประเมินตนเอง  (Self-assessment)
2.1.2 การเสยีภาษอีากรโดยวธีิการประเมนิของเจาพนกังาน (Authoritative assessment)
2.1.3 การเสยีภาษอีากรโดยวธีิการประเมนิโดยหกั ณ ทีจ่าย (Withholding หรือ Deduction

at Source)

                                                       
6 วิฑูรย ต้ังตรงจิตต. (2534). คํ าอธิบายกฎหมายภาษีอากร. หนา 15.
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2.1.1 การเสยีภาษีโดยวิธีการจายโดยประเมินตนเอง  (Self-assessment)
การเสยีภาษีโดยวิธีการจายโดยประเมินตนเอง ถือเปนภาระหนาที่ของผูเสียภาษี  

มีหนาที่ตองยื่นรายการแสดงภาษีอากร หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหากผูเสียภาษีมีรายได   
ถึงเกณฑทีก่ฎหมายก ําหนดเอาไว ก็จะตองเปนผูประเมนิภาษอีากรดวยตนเองภายในก ําหนดระยะเวลา
ตามทีป่ระมวลรษัฎากรก ําหนดเอาไวพรอมกบัช ําระภาษทีีต่นค ํานวณได ซ่ึงกฎหมายก ําหนดหลกัเกณฑ
และวธีิการค ํานวณไวแลว โดยไมตองรอใหเจาพนกังานประเมนิแลววาตองเสยีภาษเีปนจ ํานวนเทาใด7

ซ่ึงการเสยีภาษโีดยวธีิการจายโดยการประเมนิตนเองนีใ้ชกบัภาษอีากรตามประมวลรษัฎากรทกุประเภท
โดยมสีาระสํ าคัญ คือ บุคคลทุกคนที่มีเงินไดพึงประเมินเปนผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการประเมิน
ตนเอง เวนแตผูเยาวหรือผูทีศ่าลสัง่ใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมอืนไรความสามารถใหมผูีอ่ืน
เปนผูจัดการแทนในการยื่นแบบแสดงรายการประเมินโดยยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมิน     
ทีต่นไดรับในระหวางปภาษทีีล่วงมาแลวพรอมทัง้รายการตามขอความอืน่ๆ และน ํามาค ํานวณตามแบบ
และวธีิการที่กฎหมายกํ าหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกๆ ป สวนกรณีของนิติบุคคลนั้น มีหนาที่
ยืน่แบบแสดงรายการประเมินตนเองทุกรอบระยะเวลาบัญชี ของทุกปภาษี

2.1.1.1 ผูมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
เมื่อมีการประเมินตามหลักเกณฑที่ไดกฎหมายกํ าหนดเอาไวแลว     

หากเขาหลักเกณฑตามกฎหมายบุคคลนั้นก็มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและหากเกิดสิทธิ
หรือหนาทีต่องปฏบิตัติามกฎหมายผูนัน้กเ็ปนผูทีจ่ะด ําเนนิการตอไปได โดยการยืน่แบบแสดงรายการ
เสียภาษีมหีลักเกณฑดังตอไปนี้

                                                       
7 กลุมงานคดี สํ านักกฎหมาย กรมสรรพากร. (2541). เอกสารเผยแพรใชในราชการกรมสรรพากร.

หนา 7.
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1) กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผูมีหนาที่ คือ
(1) บคุคลทุกคนที่เปนผูมีเงินไดพิงประเมิน8

(2) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการกิจการ
อันกอใหเกดิเงนิไดพึงประเมินนั้นแลวแตกรณี เปนตัวแทนในการชํ าระภาษีแทนผูเยาว ผูที่ศาลสั่ง
ใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ9

(3) ผูจดัการมรดกหรอืทายาท หรือผูครอบครองทรพัยมรดกแลวแตกรณี
ในเมือ่มีหนาทีย่ืน่แบบเมือ่ผูมเีงนิไดพงึประเมนิถึงแกความตายเสยีกอนทีผู่นัน้ไดยืน่แบบแสดงรายการ
ชํ าระภาษ ี โดยใหรวมเงนิไดพงึประเมนิของผูตายและของกองมรดกทีไ่ดรับตลอดปภาษทีีผู่นัน้ถึงแกความตาย

                                                       
8 มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงิน 

หรือผูอื่นออกแทนใหสํ าหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บํ าเหน็จ 

บํ านาญ  หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตํ าแหนงงานที่ทํ า หรือจากการรับทํ างานใหไมวาจะเปนคาธรรมเนียม            

คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํ า เบี้ยประชุม บํ าเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน หรือจากการรับทํ างาน
ใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตํ าแหนงงานหรืองานที่รับทํ าใหนั้นจะเปนการประจํ าหรือช่ัวคราว

(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมา
จากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคํ าพิพากษาของศาล

(4)  เงินไดที่เปน
  (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร  ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู

                 (ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกํ าไร หรือประโยชนอื่นใด
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก

        (ก) การใหเชาทรัพยสิน
        (ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน

(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น โดยไมตองคืนเงินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไวแลว
            (6) เงนิไดจากวชิาชีพอสิระ คอื วิชากฎหมาย การประกอบโรคศลิปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบญัชี
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดชนิดไว

(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสํ าคัญนอกจากเครื่องมือ
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสงหรือการอื่นนอกจากที่ระบุ

ไวใน (1) ถึง (7)
9 ประมวลรัษฎากร มาตรา 57.
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เปนยอดเงนิไดพึงประเมินที่จะตองยื่นทั้งส้ิน มายื่นแบบแสดงรายการภาษีในนาม ผูถึงแกความตาย  
หรือในนามกองมรดกที่ยังมิไดแบงแลวแตกรณี10

(4) สามทีีม่หีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบในการยืน่รายการและเสยีภาษี
โดยในการเกบ็ภาษเีงนิไดจากสามแีละภรยิานัน้ ถาสามแีละภรยิาอยูรวมกนัตลอดปภาษทีีล่วงมาแลว
โดยใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี ซ่ึงเปนกรณีกฎหมายใหถือวาเงินได           
พงึประเมนิของภรรยาเปนเงนิไดของสาม ี โดยสามตีองน ําเงนิไดของภรรยามารวมค ํานวณเปนเงนิได
ของตนเองในการเสียภาษี และแตถาภาษีคางชํ าระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
แลวใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชํ าระนั้นดวย11

(5) ผูอํ านวยการหรอืผูจดัการทีม่หีนาทีรั่บผิดเสยีภาษใีนชือ่ของหางหุนสวน  
หรือคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินไดพึงประเมินทั้งส้ินเสมือนเปนบุคคลคนเดียวไมมีการแบงแยก   
ในกรณหีางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว
เกิน 30,000 บาท12

ผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีจะตางกับผูมีหนาที่เสียภาษี
หรือผูที่มหีนาที่ชํ าระภาษี กลาวคือ ผูมหีนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี กฎหมายเพียงกํ าหนด
เอาไววาเปนบุคคลใดบางที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจํ าปซ่ึงเพียงแตมีหนาที่เทานั้น 
โดยอาจจะไมตองเสียภาษีก็เปนได ซ่ึงจะตางกับผูที่มีหนาที่ตองเสียภาษี กลาวคือ บุคคลที่มีเงินได
พงึประเมนิ เมือ่น ํามาค ํานวณตามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายก ําหนดแลว หากมเีงนิไดพงึประเมนิถึงเกณฑ
ทีก่ฎหมายกํ าหนดเอาไว แลวกม็หีนาที่ตองเสียภาษีตามทีก่ฎหมายกํ าหนดหรืออาจเรียกไดวามีภาษี
ทีต่องช ําระ บุคคลนั้นจึงเปนผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตามกฎหมาย ในเรื่องนี้กรมสรรพากรไดวินิจฉัย
เกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษีอากรกับผูที่ไมมีหนาที่เสียภาษีอากรเอาไวสรุปไดวา “กฎหมายใชคํ าวา   
ผูมหีนาที่เสียภาษี มิไดรวมไปถึงผูที่ไมมีหนาที่เสียภาษีดวย”13

2) กรณภีาษีเงินไดนิติบุคคล
ผูมหีนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี มีดังนี้
(1)  บริษทัหรอืหางหุนสวนจํ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไดแก

- หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
- หางหุนสวนจํ ากัด

                                                       
10 ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ทวิ.
11 แหลงเดิม. มาตรา 57 ตรี.
12 แหลงเดิม. มาตรา 56 วรรค 2.
13 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/6484 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547.
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- บริษัทจํ ากัด
- บริษัทมหาชนจํ ากัด14

(2) บรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคล ทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ
และกระทํ ากิจการในที่อ่ืนๆ รวมทั้งในประเทศไทย และมแีหลงเงินไดในประเทศไทย15

(3) กจิการซึง่ด ําเนนิการเปนการคาหรือหาก ําไรดยรฐับาลตางประเทศ16

(4) กิจการรวมคา
(5) มลูนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการที่มีรายได
จะเห็นไดวา นิติบุคคลที่มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนั้น 

รวมตลอดถงึบรษิทัหรือนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศดวย ซ่ึงนาจะรวมถงึคณะบคุคล
ทีเ่ปนกจิการรวมคา หรือกจิการทีด่ ําเนนิการเปนการคาหรือหาก ําไรโดยรฐับาลตางประเทศนัน้ๆ ดวย

2.1.1.2 กํ าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
เมือ่ผูมหีนาทีย่ืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษอีากรไดด ําเนนิการตามขัน้ตอน

ของกฎหมายแลว ผูนั้นจะตองดํ าเนินการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก ําหนดเอาไว มฉิะนัน้แลวอาจกอใหเกดิผลในทางกฎหมายกบับคุคลนัน้ได เชน อาจจะถกูเจาหนาที่
ด ําเนนิการประเมนิและตองเสยีเงนิเพิม่ได โดยหลักแลวก ําหนดระยะเวลาในการยืน่แบบแสดงรายการนัน้
กฎหมายไดก ําหนดระยะเวลาเอาไวแตกตางกนัตามความเหมาะสมในแตละเรือ่ง เพือ่ใหมคีวามสอดคลอง
และสามารถปฏิบัติไดโดยถูกตองและถือเปนสวนสํ าคัญของการนับระยะเวลาการยื่นคํ ารองขอคืน
ตามกฎหมายเพราะก ําหนดเวลาการยืน่แบบฯนัน้มรีะยะเวลาทีแ่ตกตางกนั โดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

1) กรณีบุคคลธรรมดา
(1) การยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจํ าป

กรณีนี้ใชกับผูที่มีเงินไดพึงประเมินตามที่กฎหมายกํ าหนดใหมี
หนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินภายในเดือนมีนาคมของทุกๆ ป กลาวคือ  
ตองน ําเงนิไดในระหวางเดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคมในปภาษทีีล่วงมาแลว ยืน่แบบแสดงรายการ
เสียภาษีในเดือนมีนาคมของปถัดไป17 เพือ่น ําเงินไดนั้นมาคํ านวณแลวเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมาย
ก ําหนดเอาไว
                                                       

14 ประมวลรัษฎากร มาตรา 66 วรรคหนึ่ง.
15 แหลงเดิม. มาตรา 66 วรรคสอง.
16 แหลงเดิม. มาตรา 76 ทวิ.

 17 แหลงเดิม. มาตรา 56.
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(2) การยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีคร่ึงป
โดยปกติแล วภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอกจากการยื่น       

แบบแสดงรายการและช ําระภาษใีนเดอืนมนีาคมของทกุๆ ปแลว กฎหมายยงัก ําหนดเงนิไดบางประเภท
ทีผู่มเีงนิไดสามารถน ํามาค ํานวณและยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีได เงนิไดเหลานัน้มาจากมแีหลงทีม่า
ดังตอไปนี้ คือ

ก) เงนิหรือประโยชนอยางอืน่ทีไ่ดเนือ่งจากการใหเชาทรพัยสิน
การผดิสญัญาเชาซ้ือทรพัยสิน การผดิสญัญาซือ้ขายเงนิผอน ซ่ึงผูขายไดรับคนืทรพัยสินทีซ้ื่อขายนัน้
โดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว

ข) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบ
โรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะไดมี
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดชนิดไวจากวิชาชีพอิสระตางๆ

ค) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหา
สัมภาระในสวนสํ าคัญนอกจากเครื่องมือ

ง) เงนิไดจากการธรุกจิ การพาณชิย การเกษตร การอตุสาหกรรม
การขนสงหรือเงินไดทุกชนิดที่บุคคลไดรับในระหวางปภาษี18 โดยท่ีผูเสียภาษีมีหนาที่ตองยื่น   
แบบแสดงรายการและชํ าระภาษีตอนครึ่งปอีกดวย โดยมีหนาที่ตองยื่นรายการเสียภาษีปละ 2 คร้ัง 
คอื คร่ึงปแรกจะตองยื่นภายในเดือนกันยายน (เร่ิมยื่นไดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม) สวนกรณีการยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีประจ ําปก็ยื่นภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป   

(3) การยืน่แบบแสดงรายการ และการช ําระภาษกีอนถึงก ําหนดเวลา
การยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษลีวงหนา หรือกอนถึงก ําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีประจ ําป 
อาจเกิดขึ้นไดในกรณีดงัตอไปนี้ คือ

ก) การชํ าระภาษีลวงหนา
เปนกรณีที่ถาหากผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทที่ไมตอง

ถูกหกัภาษ ีณ ที่จาย มีเงินไดพึงประเมิน ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป ตลอดปภาษี จะนํ าภาษีตามเกณฑ
และวิธีคํ านวณตามกฎหมาย ไปชํ าระตออํ าเภอ ณ ที่วาการอํ าเภอ พรอมกับยื่นรายการตามแบบ      
ทีก่ฎหมายกํ าหนดก็ได และใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษี19

                                                       
18 ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5) (6) (7) (8).
19 แหลงเดิม. มาตรา 52 ทวิ.
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ข) การชํ าระภาษีเพื่อขอใบผานภาษี
ในกรณคีนตางดาวผูใดจะเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรไทย

บุคคลนั้นตองเสยีภาษีอากรที่คางชํ าระและหรือที่จะตองชํ าระ แมจะยังไมถึงกํ าหนดชํ าระก็ตามหรือ
จดัหาประกนัส ําหรับเงนิภาษอีากรใหเสรจ็ส้ินตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกอนออกเดินทาง
เวนแตถาคนตางดาวผูเดินทางผานประเทศไทย หรือเขามาและอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่ง   
หรือหลายระยะเวลารวมกนัไมเกนิเกาสบิวนัในปภาษใีดโดยไมมเีงนิไดพงึประเมนิ บคุคลนัน้กไ็มตอง
ชํ าระภาษีหรือจัดหาประกันสํ าหรับเงินคาภาษีอากรที่ตองชํ าระแตอยางใด

2) กรณภีาษีเงินไดนิติบุคคล
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยและตางประเทศนั้น อาจจะมี

ความแตกตางกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาถงึความเปนนติบิคุคลจงึตองค ํานงึถึงกฎหมายของประเทศนัน้ๆ
และค ํานยิามตามประมวลรษัฎากรดวย ซ่ึงในการยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษอีากรของนติบิคุคลนัน้
มหีลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) คร้ังที ่ 1 เปนการยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษนีติบิคุคลครึง่ปแรก
ตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน 2 เดือน นบัแตวันสุดทายของ 6 เดอืนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
หมายความวา หากนิติบุคคลใดมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว นิติบุคคลนั้นก็อาจจะนํ า
เงนิไดพึงประเมินนั้นมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไดภายใน 2 เดือน เมื่อพน 6 เดอืนแรกได    
ทัง้นีก้็เพื่อลดภาระใหกับนิติบุคคลนั้นๆ

(2) คร้ังที ่ 2 เปนการยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษคีร่ึงปหลังภายใน
150 วัน นบัแตวนัสดุทายของรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงสวนมากรอบระยะเวลาบัญชีมักใชระยะเวลา
ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ดังนั้นจะเห็นไดวาการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษคีรัง้แรกกต็องยืน่ภายในเดอืนสงิหาคมของป และการยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษคีร้ังทีส่อง
ตองยื่นภายในเดือนพฤษภาคมของปถัดไป

2.1.2 การเสยีภาษโีดยวธีิการจายโดยการประเมนิของเจาพนกังาน  (Authoritative assessment)
ในการประเมนิภาษอีากรนอกจากจะใชวธีิการประเมนิโดยตนเองแลว ยงัมวีธีิการ

ประเมนิโดยเจาพนักงานอีกดวย ซ่ึงตามประมวลรัษฎากร มาตรา 16 ไดใหความหมายของคํ าวา   
เจาพนกังานประเมนิ เอาไววา “บคุคลหรือคณะบคุคลซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้” ดงันัน้ การประเมนิภาษีอากร
ของเจาพนกังานประเมนิ กค็อื การก ําหนดจ ํานวนเงนิทีจ่ะตองเสยีตามอตัราทีก่ฎหมายก ําหนดเอาไว
โดยเจาพนักงานไดทํ าการตรวจสอบแลวพบวา มีการกระทํ าผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นจริงและ     
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เพือ่ใหการเสยีภาษขีองประชาชนทุกคนถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามทีก่ฎหมายก ําหนดเอาไว
หรืออาจเกิดจากการประเมินของเจาพนักงานอันเนื่องมาจาก 1) การประเมินกอนถึงกํ าหนดเวลา
การยืน่แบบแสดงรายการ หรือ 2) เปนการประเมินภายหลังกํ าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ 
หรือ 3) เปนการประเมินโดยกํ าหนดจํ านวนเงินไดสุทธิ หรือ 4) เปนการประเมินจากหนังสือสํ าคัญ
ก็ได ผลของการประเมินนั้นอาจเปนสาเหตุของการขอคืนภาษีอากรก็เปนได เพราะหนังสือแจง  
การประเมินนั้น หากกระทบสิทธิของผูถูกประเมินแลวก็เปนคํ าส่ังทางปกครองทํ าใหมีสภาพบังคับ
กบัผูทีอ่ยูในบังคับของคํ าส่ังทางปกครองนั้นตองดํ าเนินการเสียภาษีอากร มิฉะนั้นแลวอาจถูกบังคับ
ตามกฎหมายได แตหากมีการโตแยงหนังสือแจงการประเมินดังกลาวไมวาจะเปนในขั้นตอน     
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือในขั้นตอนของศาลแลวก็อาจสงผลใหมีการทบทวน      
การประเมินนั้นและมีการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือแจงการประเมินภาษีอากรดังกลาวได     
ซ่ึงหากเปนเชนนีแ้ลวกจ็ะถอืวาการเสยีภาษอีากรของผูเสียภาษเีปนการเสยีภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสีย
และผูเสียภาษีอากรก็มีสิทธิที่จะขอคืนเงินที่ไดเสียภาษีอากรไปกอนหนานี้แลวได ซ่ึงการประเมิน
ของเจาพนักงานอาจเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้

2.1.2.1 การประเมินกอนถึงกํ าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี
ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเจาพนักงาน

ประเมินมีอํ านาจประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลไดกอนถึงกํ าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการได
หมายความวา เปนการช ําระภาษกีรณีทีม่คีวามจ ําเปนตามการประเมนิของเจาพนกังานเพือ่ประโยชน
ในการจัดเก็บภาษีอากร จํ าเปนตองใหเจาพนักงานประเมินมีอํ านาจประเมินเรียกเก็บภาษีอากร    
จากผูตองเสยีภาษกีอนถึงก ําหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการกไ็ด ในเรือ่งนีอ้าจจะเปนการจดัเกบ็ภาษี
ทีเ่ปนไปตามนโยบายของรฐับาลเพือ่น ําเงนิภาษอีากรนัน้มาใชจายกอนในกรณทีีม่คีวามจ ําเปนรีบดวน
กอ็าจเปนไดโดยภาษทีีเ่สียไวกอนนัน้ใหถือเปนเครดติของผูตองเสยีภาษอีากร และผูตองเสยีภาษอีากร
จะอทุธรณการประเมนิกไ็ด20 ซ่ึงกรมสรรพากรไดวางแนวทางการประเมนิภาษอีากรกอนถึงก ําหนดเวลา
การยืน่แบบแสดงรายการเอาไววา กรณีของการใหเชาทรัพยสินที่มีระยะเวลายาวนานโดยทํ าสัญญา
ในรปูตางตอบแทนพเิศษ กลาวคอื มกีารเรยีกเกบ็เงนิกนิเปลาเงนิชวยเหลือคากอสรางเงนิคาเชาลวงหนา
เชน กรณกีารเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคาร โรงเรือนในที่ดินของผูอ่ืน แลวยกกรรมสิทธิ์ในอาคาร  
หรือโรงเรือนนัน้ ใหแกเจาของทีด่นิกรณกีารแขงขนัชงิโชครางวลัของบรษิทั หางราน หรือองคกรตางๆ

                                                       
20 ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ และมาตรา 60 ทวิ.
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ทีไ่ดรับเปนทรัพยสิน เชน รถยนต บานและทีด่ินนั้น พนกังานประเมินสามารถประเมินภาษีอากร
กอนถึงกํ าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการได

2.1.2.2 การประเมินภาษีอากรภายหลังถึงก ําหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการ
เมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีเงินไดพงึประเมิน ไดยื่นแบบแสดง

รายการเสยีภาษีโดยวิธีการประเมนิตนเองภายในกํ าหนดระยะเวลาตามกฎหมายแลว หากไมถูกตอง
ตามกฎหมายแลว เจาพนกังานประเมนิมอํี านาจทีจ่ะท ําการตรวจสอบและประเมนิภาษใีหมใหถูกตองได
หรือกรณผูีใดมเีงนิไดพงึประเมนิถึงเกณฑตามทีก่ฎหมายก ําหนดแลวไมยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษี
เอาไวเลยภายในก ําหนดเวลาตามที่กฎหมายกํ าหนด เจาพนักงานประเมินก็มีอํ านาจประเมินใหผูนั้น
เสียภาษีอากรไดเชนเดียวกัน21

2.1.3 การเสียภาษีอากรโดยวิธีการประเมินโดยการหกั ณ ท่ีจาย (Withholding หรือ 
Deduction  at  Source)  

วธีินีก้ฎหมายไดกํ าหนดหนาที่ของผูจายเงินไดตองหักภาษี ณ ที่จายไวแลวนํ าสง
กรมสรรพากร ซ่ึงหากผูจายเงนิไดไมหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวแลวน ําสงกรมสรรพากร กอ็าจจะตองรบัผิด
ในจํ านวนภาษีนั้น หรือตองรับโทษตามที่กฎหมายกํ าหนดได เนื่องจากการเสียภาษีอากรดังกลาว  
เปนภาระของผูเสยีภาษทีีรั่ฐก ําหนดหลกัเกณฑเพือ่ใหการจดัเกบ็ภาษอีากรใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ  
และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี จึงไดมีการนํ าหลักการหักภาษี ณ ที่จาย มาใชบังคับ เพราะถือวา   
เปนการนํ ามาตรการทางกฎหมายบังคับใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตองช ําระภาษีใหถูกตองครบถวน
และเปนธรรมตรงตามกํ าหนดระยะเวลาในแตละประเภทของภาษี และเปนวิธีการที่ทํ าใหรัฐไดรับ

                                                       
21 มาตรา 19 แหงประมวลรัษฎากร เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมิน    

มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงาน
ประเมินมีอํ านาจออกหมายเรียกผูยื่นรายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือ
พยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้นนํ าบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงได แตตองให
เวลาลวงหนาไมนอยกวาเจด็วันนบัแตวันสงหมาย ทัง้นีก้ารออกหมายเรยีกดงักลาวจะตองกระทํ าภายในเวลาสองป
นับแตวันที่ไดยื่นรายการ ไมวาการยื่นรายการนั้นจะไดกระทํ าภายในเวลาที่กฎหมายกํ าหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรี
หรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม ทั้งนี้แลวแตวันใดเปนวันหลัง เวนแตกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยวาผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเปนกรณีจํ าเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร
อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกินสองปก็ไดแตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ   
แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรใหขยายไดไมเกินกํ าหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
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เงินภาษีโดยรวดเร็ว และคอนขางแนนอนกวาการจัดเก็บโดยวิธีอ่ืนๆ ทั้งการหักภาษี ณ ที่จาย         
ยงัเปนการเสยีภาษทีีช่วยเสรมิการเสยีภาษเีงนิไดโดยการประเมนิตนเองตามประมวลรษัฎากร กลาวคอื
ผูจายเงนิไดตองหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายเงินไดพึงประเมิน ถือเปนสภาวะที่ผูมีเงินได
ยงัมกี ําลังพอทีจ่ะเสียภาษีไดตามหลักการเสียภาษีในขณะที่มีเงินได จึงถือเปนการทยอยจายในทันที
ทกุครัง้ทีไ่ดรับเงนิได ทัง้นีโ้ดยใหถือวาจ ํานวนภาษ ีณ ทีจ่าย ทีผู่จายเงนิไดหกั และน ําสงตอทางราชการ
ไวแลวนั้น ถือเปนเครดิตภาษีโดยหากครบกํ าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี       
ในแตละประเภทภาษีแลว เมือ่มกีารค ํานวณตามวิธีการที่กฎหมายกํ าหนดแลวหากมีภาษีที่ไดรับคืน   
ผูเสยีภาษีก็มีสิทธิที่จะขอคืนภาษีอากรที่ชํ าระไวเกินได ซ่ึงภาษีที่หัก ณ ที่จาย แลวนํ าสง ถือเปน
เครดติภาษ ีหมายความวา ผูมเีงนิไดถูกหกัภาษไีวแลว ในสวนทีห่กัไวใหเปนเครดติภาษใีนการค ํานวณ
ภาษตีอนกลางปหรือส้ินปแลวแตกรณ ีถาหากค ํานวณภาษแีลว ปรากฏวาภาษทีีถู่กหกั ณ ทีจ่ายไวแลวนัน้
นอยกวาภาษทีีต่องเสยีกต็องช ําระภาษเีพิม่เตมิในสวนทีข่าดหายไป แตถาค ํานวณภาษแีลว ปรากฏวา
ภาษทีี่ถูกหัก ณ ที่จายมจีํ านวนมากกวาภาษีที่ตองเสียแลวบุคคลนั้นกส็ามารถขอคืนได แตก็อาจมี
เงนิไดบางประเภทที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายไวแลว มีสิทธิเลือกที่จะไมนํ ามารวมคํ านวณเขากับเงินได
ชวงสิ้นป เชน เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

สํ าหรับเงนิไดพงึประเมนิทีก่ฎหมายบงัคบัวาตองถูกหกัภาษ ี ณ ทีจ่ายโดยก ําหนด
ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินทุกประเภทตาม
มาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่มีการจายเงินไดพึงประเมิน 
ตามวิธีการ ดงัตอไปนี้

2.1.3.1 กรณีของบุคคลธรรมดา
1) ในกรณขีองเงินไดพึงประเมินที่ไดรับจากการจางแรงงาน ตํ าแหนง

หนาที่ งานทีท่ ํา หรือการรับทํ างานใหตามมาตรา 40 (1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากรโดยใหคูณ
ดวยเงินไดพึงประเมินที่จายดวยจํ านวนคราวที่จะตองจาย เพื่อใหไดจํ านวนเงินที่เสมือนหนึ่งวา    
ไดจายทัง้ป แลวคํ านวณภาษีตามเกณฑตามที่กฎหมายกํ าหนดตามมาตรา 48 แหงประมวลรัษฎากร 
เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหารดวยจํ านวนคราวที่จะตองจายไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหหัก     
เปนเงินภาษีไวเทานั้น

ในกรณีของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับจากการจางแรงงาน ต ําแหนง
หนาที่ งานทีท่ ํา หรือการรับทํ างานใหตามมาตรา 40 (1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปนเงิน 
ทีน่ายจางจายใหคร้ังเดยีวเพราะเหตอุอกจากงาน ซ่ึงไดค ํานวณจายจากระยะเวลาทีท่ ํางาน และไดจาย
ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนดใหคํ านวณภาษีตามเกณฑทีก่ฎหมายกํ าหนด 
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สวนในกรณีที่เปนเงินไดที่นายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามมาตรา 48 (5) แหง
ประมวลรัษฎากรนัน้ไดรับเปนเงนิภาษีทั้งส้ินเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น

ในกรณีของเงินไดพึงประเมินที่ไดรับจากการจางแรงงาน ตํ าแหนง
หนาที ่งานทีท่ ํา หรือการรบัท ํางานใหตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรษัฎากร นอกจากทีร่ะบไุวขางตน
ทีจ่ายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทยใหคํ านวณหักในอัตรารอยละ 15 ของเงินได

2) ในกรณขีองเงนิไดพงึประเมนิจากคาแหงสทิธ ิดอกเบีย้ เงนิปนผล ฯลฯ
ตามมาตรา 40 (3) และ (4) แหงประมวลรัษฎากรใหคํ านวณหักตามอัตราภาษีเงินได

3) ในกรณขีองเงนิไดพงึประเมนิจากการใหเชาทรพัยสิน ตามมาตรา 40 (5)
และ (6) แหงประมวลรษัฎากรทีจ่ายใหแกผูรับซ่ึงมไิดเปนผูอยูในประเทศไทยใหค ํานวณหกัในอตัรา
รอยละ 15 ของเงินไดพงึประเมิน

4) นอกจากกรณีทีไ่ดกลาวมาแลว การจายเงินไดที่ไดรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพยและผูจายเงินเปนรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินอืน่ซึง่จายเงนิไดพงึประเมนิตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แตไมรวมถึง
การจายคาซ้ือพชืผลทางการเกษตรใหกบัผูรับรายหนึง่ๆ มจี ํานวนรวมทัง้สิน้ตัง้แต 10,000 บาทขึน้ไป
แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆ ไมถึง 10,000 บาท ก็ตามใหค ํานวณหักในอัตรารอยละ 1 
ของยอดเงนิไดพงึประเมนิ แตทัง้นี้เฉพาะเงนิไดในการประกวดหรอืแขงขนั ใหค ํานวณหกัตามอตัรา
ภาษีเงินได

5) ในกรณเีงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แหงประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่จายใหแกผูรับ ซ่ึงขายอสังหาริมทรัพยใหคํ านวณหักดังตอไปนี้

(1) สํ าหรับอสังหารมิทรพัยอันเปนมรดกหรอือสังหารมิทรพัยทีไ่ดรับ
จากการใหโดยเสนหาใหคํ านวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (4) (ก) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด      
ใหหกัเปนเงินภาษีไวเทานั้น

(2) สํ าหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหัก
คาใชจายเปนการเหมาตามที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํ านวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 
(4) (ข) เปนเงนิภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น จะเห็นไดวาผูมีหนาที่ในการหักภาษี 
ณ ทีจ่าย กรณขีองบคุคลธรรมดานัน้ ประกอบไปดวยผูจายเงนิไดพงึประเมนิและผูโอนอสงัหารมิทรพัย

6) ในกรณกีารโอนกรรมสทิธ์ิ หรือสิทธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย
โดยไมมคีาตอบแทน ใหผูโอนหักภาษีตามเกณฑใน (5) โดยถือวา ผูโอนเปนผูจายเงินได
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2.1.3.2 กรณีของนิติบุคคล
นติบิคุคลที่มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายนั้น ตองเปนนิติบุคคลผูจายเงินได

พึงประเมินใหกับผูมีเงินได ไมวาผูมีเงินไดพึงประเมินนั้นจะอยูนอกราชอาณาจักรหรือไมก็ตาม   
ซ่ึงมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) กํ าหนดใหองคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินอืน่ ทีเ่ปนผูจายเงนิไดพงึประเมนิตามมาตรา 40 ใหกบับรษิทัหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลใด ใหค ํานวณหกัภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 สํ าหรับภาษีที่หักไวนี้ ใหถือเปน
เครดิตในการคํ านวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตามรอบระยะเวลาบัญชี  
ทีห่ักไว22

2) กํ าหนดใหผูจายเงินไดทุกประเภท เฉพาะที่จายใหกับบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ในการคํ านวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จาย     
ในอัตรารอยละ 1 แลวนํ าสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มี      
การจดทะเบียนนัน้23

3) ก ําหนดใหผูจายเงนิไดใหกบับรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้
ตามกฎหมายของตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมิน  
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ทีจ่ายจากหรือในประเทศไทย มีหนาที่     
หกัภาษ ีณ ที่จายตามที่กฎหมายกํ าหนดไว24   

4) ก ําหนดใหผูทีจ่ายเงนิไดพงึประเมนิ เพือ่ประโยชนในการจดัเกบ็ภาษี
โดยใหผูจายเงนิไดพงึประเมนิตามมาตรา 40 ซ่ึงไมมหีนาทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่ายท ําการหกัภาษีตามหลกัเกณฑ
เงื่อนไขในอัตราที่กฎหมายก ําหนด25

2.1.4 การชํ าระภาษี
การช ําระภาษีตามประมวลรัษฎากรเปนการชํ าระในรูปแบบเปนเงินสด ธนาณัติ 

และเช็ค ซ่ึงจะอยูในรูปแบบการชํ าระภาษีกรณีการภาษีหัก ณ ที่จาย การชํ าระภาษีกรณียื่น         
แบบแสดงรายการและการประเมินของเจาพนักงานประเมิน

                                                       
22 ประมวลรัษฎากร มาตรา 69 ทวิ.
23 แหลงเดิม. มาตรา 69 ตรี.
24 แหลงเดิม. มาตรา 70.
25 แหลงเดิม. มาตรา 3 เตรส.
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2.1.4.1 การชํ าระภาษีกรณีการภาษีหัก ณ ท่ีจาย
ภาษเีงนิไดหกั ณ ทีจ่าย ตามประมวลรษัฎากร เปนการก ําหนดหลกัเกณฑ

และวิธีการใหผูจายเงินไดมีหนาที่ตองหกัภาษีเงินไดจากผูมีเงินได แลวนํ าสงกรมสรรพากรภายใน
ก ําหนดระยะเวลาทีก่ฎหมายก ําหนดโดยจะช ําระเปนเงนิสด เปนธนาณตั ิ หรือเปนเชค็ตามทีก่ฎหมาย
ก ําหนดก็ได

2.1.4.2 การชํ าระภาษีกรณียื่นแบบแสดงรายการ หรือกรณีเกิดจากการประเมิน
ของเจาพนักงานประเมิน

หลักเกณฑในการเสียภาษีนอกจากจะมีวิธีชํ าระภาษีโดยวิธีการหักภาษี 
ณ ทีจ่าย แลวยงัมวีธีิการค ํานวณตามแบบแสดงรายการภาษปีระจ ําป ถาปรากฏวามภีาษทีีต่องช ําระแลว
ผูเสียภาษกี็จะตองช ําระภาษอีากรตอเจาหนาที ่ และเจาหนาที่กจ็ะท ําการออกหลกัฐานการรบัช ําระเงนิ
ใหกบัผูเสียภาษ ี ซ่ึงกรณนีี้หมายรวมถึงการช ําระภาษทีีเ่กดิขึน้จากเจาพนกังานท ําการประเมนิภาษดีวย
ซ่ึงผูเสียภาษีอาจเลือกชํ าระไดโดยหลายวิธีดังตอไปนี้

1) ชํ าระภาษีอากรเปนเงินสด
2) ชํ าระภาษีอากรเปนธนาณัติ
3) ชํ าระภาษอีากรเปนเชค็ โดยเชค็ทีจ่ะน ํามาช ําระตองเปนเชค็ 4 ประเภท

ไดแก
(1)  เชค็ธนาคารแหงประเทศไทย (เช็คประเภท ก)
(2)  เชค็ที่มีธนาคารคํ้ าประกัน (เช็คประเภท ข)
(3)  เชค็ที่มีธนาคารเซ็นสั่งจาย  (เช็คประเภท ค)
(4) เช็คที่ผูมีหนาที่ชํ าระเงินภาษีอากรเปนผูเซ็นสั่งจาย และชํ าระ

โดยตรง (เช็คประเภท ง)
4) การผอนชํ าระภาษี

ถาภาษีที่ตองเสียมีจํ านวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ผูตองเสียภาษี  
จะช ําระเปนสามงวดๆ ละเทาๆ กัน ก็ได โดยแบงงวดการผอนชํ าระไดดังนี้

งวดที่ 1 ชํ าระพรอมกับยื่นแบบแสดงรายการ
งวดที ่2 ชํ าระภายในวันที่ 30 เมษายน
งวดที ่3 ชํ าระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม26

                                                       
26 ประมวลรัษฎากร มาตรา 64.
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การชํ าระภาษีตามงวดระยะเวลาดังกลาวถาไมชํ าระภาษีงวดใดงวดหนึ่ง
ภายในเวลาทีก่ ําหนดไวผูตองเสยีภาษเีปนอนัหมดสทิธิทีจ่ะช ําระภาษเีปนรายงวดอกีตอไป และจะตอง
เสยีเงินเพิ่มตามมาตรา 27 สํ าหรับงวดที่ไมชํ าระและงวดตอๆ ไป

ผลของการผอนช ําระภาษเีพราะเหตถูุกประเมนิจากเจาพนกังาน ไมเปนเหตุ
ใหยกเวนการเสยีเงนิเพิม่ตามมาตรา 27 และถาไมชํ าระภาษงีวดใดงวดหนึง่ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ผูตองเสียภาษีกเ็ปนอันหมดสทิธทิี่จะชํ าระภาษีเปนรายงวดอีกตอไปเชนกัน27

2.2  ความหมายและหลักเกณฑของภาษีอากรเกินกวาท่ีควรตองเสีย

การเสยีภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีอาจเกดิขึน้จากรปูแบบการประเมนิตามทีไ่ดกลาวไว
ตอนตน แตความหมายของภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียนั้น สวนที่เกินนี้จะหมายถึง ภาษีอากร  
ทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีดวยหรือไม ในทางปฏบิตัยิงัขาดความชดัเจนเพราะประมวลรษัฎากรมไิดใหค ํานยิาม
หรือใหความหมายไว จงึตองอาศยัคํ าวนิจิฉยัของกรมสรรพากรหรอืค ําวนิจิฉยัตามค ําพพิากษาของศาล
มาอธิบาย ภาษีอากรที่เกินกวาที่ควรเสียนั้นอาจเกิดขึ้นไดหลายกรณีดวยกัน ซ่ึงอาจจะเกิดจากตัว     
ผูเสยีภาษเีอง พนกังานประเมนิหรอืผูมหีนาทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่าย ซ่ึงแตละขัน้ตอนจะมผีลตอการเสยีภาษอีากร
และการขอคืนภาษีอากรในโอกาสตอไปได

2.2.1 ความหมายของภาษีอากรเกินกวาท่ีควรตองเสีย
ภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสีย ประมวลรัษฎากรมิไดบัญญัติใหคํ านิยามหรือ

ความหมายไวแตอยางใด แตจะก ําหนดหลกัเกณฑโดยภายหลงัทีม่กีารเสยีภาษอีากรไมวาจะโดยการประเมนิ
ตนเอง การหักภาษี ณ ที่จาย หรือประเมนิโดยเจาพนักงานก็ตาม ผูเสียภาษีที่ไดเสียภาษีไปโดยไมมี
หนาที่ตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสีย จะตองทราบในเบื้องตนกอนวาตนเองเขาลักษณะใด
อันจะท ําใหใชสิทธิในการขอคนืไดถูกตอง โดยเฉพาะการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายเกนิกวาทีค่วรตองเสยีนัน้
หมายถึง ไมมีหนาที่ตองเสียดวยหรอืไมเพราะถาเปนเชนนั้น ก็จะนํ ามาตรา 63 มาใชมิได ระยะเวลา
ในการขอคนืก็จะเปนไปตามมาตรา 27 ตรี แตถาการถูกหักภาษี ณ ที่จาย เกินกวาที่ควรตองเสีย มิใช
การถกูหกัภาษ ี ณ ที่จายโดยไมมีหนาที่ตองเสียแลว กรณีนี้ก็อาจจะมีปญหาในเรื่องของระยะเวลา
ในการขอคืนภาษีอากรได เนือ่งจากวาบทบัญญัติในมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 ไดบัญญัติถึง    
การถูกหักภาษี ณ ที่จายไวทั้งสองมาตรา แตระยะเวลาในการขอคืนตางกัน ดังนั้นจึงมีปญหาวา     

                                                       
27 กลุมนักวิชาการภาษีอากร. (2544). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. หนา 58-60.
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จะน ําบทบญัญตัใินมาตราใดมาใชบงัคบักบัการขอคนืภาษอีากรอนัเนือ่งมาจากการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่าย
เกนิกวาทีค่วรตองเสยีโดยเมือ่ไดพจิารณาบทบญัญตัขิองมาตรา 3 เตรส ประกอบดวยแลว กอ็าจท ําให
ฉงนไดวา จะตองใชบทบญัญตัมิาตรา 63 ประกอบมาตรา 3 เตรส ในกรณใีด เนือ่งจากมาตรา 3 เตรส
บญัญตัวิาใหน ํามาตรา 63 มาใชบงัคบัโดยอนโุลมซ่ึงการน ํามาใชบงัคบันัน้อาจกอใหเกดิปญหาไดวา
ใชโดยอนโุลมแคไหนหรือใชบังคับกับการขอคืนภาษีอากรที่ถูกหัก ณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสีย
ในทุกกรณี แตถาเปนเชนนั้น ก็จะทํ าใหเกิดปญหาไดอีกเชนกันเนื่องจากมาตรา 27 ตรี ก็ไดบัญญัติ
ถึงการขอคนืภาษีอากรอันเนื่องมาจากการถูกหัก ณ ที่จาย เกินกวาที่ควรตองเสียเอาไวเชนเดียวกัน 
เพยีงแตมาตรา 27 ตรี กํ าหนดระยะเวลาในการขอคืนภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายของกํ าหนดเวลา
ยืน่แบบแสดงรายการ สวนมาตรา 63 นั้น กํ าหนดใหยื่นคํ าขอคืนภายในกํ าหนดเวลา 3 ป นับแต   
วันสุดทายแหงปที่ถูกหักภาษีเกินไป ผลก็คือ จะใชกํ าหนดเวลาใดจึงจะเปนธรรมที่สุดกับผูขอคืน
ซ่ึงเปนเจาของเงนิสวนทีเ่กนินัน้ อีกทัง้ในทางปฏบิตัิยงัเกดิปญหากบัผูใชสิทธใินการขอคนือยูอีกมาก
โดยเฉพาะนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดลงภายหลังวันสุดทายแหงป เมื่อเปนเชนนี้แลว
บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการขอคนืภาษอีากรนัน้ ควรทีจ่ะบญัญตัเิอาไวโดยชัดแจงไมบญัญตัิ
เรื่องเดียวกันเอาไวในหลายมาตรา ซ่ึงจะทํ าใหเกิดความคลุมเครือและเกิดปญหาความซํ้ าซอน    
ของหลักเกณฑและระยะเวลาในการขอคนืได เพือ่เปนการแกไขปญหาในเรือ่งนีก้ารศกึษาในหวัขอนี้
จงึมุงเนนไปที่หลักเกณฑและความหมายของคํ าวา ภาษอีากรที่เกินกวาที่ควรตองเสียและไมมีหนาที่
ตองเสีย ตลอดทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการขอคืนภาษีอากรเพื่อสรางความถูกตองและ  
เปนธรรมใหกับผูขอคืนใหมากที่สุด

ภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีไวตามมาตรา 63 แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงก ําหนด
หลักเกณฑวา “บคุคลใดถกูหกัภาษไีว ณ ทีจ่าย และน ําสงแลวเปนจ ํานวนเงนิเกนิกวาทีค่วรตองเสยีภาษี
ตามสวนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินจํ านวนที่เกินนั้นคืนแตตองยื่นคํ ารองตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 3 ป นบัแตวนัสดุทายแหงปซ่ึงถูกหกัภาษเีกนิไป” และตามมาตรา 27 ตร ีก ําหนดหลกัเกณฑวา
“เวนแตจะมบีทบญัญตัไิวเปนอยางอืน่ การขอคนืภาษอีากรและภาษทีีถู่กหกัไว ณ ทีจ่าย และน ําสงแลว
เปนจํ านวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํ ารองขอคืนภายในสามปนับแต   
วนัสุดทายแหงก ําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด” จะเห็นไดวา จากหลักกฎหมาย
ดงักลาวไดก ําหนดหลกัเกณฑในการขอคนืภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีไว 2 กรณเีทานัน้ ซ่ึงสามารถ
แยกอธิบายไดดังตอไปนี้คือ
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1) การทีผู่เสียภาษีชํ าระภาษีไวเกินกวาที่ควรตองเสีย28

2) การทีผู่เสยีภาษีถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนํ าสงแลวเปนจํ านวนเงินเกินกวา
ทีค่วรตองเสีย29

ภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียแมตามประมวลรัษฎากรจะมิไดใหนิยาม หรือ
ความหมายไวชัดแจงก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวกรมสรรพากรไดเคยมีแนววินิจฉัยเอาไววา      
อยางไรคือภาษีอากรที่เกินกวาที่ควรตองเสีย เชน

2.2.1.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สํ าหรับกรณีผูที่มีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวตามกฎหมาย

และไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว เมื่อนํ าเงินไดพึงประเมินทั้งปมาหัก
คาใชจายและหักลดหยอนตามกฎหมายแลว ปรากฏวามภีาษทีีต่องชํ าระ แตเมื่อหักกับภาษีที่ถูกหัก
ไว ณ ที่จายแลว ปรากฏวามีภาษีที่ถูกหัก ณ  ที่จายและนํ าสงแลวชํ าระไวเกิน  ผูเสียภาษีก็สามารถ
ยืน่ขอคืนไดในฐานะผูถูกหักภาษีไว ณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสียตามมาตรา 63 แหงประมวล
รัษฎากร30

ตวัอยางเชน นาย ก เปนผูมเีงนิไดพงึประเมนิจากดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร
เปนจํ านวนเงิน 89,256.90 บาท มีภาษีที่ถูกหกั ณ ที่จายและนํ าสงไวแลวจํ านวน 13,388.53 บาท 
จากกรณดีงักลาวถือวาบุคคลธรรมดามีภาษีที่ตองเสียจากดอกเบี้ย แตไดถูกหักภาษี ณ ที่จาย และ  
นํ าสงแลวเปนจํ านวนเกินกวาที่ควรตองเสีย ดงันั้นจึงมสิีทธไิดรับเงินจํ านวนที่ถูกหักเกินไปนั้นคืน 
แตตองยื่นคํ ารองขอคืนตอเจาพนกังานประเมินภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงป ซ่ึงไดถูกหักภาษี
เกนิไปตามมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร31

                                                       
28 ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี.
29 แหลงเดิม. มาตรา 63.
30 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/6027 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547.
31 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/8011 ลงวันที่ 26 กันยายน 2548.
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2.2.1.2 กรณีนติิบุคคล
ค ํานวณจากรายไดของนติบิคุคลส ําหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีม่ผีลประกอบการ

มกี ําไรและแสดงก ําไรสทุธไิว หากไดชํ าระภาษเีงนิไดนติบิคุคลไวเกนิวาทีค่วรตองเสยี เชน ชํ าระไว
เกนิจ ํานวน 32,189,260.47 บาท นติบิคุคลนัน้สามารถยืน่ค ํารองขอคนืภาษเีงนิไดนติบิคุคล (แบบ ค.10)
ทีชํ่ าระไวเกนิ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวไดในฐานะชํ าระภาษีไวเกินกวาที่ควรตองเสีย32

จากแนวค ําวนิจิฉัยของกรมสรรพากรในการใหความหมายดงักลาวขางตนนัน้
พอจะนํ ามาเพื่อแนวทางอธิบายความหมายของคํ าวาภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียตามประมวล
รัษฎากรไดวา บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะตองมีเงินไดพึงประเมินและมีจํ านวนเงินที่ตองเสียภาษี 
และไดชํ าระภาษีหรือถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินไป แนวทางเชนนี้จะสอดคลองกับการตีความ    
ตามกฎหมายมหาชน33 ทีจ่ะตองคํ านึงถึงประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนประกอบกัน
ตามหลกัความไดสัดสวน ซ่ึงหากจะตองมกีารตคีวามแลวก็ตองตคีวามโดยเครงครดั34 และจะตคีวาม
ใหเปนผลรายแกผูเสียภาษีไมได ถาบทบัญญัติที่จะใชบงัคบักับกรณีใดไมชัดเจนเคลือบคลุม ตีความ
ไดหลายนัย ก็ตองตีความไปในทางที่เปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูเสียภาษี35 สวนหลักการตีความ
ตามกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรดังกลาว มีแนวทฤษฎีมาจากการตีความกฎหมายภาษี
ดังนี้

1) หลกัการตีความกฎหมายภาษีตามกฎหมายมหาชน
กฎหมายภาษอีากรถอืเปนกฎหมายมหาชนเนือ่งจากเปนการใชอํ านาจ

ของรัฐบังคับใหประชาชนมาจายคาภาษีเพื่อใชจายในการบริหารประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน   
ของประชาชนเปนสวนใหญ ดังนั้นหากตองมีการตีความถอยคํ ากฎหมายแลวจะตองคํ านึงถึงหลัก
ความไดสัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะกบัความเสยีหายทีเ่อกชนจะไดรับซ่ึงประโยชนของรฐันัน้
จะตองไมกาวลวงเขาไปในแดนแหงสิทธิของประชาชนเกินสมควร และจะกระทบกับสิทธิ         
อันจะเปนผลรายแกประชาชนมิได

                                                       
32 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706 (กม.08)/59 ลงวันที่ 18 มกราคม 2549.
33 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ก (2542). กฎหมายภาษีอากร (พิมพครั้งที่ 2). หนา 18.
34 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1908/2538.
35 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 4687/2540 (ประชุมใหญ).
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2) หลกัการตคีวามกฎหมายภาษตีามระบบกฎหมายของประเทศองักฤษ
ศาลประเทศอังกฤษยึดถือหลักการตีความกฎหมายภาษีตองตีความ

โดยเครงครัด  โดยยึดถือหลักวาการที่จะจัดเก็บภาษีจากบุคคลใดตองปรากฏวามีกฎหมายบัญญัติไว
ชัดแจงใหตองเสียภาษีหากตัวบทกฎหมายที่ใชบังคับจัดเก็บภาษีไมชัดแจง คลุมเครือกํ ากวมตีความ
ไดหลายนยัตองตีความเปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูเสียภาษีจะตีความใหเปนผลรายมิได ซ่ึงหลัก
การตคีวามดงักลาวปรากฏตามค ําพพิากษาศาลฎกีาที ่ 1908/2538 และค ําพพิากษาศาลฎกีาที ่ 4687/2540
(ประชมุใหญ) ดงันัน้ ค ําวา “ภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยี” จะตองตคีวามโดยเครงครดัวาตองขอคนื
ภาษีอากรที่ไดชํ าระไวแลว หรือถูกหักไว ณ ที่จาย เปนจํ านวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี       
ตามทีก่ฎหมายไดก ําหนด จงึสรปุไดวาภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีมไิดหมายความวาสวนทีเ่กนินัน้
เปนภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียดวย36 ดังนั้นการถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสีย    
จงึมคีวามหมายเฉพาะถูกหักไวเกินเทานั้น แตจะไมหมายความรวมถึงไมมีหนาที่ตองเสียดวย

ภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีเกดิขึน้ได 2 กรณ ีคอื การทีผู่เสียภาษี
ชํ าระภาษไีวเกนิกวาทีค่วรตองเสยีกบัการทีผู่เสยีภาษถูีกหกัภาษไีว ณ ทีจ่ายและน ําสงแลวเปนจ ํานวนเงนิ
เกินกวาที่ควรตองเสีย ซ่ึงมาจากระบบการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่แบงรูปแบบ   
การจดัเกบ็ออกเปนการประเมินโดยตนเอง การประเมนิโดยเจาพนกังานและการประเมนิโดยการหกั
ภาษี ณ ทีจ่าย ซ่ึงมีสาเหตุของการเกิดภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียดังนี้

2.2.2 สาเหตุของการเกิดภาษีอากรเกินกวาท่ีควรตองเสีย
สาเหตุของการเกดิภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยี คอื การช ําระภาษโีดยการประเมนิ

โดยตนเอง การชํ าระภาษีโดยการประเมินของเจาพนักงานและการประเมินโดยการหักภาษี ณ ที่จาย

2.2.2.1 กรณกีารชํ าระภาษีเกินกวาท่ีควรตองเสียโดยการประเมินตนเอง
บุคคลจะตองเสียภาษีหรือไมประมวลรัษฎากรกํ าหนดหลักเกณฑ     

การเสยีภาษไีววาใหผูมเีงนิไดพงึประเมนิในปภาษทีีล่วงมาแลว37 น ําเงนิไดพงึประเมนิมาหกัคาใชจาย38

และนํ ามาหักคาลดหยอน39 เหลือเงินเทาใดเปนเงินไดสุทธิตองเสียภาษีตามอัตราที่กํ าหนด40 และ 
                                                       

36 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ข คํ าอธิบายกฎหมายภาษีอากร. หนา 27-34.
37 ประมวลรัษฎากร มาตรา 41.
38 แหลงเดิม. มาตรา 42 ทวิ มาตรา 42 ตรี มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46.
39 แหลงเดิม. มาตรา 47.
40 แหลงเดิม. มาตรา 48.
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ยืน่แบบแสดงรายการโดยถาค ํานวณภาษแีลวมภีาษทีีต่องเสยีและไดชํ าระภาษีตอกรมสรรพากรไวแลว
ถาตอมาผูเสียภาษทีราบวาตนหกัลดหยอนไมครบถวนหรอืหกัผิดไปจากความเปนจรงิ เชนนีผู้เสียภาษี
สามารถยืน่แบบแสดงรายการภาษเีพิม่เตมิไดโดยการน ําคาลดหยอนมาหกัเพิม่เตมิ สงผลใหจ ํานวนภาษี
ทีต่องช ําระลดลง สวนเงินภาษีที่ไดชํ าระไวแลวตามการคํ านวณครั้งแรกนั้น ถือเปนกรณีภาษีอากร
เกนิกวาที่ควรตองเสียแลว ซ่ึงผูเขยีนไดยกตัวอยางอธิบายตามหลักเกณฑการคํ านวณภาษีเพื่อใหงาย
ตอการเขาใจดังนี้

(1) เงินไดพึงประเมิน  300,000 บาท
(2) หกัคาใชจาย (รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท)    60,000 บาท
(3) เหลือเงินไดหักคาใชจาย  240,000 บาท
(4) หกัคาลดหยอน

ผูมีเงินได    30,000 บาท
คูสมรส    30,000 บาท
บุตร    15,000 บาท
เบีย้ประกันชีวิต (ไมเกิน 50,000บาท)             0 บาท
เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ    10,000 บาท
เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม      5,000 บาท

(5) เหลือ เงินไดกอนหักลดหยอนเงินบริจาค  150,000 บาท
(6) หกัลดหยอนเงินบริจาค (ตามที่บริจาคจริง

แตไมเกินรอยละ 10 ของยอดตาม (5))      1,000 บาท
(7) เหลือเงินไดสุทธิ  140,000 บาท
(8) ภาษทีีค่ ํานวณจากเงินไดสุทธิตามอัตราภาษีเงินได41      9,000 บาท

                                                       
41 บัญชีอัตราภาษีเงินได

    (1) สํ าหรับบุคคลธรรมดา
                  เงินไดสุทธิไมเกิน 100,000 บาท รอยละ  5

 เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท รอยละ 10
 เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท รอยละ 20
 เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท รอยละ 30
 เงินสุทธิสวนที่เกิน 4,000,000 บาท รอยละ 37
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เมื่อผูเสียภาษีทราบภายหลังวาสามารถหักลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต     
ทีต่นไดท ําประกันชีวิตไวเปนจํ านวนเงิน 50,000 บาท ผูเสียภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เพิม่เตมิไดโดยการนํ าเงินเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนเพิ่มเติม สงผลใหการยื่นแบบแสดงรายการ
ประจ ําปของผูเสียภาษีมีเงินภาษีที่ตองชํ าระจํ านวน 4,950 บาท และกรณีที่ผูเสียภาษีมีการชํ าระภาษี
ไวกอนแลวเปนจํ านวนเงิน 9,000 บาท ผูเสียภาษีมีสิทธิขอคืนภาษีจากเจาหนาที่ไดเปนจํ านวนเงิน 
4,050 บาท ในฐานะทีไ่ดชํ าระภาษไีวเกนิกวาทีค่วรตองเสยี กรณเีชนนีก้ย็ืน่ค ําขอคนืไดภายในระยะเวลา
เชนเดียวกันกับการขอคืนภาษีที่เกิดจากการชํ าระภาษีไวเกินกวาที่ควรตองเสียตามมาตรา 63      
แหงประมวลรัษฎากร

2.2.2.2 กรณกีารช ําระภาษเีกินกวาท่ีควรตองเสยีกรณกีารประเมนิโดยเจาพนกังาน
เมือ่เจาพนักงานพบวาบุคคลใดไมยื่นแบบแสดงรายการชํ าระภาษี หรือ

ยื่นแบบแสดงรายการชํ าระภาษีไมถูกตองเจาพนักงานมีอํ านาจประเมินภาษีตอบุคคลนั้นได และ 
เมื่อมีการประเมินภาษีแลวผูถูกประเมินมีหนาที่ชํ าระภาษีตามการประเมินโดยทันทีตามที่กฎหมาย
ก ําหนด และหากไมเหน็ดวยกบัการประเมนิของเจาพนกังานกใ็ชสิทธอุิทธรณการประเมนิตอคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ42 ถาภายหลังที่คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณไดวนิจิฉยัแลวปรากฏวาการประเมนิ
ภาษีไมถูกตอง ผูเสียภาษีที่ไดชํ าระภาษีไวตามการประเมินของเจาพนักงานนั้น ก็ตองยื่นคํ ารอง    
ขอคืนภาษีตอเจาพนักงานตอไป ตัวอยางเชน นาย ก. มีเงินเดือนตลอดปภาษีเปนจํ านวนเงิน 
300,000 บาท แตไมยื่นแบบแสดงรายการชํ าระภาษีไว ตอมาเจาพนักงานประเมินจึงไดประเมินภาษี  
นาย ก. ดังนี้

(1) เงินไดพึงประเมิน 300,000 บาท
(2) หกัคาใชจาย (รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท)   60,000 บาท
(3) เหลือ เงินไดหักคาใชจาย 240,000 บาท
(4) หักคาลดหยอน

ผูมีเงินได    30,000 บาท
คูสมรส (30,000 บาท)             0 บาท
บุตร (15,000 บาท)             0 บาท
เบี้ยประกันชีวิต             0 บาท
เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ    10,000 บาท

                                                       
42 ประมวลรัษฎากร มาตรา 30.
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เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม      5,000 บาท
(5) เหลือ เงินไดกอนหักลดหยอนเงินบริจาค  195,000 บาท
(6) หกัลดหยอนเงินบริจาค             0 บาท
(7) เหลือเงินไดสุทธิ  195,000 บาท
(8) ภาษทีีค่ ํานวณจากเงินไดสุทธิตามอัตราภาษีเงินได    14,500 บาท
(9) มภีาษีที่ตองชํ าระ    14,500 บาท
เมื่อ นาย ก. ไดชํ าระภาษีจํ านวน 14,500 บาท ตามการประเมิน         

ของเจาพนกังานแลว แตเหน็วาการประเมนิไมถูกตองในประเดน็การหกัลดหยอนภรรยาและบตุร คอื
เจาพนกังานมไิดหกัลดหยอนภรรยาและบตุรใหเปนจ ํานวน 45,000 บาท จงึยืน่อทุธรณตอคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดวินิจัยวาเจาพนักงานประเมินภาษีไมถูกตอง
โดยมิไดหักลดหยอนภรรยาและบุตรใหผูเสียภาษี จึงใหปรับปรุงแบบการเสียภาษีตามหนังสือ    
แจงการประเมนิโดยใหผูเสยีภาษมีภีาษทีีต่องช ําระเปนเงนิ 10,000 บาท และกรณทีีน่าย ก. ไดท ําการช ําระ
ภาษไีวกอนแลวเปนจ ํานวนเงนิ 14,500 บาท นาย ก. มสิีทธขิอคนืภาษตีอเจาหนาทีไ่ดจ ํานวน  4,500 บาท
ในฐานะไดเสียภาษีไวเกินกวาที่ควรตองเสีย

2.2.2.3 กรณีผูเสียภาษีถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ไวเกินกวาท่ีควรตองเสีย
การจดัเกบ็ภาษอีากรแบบการหกั ณ ทีจ่ายไดถูกใชกบัการจดัเกบ็ทกุประเภท

ภาษ ี เพือ่รัฐจะตองการจดัเกบ็ภาษใีหตรงตามเปาหมายทีก่ ําหนด และเพือ่สงเสรมิใหการจดัเกบ็ภาษอีากร
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ปองกนัการหลกีเล่ียงภาษ ีและเปนวธีิการทีท่ ําใหรัฐเกบ็เงนิภาษไีดรวดเรว็
และคอนขางแนนอนกวาการจัดเก็บโดยวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงกํ าหนดใหผูจายเงินไดตองหักภาษี ณ ที่จาย    
ไวทกุครัง้ทีม่กีารจายเงินได และเงินที่ถูกหัก ณ ที่จายไว ถือเปนเครดิตภาษีในกรณีที่มีการคํ านวณ
ตามวิธีการที่กฎหมายกํ าหนดแลวมีจํ านวนภาษีที่ไดรับคืน ผูเสียภาษีก็มีสิทธิที่จะขอคืนภาษีอากร  
ทีชํ่ าระไวเกินได ในการขอคืนภาษีอากรที่ถูกหัก ณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสียนั้น มาตรา 27 ตรี 
และมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติในเรื่องนี้เอาไว โดยมาตรา 27 ตรี ไดกํ าหนดให      
ผูทีถู่กหกัภาษ ีณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสียสามารถขอคืนภาษีในสวนนี้ไดภายในกํ าหนดเวลา 3 ป 
นบัแตวนัสดุทายแหงก ําหนดเวลาใหยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษ ี แตบทบญัญตัมิาตรา 63 ไดบญัญตัิ
ใหผูทีม่ีสิทธิในการขอคืนภาษีอากรที่ถูกหัก ณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสียสามารถยื่นคํ ารองขอคืน
ภาษอีากรไดภายในกํ าหนดเวลา 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปที่ถูกหักภาษีเกินไป ซ่ึงจะเห็นไดวา   
ทัง้มาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 นีไ้ดบญัญตัเิร่ืองการขอคนืภาษอีากรทีถู่กหกั ณ ทีจ่ายเกนิกวาทีค่วรตองเสยี
เอาไวเชนเดียวกัน แมมาตรา 27 ตรี จะบัญญัติวาเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดังนั้น 
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ถาหากผูที่มีสิทธิในการขอคืนเปนนิติบุคคลที่มีวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากวันสิ้นป
ทีถู่กหกัภาษเีกนิไปแลว ก็อาจจะเกิดปญหาไดวาจะนํ ามาตราใดมาใชบังคับกับกรณีดังกลาว

ในเรือ่งนี้ เมื่อกฎหมายบัญญัติเอาไวทั้งสองมาตราแลว ทํ าใหเห็นไดวา
เกิดความซํ้ าซอนกันในเรื่องของระยะเวลาการขอคืน โดยเฉพาะมาตรา 3 เตรส ที่กํ าหนดใหนํ า
มาตรา 63 มาใชบงัคบัโดยอนโุลมนัน้ จะน ํามาใชบงัคบัไดแคไหนจงึจะเปนธรรมกบัผูเสียภาษมีากทีสุ่ด
ซ่ึงยกตัวอยางอธิบายตามหลักเกณฑการคํ านวณภาษีไดดังนี้ เชน นาย ก. มีเงินไดพึงประเมิน
ประเภทเงนิเดือนตลอดปภาษีเปนจํ านานเงิน 300,000 บาท และถูกหักภาษี ณ ที่จายตลอดทั้งป และ
ไดยื่นแบบแสดงรายการดังนี้

(1)  เงินไดพึงประเมิน  300,000 บาท
(2)  หกัคาใชจาย (รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท)    60,000 บาท
(3)  เหลือเงินไดหักคาใชจาย  240,000 บาท
(4)  หกัคาลดหยอน

 ผูมีเงินได    30,000 บาท
 คูสมรส    30,000 บาท
 บุตร    15,000 บาท
 เบี้ยประกันชีวิต      5,000 บาท
 เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํ ารองเล้ียง    10,000 บาท
 เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม      5,000 บาท

(5)  เหลือ เงินไดกอนหักลดหยอนเงินบริจาค  145,000 บาท
(6)  หกัลดหยอนเงินบริจาค (ตามที่บริจาคจริง

 แตไมเกินรอยละ 10 ของยอดตาม (5)      1,000 บาท
(7)  เหลือเงินไดสุทธิ  144,000 บาท
(8)  ภาษทีีค่ ํานวณจากเงินไดสุทธิตามอัตราภาษีเงินได      9,400 บาท
(9)  หกั  ภาษี ณ ที่จาย    10,000 บาท
(10) ภาษีที่ชํ าระไวเกิน         600 บาท
จะเหน็ไดวาแบบแสดงรายการประเมินตนเองนี้ มีภาษีหัก ณ ที่จายไว

เกนิกวาทีค่วรตองเสียจํ านวน 600 บาท จึงอยูในความหมายของ “ภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสีย”
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2.3  ความหมายและหลักเกณฑของภาษีอากรท่ีไมมีหนาท่ีตองเสีย

ภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียอาจจะเกิดจากตัวผูเสียภาษีอากรนั้นเองหรือเกิดจาก
ปจจยัภายนอกกไ็ด เชน กรณทีีม่กีารหกัภาษ ีณ ทีจ่าย แลวปรากฏตอมาวาบคุคลทีถู่กหกัภาษเีอาไวนัน้
ไมมหีนาทีต่องเสยีภาษ ี ซ่ึงการเสยีภาษอีากรโดยไมมหีนาทีต่องเสยีนัน้อาจจะเกดิขึน้จากความสจุริต
หรือไมสุจริตของผูเสียภาษีอากรก็ได

2.3.1 ความหมายของภาษีอากรท่ีไมมีหนาท่ีตองเสีย
ภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียประมวลรัษฎากรมิไดบัญญัติใหคํ านิยามหรือ   

ความหมายไวแตอยางใด แตจะก ําหนดหลกัเกณฑของภาษอีากรทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีไวตามมาตรา 27 ตรี
โดยก ําหนดวา “เวนแตจะมบีทบญัญตัไิวเปนอยางอืน่การขอคนืภาษอีากรและภาษทีีถู่กหกัไว ณ ทีจ่าย
และนํ าสงแลวเปนจํ านวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษีหรือท่ีไมมีหนาที่ตองเสียใหผูมีสิทธิขอคืน
ยืน่ค ํารองขอคนืภายในสามป นบัแตวนัสดุทายแหงก ําหนดเวลายืน่รายการภาษตีามทีก่ฎหมายก ําหนด”
จะเหน็ไดวาจากหลกักฎหมายดงักลาวไดก ําหนดหลกัเกณฑการขอคนืภาษอีากรทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีไว
2 กรณีเทานั้น คือ

1) การที่ผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวโดยไมมีหนาที่ตองเสีย
2) การทีผู่เสียภาษีถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนํ าสงแลวโดยไมมีหนาที่ตองเสีย
ความหมายของภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียที่สามารถเขาใจไดชัดเจน คือ  

ตามประมวลรัษฎากรที่ไดบัญญัติถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีไวหลายกรณี เชน บุคคล       
ในสถานทูตตางๆ43 หรือเงนิไดบางประเภทที่รัฐยกเวนไมเก็บภาษี44 อยูในความหมายของภาษีอากร
ที่ไมมีหนาที่ตองเสียเงินไดของบุคคลตางๆ นี้ หรือเงินไดตามประเภทที่กฎหมายกํ าหนดนี้ ถามี  
การช ําระภาษไีวหรือถูกหกัภาษไีว ณ ทีจ่ายไว กจ็ะอยูในความหมายของภาษอีากรทีไ่มมหีนาทีต่องเสยี
ซ่ึงตามกฎหมายแลวบุคคลที่มีเงินไดพึงประเมินทุกคนตองยื่นแบบประเมินตนเองและคํ านวณภาษี
ตามที่กฎหมายกํ าหนดไวหากมีเงินไดสุทธิก็ตองเสียภาษีตามอัตรากาวหนา ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับ     
ยกเวนเหลานี้กฎหมายมีเหตุผลหลายประการดวยกัน เชน เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการบริหารจัดเก็บซึ่งหลักนี้อาจจะขัดแยงกับหลักการเก็บภาษีที่ตองถือวาประชาชนทุกคน       
มหีนาที่เสียภาษีใหกับรัฐ

                                                       
43 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) ออกตามความในประมวลรัษฎากร.
44 ประมวลรัษฎากร มาตรา 42.
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ภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียแมตามประมวลรัษฎากรจะมิไดใหความหมายไว  
แตกเ็คยมคี ําพพิากษาศาลฎกีาทีไ่ดวนิจิฉยัไวกรณภีาษทีีไ่มมหีนาทีต่องเสยี เชน ในรอบระยะเวลาบญัชี
ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2531 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2531 โจทกซ่ึงเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํ ากัด 
ไดรับคาเชาจากการใหบคุคลอืน่เชาอสงัหารมิทรพัย แตในรอบระยะเวลาปภาษดีงักลาว โจทกประกอบการ
มผีลขาดทุนสุทธิเปนผลใหไมมีเงินภาษีที่โจทกตองชํ าระ45

โจทกเปนนติบิคุคลเมือ่ปภาษ ี2531 มรีอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2531
ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2531 โจทกถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และน ําสงกรมสรรพากรแลว
แตรอบระยะเวลาบญัชดีงักลาว โจทกประกอบการมผีลขาดทนุสุทธจิงึไมตองเสยีภาษตีามทีก่ฎหมาย
ก ําหนด เพราะในปภาษดีงักลาวโจทกไมมหีนาทีต่องเสยีภาษตีามกฎหมาย46 จะเหน็ไดวาโจทกขาดทนุสุทธิ
ดังนั้นโจทกจงึไมมีหนาที่ตองเสียภาษีอากร

สํ าหรบักรมสรรพากรนัน้ไดเคยมแีนววนิจิฉยัไวแลวหลายกรณวีา อยางไรทีไ่มมี
หนาทีต่องเสียภาษี เชน บริษัท ก. เปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ และเปนบริษัท 
ในเครอืเดยีวกันกับบริษัท ข.ไดขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ข. จํ านวน 3 คน ซ่ึงเปนคนไทย และ     
คนตางประเทศไปท ํางานทีป่ระเทศองักฤษเปนระยะเวลา 1 ป บริษทั ข. จะหกัภาษ ีณ ทีจ่าย จากเงนิเดอืน
ที่จายใหกับพนักงานตามปกติ การที่พนักงานถูกยืมตัวไปทํ างานในประเทศอังกฤษโดยการทํ างาน
ดงักลาวมไิดท ําเพือ่ประโยชนของบรษิทั ข. ในประเทศไทย จงึไมมภีาระตองจายเงนิไดใหแกพนกังาน
เงนิทีพ่นกังานดงักลาวไดรับถือเปนเงนิไดเนือ่งจากหนาทีง่านในตางประเทศตามมาตรา 41 วรรคสอง
แหงประมวลรัษฎากรหากพนักงานที่ถูกยืมตัวมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย และนํ าเงินไดนั้นเขามา
ในปภาษีนั้น พนักงานดังกลาวก็ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดแตอยางใด เมือ่พนักงานที่ถูกยืมตัว
ไปปฏบิตังิานในประเทศองักฤษและไมมหีนาทีเ่สียภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดากต็าม แตถาไดถูกหกัภาษี
ณ ที่จายไว พนักงานดังกลาวก็มีสิทธิยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีไดภายในระยะเวลา 3 ป นับแต        
วนัสดุทายแหงกํ าหนดระยะเวลายืน่รายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนดตามมาตรา 27 ตรี วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลรัษฎากร47 ในฐานะถูกหักภาษี ณ ที่จายโดยที่ไมมีหนาที่ตองเสีย

                                                       
45 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 9911/2539.
46 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 9912/2539.
47 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/297 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548.
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2.3.2 สาเหตุของการเกิดกรณีภาษีอากรท่ีไมมีหนาท่ีตองเสีย
ภาษอีากรที่ไมมีหนาที่ตองเสีย ผูเขียนแบงสาเหตุออกไดเปน 3 กรณีดวยกัน คือ
2.3.2.1 กรณบีคุคลที่มีเงินไดพึงประเมินแตไมมีหนาที่ตองเสียภาษี
2.3.2.2 กรณบีคุคลบางประเภททีก่ฎหมายก ําหนดใหไมมหีนาทีต่องเสยีภาษ ีและ
2.3.2.3 กรณเีงนิไดบางประเภทที่กฎหมายยกเวนไมเก็บภาษี
สามารถอธิบายไดดังนี้

2.3.2.1 กรณบีคุคลท่ีมีเงินไดพึงประเมินแตไมมีหนาท่ีตองเสียภาษี
สาเหตุของภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสีย กรณีบุคคลที่มีเงินไดพึง

ประเมนิตามกฎหมายแตกฎหมายก ําหนดใหไมมหีนาทีต่องเสยีภาษ ี ซ่ึงถาบคุคลเหลานีม้ไิดชํ าระภาษี
หรือมไิดถูกหกัภาษี ณ ที่จายไว ปญหาในการขอคืนภาษีก็จะไมเกิดขึ้น เชน เงินไดสุทธิไมถึงเกณฑ
ทีก่ฎหมายก ําหนด แตอยางไรกด็ปีจจบุนัยงัมกีารช ําระภาษหีรือถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไว โดยทีไ่มมหีนาที่
ตองเสียไมวาจะเกิดจากการเขาใจการเสียภาษีผิดหรือเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 27 ตรี จึงกํ าหนดหลักเกณฑการขอคืนภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียไววา “…การขอคืน
ภาษอีากรและภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย และนํ าสงแลวโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษี ใหผูมีสิทธิขอคืน
ยืน่ค ํารองขอคนืภายในสามปนบัแตวนัสุดทายแหงก ําหนดเวลายืน่รายการภาษตีามทีก่ฎหมายก ําหนด”
จะเหน็ไดวาจากหลกักฎหมายดงักลาวไดก ําหนดสาเหตุการขอคนืภาษอีากรทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีภาษไีว
2 กรณีเทานั้น คือ การที่ผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษี และการที่ผูเสียภาษี      
ถูกหกัภาษไีว ณ ที่จายและนํ าสงแลวโดยที่ไมมีหนาที่ตองเสีย ซ่ึงอธิบายไดดังนี้

1) กรณกีารท่ีผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษี
สาเหตุของการเสียภาษีอากรโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษี กรณี    

การที่ผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีจะเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ การชํ าระภาษี     
โดยการประเมินตนเอง และการชํ าระภาษีโดยการประเมินของเจาพนักงาน
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(ก) กรณกีารช ําระภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยีภาษ ี โดยการประเมนิ
ตนเอง

บคุคลจะตองเสยีภาษหีรือไม ประมวลรษัฎากรก ําหนดหลกัเกณฑ
ไววา ใหผูมเีงนิไดพงึประเมนิในปภาษทีีล่วงมาแลว48 น ําเงนิไดพงึประเมนิมาหกัคาใชจาย49 และน ํามา
หกัคาลดหยอน50 คงเหลอืเงินเทาใดเปนเงินไดสุทธิตองเสียภาษีตามอัตราที่กํ าหนด51

ดงันัน้ ถาคํ านวณแลวไมเหลือเงินไดสุทธิ บุคคลนั้นก็ไมตอง
เสยีภาษ ีซ่ึงยกตัวอยางอธิบายตามหลักเกณฑการคํ านวณภาษีทํ าใหงายตอการเขาใจดังนี้

(1) เงนิไดพึงประเมิน (เงินเดือน)  200,000 บาท
(2) หกัคาใชจาย (รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท)

   60,000 บาท
(3) เหลือเงินไดหักคาใชจาย  140,000 บาท
(4) หกัคาลดหยอน

ผูมีเงินได    30,000 บาท
คูสมรส    30,000 บาท
บุตร (2 คน)    30,000 บาท
เบีย้ประกันชีวิต (ไมเกิน 50,000 บาท)    30,000 บาท
เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ    10,000 บาท
เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม    10,000 บาท

(5) เหลือ เงินไดกอนหักลดหยอนเงินบริจาค             0 บาท
(6) หกั ลดหยอนเงินบริจาค (ตามที่บริจาคจริง

แตไมเกินรอยละ 10 ของยอดตาม (5)             0 บาท
(7) เหลือเงินไดสุทธิ             0 บาท
(8) ภาษทีีค่ ํานวณจากเงินไดสุทธิตามอัตราภาษีเงินได 0 บาท

                                                       
48 ประมวลรัษฎากร มาตรา 41.
49 แหลงเดิม. มาตรา 42 ทวิ มาตรา 42 ตรี มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46.
50 แหลงเดิม. มาตรา 47.
51 แหลงเดิม. มาตรา 48.
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จะเหน็ไดวา แบบแสดงรายการเสยีภาษขีองบคุคลนีไ้มมเีงนิไดสุทธิ
จึงไมมีภาษีที่ตองช ําระ หากไดมีการเขาใจผิดและมีการชํ าระภาษีไว จะอยูในความหมาย “ภาษีอากร
ทีไ่มมหีนาทีต่องเสยี” ทัง้นีผู้เขยีนเหน็วา การทีไ่มมหีนาทีเ่สียภาษแีละไดเสียภาษไีวไมวากรณใีดกต็ามนัน้
ผูนัน้นาจะไมรูโดยสุจริตและไมอาจที่จะคาดหมายไดวาตนมีหนาที่ตองเสียภาษีนั้น

(ข ) กรณีการชํ าระภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย กรณีการประเมิน   
โดยเจาพนักงาน

เมือ่เจาพนักงานพบวาบุคคลใดไมยื่นแบบฯ ชํ าระภาษี หรือยื่น
แบบฯ ชํ าระภาษีไมถูกตอง เจาพนักงานมีอํ านาจประเมินภาษีตอบุคคลนั้นได และเมื่อมีการประเมิน
ภาษีแลว ผูถูกประเมินมีหนาที่ชํ าระภาษีตามการประเมินโดยทันทีตามที่กฎหมายกํ าหนด และแม
หากไมเหน็ดวยกบัการประเมนิของเจาพนกังาน และไดใชสิทธอุิทธรณการประเมนิตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ การอุทธรณการประเมินดังกลาวก็ไมเปนเหตุใหไมตองเสียภาษีตามการประเมิน
ของเจาพนักงานแตอยางใด เนื่องจากการอุทธรณการประเมินไมเปนการทุเลาการเสียภาษี ดังนั้น
แมผูเสยีภาษอีาจอทุธรณการประเมนิตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณได กย็งัคงตองมหีนาทีเ่สียภาษี
ตามการประเมินของเจาพนักงานไวกอนอยูดี แตถาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดวินิจฉัย     
ภายหลังแลววาใหยกเลกิการประเมนิ เชนนีผู้เสียภาษทีีไ่ดชํ าระภาษไีวตามการประเมนิของเจาพนกังานนัน้
ถือเปนการชํ าระภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสียอยูในความหมายของ “ภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย” ตองยื่น
ค ํารองขอคืนภาษีตอเจาพนักงานตอไป

2) กรณกีารที่ผูเสียภาษีถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจายและนํ าสงแลวโดยที่ไมมี
หนาท่ีตองเสีย

สาเหตุของภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสียกรณีการหักภาษี ณ ที่จาย    
การจดัเกบ็ภาษีอากรแบบการหัก ณ ที่จายไดถูกใชกับการจัดเก็บทุกประเภทของภาษีตามที่ไดกลาว
เหตุผลไวแลวขางตน เมื่อถึงกํ าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและมีการนํ าเงินไดมาคํ านวณ
ตามวธีิการที่กฎหมายกํ าหนดแลว ไมเหลือเงินไดสุทธิบุคคลนั้นก็ไมตองเสียภาษี แตถาไดมีการถูก
หกัภาษี ณ ที่จายเอาไว ภาษีที่หกั ณ ที่จายนั้นอยูในความหมายของ “ภาษทีี่ไมมีหนาที่ตองเสีย”     
ซ่ึงยกตัวอยางอธิบายตามหลักเกณฑการคํ านวณภาษีไดดังนี้

(1) เงนิไดพึงประเมิน (เงินเดือน)  200,000 บาท
(2) หกัคาใชจาย (รอยละ 40 แตไมเกิน 60,000 บาท)  60,000 บาท
(3) เหลือเงินไดหักคาใชจาย  140,000 บาท
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(4) หกัคาลดหยอน
ผูมีเงินได    30,000 บาท
คูสมรส    30,000 บาท
บุตร (2 คน)    30,000 บาท
เบีย้ประกันชีวิต (ไมเกิน 50,000 บาท)    30,000 บาท
เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ    10,000 บาท
เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม    10,000 บาท

(5) เหลือเงินไดกอนหักลดหยอนเงินบริจาค             0 บาท
(6) เหลือเงินไดสุทธิ             0 บาท
(7) หกั ภาษี ณ ที่จาย      2,000 บาท
(8) มภีาษีไดรับ      2,000 บาท
จะเหน็ไดวา แบบแสดงรายการประเมินโดยตนเองนี้มีภาษีที่ถูกหัก 

ณ ทีจ่ายไวโดยไมมีหนาที่ตองเสีย เนื่องจากรายไดสุทธิไมถึงเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด ดังนั้นจึงอยู
ในความหมายของ “ภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย”

2.3.2.2 กรณบีคุคลท่ีกฎหมายกํ าหนดใหไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีอากร
บคุคลทีจ่ะกลาวถึงเหลานีห้ากไดมกีารช ําระภาษไีว หรือถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่าย

ไมวาดวยเหตใุดสามารถขอคนืภาษใีนฐานะกรณไีมมหีนาทีต่องเสยี เนือ่งจากเปนเหตผุลทางดานสงัคม
เศรษฐกจิ และการเมอืงระหวางประเทศ รัฐบาลจงึก ําหนดใหบคุคลเชนวานีม้อีภสิิทธ์ิไมตองเสยีภาษอีากร
คือ

1) สถานเอกอัคราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล บุคคล
ในคณะทูต บุคคลในคณะกงสุล และบุคคลที่ถือวาอยูในคณะทูตตามความตกลง ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน52

2) บคุคลตามสญัญาวาดวยการเวนการเกบ็ภาษซีอน ทีรั่ฐบาลไทยไดท ําไว
หรือจะไดทํ าไวกับรัฐบาลตางประเทศ53

                                                       
52 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 10.
53 แหลงเดิม. ฉบับที่ 18.
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3) ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 
แหงประมวลรษัฎากร สํ าหรบัการบรจิาคเงนิเพือ่สมทบทนุโครงการรอยใจชวยเยาวชนไทยในภาวะวกิฤต
ดังนี้
  “สํ าหรับบคุคลธรรมดา ใหยกเวนภาษเีงนิไดสํ าหรบัเงนิไดพงึประเมนิ
หลังจากหกัคาใชจายและคาลดหยอนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร
เทาจํ านวนเงินที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรแลว    
ตองไมเกนิรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนดังกลาวนั้น”

4) ใหยกเวนภาษเีงนิไดตามสวน 2 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากรแกคณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการรอยใจชวยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต สํ าหรับเงินได
ทีไ่ดรับจากการบริจาคเพื่อโครงการรอยใจชวยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต

2.3.2.3 กรณเีงินไดบางประเภทที่กฎหมายยกเวนไมเก็บภาษี
ภาษทีีไ่ดรับยกเวนนี ้หากไดมกีารช ําระภาษีเอาไวหรือถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่าย

ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูนั้นสามารถขอคืนภาษีไดในฐานะภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย
1) ยกเวนตามประมวลรัษฎากร54

2) ยกเวนตามกฎกระทรวง55

3) ยกเวนตามพระราชกฤษฎีกา56

4) ยกเวนตามกฎหมายอื่น57

(1) ยกเวนตามประกาศ และคํ าส่ังของคณะปฏิวัติ
 (2) ยกเวนตามคํ าส่ังของหัวหนาคณะปฏิวัติ

(3) ยกเวนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน

                                                       
54 ประมวลรัษฎากร มาตรา 42.
55 กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509).
56 พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 8-10.
57 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.
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2.4  ความแตกตางระหวางการเสียภาษีเกินกวาท่ีควรตองเสียกับการเสียภาษีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย

ภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียกับการเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย มีสาเหตุมาจาก      
การเสียภาษีโดยการประเมินตนเอง ประเมินโดยเจาพนักงาน และประเมินโดยการหัก ณ ที่จาย  
ตามที่ผูเขียนไดอธิบายโดยละเอียดแลวขางตน นอกจากนี้แลวกรมสรรพากรยังไดออกระเบียบ  
กรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 และไดใหความหมายของผูขอคืนภาษี         
ซ่ึงเปนการอธิบายเพิ่มเติมกรณีการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสีย กับการเสียภาษีโดยไมมีหนาที่
ตองเสียใหชัดเจนเพิ่มขึ้น58 ดังนี้

2.4.1 ผูเสียภาษีอากรซ่ึงไดชํ าระภาษีอากรไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํ า

2.4.1.1 ผูเสียภาษีท่ีชํ าระภาษีไวเกิน
การยื่นแบบแสดงรายการชํ าระภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนดในบางครั้ง   

ผูเสยีภาษอีาจช ําระภาษีไวเกินกวาที่กฎหมายกํ าหนด เมื่อผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวเกินมีความประสงค
จะขอคืนใหยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมแลวคํ านวณภาษีเพื่อขอคืนได หรืออาจเกิดจากกรณี     
นายจางผูจายคาจางจะขอคนืภาษกีรณทีีห่กัภาษไีวเกนิ หรือผูรับเงนิไดไมมหีนาทีต่องเสยีภาษเีงนิได
กรมสรรพากรไดกํ าหนดวาในกรณีที่นายจางออกคาภาษีอากรใหแกลูกจางไวเกินกวาที่ควรตองเสีย  
ใหลูกจางมีสิทธิขอคืนหรือหากนายจางจะเปนผูขอคืนก็ได เวนแตผูถูกหักภาษีไดนํ าภาษีไปเครดิต
ไวแลว59 ในเรื่องนี้เคยมีคํ าพิพากษาฎีกาไดอธิบายไววา กรณีที่นายจางออกเงินชํ าระคาภาษีเงินได
แทนลกูจางเกนิไปถอืวาเปนการช ําระหนีโ้ดยบคุคลภายนอก นายจางจงึมสิีทธฟิองเรยีกคนืเงนิภาษไีด
ตามสทิธเิทาทีลู่กจางมอียูเชนเดยีวกนั60 แตแนวทางปฏบิตัลิาสุดของกรมสรรพากรใหลูกจางขอคนืภาษีได

                                                       
58 ขอ 3 ของระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539

“ผูขอคืน” หมายความวา
(1) ผูเสียภาษีอากรซึ่งไดชํ าระภาษีอากรไวเกิน หรือผิด หรือซํ้ า
(2) ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกิน และหรือมีภาษีเกินเนื่องจากไดรับการเครดิตภาษี
(3) ผูไมมีหนาที่ตองเสียภาษีแตไดชํ าระภาษีไวหรือถูกหักภาษีไวไมวาดวยเหตุใดๆ
(4) ผูมีหนาที่หักภาษี   ณ   ที่จาย ที่นํ าเงินของตนสงภาษีไวผิด  หรือซํ้ า
(5) ผูเสียประโยชนจากการชํ าระหรือนํ าสงภาษีไวเกิน หรือผิด หรือซํ้ า หรือโดยไมมีหนาที่ตองเสีย

59 คํ าสั่งกรมสรรพากรที่ 174/2525.
60 คํ าพิพากษาฏีกาที่ 1588/2522.
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แมวาภาษนีัน้นายจางจะเปนผูออกใหกต็ามเพราะถอืวาเปนเงนิไดของพนกังานลกูจาง แตทัง้นีลู้กจาง
จะมอบอํ านาจใหนายจางเปนผูขอคืนก็ได61 ดังนั้นผูเสียภาษีที่ชํ าระภาษีไวเกนินี้จึงอยูในความหมาย
ของ “ภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสีย”

2.4.1.2 ผูเสียภาษีท่ีชํ าระภาษีไวผิด
การยืน่แบบแสดงรายการช ําระภาษตีามทีก่ฎหมายก ําหนดเกดิจากการยืน่

แบบแสดงรายการตนเอง ซ่ึงผูเสียภาษีบางคนมีความรูดานภาษีนอยอาจชํ าระภาษีไวผิดประเภท
หรือการยืน่แบบแสดงรายการอาจผดิพลาดท ําใหเสียภาษไีวผิดเมือ่ผูเสียภาษตีองการเสยีภาษใีหถูกตอง
กส็ามารถยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีใหมใหถูกตองได หรืออาจจะเกดิจากกรณนีายจางผูจายคาจาง
จะขอคืนภาษี กรณีที่มีการหกัภาษไีวผิดหรือกรณีผูรับเงินไดไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินได เวนแต  
ผูถูกหกัภาษไีดน ําภาษีไปเครดิตไวแลว และในกรณีผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวผิดนี้อาจอยูในความหมาย
ของภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียหรือภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียก็ไดขึ้นอยูกับปจจัยและกรณี
ตามที่ไดกลาวมาแลว

2.4.1.3 ผูเสียภาษีท่ีชํ าระภาษีไวซ้ํ า
บคุคลผูมหีนาทีเ่สียภาษอีาจมเีงนิไดพงึประเมนิไดหลายประเภทเนือ่งจาก

การมีหลายอาชีพ จนในบางครั้งอาจมีการชํ าระภาษีไวซ้ํ าซอน เมือ่ผูเสียภาษีตองการขอคืนเงินภาษี
ทีชํ่ าระไวซ้ํ าก็อาจยื่นคํ ารองขอคืนไดในฐานะชํ าระภาษีโดยที่ไมมีหนาที่ตองเสีย

2.4.2 ผูถกูหักภาษี ณ ท่ีจายไวเกิน และหรือมีภาษีเกินเนื่องจากไดรับเครดิตภาษี
เครดิตภาษี คือ กรณีที่ผูเสียภาษีหรือผูถูกหักภาษ ีณ ที่จาย เปนเจาหนี้ภาษีโดยที่                

กรมสรรพากรอยูในฐานะลูกหนี้ และผูทีถู่กหักภาษี ณ ที่จายมีสิทธิที่จะนํ าภาษีที่ถูกหกั ณ ที่จาย     
ทีต่นเองถูกหัก และนํ าหนงัสือรับรองการหัก ณ ที่จายมาเปนหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได แลวใชเปนเครดิตภาษีไดแตตองเปนเครดติในปเดียวกันกับปที่ถูกหักภาษีไวเทานั้น 
จะยกเปนเครดิตขามปไมได ถาในปภาษีใดที่ไมนํ าเครดิตภาษีมาใชก็ตองขอคืนเปนเงินสด        
เพยีงอยางเดียวซ่ึงจะตางกับภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถนํ าเครดิตภาษีของแตละเดือนมาใชได62

                                                       
61 อาภรณ นารถดิลก. (2538, มิถุนายน). ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 แหงประมวลรัษฎากร.

หนา 127.
62 ประมวลรัษฎากร มาตรา 60.
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ในกรณีที่ผูจายเงินไดทํ าการหักภาษี ณ ที่จาย พรอมกับออกหนังสือรับรอง    
การหกั ณ ทีจ่ายไวแลวแตไมน ําสงกรมสรรพากรนัน้ ผูมเีงนิไดกส็ามารถน ําหนงัสอืรับรองที่ถูกหกัภาษี
ณ ที่จายตามจํ านวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหกั ณ ทีจ่ายนั้นมาเปนเครดิตภาษีได สวนกรณี      
ทีเ่จาพนกังานไดท ําการตรวจสอบแลว หากพบวาผูมหีนาทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่าย ไดหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวแลว
แตไมนํ าสงก็จะตองเปนผูรับผิดแตเพียงผูเดียว และเจาพนักงานจะดํ าเนินการทางแพงและทางอาญา 
พรอมกับใหนํ าสงเงินภาษีใหครบถวนตอไป63

เมือ่มกีารหกัภาษี ณ ที่จายไวกฎหมายกํ าหนดใหภาษีที่หัก ณ ที่จาย และนํ าสง
กรมสรรพากรแลว ใหถือเปนเครดติภาษขีองผูตองเสยีภาษใีนการน ํามาค ํานวณภาษี และเมือ่คํ านวณแลว
มีภาษีที่ตองชํ าระก็ใหนํ าเครดิตภาษีมาหักกลบกอนหากคํ านวณหักกลบเครดิตภาษีแลว มีภาษี        
ทีชํ่ าระไวเกินก็สามารถขอคนืภาษอีากรตอไปในฐานะภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียได

2.4.3 บคุคลผูไมมีหนาท่ีตองเสยีภาษแีตไดช ําระภาษหีรอืถกูหกัภาษไีวไมวาดวยเหตใุดๆ
บุคคลผูไมมีหนาที่ตองเสียภาษีแตไดชํ าระภาษีอากรไวหรือถูกหักภาษีไวไมวา

ดวยเหตใุดซึง่อาจจะเกดิจากความไมเขาใจในขอกฎหมายกต็าม โดยอาจจะคดิวาตนมหีนาทีต่องเสยีภาษี
หรือกรณีที่ผูหักภาษี ณ ที่จายไดทํ าการหักภาษี ณ ที่จายไวเปนประจํ าเพื่อปองกันการผิดพลาด      
ในการหกัภาษ ีณ ทีจ่าย ซ่ึงกรณนีี้ผูจายเงนิไดจะตองรวมรบัผิดในการจายภาษดีวย ดงันั้นผูถูกหกัภาษี
สามารถขอคืนภาษีได

ในกรณีที่ผูจายเงนิไดทํ าการหักภาษี ณ ที่จายไวโดยที่ตนเองไมมีหนาที่ตองหัก 
เชน การซื้อขายสินคาแตไดหักภาษี ณ ที่จาย ผูที่มีสิทธิขอคนืไดแกผูรับเงินโดยมีสิทธิที่จะยื่นคํ ารอง
ขอคนืไดทนัทโีดยไมตองรอใหถึงก ําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการประจ ําป ทัง้นี้สํ าหรับผูจายเงนินัน้
ถือวามิไดเปนผูเสียประโยชนจากการถูกหักภาษีจึงไมมีสิทธิขอคืน อยางไรก็ตามหากผูจายเงิน     
ไดมคีวามประสงคจะขอคนืภาษตีองใหผูถูกหกัภาษที ําหนงัสอืมอบอ ํานาจใหเปนผูมสิีทธิขอคนืแทน
ในนามของผูจายเงินได64 กรณีดังกลาวนี้อยูในความหมายของภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสียดวย

                                                       
63 อมรศักดิ์ พงศพศุตม. คํ าอธิบาย ภาษี หัก ณ ท่ีจาย. หนา 30.
64 แหลงเดิม. หนา 31.
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2.4.4 บคุคลผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ท่ีนํ าเงินของตนสงภาษีไวผิดหรือซ้ํ า
ตามหลกัผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ไมสามารถเปนผูขอคืนภาษีได เนื่องจาก     

มไิดเปนผูเสียประโยชนจากการถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตในกรณีนี้สามารถเปนผูขอคืนภาษีที่ตนหัก 
ณ ทีจ่ายไวผิดหรือซ้ํ าได เนื่องจากไดหักภาษี ณ ที่จายไวถูกตองตามที่กฎหมายกํ าหนดแลว แตอาจ
เกิดจากเปนการชํ าระไวผิดโดยการหักภาษีกับบุคคลอื่นซ่ึงมิไดเปนผูมีเงินไดหรือโดยการหักภาษี  
ณ ทีจ่ายไวซ้ํ ากบัที่ตนไดหักภาษีกับผูมีเงินไดไวแลว และในกรณีดังกลาวอยูในความหมายของภาษี
ที่ไมมีหนาที่ตองเสีย

2.4.5 ผูเสยีประโยชนจากการช ําระ หรือน ําสงภาษไีวเกิน หรอืผดิ หรอืซ้ํ า หรอื โดยไมมี
หนาท่ีตองเสีย

กรณกีารขอคนืภาษอีากร กรมสรรพากร ถือวาผูใดเสยีประโยชนจากการช ําระภาษี
ไวเกนิ ผิด หรือซ้ํ า หรือชํ าระภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอคืนภาษีได65 แตตอมาไดให
ความหมายของคํ าวา “ผูเสียประโยชน” ใหหมายความถึง เฉพาะกรณีที่ธนาคารเปนผูจายดอกเบี้ย
เงนิฝากแกผูฝากเงิน และไดหักภาษี ณ ที่จายจากดอกเบี้ยเงินฝาก และนํ าสงไวเกิน หรือผิด หรือ 
โดยไมมหีนาทีต่องเสยี โดยธนาคารไดน ําเงนิชดใชเขาบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูฝากเงนินัน้ไปแลว
ในกรณเีชนนีใ้หธนาคารเปนผูยืน่ค ํารองขอคนืภาษแีทนผูฝากเงนิได แตธนาคารจะตองน ําหนงัสอืรับรอง
การหกัภาษ ีณ ทีจ่าย ฉบบัทีอ่อกใหแกผูรับฝากเงนินัน้ สงแนบค ํารองมาเปนหลักฐานดวยวาผูฝากเงนิ
มไิดน ําไปใชเปนหลักฐานเครดิตภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี66

2.4.6 เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการเสยีภาษเีกินกวาทีค่วรตองเสยี กับการเสยีภาษี
โดยไมมีหนาท่ีตองเสีย มดีังนี้

2.4.6.1 ความแตกตางทางดานหลักเกณฑในการเสียภาษี
หลักเกณฑของการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสีย คือ ผูนั้นตองมีหนาที่

เสยีภาษอียูกอนแลว ซ่ึงภาษีที่ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีไดชํ าระภาษีเปนเงินสด ธนาณัติ หรือเช็ค ไมวา
จะเปนการประเมนิโดยตนเอง ประเมนิโดยเจาพนกังาน หรือประเมนิโดยการหกั ณ ทีจ่าย และน ําสง
ใหกบักรมสรรพากรแลว แตผูเสียภาษีดังกลาวไดชํ าระภาษีไวเกินไปกวาที่ควรจะตองเสีย สวนกรณี

                                                       
65 อาภรณ นารถดิลก. เลมเดิม. หนา 126.
66 การคืนเงินภาษี และอากร ประมวลระเบียบงาน กรรมวิธีแสดงรายการภาษี กรมสรรพากร. หนา 701.
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ของการเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียนั้น หมายถึง บคุคลนั้นไมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามกฎหมาย
แตอยางใด ไมวาจะเปนการประเมนิตนเองแลวไมมเีงนิภาษทีีต่องเสยี หรือการถกูประเมนิโดยเจาพนกังาน
แตการประเมินไดถูกยกโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลภาษีอากร หรือประเมิน      
โดยการหกัภาษี ณ ที่จาย และนํ าสงใหกับกรมสรรพากรแลว แตเปนการชํ าระภาษีไวหรือหักภาษี  
ณ ที่จาย โดยที่ผูถูกหักนั้นไมมีหนาที่ตองเสีย

2.4.6.2 ความแตกตางทางดานขัน้ตอนการขอคืน
การเสยีภาษเีกินกวาที่ควรตองเสียภายหลังที่ถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและ

นํ าสงแลว ผูเสียภาษีตองยื่นคํ ารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงป       
ซ่ึงถูกหกัภาษเีกนิไป (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม) เพื่อขอคืนภาษีที่ถูกหักเกินไป สวนการเสียภาษี     
ที่ไมมีหนาที่ตองเสียซ่ึงอาจจะเกิดจากกรณีที่ผูเสียภาษีเสียภาษีโดยตนเองก็ไดหรือการที่ผูเสียภาษี
ถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนํ าสงแลวโดยที่ไมมีหนาที่ตองเสียก็ดี หากจะขอคืนภาษีผูเสียภาษี     
ตองยืน่ค ํารองขอคนืภาษภีายใน 3 ป นบัแตวนัสดุทายแหงก ําหนดเวลายืน่รายการภาษตีามทีก่ฎหมาย
ก ําหนด (ภายในวนัที ่ 31 มนีาคม) เอาไวดงันัน้การขอคนืภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยี มกี ําหนดระยะเวลา
ขอคนืภาษส้ัีนกวาภาษทีีไ่มมหีนาทีต่องเสยี เนือ่งจากเริม่นบัระยะเวลาในวนัสดุทายแหงปทีถู่กหกัภาษี
เกินไป

สวนการขอคนืภาษทีีไ่มมหีนาทีต่องเสยีนัน้ มกี ําหนดระยะเวลาขอคนืภาษี
ทีย่าวกวาภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยี เนือ่งจากเริม่นบัระยะเวลาในการขอคนืในวนัสุดทายของก ําหนดเวลา
ใหยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี (31 มีนาคม)

จะเหน็ไดวา กฎหมายไดกํ าหนดระยะเวลาการขอคืนภาษีไวแตกตางกัน 
กลาวคอื ก ําหนดระยะเวลาวนัแรกของการนบัระยะเวลาไมตรงกนักอใหเกดิความไมเทากนัของระยะเวลา
ของการขอคนืภาษี ซ่ึงถาเปนกรณีเกินกวาที่ควรตองเสียมีกํ าหนดเวลาขอคืนภาษีส้ันกวาภาษีที่ไมมี
หนาที่ตองเสีย หากผูขอคืนไมตรวจสอบใหรอบคอบวา ตนตองขอคืนภาษีตามหลักเกณฑใด ก็อาจ
จะเกินกํ าหนดเวลาการขอคืนทํ าใหเสียสิทธิในการขอคืนภาษีก็เปนได ทั้งนี้การเสียภาษีโดยไมมี
หนาที่ตองเสียนั้นผูมีสิทธิขอคืนสามารถใชสิทธิในการขอคืนไดกอน

การขอคนืภาษกีรณทีีไ่มมหีนาทีต่องเสยีนัน้เปนผลมาจากการแกไขเพิม่เตมิ
ประมวลรัษฎากรเมื่อป พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 27 ตรี ซ่ึงเดิมการขอคืนภาษีมีเฉพาะกรณีภาษีเกินกวา
ทีค่วรตองเสีย ผูเขียนไดศึกษาถึงเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี วาเหตุใด
จึงไดบัญญัติใหการขอคืนภาษีมีกํ าหนดเวลาที่แตกตางกันแตก็มิไดระบุถึงเหตุผลนี้แตอยางใด   
เพียงแตระบุเหตุผลวาในการใชพระราชกํ าหนดนี้วามีความจํ าเปนตองปรับปรุงประมวลรัษฎากร
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ใหเหมาะสมกบัสภาพและเหตกุารณในปจจบุนั ซ่ึงจะตองพจิารณาโดยดวนและลบัเพือ่รักษาประโยชน
ของแผนดิน และเปนกรณีฉุกเฉินมีความจํ าเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ67

ในปญหานี้ผูเขียนมีความเห็นวา ภาษีอากรเปนเงินที่รัฐนํ ามาพัฒนาประเทศ ดังนั้นควรที่จะใหมี
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และไมควรที่จะใหเกิดปญหาในการนํ าเงินดังกลาวมาใช  
อันจะกอใหเกิดความยุงยากในภายหลังได ดังนั้นควรที่จะกํ าหนดระยะเวลาในการขอคืนโดยเร็ว
และเปนธรรมมากที่สุด

แตอยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวาเดิมประมวลรัษฎากรกํ าหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการขอคืนภาษีเกินกวาที่ควรตองเสีย โดยใหขอคืนภาษีเฉพาะแตกรณีทีม่กีารเสียภาษี
เกนิกวาที่ควรตองเสียเทานั้นหากเปนกรณีที่ไมมีหนาที่ตองเสียแลว มิไดบัญญัติเอาไวโดยชัดแจงวา
ใหขอคืนได ดังนั้นนาจะนํ าบทบัญญัติในเรื่องลาภมิควรไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใชบังคับ ซ่ึงมอีายคุวาม 10 ป อันจะเห็นไดวามีความแตกตางกันมาก ดวยเหตุผลนี้ผูเขียนเห็นวา
การเพิม่เตมิกฎหมายฉบบัดงักลาวกเ็พือ่อุดชองวางของกฎหมายเกีย่วกบักรณกีารขอคนืภาษกีรณไีมมี
หนาทีต่องเสียใหขอคืนภายใน 3 ป เชนเดียวกัน

                                                       
67 พระราชกํ าหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534.
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บทที่ 3
หลักเกณฑการขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

และการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี กรณีการขอคืนภาษีอากร

หลักเกณฑการขอคืนภาษีอากรตามกฎหมายถือเปนสวนสาระสํ าคัญของการขอคืนภาษี 
เนื่องจากกํ าหนดหลักเกณฑผูที่มีสิทธิขอคืนภาษีวา ผูขอคืนภาษีหมายถึงใครและมีขั้นตอนอยางไร 
ตลอดจนกรณีใดบางที่สามารถยื่นคํ ารองขอคืนภาษีได มีการเตรียมเอกสารอยางไรบาง และในชั้น
ของเจาหนาที่จะตองดํ าเนินการอยางไรเมื่อไดรับคํ ารองขอคืนจากผูขอคืนภาษี และหลักเกณฑ   
การขอคนืดงักลาวไดคุมครองสทิธขิองผูเสยีภาษเีอาไวอยางไรบาง และเปนไปตามหลกัการภาษอีากรทีด่ี
ของ Adam Smith หรือไม ตามทีไ่ดสรุปไววาตองมหีลักความยตุธิรรม (Equity) หลักความแนนอน (Certainly)
หลักความสะดวก (Convenience) และหลักความประหยัด (Economy)1 ซ่ึงหลักการภาษีอากรที่ดี  
ดังกลาวตองสอดคลองกับหลักการขอคืนภาษีของผูเสียภาษีดวย เนื่องจากการขอคืนภาษีอากร        
ก็เปนกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ แมวาจะเปนขั้นตอน    
ภายหลังการเสยีภาษกีต็าม บทนีจ้งึตองอธบิายถึงหลักเกณฑการขอคนืภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร
และการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีกรณีการขอคืนภาษีอากร

หลักเกณฑในการขอคนืภาษอีากรเริม่ขึน้ตัง้แตกระบวนการของผูขอคนืภาษทีีไ่ดยืน่ค ํารอง
ขอคืนภาษีจนกระทั่งการพิจารณาสั่งคืนภาษีจากเจาหนาที่ และถาหากมีการโตแยงคํ าส่ังขอคืนภาษี
จากเจาหนาที่แลว ก็จะตองมีกฎหมายบัญญัติไวชัดเจนมีความสะดวกแนนอนและยุติธรรม         
ตามหลกัการภาษีอากรที่ดีของ Adam Smith ดังที่ไดกลาวมาแลวตอนตน เพือ่ใหผูเสียภาษีไดรับ
ความคุมครองตามสิทธิของตนอยางพอเพียงโดยมีขั้นตอนดํ าเนินการในการขอคืนภาษีอากรได
อยางถกูตอง ในเรือ่งนีภ้ายหลังทีพ่ระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใชบงัคบัแลว
ไมวาจะเปนขั้นตอนในการขอคืนภาษีของผูขอคืนภาษีหรือข้ันตอนในการพิจารณาของเจาหนาที่   
ก็ตองนํ าหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับเนื่องจากการภาษีอากรเปนเรื่องระหวางรัฐ
กบัเอกชน ดงันัน้ในการจดัเกบ็ภาษจีงึตองใหอํ านาจกบัรัฐซ่ึงเปนฝายปกครองในการด ําเนนิการดงักลาว
ซ่ึงกฎหมายดงักลาวนีเ้ปนกฎหมายกลางทีม่มีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการในทางปกครองและคุมครอง

                                                          
1 ศุภลักษณ พินิจภูวดล. คํ าอธิบายกฎหมายการคลังและการภาษีอากร ภาคทฤษฎี

และหลักกฎหมายภาษีอากร. หนา 64.
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ซ่ึงกฎหมายดงักลาวนีเ้ปนกฎหมายกลางทีม่มีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการในทางปกครองและคุมครอง
ประชาชนในการปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ และวิทยานิพนธเลมนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และวิเคราะหการคุมครองสิทธิของประชาชนในการขอคืนภาษี ดังนั้นจึงตองอธิบายถึงหลักการ
บริหารตรวจสอบของฝายปกครอง และจะศึกษาถึงผลกระทบตออํ านาจบริหารของฝายปกครอง    
ทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบการใชอํ านาจในทางบรหิารดวย เพราะถาหากมกีารคุมครองสทิธิของผูเสียภาษี
มากจนเกนิไปฝายปกครองอาจเสียดุลในการบริหารจัดเก็บภาษีและตรวจสอบการเสียภาษีก็เปนได

หลักเกณฑตามกฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียหรือกรณีที่ไมมี
หนาทีต่องเสียไดกํ าหนดไวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 ประกอบกับระเบียบ
กรมสรรพากรซึ่งใชเปนแนวทางปฏิบัติในการคืนภาษี ตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงิน
ภาษอีากร พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ออกโดยฝายปกครอง ซ่ึงผูเขียนเห็นวาตามกฎหมายและ
ระเบียบดังกลาวยังขาดความเหมาะสมและขาดชัดเจนตอผูขอคืนภาษี ซ่ึงในเรื่องนี้จะศึกษาและ
วเิคราะหโดยการน ําหลักการขอคนือากรตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาวเิคราะหประกอบ
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตอไป โดยจะนํ ามาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับการขอคืนภาษีอากร 
ตามประมวลรัษฎากรดวย

3.1  หลักเกณฑการขอคืนภาษี

หลักการขอคนืภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยีหรือทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีเดมิจะมหีลักเกณฑ
มาจากทางหลกักฎหมายแพงและพาณิชย เพราะถือวาการเสียภาษีที่เกินกวาที่ควรตองเสีย หรือไมมี
หนาทีต่องเสยี กฎหมายถอืวาเปนเรือ่งการช ําระหนีท้ีไ่มมมีลูหนีต้อกนัซึง่ไมวาจะเกดิจากความสจุริต
หรือเลินเลอของบุคคลนั้นก็แลวแต เพราะถือวารัฐจะมีอํ านาจจัดเก็บภาษีอากรไดตองมีกฎหมาย  
ใหอํ านาจไวจงึจะกระท ําได ดงันัน้เรือ่งการเสยีภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยี หรือการเสยีภาษอีากร
โดยที่ไมมีหนาที่ตองเสียก็เปรียบเสมือนวาเปนการชํ าระหนี้ที่เกินมูลหนี้หรือชํ าระหนี้โดยที่ไมมีหนี้
หรือพันธกรณีตอกัน ในทางแพงถือวาเปนเรื่องลาภมิควรได ตองฟองรองคดีตอศาลภายในหนึ่งป
นบัแตวนัรูหรือภายในสบิปนบัแตทีสิ่ทธินัน้ไดเกดิมขีึน้2 หากผูนัน้ไดกระท ําการช ําระหนีไ้ปโดยสจุริต
แตเมือ่ไดพจิารณาประมวลรษัฎากรแลว ปรากฏวาในประมวลรษัฎากรไดก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการ
ในการขอคืนภาษีที่เกินกวาที่ควรตองเสียหรือไมมีหนาที่ตองเสียเอาไวเปนกรณีเฉพาะแลว ดังนั้น 

                                                       
2 ประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย มาตรา 419.
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จึงตองใชหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลรัษฎากร เพราะถือวาเปนกฎหมายพิเศษจึงใหใช
กฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ เมื่อกฎหมายทั่วไปมิไดบัญญัติเอาไวเปนการเฉพาะ

หลักการสํ าคัญอีกประการหนึ่งในการขอคืนภาษี คือ การใชอํ านาจของฝายปกครอง
หรือการที่รัฐจะมีอํ านาจจัดเก็บภาษีอากรได จะตองมีกฎหมายใหอํ านาจไวจึงจะกระทํ าได มิใชวา 
ถาไมมีกฎหมายหามแลวรัฐจะกระทํ าการนั้นได การที่ผูเสียภาษีจะมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือไม     
ก็ตอเมื่อมีกฎหมายกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเอาไววาบุคคลใดบางที่มีหนาที่ตองเสียภาษีอากร 
ดงันัน้ในเรือ่งการเสยีภาษอีากรเกนิกวาทีค่วรตองเสยี หรือการเสยีภาษอีากรโดยทีไ่มมหีนาทีต่องเสยี
จึงตองถือวาจํ านวนเงินเหลานี้ไมใชเงินภาษีอากรที่รัฐจะนํ าไปใชจายในการบริหารประเทศได     
แตตองคืนใหกับผูเสียภาษีเพื่อความเปนธรรมตามกฎหมาย

ในเรือ่งหลักเกณฑการขอคืนภาษีนี้ ผูเขียนจะอธิบายแบงออกเปน
3.1.1 บุคคลผูมีสิทธิขอคืนภาษี
3.1.2 วธีิการขอคืนภาษี  และ
3.1.3 ขัน้ตอนการขอคืนภาษี

3.1.1 บคุคลผูมีสิทธิขอคืนภาษี
ผูมสิีทธขิอคนื คอื บคุคลทีไ่ดเสียภาษอีากรทีเ่กนิกวาทีค่วรตองเสยี หรือเสยีภาษอีากร

โดยไมมหีนาทีต่องเสยี ซ่ึงในเรือ่งนีต้ามระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการคนืเงนิภาษอีากร พ.ศ. 2539
ไดใหความหมายของผูขอคืนไววา “ผูขอคืน” หมายความวา

(1) ผูเสยีภาษีอากรซึ่งไดชํ าระภาษีอากรไวเกิน หรือผิด หรือซ้ํ า
(2) ผูถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวเกนิ และหรอืมภีาษเีกนิเนือ่งจากไดรับการเครดติภาษี
(3) ผูไมมหีนาทีต่องเสยีภาษแีตไดชํ าระภาษไีวหรือถูกหกัภาษไีวไมวาดวยเหตใุดๆ
(4) ผูมหีนาที่หักภาษี  ณ ที่จาย ที่นํ าเงินของตนสงภาษีไวผิด หรือซ้ํ า
(5) ผูเสียประโยชนจากการช ําระหรอืน ําสงภาษไีวเกนิ หรือผิด หรือซ้ํ า หรือโดยไมมี

หนาที่ตองเสีย
จะเหน็ไดวา ผูทีม่สิีทธิขอคนืภาษตีามระเบยีบของกรมสรรพากรวาดวยการขอคนื

ภาษีอากรไดกํ าหนดใหผูมีสิทธิขอคืนไวหลายกรณีดวยกัน ซ่ึงอาจเกิดปญหาการพิจารณาวา        
ใครจะเปนผูมสิีทธิขอคนืภาษตีามระเบยีบดงักลาว และมปีญหาวาในการขอคนืภาษี ผูใดจะเปนผูมสิีทธิ
เรียกรองขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไวเกินระหวางผูจายเงินไดกับผูมีเงินไดที่ถูกหักภาษีไว ปญหานี้  
เมื่อพิจารณาตามสิทธิของบุคคลที่จะพึงไดรับเงินคืนแลว นาจะตองเปนผูที่มีเงินไดที่ถูกหักภาษีไว  
เพราะเปนผูถูกกระทบกระเทือนสิทธิโดยตรง จึงมีสิทธิเรียกรองขอเงินภาษีที่ชํ าระไวเกินคืน     
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สวนผูจายเงินไดเปนเพียงผูจายเงินไดเทานั้นไมมีขอผูกพันกับเงินไดที่หักและนํ าสงไวแลว ดังนั้น
หากผูจายเงินไดจะขอคืนภาษีที่ตนไดหัก แลวนํ าสงตองไดรับมอบอํ านาจจากผูมีเงินได ผูจายเงิน  
จึงจะมีสิทธิในการขอคืน เวนแตกรณีที่ผู จายเงินไดนํ าเงินของตนสงไวเกินสงผิดหรือสงซํ้ า        
หากเปนเชนนี้แลวผูจายเงินไดก็มีสิทธิยื่นคํ ารองขอคืนภาษีที่ตนไดจายไปไดเอง3 เชน บริษัท ก. 
จายเงนิเดอืนให นาย ข. ลูกจาง เมือ่ค ํานวณภาษเีงนิไดหกั ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 50 แหงประมวลรษัฎากรแลว
ไมมภีาษหีัก ณ ที่จายและนํ าสงแตอยางใด แตบริษัท ก. ไดหักภาษี ณ ที่จาย และนํ าสงแลว โดยเปน
การเขาใจผิดเปนจํ านวนเงิน 145,200 บาท เชนนี้ถือวา บริษัท ก. ไดนํ าเงินของตนสงไวผิด จึงถือวา 
บรษิทั ก. เปนผูเสียประโยชนโดยตรงจากการน ําสงภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยีและมสิีทธขิอคนืภาษี
ดงักลาวในนามบริษัท ก. ได4 ซ่ึงถือวาเปนการชํ าระหนี้ไปโดยความสํ าคัญผิดวาหนี้มีอยูจริง

3.1.2 วธีิการในการขอคืนภาษี
การขอคนืเงนิภาษนีัน้ไมวาจะเปนการขอคนืจากสาเหตใุดกต็ามใหผูทีม่สิีทธขิอคนื

ยืน่ค ํารองตามแบบค ํารองขอคนืตามแบบทีอ่ธิบกรมสรรพากรก ําหนด และใหผูมสิีทธิขอคนืยืน่ค ํารอง
ขอคนื ณ ทีว่าการอ ําเภอทองที ่ทีผู่มสิีทธขิอคนืมภีมูลํิ าเนา หรือ ณ สถานทีอ่ื่นตามทีอ่ธิบดกีรมสรรพากร
ก ําหนด5 ซ่ึงตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 ยงัระบุไวชัดเจนวา   
ผูขอคืนตองยื่นคํ ารองขอคืนตามแบบที่กรมสรรพากรกํ าหนดเทานั้นจึงจะมีสิทธิขอคืนภาษีอากรได
และหากไมลงลายมอืช่ือในชองผูขอคนื เจาหนาทีก่จ็ะไมพจิารณาสัง่คนืภาษใีห ซ่ึงในกรณดีงักลาวนี้
ในอนาคตอาจเปนไปไดวาหากมีการนํ าระบบการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพแลว  ผูขอคืนอาจจะ
ไมตองยื่นคํ ารองขอคืนก็มีสิทธิไดรับการคืนภาษีจากเจาหนาที่ได เนื่องจากในอนาคตอาจมีระบบ
การตรวจสอบการเสียภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ก็จะทราบไดจากในระบบวามีผูมีสิทธิ
ขอคนืใดบางที่เสียภาษีไวเกินหรือไมมีหนาที่ตองเสีย แตในปจจุบันการขอคืนไมวากรณีใดๆ ผูขอ
คนืภาษีตองยื่นคํ ารองขอคืนภาษีตอเจาพนักงานเสมอ ซ่ึง" คํ ารอง" มหีมายความวา คํ ารองขอคืนเงิน
ภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด (แบบ ค.10) และใหหมายความรวมถึงแบบแสดงรายการภาษี
เงนิไดบคุคลธรรมดาทีผู่มเีงนิไดยืน่ตอเจาพนกังานแสดงความประสงคขอคืนเงินภาษีที่ไดเสียไวเกิน
หรือถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสีย หรือกรณไีมมีหนาที่ตองเสียดวย เวนแตในกรณี  

                                                       
3 ไพจิตร โรจนวานิช. (2546). ภาษีสรรพากร. หนา 30.
4 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0706(กม.02)/976 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548.
5 ประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 27 ตรี วรรคทาย.
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ทีม่คี ําวนิิจฉัยอุทธรณ หรือคํ าพิพากษาของศาลซึ่งคดีถึงที่สุดโดยใหคืนเงินภาษีอากร หรือกรณีอ่ืน
ทีอ่ธิบดีเห็นสมควรจะไมตองยื่นคํ ารองคืนก็ได6

3.1.3 ขัน้ตอนในการขอคืนภาษีอากร
ภายหลังที่ผูมีสิทธิในการขอคืนภาษีอากรทราบถึงสิทธิของตนในการขอคืนภาษี

แลวผูนั้นก็มีสิทธิยื่นคํ ารองตอเจาพนักงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดไวโดยนํ าเอกสาร     
ทีเ่กีย่วของยื่นตอเจาพนักงาน ณ สถานที่ตามที่กฎหมายกํ าหนด และในปจจุบันไดมีการนํ าระบบ  
internet  มาใชผูเสียภาษีก็สามารถขอคืนภาษีทางนี้ได ซ่ึงมรีายละเอียดดังตอไปนี้

3.1.3.1 เอกสารที่ตองยื่นพรอมกับคํ ารองขอคืน
กฎหมายก ําหนดใหผูขอคนืภาษสีงหลักฐานหลายอยาง เชน หนงัสอืรับรอง

หกั ณ ที่จาย ใบเสร็จรับเงินตางๆ ฯ เนือ่งจากการที่กฎหมายกํ าหนดหลักฐานการขอคืนเงินภาษีไว
เปนจํ านวนมากนั้นก็เพื่อเปนการปองกันการทุจริตของผูเสียภาษี เนื่องจากปจจุบันมีการขอคืนภาษี
จากกรมสรรพากรโดยทุจริตเปนจํ านวนมาก ทํ าใหรัฐตองสูญเสียรายไดสวนนี้เปนจํ านวนมาก   
กรมสรรพากรจงึไดก ําหนดแนวทางการตรวจสอบหลกัฐานจากผูขอคนืเพือ่ความถกูตองในการพจิารณา
ส่ังคืนภาษีไดอยางถูกตอง
                              

3.1.3.2 กํ าหนดระยะเวลาในการยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากร
กํ าหนดระยะเวลาในการยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรอาจเกิดขึ้นได

หลายกรณ ี ไมวาจะขอคนืภาษทีีเ่กนิกวาทีค่วรตองเสยีกด็ ี หรือการขอคนืภาษทีีไ่มมหีนาทีต่องเสยีกด็ี
ผูมีสิทธิในการขอคืนหรือผูเสียภาษีตองตรวจสอบใหดีวาตนเองมีสิทธิขอคืนภาษีเนื่องจากสาเหตุใด
กนัแน เพราะก ําหนดระยะเวลาในการขอคนืภาษไีดก ําหนดเอาไวภายใน 3 ปเทากนั แตมคีวามแตกตางกนั
ในการนับระยะเวลาเริ่มตนท ําใหระยะเวลา 3 ป เล่ือมล้ํ ากัน กลาวคือ

1) การขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายและนํ าสงแลวเปนจํ านวนเงิน     
เกนิกวาทีค่วรตองเสยีภาษี บคุคลนัน้มสิีทธิไดรับเงนิจ ํานวนทีเ่กนินัน้คนื แตตองยืน่ค ํารองตอเจาพนกังาน
ประเมนิภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไป (วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป)

                                                       
6 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 4.
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2) การขอคืนภาษีอากรที่ถูกหักไว ณ ทีจ่าย และนํ าสงแลวโดยที่ไมมี
หนาที่ตองเสียใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํ ารองขอคืนภายใน 3 ปนับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลา       
ยืน่รายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด (31 มีนาคม ของทุกป กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือ 
ภายใน 150 วัน นับแตวันครบรอบระยะเวลาบัญชี กรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล)

3) การขอคนืกรณกีารช ําระภาษไีวเอง เกนิ ผิด หรือซ้ํ า ใหผูมสิีทธิขอคนื
ยืน่คํ ารองขอคืนภายใน 3 ป นบัแตวนัสดุทายแหงกํ าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด
ซ่ึงมกี ําหนดเวลาเชนเดียวกับ 2)

4) กรณอ่ืีนใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
หรือตามกฎหมายอื่น7 ซ่ึงในกรณีอ่ืนๆ นี้ กรมสรรพากรไดมีแนววินิจฉัยเอาไว คือ กรณีที่ผูเสียภาษี
ไดยื่นแบบแสดงรายการโดยการสํ าคัญผิด คือ ยืน่ในนามของคณะบุคคลแทนซึ่งไมถูกตอง เพราะ  
ที่ถูกตอง คือ ตองยื่นในนามของตนเอง เจาพนักงานจึงไดประเมินภาษีในนามบุคคลธรรมดา       
เมือ่ผูถูกประเมนิไดชํ าระภาษตีามการประเมนิแลว การยืน่แบบแสดงรายการภาษใีนนามคณะบคุคลนัน้
ผูเสยีภาษมีสิีทธขิอคนืพรอมดอกเบีย้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย คอื ภายในก ําหนดอายคุวาม
10 ป โดยถือวาเปนลาภมิควรได และไมอยูในบังคับตองขอคืนภายใน 3 ป ตามมาตรา 27 ตรี      
แหงประมวลรัษฎากร8

จะเหน็ไดวา หากผูขอคืนไมตรวจสอบระยะเวลาของตนใหดีวาตนตอง   
ขอคนืภาษจีากสาเหตุใด ก็อาจทํ าใหยื่นคํ ารองขอคืนเกินกํ าหนดเวลา และไมมีสิทธิขอคืนก็เปนได9

ซ่ึงการเริ่มระยะเวลาการขอคืนภาษีจะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใดนั้น ขึ้นอยูกับกํ าหนดเวลาการยื่นแบบฯ   
ที่ผูเขยีนไดกลาวอธิบายไวในสวนของบทที่ 2 แลว

นอกจากนี้กํ าหนดระยะเวลาการขอคืนสามารถขยายออกไปกวา 3 ป  
ไดหรือไมนั้น ตามหลักการการขอคืนอธิบดีกรมสรรพกรไมสามารถขยายระยะเวลาไดเนื่องจาก  
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํ านาจอธิบดีกรมสรรพากรไว ทั้งนี้ตามหนังสือตอบขอหารือ
กรมสรรพากรที่ กค 0811/ก.986 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ 
กค 0811(กม.)/838 ลงวนัที ่28 เมษายน 2541 หนงัสอืตอบขอหารอืกรมสรรพากรที ่กค. 0811/17149
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2541 และหนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/พ./519 ลงวันที่      

                                                       
7 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30.
8 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0706/519 ลงวันที่ 17 มกราคม 2546.
9 พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา ก (2541, กุมภาพันธ). ปญหาอายุความการขอคืนภาษีท่ีชํ าระไวเกิน.

หนา 79 – 81.
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17 มกราคม 2546 แตถึงอยางไรกด็ีอาจเปนอ ํานาจของรฐัมนตรทีีอ่าจขยายไดในบางกรณี10 ซ่ึงในเรือ่งนี้
ผูเขยีนจะน ําไปวเิคราะหในสวนของบทวเิคราะหตอไป สวนระยะเวลาการขอคนืภาษอีากรนอกเหนอืจากนี้
ใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยหรือตามกฎหมายอืน่ เปนทีน่าสงัเกตวา
ระยะเวลาในการขอคืนนี้มิใชอายุความแตเปนเพียงระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวเทานั้น

3.1.3.3 สถานที่ยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรและสถานที่รับเงินคืน
ในการยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรนั้น ใหผูขอมีสิทธิขอคืนยื่นคํ ารอง

พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ใชแบบ ค.10 ซ่ึงเปนแบบที่อธิบดีกํ าหนดขึ้นตามกฎหมาย ใหยื่น  

ณ สถานที่ดังตอไปนี้
กรณีผูขอคืนมีภูมิลํ าเนาอยูในกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ ฝายภาษี

หัก ณ ทีจ่าย และคืนภาษี สํ านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลํ าเนาในพื้นที่นั้น
กรณีผูขอคืนมีภูมิลํ าเนาอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ ฝายกรรมวิธี 

สํ านักงานสรรพากรจังหวัดทองที่นั้น
กรณผูีขอคนืไมสะดวกในการยืน่ ณ สถานทีด่งักลาวจะยืน่ ณ อํ าเภอ

ทองที่ที่เปนภูมิลํ าเนาของผูขอคืนก็ได
2) แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหยื่น ณ อํ าเภอทองที่

ที่เปนภูมิลํ าเนาของผูขอคืน หรือหากมเีหตุจํ าเปนจะยื่น ณ อํ าเภออื่นก็ได
สถานที่รับเงินคืนใหผูขอคืนรับเงินคืน ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือ

แจงคนืเงนิภาษีอากร หรือมิฉะนั้นกรมสรรพากรจะสงคืนเงินภาษีเปนเช็คให ณ ภูมิลํ าเนาที่ผูขอคืน
ภาษไีดแสดงไวที่คํ ารองขอคืนภาษี

กรณผูีขอคนืยายภมูลํิ าเนาจากแหงหนึง่ไปยงัอกีแหงหนึง่ และยงัไมไดรับ
การพิจารณาคืนเงินผูขอคืนอาจรองขอใหโอนเรื่องพรอมสงหลักฐานการแจงยายภูมิลํ าเนาตอหนวย
พจิารณาคนืภาษซ่ึีงเปนหนวยงานภมูลํิ าเนาแหงใหมเพือ่ด ําเนนิการพจิารณาคนืเงนิให เมือ่หนวยพจิารณา
คืนภาษีไดรับหนังสือรองขอพรอมหลักฐานจากผูขอคืนแลว ใหติดตอขอสํ าเนาหรือภาพถาย
เอกสารหลักฐานตางๆ ทีเ่กีย่วของทัง้หมด จากหนวยพิจารณาคืนภาษีซ่ึงเปนหนวยงานภูมิลํ าเนาเดิม
เพือ่พิจารณาดํ าเนินการตอไป

                                                       
10 ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 วรรคสอง “กํ าหนดเวลาตางๆ ที่กํ าหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้

เมื่อรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเลื่อนกํ าหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจํ าเปนแกกรณีก็ได”.
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3.1.3.4 กรณกีารยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง Internet
ปจจุบันกรมสรรพากรไดอํ านวยความสะดวกแกผูเสียภาษีโดยใหมี  

การยืน่แบบทาง Internet ถือเปนการใหบริการยื่นแบบและชํ าระภาษีผานอินเตอรเน็ต โดยผูเสียภาษี
เปนผูปอนขอมูลที่จะตองกรอกในแบบแสดงรายการที่ไดรับอนุญาตใหยื่นผานทางอินเตอรเน็ต
แทนการกรอกแบบและยืน่แบบแสดงรายการดวยกระดาษ พรอมช ําระภาษโีดยใชค ําส่ังทางอเิล็กทรอนกิส
ใหธนาคารโอนเงินคาภาษีใหกรมสรรพากรถือเปนทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งที่ไมบังคับผูเสียภาษี
แตเปนการชวยใหผูเสียภาษีที่สนใจเลือกใชบริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน   
การยืน่แบบแสดงรายการและช ําระภาษทีีสํ่ านกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขายงัคงมอียูตามปกต ิ ผูเสียภาษี
ทุกรายมีสิทธิขอใชบริการยื่นแบบและชํ าระภาษีผานอินเตอรเน็ตที่กรมสรรพากรเปดใหบริการ 
โดยผูเสยีภาษีอาจไดรับเงินคืนจากการขอคืนภาษีอากรทางอินเทอรเน็ตโดยใชแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 
หากค ํานวณตามแบบแลวมีภาษีที่ไดรับคืน ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดกวาการยื่นแบบปกติ

3.1.4 ขัน้ตอนการพิจารณาในชั้นเจาหนาท่ี
ขั้นตอนการพิจารณาในชั้นเจาหนาที่จะประกอบไปดวยการรับคํ ารองขอคืนภาษี 

ขัน้ตอนการพิจารณาและการอนุมัติ
    

3.1.4.1 การรับคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากร
เมื่อเจาหนาที่พิจารณาคืนภาษีไดรับคํ ารองขอคืนภาษีพรอมเอกสาร     

ที่เกี่ยวของจากผูขอคืนแลวใหตรวจการกรอกรายการในคํ ารองขอคืนภาษีและเอกสารหลักฐาน      
ทีต่องแนบใหถูกตองครบถวน กรณยีืน่เอกสารไมครบใหแจงผูขอคนืน ํามายืน่โดยเรว็แลวจงึรับค ํารอง
และเอกสารหลักฐานดังกลาวไวและลงทะเบียนรับคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรโดยเรียงตามลํ าดับ
เลขที่ที่ไดรับคํ ารอง และลงชื่อผูรับในคํ ารองขอคืนแลวออกใบรับคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรแลว
มอบใหผูขอคืนไวเปนหลักฐาน และในกรณีเจาหนาที่อํ าเภอไดรับคํ ารองขอคืนภาษี พรอมเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ใหรีบสงคํ ารองขอคืนพรอมเอกสารที่เกี่ยวของนั้นไปยังหนวยพิจารณาขอคืนภาษี     
ภายใน 5 วนันบัแตวันที่ไดรับคํ ารองขอคืนภาษี สวนกรณีหนวยพิจารณาคืนภาษีหรืออํ าเภอไดรับ
คํ ารองขอคืนภาษีตางทองที่ ใหเขียนคํ าวา “ตางทองที่” ในชองหมายเหตุของทะเบียนรับคํ ารอง    
ขอคนืเงนิภาษอีากร (แบบ ค.13) และ ค ํารองขอคนืภาษดีวย แลวรีบสงค ํารองขอคนืภาษ ีพรอมเอกสาร
แนบไปยงัหนวยพจิารณาคนืภาษทีีเ่กีย่วของภายใน 7 วนัท ําการ นบัแตวนัทีไ่ดรับค ํารองขอคนืภาษี11

                                                       
11 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 11.
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การรับคํ ารองตามแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาให      
เจาหนาที่อํ าเภอตรวจวา ผูมีเงินไดกรอกรายการและลงลายมือช่ือในชอง “คํ ารองขอคืนเงินภาษี” 
หรือไม ถาไมไดลงลายมอืช่ือไวหรือใหผูอ่ืนลงนามโดยไมมหีนงัสอืมอบอ ํานาจ (ไมรวมถึงผูมหีนาที่
ยื่นแบบแสดงรายการแทนผูมีเงินไดตามประมวลรัษฎากร) ใหแนะนํ าผูมีเงินไดกรอกรายการและ  
ลงลายมือช่ือใหถูกตองหากไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าขางตน ใหถือวาผูมีเงินไดไมประสงคจะขอคืน
ภาษทีีไ่ดชํ าระไวเกินนั้น

ใหเจาหนาที่อํ าเภอตรวจวาที่อยูของผูมีเงินไดที่ระบุในแบบฯ เปนที่อยู
ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ยื่นหรือไม ถาใช ใหสงไปยังสํ านักงานสรรพากรภาคที่รับผิดชอบอยางชา   
ไมเกินวันทํ าการถัดไป ถาไมใชใหแยกแบบแสดงรายการภาษีนํ าสงไปยังสํ านักงานสรรพากรภาค
ทีเ่กีย่วของโดยเรว็หรืออยางชาไมเกนิ 7 วนัท ําการ นบัแตวนัทีไ่ดรับแบบฯ จากผูมเีงนิไดเพือ่ด ําเนนิการ
ตอไป

ดังนั้นจึงเห็นวาหากผูขอคืนภาษีตองการใหเจาหนาที่พิจารณาคืนภาษี
ใหอยางรวดเร็ว ตองยื่นคํ ารองขอคืนภาษีตอเจาหนาที่ตามทองที่ที่ไดระบุไวตามคํ ารองขอคืนภาษี 
มิฉะนั้นแลวเจาหนาที่ตองเสียเวลาคัดแยกคํ ารองขอคืนกอนวาผูขอคืนภาษีมีภูมิลํ าเนาตามคํ ารอง  
ณ สถานที่ใด และจะตองสงคํ ารองขอคืนภาษีใหกับเจาหนาที่ทองที่ผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณาสั่ง
คนืภาษีตอไป12

3.1.4.2 การพิจารณาคืนเงินภาษีอากรในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ี
การพจิารณาคนืเงนิภาษอีากรนัน้มแีนวปฏบิตัใินชัน้เจาหนาที ่ดงัตอไปนี้
การขอคนืเงนิภาษอีากรเปนสิทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลังทีม่กีารเสยีภาษไีปแลว

ซ่ึงจะตองกระทํ าเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดตามประเภทของการขอคืนในการพิจารณา
การขอคืนภาษีนั้น ถือวาเปนการใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาที่อยางหนึ่งที่จะตองปฏิบัติ   
ตามขัน้ตอนของกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ที่ได
วางหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีเอาไวโดยเริ่มตั้งแตการพิจารณาทางปกครอง     
ไปจนถงึการออกคํ าส่ังทางปกครอง การที่เจาหนาที่คืนภาษีหรือไมเปนเรื่องที่กระทบกับสถานภาพ
ทางสิทธิหนาที่ของผูขอคืนภาษีโดยตรงอันเปนการกอเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิหรือหนาที่
ของผูขอคืนภาษี เนื่องจากวาการคืนหรือไมคืนภาษีนั้นยอมทํ าใหผูเสียภาษีตองเสียหาย กลาวคือ 
หากไมคืนผูเสียภาษีก็ตองเสียเงินจํ านวนนั้นไปโดยที่ตนเองไมมีหนาที่ตองเสียภาษีในสวนนั้น     

                                                       
12 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 12.
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แตหากคนืภาษไีปแลว ถาตอมาปรากฏวาคนืภาษผิีดพลาดไป กรณเีชนนีก้อ็าจท ําใหรัฐเสยีประโยชนได
ดงันัน้จงึตองมกีารคุมครองประโยชนของทัง้สองฝายใหไดสัดสวนตอกนั จงึเหน็ไดวาการทีเ่จาหนาที่
คืนหรือไมคืนภาษีอากรนั้นยอมเปนการใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลตามกฎหมาย
กรณดีงักลาวจึงเปนคํ าส่ังทางปกครองซึ่งพอสรุปหลักสาระสํ าคัญที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้

หลักความเปนกลางของเจาหนาที่กลาวคือเจาหนาที่ที่พิจารณาการขอ
คนืภาษจีะตองไมเปนผูทีข่อคนืภาษหีรือเปนเครอืญาตขิองผูขอคนืภาษเีสียเอง โดยการปฏบิตัริาชการ
ของเจาหนาที่ก็เพื่อมุงใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมิใชการปฏิบัติเพื่อประโยชนของบุคคลหนึ่ง
บคุคลใดโดยเฉพาะ และเจาหนาทีจ่ะตองมคีวามเปนกลางไมเอนเอยีงไปทางฝายใดหรอืไมมสีวนไดเสยี
ตอการพิจารณาทางปกครองนั้น13

หลักการอนุญาตใหโตแยงในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่
ตองมกีระบวนการพจิารณาดวยความรวดเรว็ เปนธรรม และมกีารรวบรวมพยานหลกัฐานอยางกวางขวาง
เพื่อความถูกตองซ่ึงเปนไปตามระบบของการไตสวนที่ตองใหโอกาสคูกรณีไดทราบขอเท็จจริง   
ในเรือ่งนัน้อยางเพียงพอ ซ่ึงเปนหลักในการมีสวนรวมในการพิจารณาทางปกครองและเปดโอกาส
ใหคูกรณีไดรับรูขอเท็จจริงเพื่อที่จะมีโอกาสโตแยงคัดคานไดเนื่องจากการคืนหรือไมคืนภาษีนั้น
เปนการกระทบสิทธิของคูกรณีแลว14

หลักการเปดเผยการพจิารณาของเจาหนาทีต่องยดึหลักเปดเผย หลักปกปด
เปนขอยกเวน เพื่อความโปรงใสและความไววางใจของผูเสียภาษี15

หลักการพจิารณาโดยสมบรูณการพจิารณาของเจาหนาทีต่องไดรับการปฏบิตัิ
ที่ถูกตองตามกฎหมาย มิใชจะพิจารณาเพื่อจะรักษาแตประโยชนของรัฐ หรือเพื่อใหจัดเก็บภาษี    
ใหไดมากที่สุด แตตองพิจารณาถึงประโยชนของผูเสียภาษีดวยความเปนธรรมและตองใหเหตุผล
ประกอบการพจิารณาดวยวาเจาหนาทีใ่ชหลักกฎหมายใดมาวินิจฉัยหรือเจาหนาที่ใหดุลพินิจอยางไร
ในการพิจารณา16 อันเปนเหตุผลในคํ าส่ังทางปกครอง

                                                       
13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 13.
14  แหลงเดิม. มาตรา 30.
15  แหลงเดิม. มาตรา 27.
16  แหลงเดิม. มาตรา 33.
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แตในสวนของระเบยีบกรมสรรพากรทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาคนืเงนิภาษอีากรนัน้
มแีนวปฏบิตัใินชั้นเจาหนาที่ตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 ดังนี้

ขอบเขตการตรวจเพื่อคืนเงินภาษีอากร ใหเจาหนาที่คืนภาษีพิจารณา          
ขอเทจ็จริงและรายละเอียดในการขอคืนเงินภาษีอากรตามคํ ารองดังนี้

กรณีประเด็นที่ขอคืนชัดแจง ซ่ึงไมจํ าเปนตองตรวจสอบตามระเบียบ
วาดวยการตรวจสอบภาษีอากร ไดแก กรณเีสยีภาษีไวเกิน เสียผิดอัตรา เสียซ้ํ า เสยีไวโดยไมมีหนาที่
ตองเสยี ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวเกนิ ค ํานวณภาษผิีด ไดรับการเครดติภาษ ีไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี
ตามกฎหมาย เปนตน ใหตรวจหลักฐานเฉพาะประเด็นที่ขอคืน เมื่อเห็นวาถูกตองสมควรคืนเงิน
ภาษีอากร ใหพิจารณาเสนอความเห็นตอผูมีอํ านาจอนุมัติฯ เพื่อส่ังคืนเงินตอไปภายใน 3 เดือน    
นบัแตวันที่ไดรับคํ ารอง เวนแตภาษีธุรกิจเฉพาะใหส่ังคืนเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับคํ ารอง
กรณีประเด็นที่ขอคืนจํ าเปนตองตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานตางๆ ไดแก กรณีตองตรวจสอบ
จนปรากฏยอดเงนิไดสุทธิ หรือก ําไรสทุธิ หรือขาดทนุสทุธิ ใหสงฝายสบืสวนและตรวจสอบภาษอีากร
ด ําเนนิการตรวจสอบตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการตรวจสอบภาษีอากรโดยใหปฏิบัติดังนี้

กรณีผูขอคืนเปนผูประกอบกิจการขนาดเล็ก ใหดํ าเนินการตรวจสอบ
ใหแลวเสร็จโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 6 เดือน นบัแตวนัที่ไดรับคํ ารอง หากไมแลวเสร็จภายใน
ก ําหนดเวลาดังกลาว ใหขออนุมัติขยายเวลาตอผูมีอํ านาจอนุมัติฯ ได 1 คร้ัง ไมเกิน 2 เดือน

กรณีผูขอคืนเปนผูประกอบกิจการขนาดใหญใหดํ าเนินการตรวจสอบ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคํ ารอง หากไมแลวเสร็จภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว       
ใหขออนุมัติขยายเวลาตอผูมีอํ านาจอนุมัติฯ ได 1 คร้ัง ไมเกิน 3 เดือน

กรณอ่ืีนทีอ่ธิบดเีหน็สมควรจะสัง่ใหคนืเงนิภาษอีากรโดยไมตองตรวจสอบ
ก็ได

กรณผีลการพจิารณาคนืเงนิภาษอีากร ปรากฏวามภีาษ ีเบีย้ปรับ และเงนิเพิม่
ทีจ่ะตองสัง่ประเมินหรือเรียกเก็บจากผูขอคืน ใหดํ าเนินการตามระเบียบกรมสรรพากรที่กํ าหนด

จะเหน็ไดวาทัง้พระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
และระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการคนืเงนิภาษอีากร พ.ศ. 2539 ไดวางหลกัพจิารณาของเจาหนาทีไ่ว
เพือ่เปนการคุมครองสทิธขิองผูขอคนืไวแลววาตองพจิารณาอยางรวดเรว็ แตในทางปฏบิตั ิ เจาหนาที่
ไดพจิารณาการคืนภาษีใหกับผูขอคืนลาชาเนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐมีจํ านวนนอยกวาปริมาณงาน
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การสั่งคืนเงินกอนการตรวจหลักฐาน หรือกอนการตรวจสอบเพื่อคืน
เงนิภาษ ีใหเจาหนาที่คืนภาษีปฏิบัติโดยแยกตามประเภทภาษีดังตอไปนี้

1) ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา
สํ าหรับรายทีไ่มเขาลักษณะตองตรวจสอบใหดํ าเนินการดังนี้

 กรณีเงินที่ขอคืนไมเกิน 1,000 บาท ใหส่ังคืนทันทีโดยไมตอง     
ท ําการวิเคราะหแบบฯ เมื่อส่ังคืนแลว จงึใหสุมตรวจการวิเคราะหแบบฯ และหลักฐาน การหักภาษี 
ณ ทีจ่ายและหรือหลักฐานการเสียภาษีตามวิธีที่กรมสรรพากรกํ าหนดไมนอยกวารอยละ 10
 กรณีเงินที่ขอคืนเกิน 1,000 บาท แตไมเกิน 5,000 บาท ใหทํ า     
การวเิคราะหแบบฯ และส่ังคืนทันทีเมื่อส่ังคืนแลว จึงสุมตรวจหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จายและ
หรือหลักฐานการเสียภาษีตามวิธีที่กรมสรรพากรกํ าหนดไมนอยกวารอยละ 30

กรณีเงินที่ขอคืนเกิน 5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท ใหทํ า   
การวเิคราะหแบบฯ และส่ังคืนทันทีเมื่อส่ังคืนแลว จึงตรวจหลักฐานการหักภาษี ณ ทีจ่ายและหรือ    
หลักฐานการเสียภาษีทุกราย

ถาจํ านวนเงินที่ขอคืนเกิน 10,000 บาท ใหทํ าการวิเคราะหแบบฯ 
และตรวจหลกัฐานการหักภาษี ณ ที่จายกอนการสั่งคืนและหรือหลักฐานการเสียภาษีทุกราย เวนแต
ผูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายเปนรัฐบาล องคการของรฐับาล หนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน สถาบนัการเงนิ
หรือผูที่อธิบดีเห็นสมควรไมตองตรวจหลักฐานดังกลาว

2) ภาษเีงินไดนิติบุคคล
สํ าหรบัรายทีไ่มเขาลักษณะตองตรวจสอบใหส่ังคนืทนัทหีากผูหกัภาษี

ณ ทีจ่ายเปนรัฐบาล องคการของรฐับาล หนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หรือผูทีอ่ธิบดเีหน็สมควร
แตหากผูหักภาษี ณ ที่จายเปนบุคคลอื่น ใหตรวจหลักฐานการเสียภาษีหรือหลักฐานการหักภาษี     
ณ ทีจ่ายตามประเด็นที่ขอคืนกอนส่ังคืน

สํ าหรับรายทีเ่ขาลักษณะตองตรวจสอบใหส่ังคนืกอนการตรวจสอบได
หากเปนไปตามเงือ่นไขทีว่าจ ํานวนเงนิทีข่อคนืเกนิกวา 50,000 บาท และไดตรวจหลักฐานการเสยีภาษี
หรือหลักฐานการหกัภาษ ี ณ ทีจ่ายแลว และตองมธีนาคารคํ ้าประกนัภายในวงเงนิทีข่อรบัคนืไปกอน
เวนแตรัฐวสิาหกจิหรือนติบิคุคลทีอ่ธิบดกี ําหนดใหส่ังคนืกอนการตรวจสอบไดโดยไมตองมธีนาคาร
คํ ้าประกัน17

                                                       
17 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 14.
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3.1.4.3 การอนุมัติ
ผูมอํี านาจผูมีอํ านาจอนุมัติคืนเงินภาษีอากรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ไดแก
1) อธิบดีสํ าหรับผูขอคืนทั่วราชอาณาจักร
2) สรรพากรพื้นที่หรือผูที่สรรพากรพื้นที่มอบหมาย สํ าหรับผูขอคืน

ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) สรรพากรจงัหวดั หรือผูทีส่รรพากรจงัหวดัมอบหมายส ําหรับผูขอคนื

ในทองที่รับผิดชอบการมอบอํ านาจอนุมัติคืนเงินภาษีอากรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหเปนไป           
ดังตอไปนี้

(1) ใหขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 7 พิจารณาอนุมัติคืนเงิน
ภาษอีากรไดภายในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

(2) ใหขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6 พิจารณาอนุมัติคืนเงิน
ภาษอีากรไดภายในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท

(3) ใหขาราชการที่ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5 พิจารณาอนุมัติคืนเงิน
ภาษอีากรไดภายในวงเงินไมเกิน 2,000 บาท

การอนุมัติคืนเงินภาษีอากร เมื่อเจาหนาที่คืนภาษีเสนอผลการพิจารณา
คนืเงนิภาษอีากรมาใหพจิารณาใหผูมอํี านาจอนมุตัฯิ พจิารณาสัง่การอนมุตั ิหรือไมอนมุตั ิ หรือส่ังการ
เปนอยางอื่นโดยเร็ว18

จากทีก่ลาวมาขางตนนัน้ จะเหน็ไดวาในการพจิารณาค ํารองขอคนืเงนิภาษอีากรนัน้
ไดมรีะเบยีบกรมสรรพากรและพระราชบญัญตัวิธีิปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เขามาเกีย่วของ
โดยระเบียบกรมสรรพากรนั้นจะกํ าหนดเพียงรายละเอียดในการพิจารณาการขอคืนวาใหเจาหนาที่
พจิารณาการขอคนือยางไร สวนมากจะเปนเพยีงขัน้ตอนภายในของฝายปกครองเทานัน้ เชน ระยะเวลา
ในการพจิารณาค ํารองขอคนืมีการก ําหนดไวสามเดอืนหรอืหกเดอืน หรือการก ําหนดชัน้ของเจาหนาที่
ในการพิจารณาตรวจสอบการขอคืนภาษีอากร หรือตองพิจารณาตรวจสอบเอกสารใดบาง หรือ      
ที่เกี่ยวกับอํ านาจของเจาหนาที่ในการพิจารณาการขอคืนภาษีวาเจาหนาที่ในระดับใดที่มีอํ านาจ     
ในการสัง่คนืภาษเีปนจ ํานวนเทาใด ดงันัน้ในภาพรวมแลว จะเหน็ไดวาระเบยีบดงักลาวมุงทีจ่ะคุมครอง
องคกรภายในเปนสํ าคัญเพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบแมจะกํ าหนดระยะเวลาในการคืนภาษี
เอาไวกต็าม โดยระเบยีบดงักลาวจะไมกาวลวงไปก ําหนดหลกัเกณฑอ่ืนๆ ทีม่บีญัญตัไิวในพระราชบญัญตัิ
วธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน การมสีวนรวมในการพจิารณาทางปกครอง การแจงสทิธิ

                                                       
18 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 15.
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ในการอุทธรณ การใหเหตุผลในคํ าสั่งทางปกครอง ฯลฯ ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวาระเบียบ         
ของกรมสรรพากรนัน้มหีลักเกณฑทีป่ระกนัความเปนธรรมในการพจิารณาทางปกครองนอยกวาทีบ่ญัญตัิ
ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้นในขอนี้จึงตองนํ าพระราชบัญญัติ         
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการขอคืนภาษีอากรในสวนที่ระเบียบกรมสรรพากร  
มิไดบัญญัติไว หรือบัญญัติไวแตมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมนอยกวาพระราชบัญญัติ    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3.1.4.4 การแจงผลการพิจารณาคํ ารอง
หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

พ.ศ. 2539 แลว หนงัสอืแจงการประเมนิภาษอีากรและหนงัสือแจงคนืเงนิภาษอีากรเปนค ําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนือ่งจากคํ าส่ังคืนภาษี
หรือค ําส่ังไมคนืภาษหีรือคนืภาษใีหนอยกวาทีข่อคนืเปนค ําสัง่ทางปกครองตามบทนยิามในมาตรา 5
แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะถือวามวีตัถุประสงคทีเ่ปนการสราง
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ       
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ซ่ึงในการจัดทํ าคํ าส่ังทางปกครองนั้นจะตองไดปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในมาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กลาวคือ ค ําสัง่ทางปกครองจะตองระบุวันเดือนปที่ทํ าคํ าส่ัง และตํ าแหนงของเจาหนาที่
ผูทํ าคํ าส่ังพรอมทั้งลายมือช่ือของผูทํ าคํ าส่ังนั้น และคํ าส่ังทางปกครองที่ทํ าเปนหนังสือตองจัดใหมี
เหตผุลอันประกอบดวย 1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญ 2) ขอกฎหมายที่อางอิง 3) ขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 4) รูปแบบ Form

1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญ
ในคํ าส่ังทางปกครองตองกลาวถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญวา

เปนการคนืภาษปีระเภทใด เปนเดอืนปภาษใีด เปนจ ํานวนเทาใด ผูเสยีภาษเีปนใคร สาเหตแุหงการขอคนื
เกิดจากอะไร เพื่อใหผูรับคํ าส่ังทางปกครองเขาใจคํ าส่ังฯ ไดดี ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 34 และ
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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2) ขอกฎหมายที่อางอิง
ในตวัของค ําสัง่ทางปกครองตองระบบุขอกฎหมายทีใ่ชในการวนิจิฉยั

ประกอบพรอมทั้งตองแจงสิทธิในการอุทธรณ หรือการโตแยงคัดคานไวในคํ าสั่งทางปกครอง     
ซ่ึงกฎหมายกํ าหนดใหการคัดคานตองทํ าภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคํ าส่ังทางปกครอง19  
ซ่ึงถาไมระบุระยะเวลาการใชสิทธิโตแยงของผูเสียภาษี ใหเร่ิมนับระยะเวลานับแตวันที่ไดรับแจง
หลักเกณฑการโตแยงจากเจาหนาที่ และถายังไมมีการแจงหลักเกณฑการโตแยง ใหขยายระยะเวลา
การโตแยงเปน 1 ป20

3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
การแสดงเหตุผลประกอบคํ าสั่งทางปกครองโดยกํ าหนดไวใน

มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ซ่ึงการตองมีเหตุผลประกอบคํ าสั่งทางปกครอง เนื่องจากในระบบนิติรัฐ การวินิจฉัยส่ังการ        
ของฝายปกครองในเรื่องใดๆ ยอมตองเปนไปอยางมีเหตุและผล ซ่ึงประโยชนของการแสดงเหตุผล
ประกอบคํ าส่ังการจะมีประโยชนอยูหลายประการ คือ

ในแงของฝายปกครองผูทํ าคํ าสั่งก็เพื่อใหการวินิจฉัยส่ังการเปนไป
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งในขอกฎหมายและขอเท็จจริง และการใชดุลพินิจในการสั่งการ
ในแงของผูรับคํ าสั่งทางปกครองก็จะทราบวาการที่ตนไดรับคํ าสั่งทางปกครองมาสืบเนื่องมาจาก
สาเหตใุด ถาผูรับคํ าส่ังฯเห็นวาเปนเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมาย ผูรับคํ าส่ังก็จะยอมปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ทางปกครองดวยดี แตถาผูรับคํ าส่ังฯ เห็นวาเปนคํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและ    
ตองเปนกรณทีีจ่ะตองด ําเนนิการอทุธรณคดัคานค ําสัง่ทางปกครองกจ็ะตองโตแยงตามประเดน็ทีถู่กตอง
ตอไป

                                                       
19 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 44.
20 แหลงเดิม. มาตรา 40.

DPU



60

ในแงของผูมอํี านาจในการควบคมุตรวจสอบการกระท ําของฝายปกครอง
การแสดงเหตุผลแหงการวินิจฉัยไวในคํ าสั่งทางปกครอง จะทํ าใหสามารถตรวจสอบไดงายขึ้นวา 
คํ าสั่งทางปกครองนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม21 ประกอบกับไดมีคํ าพิพากษาฎีกาที่ 2747/254622

พพิากษาวาหนังสือแจงการประเมินหรือคํ าวินิจฉัยอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรา 37 

                                                       
21 กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. หนา 93- 94.
22 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2747/2546 หนังสือแจงการประเมินภาษีทั้งเกาฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 

แต พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 ดังนั้น หนังสือแจง      
การประเมนิภาษทีัง้เกาฉบบัจงึเปนหนงัสอืทีอ่อกกอน พ.ร.บ.วิธปีฏบิติัราชการทางปกครองฯ มผีลใชบงัคบัจงึไมตก
อยูภายใตบังคับที่จะตองกระทํ าการตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สวน   
คํ าวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทั้งเกาฉบับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งเปนเวลาที่     
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใชบังคับแลวนั้น คํ าวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวเปนคํ าสั่งของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ออกโดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายเปนการใชอํ านาจตามกฎหมาย ซึ่งมีผลในอันที่จะกอนิติสัมพันธขึ้น และมี  
ผลกระทบตอสถานภาพของสทิธหิรอืหนาทีข่องบคุคลระหวางจ ําเลยกบัโจทก โดยโจทกมหีนาทีต่องชํ าระภาษอีากร
ค ําวินจิฉยัอทุธรณของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณทัง้เกาฉบบัจงึเปนค ําสัง่ทางปกครองตามความหมายในค ํานยิาม
มาตรา 5 แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คํ าวินิจฉัยอุทธรณที่ทํ าเปนหนังสือจึงตองทํ าใหถูกตอง   
ตามหลกัเกณฑตาม พ.ร.บ. วิธปีฏบิติัราชการทางปกครองฯ มาตรา 37 คอื จะตองใหเหตผุลไวดวย แตตามค ําวินจิฉยั
อทุธรณดงักลาวไมปรากฏเหตผุลตามทีก่ฎหมายก ําหนด อกีทัง้ไมเขาหลกัเกณฑขอยกเวนที่จะไมตองแสดงเหตุผล
ตามมาตรา 37 วรรคสาม (2) ที่วาเหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจํ าตองระบุอีก จึงไมเขาขอยกเวนที่จะออก  
คํ าสั่งทางปกครองเปนหนังสือโดยไมระบุเหตุผลไว แม ป. รัษฎากรฯ มาตรา 34 จะบัญญัติวิธีการทํ าคํ าวินิจฉัย
อุทธรณเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรไวโดยเฉพาะวาใหทํ าเปนหนังสือและใหสงไปยังผูอุทธรณเทานั้น โดยมิไดบังคับ
วาตองใหเหตุผลไวก็ตาม แตเมื่อ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 37 วางหลักเกณฑในการออก    
ค ําสัง่ทางปกครองทีท่ ําเปนหนงัสอืวาตองมเีหตผุลแลว หากมบีทกฎหมายใดทีบ่ญัญติัถงึวิธปีฏบิติัราชการทางปกครอง
ซึง่รวมถงึบทบญัญติัตาม ป. รษัฎากรฯ มาตรา 34 จะตองปฏบิติัใหเปนไปตามทีก่ ําหนดใน พ.ร.บ. วิธปีฏบิติัราชการ
ทางปกครองฯ มาตรา 3 ดวย เวนแตในกรณทีีก่ฎหมายใดก ําหนดวธิปีฏบิติัราชการทางปกครองเรือ่งใดไวโดยเฉพาะแลว
และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํ ากวาหลักเกณฑที่กํ าหนด  
ใน พ.ร.บ. นี้ เมื่อคํ าสั่งทางปกครองที่ทํ าเปนหนังสือตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 37     
ตองใหเหตุผลไวดวย แตคํ าวินิจฉัยอุทธรณตาม ป. รัษฎากรฯ มาตรา 34 เพียงแตใหทํ าเปนหนังสือโดยมิไดระบุวา
ตองใหเหตุผล จะเห็นไดวาบทบัญญัติตาม ป. รัษฎากรฯ มาตรา 34 ซึ่งเปนบทกฎหมายเฉพาะ แตมีหลักเกณฑ     
ทีป่ระกนัความเปนธรรม หรอืมมีาตรฐานในการปฏบิติัราชการตํ ่ากวาหลกัเกณฑทีก่ ําหนดใน พ.ร.บ. วิธปีฏบิติัราชการ
ทางปกครองฯ มาตรา 37 ซึ่งเปนหลักเกณฑขั้นตํ่ าอยูแลว ถือวาไมชอบดวยกฎหมาย ตองใชหลักเกณฑตาม        
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แทน
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แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยอมไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงหนังสือ
แจงคนืภาษยีอมมีฐานะเปนคํ าส่ังทางปกครองและมีหลักเกณฑเชนเดียวกัน

4) รูปแบบ Form
แบบค ําส่ังการคนืเงนิภาษอีากรตามกฎหมายทีสํ่ าคญัใชอยูในปจจบุนั

มีดังตอไปนี้
- แบบ ค.10 คํ ารองขอคืนภาษีอากร
- แบบ ค.11 หนังสือรับรองการมีสิทธิขอคืนเงินโดยวิธีเครดิต
- แบบ ค.12 ใบรับคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากร
- แบบ ค.20 หนงัสือแจงคืนภาษีอากร
- แบบ ค.22 หนงัสอืแจงคืนภาษีอากรภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- แบบ ค.30 หนงัสือแจงไมคืนเงินภาษีอากร ฯลฯ
- แบบ ค.31 หนงัสอืแจงใหสงคืนเงินภาษีอากรที่ไดรับเกินไป23

จะเหน็ไดวา หนงัสอืแจงคนืภาษเีปนค ําสัง่ทางปกครองตามบทนยิาม
ในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะถอืวามวีตัถุประสงค
ทีเ่ปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ     
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล24 ดังนั้นการแจงผลการพิจารณาคํ ารอง
แนวทางการปฏิบัติของกรมสรรพากร ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีผูขอคืนใชแบบ ค.10 เปนคํ ารอง ใหเจาหนาที่คืนภาษี    
จดัท ําหนงัสือแจงคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด (แบบ ค.20) จํ านวน 4 ฉบับ เสนอให   
ผูมีอํ านาจอนุมัติฯ ส่ังการ

“ฉบบัที ่1 สงใหผูขอคนืเพือ่ใชเปนหลักฐานในการขอรบัเงนิคนื
ฉบับที่ 2 สงใหอํ าเภอทองที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลํ าเนาอยูเพื่อใช  

เปนหลักฐานในการคืนเงิน โดยใชสํ าเนาแบบ ค.23 เปนงบหนาหนังสือแจงคืนเงินภาษีอากร
ฉบับที่ 3 สงใหเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐานในแฟมการคืน

เงินภาษีอากร

                                                       
23 กรมสรรพากร คณะกรรมการรวบรวม และจัดทํ าเอกสาร ประกาศ คํ าสั่ง และระเบียบปฏิบัติ

กรมสรรพากร การคืนเงินภาษีและอากร. ประมวลระเบียบงานกรรมวิธีแสดงรายการภาษี. หนา 654.
24 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/2531 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548.
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ฉบบัที ่4 สงไปใหหนวยเก็บแบบแนบไวกับแบบแสดงรายการ
ภาษีอากร (ถามี) ของผูขอคืนรายนั้น”

(2) กรณีผูขอคืนใชแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เปนคํ ารอง

เมื่อใหหนวยงานพิจารณาคืนภาษีจัดทํ าหนังสือแจงคืนเงินภาษี
เงนิไดบุคคลธรรมดาตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด (แบบ ค.21) จ ํานวน 4 ฉบบั ใหสงเจาหนาที่คืนภาษี
พรอมแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดารายทีจ่ะสัง่คนืและเอกสารทีเ่กีย่วของภายใน 2 เดอืน
นบัแตวันที่อํ าเภอไดรับแบบนั้น

กรณผูีมอํี านาจอนมุตัฯิ ส่ังไมอนมุตัคินืเงนิภาษอีากร ใหเจาหนาที่
คนืภาษที ําหนังสือแจงไมคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด (แบบ ค.30) จํ านวน 3 ฉบับ 
เสนอใหผูมอํี านาจอนมุตัฯิ ลงนาม แลวสงใหหนวยงานสารบรรณด ําเนนิการตามระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ เมื่อออกเลขที่แลวใหสงแบบ ค.30 โดยเร็ว ดังนี้

“ฉบับที่ 1 สงใหผูขอคืน
ฉบับที่ 2 สงใหเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐานในแฟมการคืน

เงินภาษีอากร
ฉบับที่ 3 สงใหหนวยเก็บแบบแนบไวกับแบบแสดงรายการ

ภาษีอากร (ถามี) ของผูขอคืนรายนั้น”

กรณแีจงคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
ใหจัดทํ าหนังสือแจงการยกเลิกหนังสือแจงคืนเงินภาษีอากร      

ตามแบบทีอ่ธิบดกี ําหนด และหมายเหตุวาขอใหตรวจเกี่ยวกับการจายคืนเงินตามหนังสือแจงคืนเงิน
ภาษีอากรฉบับที่ส่ังคืนผิดพลาดวาไดจายคืนแลวหรือยังมิไดจาย ถายังมิไดจายคืนเงิน ใหระงับ   
การจายคนืเงนิแกผูขอคืนรายนั้น แลวแจงหนวยพิจารณาคืนภาษีภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือเพื่อดํ าเนินการตอไป และใหจัดทํ าหนังสือแจงคืนเงินภาษีอากรฉบับใหมตามจํ านวน         
ทีต่องจายคนืจรงิ หรือหนงัสอืแจงการประเมนิภาษอีากรตามจ ํานวนทีต่องเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ แลวแตกรณี

เมือ่ส่ังคนืเงนิภาษอีากรแลวใหเจาหนาทีค่นืภาษปีระทบัตราบนทีว่าง
ดานหนาของคํ ารอง พรอมทั้งกรอกขอความในชองวางใหครบถวนดวย สํ าหรับหนังสือรับรอง  
การหักภาษี ณ ทีจ่าย หรือเอกสารประกอบคํ ารองฉบับตัวจริงทุกฉบับ ใหประทับตราคํ าวา “ส่ังคืน
เงนิภาษอีากรแลว” ดวย และเมือ่เจาหนาทีเ่หน็วาถูกตองตรงกนั ใหผูรับเงนิลงลายมอืช่ือแสดงการรบัเงนิ
ไวเปนหลักฐานในหนังสือแจงคืนเงินภาษีอากรทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พรอมกันนี้ใหเจาหนาที่
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บนัทกึรับรองการจายเงนิ และลงลายมอืช่ือไวในหนงัสือแจงคนืเงนิภาษอีากรนัน้ดวย แลวจงึจายเงนิ
แกผูขอคืนจากเงินที่เตรียมไวเพื่อจายคืนเงินภาษีอากร

กรณผูีขอคืนไมมาขอรับเงินภาษีอากรคืนภายใน 30 วัน นับแตวันที่
หักรายรับจายขาดหรือวันที่ไดรับเงินจากคลัง ใหโอนเงินจากบัญชีเงินฝากภาษีอากรจายคืนกลับ  
เขาบญัชเีงนิรายไดแผนดินในประเภทภาษีอากรที่เกี่ยวของทันทีอยางชาไมเกิน 3 วันทํ าการ นับแต
วนัครบกํ าหนด 30 วัน

กรณีผูขอคืนมาขอรับเงินภาษีอากรคืนหลังจากโอนเงินกลับเขา
บญัชเีงนิรายไดแผนดนิแลว ใหอํ าเภอด ําเนนิการหกัรายรบัจายขาดหรอืถอนคนืเงนิรายรบัเพือ่จายคนืใหม
และเงนิทีจ่ายคืนแกผูขอคืน ใหจายเปนเงินสด หรือ จายเปนเช็ค แลวแตกรณี เวนแตกรณีที่ผูขอคืน
มคีวามประสงคจะขอคืนโดยสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของตนก็ใหทํ าได25

เมื่อมีการขอคืนภาษีตอเจาหนาที่แลว ถือไดวาผูขอคืนไดปฏิบัติ 
ตามหลกัเกณฑวธีิการและระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก ําหนดแลว ผูขอคนืจงึมสิีทธิฟองคดตีอศาลภาษอีากร
ตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา 7 (3) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลภาษอีากรและวธีิพจิารณาคดภีาษอีากร
พ.ศ. 252826

3.1.4.5 การหักกลบลบหนี้ภาษีอากร
กอนทีจ่ะมกีารคนืภาษเีจาหนาทีส่ามารถน ําจ ํานวนเงนิทีข่อคนืมาหกักลบลบหนี้

ตามหลกัเกณฑการหกักลบลบหนีไ้ด “การหกักลบลบหนี”้ คอื การระงบัหนีว้ธีิการหนึง่ซึง่การทีบ่คุคล
2 คน ตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้สลับกันในหนี้ 2 ราย ซ่ึงแทนที่ตางคนตางตองชํ าระหนี้ใหแกกัน  
แตกฎหมายยอมใหหนี้ของแตละฝายระงับลงโดยการหักกลบลบหนี้กับสิทธิเรียกรองของตน       
ซ่ึงในการขอคืนเงินภาษีอากรของผูขอคืนก็เชนเดียวกัน หากผูขอคืนภาษีอากรไดคางคาภาษีอากร
อยูกบักรมสรรพากรแลว ระเบยีบกรมสรรพากรกไ็ดก ําหนดหลกัเกณฑของการหกักลบลบหนีไ้วเชนกนั

                                                       
25 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 27.
26 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4276/2543.
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ประโยชนของการหักกลบลบหนี้
1) การหกักลบลบหนีท้ ําใหการช ําระหนีม้คีวามสะดวก รวดเรว็ ประหยดั

และปลอดภัย
การหักกลบลบหนี้จึงเปนการชวยใหคู กรณีไมตองชํ าระหนี้ให    

ซ่ึงกนัและกนัเปนสองครัง้สองคราวยอมเกดิความสะดวกและประหยดัเวลาคาใชจายกวาการช ําระหนี้
โดยทั้งสองฝาย

2) การหกักลบหนี้ทํ าใหคูกรณีไดรับชํ าระหนี้กอนเจาหนี้รายอ่ืน
การหักกลบลบหนี้ทํ าใหเจาหนี้ผู มีสิทธิหักกลบหนี้อยู ในฐานะ    

ไดเปรยีบกวาเจาหนีร้ายอ่ืนอยูมาก หรือมสิีทธพิเิศษเหนอืเจาหนีร้ายอ่ืนโดยไมจ ําเปนตองด ําเนนิการ
ฟองคดกีอนกส็ามารถทีจ่ะน ําหนีม้าหกักลบลบกนัไดในทนัทแีมกระทัง่ในคดลีมละลายทีศ่าลไดมคี ําสัง่
พทิกัษทรพัยลูกหนีแ้ลว เจาหนีก้ไ็มจ ําเปนตองสงทรพัยสินของลกูหนีใ้หกบัเจาพนกังานพทิกัษทรัพยกอน
แตสามารถทีจ่ะน ําหนีม้าหกักลบกบัตนไดทนัทตีามมาตรา 102 แหงพระราชบญัญตัลิมละลาย พ.ศ. 2483
หรือในกรณีของลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาในคดีแพงก็อาจยื่นคํ ารองขอใหงดการบังคับคดีไวได     
หากตนไดยืน่ฟองเจาหนี้ตามคํ าพิพากษาเปนคดีอ่ืนซึ่งศาลยังไมไดมีคํ าวินิจฉัยช้ีขาด และหากชี้ขาด
วาตนเปนฝายชนะคดีแลวก็อาจสามารถหักกลบลบหนี้ไดตามมาตรา 293 แหงประมวลกฎหมาย  
วธีิพจิารณาความแพง27

 หลักเกณฑการหักกลบลบหนี้มาจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 341 ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวกรมสรรพากรไดนํ ามาใชในการหักกลบลบหนี้กรณีผูขอคืนภาษี
เปนหนี้ภาษีอากรคางตอกรมสรรพากรที่เกิดจากการตรวจสอบของเจาพนักงานประเมิน โดยท่ี   
การหักกลบลบหนี้นี้ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานมาตลอดวา เจาพนักงานประเมินสามารถ 
น ําจ ํานวนทีผู่ขอคืนมาหักกลบลบหนี้ได แตหนี้ภาษีอากรตองมีการแจงการประเมินกอน หากไมมี
การแจงการประเมนิกไ็มอาจหกักลบลบหนีไ้ด28 เนือ่งจากยงัไมอาจถอืวาเปนหนีภ้าษอีากรทีแ่นนอน
เมือ่ยงัไมถือวาเปนหนีภ้าษอีากรทีแ่นนอนกรมสรรพากรจงึไมอาจน ําบทบญัญตัวิาดวยเรือ่งการหกักลบลบหนี้
ตามมาตรา 341 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับได29

                                                       
27 โสภณ รัตนากร. (2545). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้(พิมพครั้งที่ 6).

 หนา 494-504.
28 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8855/2543.
29 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0706(กม.)/656 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547.
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ดงันัน้ในกรณกีารขอคนืภาษอีากรเมือ่ตางฝายตางตองช ําระหนีใ้หกนัและกนั
ซ่ึงเจาหนี้กรมสรรพากรอาจไมไดรับชํ าระหนี้จากลูกหนี้ผูขอคืนกอนเนื่องจากลูกหนี้ภาษีอากร    
อาจนํ าเงินภาษีที่ตนขอคืนไปใชจนหมดสิ้น ทํ าใหกรมสรรพากรอาจตองมีการใชสิทธิเรียกรอง    
ใหชํ าระหนี้เอาจากลกูหนีใ้นภายหลงัซึง่เปนการไมสะดวกตอการจดัเกบ็ภาษอีากร การหกักลบลบหนี้
จงึเปนวธีิการสํ าคัญเพื่อใหเจาหนี้ภาษีอากรไดรับชํ าระหนี้โดยเร็วที่สุดวิธีหนึ่ง

หลักเกณฑการหักกลบลบหนี้
1) ตองมีบุคคลสองฝายตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน

หมายความวาฝายหนึ่งเปนเจาหนี้รายหนึ่ง (ผูขอคืน) ฝายหนึ่ง   
เปนเจาหนี้อีกรายหนึ่ง (กรมสรรพากร)

2) หนีน้ัน้มีวัตถุเปนอยางเดียวกัน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเปนการเอาชํ าระภาษีจากเงิน มิใช

เปนการชํ าระภาษีดวยแรงงานหรือส่ิงอ่ืนใด ดังนั้นจึงเปนหนี้เงิน และผูขอคืนก็ขอคืนภาษีอากร  
เปนเงินเชนเดียวกัน

3) หนีท้ั้งสองรายถึงกํ าหนดชํ าระแลว
ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสํ าคัญในการหักกลบลบหนี้เพราะการจะนํ าหนี้ 

มาหกักลบลบกนัตองเปนกรณทีีห่นีท้ัง้สองรายถงึก ําหนดช ําระดวยกนั30 กรณหีลักเกณฑนีไ้ดเกดิปญหา
กรณีผูขอคืนไดขอคืนภาษีอากรโดยชอบดวยกฎหมายแลว แตเจาพนักงานยังไมดํ าเนินการสั่งคืน
ภาษีให เนื่องจากเห็นวาผูขอคืนอยูในระหวางถูกตรวจสอบภาษีและอาจตองมีการประเมินภาษี    
ใหชํ าระดวยจึงยังไมคืนภาษีใหกับผูขอคืนเพื่อที่จะใหเจาหนาที่ทํ าการหักกลบลบหนี้กันกอน

4) หนีท้ัง้สองฝายเปนหนี้ที่กํ าหนดจํ านวนไดแนนอน
การเปนหนีท้ีแ่นนอนในกรณขีองกรมสรรพากรจะเปนลูกหนีผู้ขอคนื

ที่แนนอนตอเมื่อไดมีการออกคํ าส่ังคืนภาษีซ่ึงตามกฎหมายเจาหนาที่จะออกคํ าส่ังคืนภาษี (ค.20) 
สวนในกรณีขั้นตอนของผูขอคืนที่ตองยื่นคํ ารองขอคืนนั้นยังถือวาเปนหนี้ไมแนนอน เนื่องจาก   
เจาหนาทีต่องมกีารพจิารณาค ํารองและหลกัฐานเสยีกอนวาผูขอคนืมสิีทธขิอคนืภาษอีากรตามกฎหมาย
หรือไม สวนการเปนหนีท้ีแ่นนอนในดานผูขอคนืเจาหนีก้รมสรรพากรตองมหีนงัสือแจงการประเมนิ
ซ่ึงเปนค ําส่ังทางปกครองตองกํ าหนดจํ านวนเงินที่แนนอนในการที่ตองชํ าระภาษี

                                                       
30 จี๊ด เศรษฐบุตร. (2540). หลักกฎหมายแพงลักษณะหนี้. หนา 188-189.
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ดังนั้นหลักเกณฑการหักกลบลบหนี้ภาษีอากรของเจาหนาที่และหนี้
ตามหนงัสอืแจงการสัง่คนืเงนิภาษอีากรผดิพลาด กรมสรรพากรจงึไดออกแนวปฏบิตัเิพือ่ใหสอดคลอง
กบัการหกักลบลบหนีด้งักลาวตามระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการคนืเงนิภาษอีากร พ.ศ. 2539 มดีงันี้

การหักกลบลบหนี้ในกรณีผูขอคืนมีหนี้ภาษีอากรคางชํ าระอยู (เวนแต
เปนหนีภ้าษีอากรระหวางอุทธรณที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดี ใหรอคํ าวินิจฉัยอุทธรณหรือคํ าพิพากษา 
และไดจดัใหมกีารคํ ้าประกนัหนีท้ัง้จ ํานวนแลว) ใหท ําการหกักลบลบหนีต้ามจ ํานวนทีจ่ะหกัไดในทนัที
โดยจัดทํ าแบบขอชํ าระภาษีอากรคงคางแลวออกใบเสร็จรับเงิน ลงบัญชี และรายงานการเงิน 
เสมอืนผูเสียภาษีอากร ชํ าระหนี้ภาษีอากรเปนเงินสด แตถากรณีที่หักกลบลบหนี้แลวปรากฏวายังมี
เงนิทีต่องจายคนืเหลอือยู กใ็หจายคนืแกผูขอคนืตอไป แตถายงัมหีนีค้างช ําระอยูอีก กใ็หแจงใหผูขอคนื
รีบช ําระหนีน้ัน้โดยพลนั สวนในกรณทีีผู่ขอคนืมหีนีต้ามหนงัสอืแจงการสัง่คนืเงนิภาษอีากรผดิพลาด
ใหท ําการหกักลบลบหนีต้ามจ ํานวนทีจ่ะหกัไดทนัท ี โดยจดัท ําแบบสงคนืเงนิภาษอีากรทีส่ั่งคนืผิดพลาด
และกรณผูีขอคนืมหีนีภ้าษอีากรระหวางผอนช ําระอยู และไดจดัใหมกีารคํ ้าประกนัหนีท้ัง้จ ํานวนแลว
หากผูขอคืนยินยอมใหผูจายเงินหักหนี้ภาษีอากรระหวางผอนชํ าระนั้นตั้งแตงวดสุดทายขึ้นมา      
จนครบถวนได เหลือเปนเงินเทาใดใหจายคืนแกผูขอคืนตอไป31

3.2  การคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีกรณีการขอคืนภาษีอากร

ภาษีอากรเปนเงินที่จายใหกับรัฐซึ่งเปนผูมีหนาที่จัดเก็บภาษีเพื่อนํ าไปใชในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นการจัดเก็บภาษีจึงเปนส่ิงสํ าคัญอยางยิ่ง ในดานของรัฐก็เพื่อประโยชนสาธารณะ
สวนผูมหีนาทีเ่สียภาษกีเ็พือ่คุมครองสทิธขิองผูเสียภาษ ีดงันัน้สทิธแิละหนาทีท่ัง้สองฝายนีค้วรทีจ่ะมี
ความสมดุลกันหากฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะฝายของผูมีหนาที่เสียภาษีไดเสียภาษีไปแลวไมวาดวย
เหตุใดก็ตาม กฎหมายก็ควรที่จะมีบทคุมครองในเรื่องของการขอคืนภาษีเพื่อใหผูเสียภาษีไดรับ
ความเปนธรรมมากทีสุ่ดตามหลกัการภาษอีากรทีด่ขีอง Adam Smith นัน้ ไดกลาวเอาไววาการจดัเกบ็
ภาษีอากรที่ดีนั้น จะตองปรากฏหลักเกณฑ 4 ประการดังตอไปนี้ คือ 1. หลักความยุติธรรม (Equity) 
2. หลักความแนนอน (Certainly) 3. หลักความสะดวก (Convenience) 4. หลักความประหยัด
(Economy) ซ่ึงเมื่อไดพิจารณาหลักเกณฑดังกลาวแลวนาจะอนุมานไดวาในการใชสิทธิเพื่อขอคืน
ภาษอีากรไมวาที่เกิดขึ้นมาจากมูลเหตุใดก็ตาม นาจะนํ าหลักทั้ง 4 ประการที่ไดกลาวมาแลวขางตน
มาใชบงัคบัดวย ทัง้นีก้น็าจะสบืเนือ่งมาจากการทีก่ารขอคนืภาษอีากรนัน้กม็ทีีม่าหรอืเปนผลโดยตรง

                                                       
31 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539, ขอ 29.
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มาจากการเสียภาษีอันเปนผลทํ าใหตองมีการขอคืนในภายหลังนั้น เมื่อเปนเชนนี้แลวก็ควรที่จะมี
บทคุมครองสทิธขิองผูขอคนืโดยอาศยัหลักทัง้ส่ีประการดงักลาวขางตนแลว กลาวคอื หลักความยตุธิรรม
เปนส่ิงทีรั่ฐควรค ํานงึถึงเปนอยางยิง่ เนือ่งจากการทีบ่คุคลใดจะขอคนืภาษหีรือไมนัน้เปนสทิธิของเขา
เมื่อรัฐมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีแลวความบกพรองผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเสียภาษียอมเกิดขึ้น
ไดเสมอ ดงันัน้รัฐควรมกีระบวนการขัน้ตอนทีโ่ปรงใส สามารถตรวจสอบจากประชาชนได โดยในเรือ่งนี้
มกีฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และระเบียบ
กรมสรรพากรวาดวยการคืนภาษีอากร หากมีการปฏิบัติโดยถูกตองครบถวนแลวก็นาจะอํ านวย
ความยตุิธรรมใหกับผูขอคืนตามสิทธิที่มีอยูได สวนหลักความสะดวกนั้น รัฐจะตองใหหลักประกัน
กับผูมีสิทธิขอคืนไดวาหากบุคคลใดไดทํ าการเสียภาษีไปโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียภาษีไป
เกนิกวาทีค่วรตองเสยีแลว บคุคลนัน้ยอมมีสิทธใินการขอคนืโดยรฐัจะไมสรางขัน้ตอนหรอืสรางภาระ
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร แตรัฐจะสรางกระบวนการที่เปนการลดขั้นตอนและไดรับคืน
ภาษอีากรโดยเร็วที่สุด สํ าหรับหลักความแนนอนนั้นเมื่อมีการขอคืนภาษีอากรตามสิทธิของตนแลว
รัฐจะตองมมีาตรการทีแ่นนอนวาผูนัน้จะไดรับชดใชภาษคีนือยางแนนอนกลาวคอืรัฐตองสรางหลักเกณฑ
ทีแ่นนอนตัง้แตการยืน่ค ํารองไปจนการสัง่คนืภาษอีากรตองมมีาตรฐานเดยีวกนัไมเปนการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรม โดยหลักที่วาสิ่งที่เหมือนกันตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน หลักนี้จะสราง
ความมั่นใจใหกับผูขอคืนไดวาหากเขาไดปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการที่กํ าหนดไวแลวการคืนภาษี     
ก็จะเกิดขึ้นกับเขา หรือหากไมมีการคืนเขาก็จะไดรับคํ าชี้แจงที่มีมาตรฐานที่แนนอน สํ าหรับ     
หลักความประหยัดนั้นอาจเกิดจากปจจัยในหลายกรณีดวยกัน ผูขอคืนภาษีอาจจะมีสิทธิที่บกพรอง
ในการขอคืนภาษีหรืออาจจะไมสุจริตในการขอคืนภาษีก็เปนไดหรือมีความสุจริตในการขอคืน    
แตการขอคืนนั้นไดสรางภาระใหกับรัฐเกินสมควร ดังนี้การขอคืนนั้นจะตองมีความประหยัด       
ทัง้ทางรฐัเองและผูขอคืน โดยรัฐจะตองกํ าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการขอคืนภาษีที่รวดเร็วและ
ถูกตองไมสรางความคลุมเครือใหเกิดขึ้นอันจะสงผลกระทบตอภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝาย ดังนั้น
จึงอาจจะสรุปไดวา รัฐที่อยูภายใตหลักนิติรัฐควรที่จะสรางหลักเกณฑขึ้นมาเพื่อที่จะคุมครองสิทธิ
ของทั้งสองฝายและประโยชนสาธารณะซึ่งการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเครงครัด     
กจ็ะเปนการคุมครองสทิธขิองปจเจกชนและขณะเดยีวกนักเ็ปนการบรกิารสาธารณะควบคูกนัไปดวย
ตามหลักนิติรัฐ
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3.2.1 แนวคดิทฤษฎีการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีกรณีการขอคืนภาษีอากร
หลักการเปนทีย่อมรบัของทกุประเทศเกีย่วกบัภาษอีากรทีด่ ี ซ่ึงถือเปนการคุมครอง

สิทธขิองผูเสียภาษทีีด่ี ไดอธิบายไวในหนงัสอืเร่ือง The wealth of Nation โดย Adam Smith ไดสรุปไว
เปน 4 ประการ คือ

3.2.1.1 หลักความยุติธรรม (Equity)
3.2.1.2 หลักความแนนอน (Certainly)
3.2.1.3 หลักความสะดวก (Convenience) และ
3.2.1.4 หลักความประหยัด (Economy)32

3.2.1.1 หลกัความยุติธรรม (Equity)
  หลักความเปนธรรมนี้เปนหัวใจสํ าคัญของภาษีอากรเนื่องจากประชาชน
มีรายไดตามสัดสวนที่ไมเทากัน ดังนั้นการจัดเก็บตองสัมพันธกับความสามารถของผูเสียภาษีดวย  
เมือ่มกีารเกบ็ภาษจีากบคุคลใดโดยผดิพลาดหรอืไมมหีนาทีต่องเสยีแลว ตองใหผูนัน้ขอคืนภาษอีากรได

นกัเศรษฐศาสตรไดแบงความความเปนธรรมโดยพจิารณาจากการจดัเกบ็ภาษี
ออกเปนหลักความเปนธรรมสมบูรณและหลักความเปนธรรมสัมพัทธ

หลักความเปนธรรมสมบูรณ Principle of Absolute Equity คือ การจัด
ความเปนธรรมในการเสียภาษีของประชาชนในรูปตัวเงิน กลาวคือ ผูเสียภาษีควรตองเสียภาษี    
เปนจ ํานวนเทาเทียมกันซึ่งเปนแนวคิดที่วาเอาคาใชจายทั้งหมดของรฐับาลแลวนํ ามาหารดวยจํ านวน
พลเมอืง ซ่ึงในความเปนจรงิของสงัคมพลเมอืงนัน้มฐีานะทางเศรษฐกจิไมเทาเทยีมกนัจงึไมสามารถ
น ําหลักนีม้าใชไดในทางปฏบิตัเิพราะกอใหเกดิความไมเทาเทยีมกนัในสงัคม ดงันัน้เมือ่มกีารเกบ็ภาษเีกนิ
จากบคุคลใดจึงตองใหมีการขอคืนโดยจากบุคคลนั้นได33

หลักความเปนธรรมสัมพัทธ Modified Equity Principle ถือหลักวา  
ตองเปนภาษีอากรที่จัดเก็บตามผลประโยชนที่ผูเสียภาษีไดรับจากการบริการของรัฐหรือตามกํ าลัง
ความสามารถของผูเสยีภาษ ี และผูทีม่คีวามสามารถในการเสยีภาษมีากควรทีจ่ะตองเสยีภาษใีหแกรัฐมาก
สวนผูทีม่คีวามสามารถในการเสียภาษีนอยก็ควรที่จะเสียภาษีใหแกรัฐนอยตามสัดสวน

                                                       
32 ศุภลักษณ พินิจภูวดล. เลมเดิม. หนา 64.
33 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. (2542). กฎหมายภาษีอากร (พิมพครั้งที่ 2). หนา 18.
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3.2.1.2 หลักความแนนอน (Certainly)
ภาษีที่รัฐจัดเก็บตองมีความชัดเจนและแนนอนรวมทั้งการชัดเจน       

ในการขอคนืภาษจีากผูเสียภาษไีมวาจะเปนเรือ่งของกฎหมายระเบยีบแนวปฏบิตัมิใิชมาจากการกระท ํา
ตามอํ าเภอใจของฝายรัฐแตเพียงอยางเดียว หลักความแนนอนนั้นตองทํ าใหผูเสียภาษีสามารถ         
ที่จะคํ านวณภาษีที่ตนตองชํ าระไดวาเทาไร ตองเสียภาษีเมื่อไร เสียจากฐานภาษีใด อัตราเทาใด   
รวมทั้งกํ าหนดวัน เวลา สถานที่แนนอน นอกจากนี้ตัวบทกฎหมายที่ใชในการจัดเก็บภาษีตองมี
ความชดัเจนไมคลุมเครือ เพื่อใหผูเสียภาษีคํ านวณไดแนนอนวามีสิทธิขอคืนภาษีอากรไดหรือไม

3.2.1.3 หลักความสะดวก (Convenience)
หลักการภาษีอากรที่ดีจะตองมีความสะดวกรวดเร็ว ไมสรางขั้นตอน 

ใหผูขอคืนภาษีโดยไมจํ าเปนไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือผูเสียภาษีในการบริหารจัดเก็บ       
ซ่ึงหลักความสะดวกนี ้ หากวางไวอยางเหมาะสมแลวยอมเปนการจงูใจใหประชาชนใหความรวมมอื
ในการเสยีภาษี ในเรื่องนี้ Adam Smith ไดใหความสํ าคัญกับหลักความแนนอน (Certainly) กับ 
หลักความสะดวก (Convenience) ในลักษณะที่ตองสอดคลองเชื่อมโยงกันจึงจะทํ าใหการเสียภาษี              
เกดิประสิทธิภาพ34 มากที่สุด

3.2.1.4 หลักความประหยัด (Economy)
หมายความวารัฐตองเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีที่นอยที่สุดและ     

ผูเสยีภาษกีต็องเสียคาใชจายเกี่ยวกับการเสียภาษีประเภทนั้นๆ ใหนอยที่สุดดวย เพราะหากภาครัฐ
ตองเสยีคาใชจายในการจดัเกบ็ภาษมีาก เชน อัตราก ําลังของเจาหนาทีใ่นการจดัเกบ็คาใชจายในสวนอืน่ๆ
กห็มายความวารายไดที่รัฐจะนํ าไปใชในการบริหารประเทศ ก็นอยลงตามลงไปดวย

สวนในความประหยดัในสวนของผูเสียภาษ ี หากผูเสียภาษตีองมรีายจาย
เพิ่มเติมมากขึ้นไมวาจะเปนเรื่องคาจัดทํ าบัญชี คาจัดเก็บเอกสาร คาตรวจสอบบัญชี คาที่ปรึกษา
กฎหมายภาษอีากร คาเดินทาง หรือความยุงยากอื่นๆ ผูเสียภาษีก็ตองแบกรับคาใชจายเพิ่มมากขึ้น  
ซ่ึงอาจท ําใหผูเสียภาษีอยากที่จะหลบเลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีเลยก็เปนได35 ยิง่เปนกรณีการขอคืนภาษี
หากผูขอคืนไมพอใจผลการพิจารณาของเจาหนาที่ ในการโตแยงอุทธรณตองไมกอความสิ้นเปลือง
ใหกับผูเสียภาษี

                                                       
34 ปวย อึ้งภากรณ. (2498). คํ าบรรยายวิชาการคลัง. หนา 232-246.
35 ศุภลักษณ พินิจภูวดล. เลมเดิม.
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3.2.2 หลักการคุมครองสทิธิของผูขอคนืภาษตีามหลกัเกณฑการบรหิารภาษใีนปจจบุนั
นกัการคลงัในปจจบุนัไดมแีนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งหลักการภาษอีากรทีด่ ี และเหน็วา

ควรเพิม่เติมหลักการอื่นๆ ขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คือ

3.2.2.1 หลักการยอมรับ Acceptability
คอื การที่ผูเสียภาษีมีความไวเนื้อเชื่อใจและศรัทธาตอการเสียภาษีอากร

เพราะรฐัมรีะบบการจดัเกบ็ภาษอีากรอยางเปนธรรม อีกทัง้รัฐสามารถทีจ่ะแสดงใหเหน็วาผลประโยชน
และผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการเสียภาษีอยางถูกตองนั้น จะสงผลใหประชาชน  
พึงพอใจกับหนาที่ในการเสียภาษีอากร และผูเสียภาษีรูสึกวาตนไมไดรับภาระในการเสียภาษี    
หนกัเกนิไป หรือหากมกีารหกัภาษจีากผูเสียภาษมีากจนเกนิไป ผูเสียภาษสีามารถหกัคาลดหยอนตางๆ
เพือ่ขอคืนภาษีอากรตอไปได

3.2.2.2 หลกัการเปนไปไดในทางปฏิบัติ Enforceability
ระบบภาษอีากรที่ดีจะตองไมกํ าหนดหลักเกณฑใดๆ ที่จะเปนไปไมได

ในทางปฏบิตัิผูเสียภาษีจงึสามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมายไดอยางถกูตอง อีกทัง้ภาษอีากร
ที่จัดเก็บจะตองบริหารจัดเก็บใหไดอยางเปนระบบสามารถคนหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะหากขาดระบบการจดบนัทกึทีด่ ี หรือการตรวจสอบขอมลูทางภาษทีีม่มีาตรฐานทีม่ปีระสิทธิภาพ
กอ็าจทํ าใหรัฐไมสามารถบริหารจัดการไดอยางถูกตอง

3.2.2.3 หลักการทํ ารายได Productivity
ภาษอีากรแตละประเภทสามารถท ํารายไดใหกบัรัฐไดเปนอยางดแีมในโลก

ปจจุบันความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ การคาขายที่ไรพรมแดน แตการจัดเก็บ
ภาษีอากรยังสามารถที่จะทํ ารายไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมจํ าเปนตองเพิ่มฐานภาษีหรืออัตรา
การจัดเก็บ รัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีไดอยางสะดวกและเปนธรรมโดยไมจํ าเปนตองแกไขกฎหมาย 
อีกทัง้ยงัท ําใหรายไดของรฐัมมีากขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ แตการท ํารายไดของรฐัตองค ํานงึถึง
สิทธิของผูเสียภาษีในกรณีการขอคืนดวยหากผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวเกินหรือไมมีหนาที่ตองเสีย    
รัฐตองด ําเนินการคืนเงินภาษีใหผูเสียภาษีไปโดยรวดเร็ว36

                                                       
36 ศุภลักษณ พินิจภูวดล. แหลงเดิม. หนา 70.
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3.2.2.4 หลักการยืดหยุน Flexibility
ภาษีอากรที่ดีตองมีความยืดหยุนสามารถที่ปรับปรุง เพิ่ม ลด จํ านวน

ภาษอีากรใหเหมาะสมกบัสถานการณไดอยางสะดวกและรวดเรว็ สามารถทีจ่ะปรบัตวัเขากบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจของผูเสียภาษีอากร37

3.2.2.5 การใชภาษีอากรเปนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  เร่ืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ถือเปนความมั่นคง
อยางหนึง่ของแตละประเทศทีม่คีวามส ําคญัอยางมาก เสถียรภาพทางเศรษฐกจินัน้ ไดแก ภาวะเงนิเฟอ
หรือเงนิฝด ภาวะดงักลาวจะสงผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงผลตอความเปนอยู
ของประชาชน นโยบายทางภาษอีากรถอืเปนสิง่ทีส่ามารถชวยใหเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมคีวามมัน่คงได38

3.2.3 หลักนิติรัฐ
นิติรัฐ คือ รัฐที่ยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

โดยรัฐจะออกกฎหมายอยางมีเหตุมีผลเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามในฐานะฝายปกครอง     
กบัประชาชนโดยมกีฎหมายเปนแนวปฏบิตั ิ ทัง้นีก้เ็พือ่ปองกนัการลวงละเมดิสทิธิโดยไมชอบดวยกฎหมาย
อีกทัง้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบการกระทํ าของเจาหนาที่ของรัฐไดอีกดวย

หลักการที่สํ าคัญประการนี้จึงมีปรัชญามุงที่จะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน จึงทํ าใหเกิดหลักความคุมครองสิทธิของประชาชนซึ่งถือเปนหลักสํ าคัญ แตใน    
การด ําเนินการกิจการของรัฐเพื่อใหวัตถุประสงคของการบริการสาธารณะสํ าเร็จไปไดนั้น เจาหนาที่
จ ําตองมกีฎหมายเพือ่ใหมอํี านาจโดยเอือ้ตอการปฏิบตัหินาทีใ่นการควบคมุและตรวจสอบในการเสยีภาษี
ของประชาชน แตเมื่อสิทธิของผูเสียภาษีกรณีการขอคืนภาษีมีมากขึ้นอาจทํ าใหเปนการจํ ากัดอํ านาจ
ของการจดัเกบ็ภาษขีองรฐันอยลง39 ดงันัน้สทิธขิองผูขอคนืกบัเอกสทิธิใ์นอ ํานาจเหนอืของฝายปกครอง
ควรที่จะมีความควบคูกันไปที่มีวัตถุประสงคมุงเนนเพื่อประโยชนของประชาชนกับประโยชน  
ของสาธารณะใหเกดิดุลภาพขึ้นซึ่งเปนการประสานประโยชนระหวางกันและตองเปนการสมดุลกัน
แบบลงตวัเพราะหากมกีารใหความส ําคญัอยางใดอยางหนึง่มากจนเกนิไปกจ็ะกอใหเกดิการเสยีดลุข้ึน
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ

                                                       
37 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. เลมเดิม. หนา 20.
38 แหลงเดิม. หนา 126.
39 ภูริชญา วัฒนรุง. (2548). กฎหมายมหาชนกับการจัดระบบบริหารภาครัฐ.
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ลักษณะแรก ถาใหความส ําคญักบัประโยชนสาธารณะมากจนเกนิไปเหน็ความจ ําเปน
ในกจิการของรฐัมากจนเกนิไปกจ็ะกอใหเกดิการเพิม่อ ํานาจของฝายปกครองมากขึน้ ซ่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับการทํ างานของฝายปกครองในการจัดเก็บภาษีแลว หากรัฐเห็นวาตองการจัดเก็บภาษีใหรวดเร็ว
และเปนจํ านวนมากเพื่อใชในกิจการบริหารประเทศก็อาจจะทํ าใหประชาชนตองเสียภาษีมากขึ้น 
สงผลเกิดกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะลดลงซึ่งกระทบตอการดํ ารงชีวิต

ลักษณะทีส่อง ถาใหความส ําคญักบัการคุมครองประชาชนมากจนเกนิไปซึง่กเ็ทากบัวา
รัฐลดอ ํานาจใหเทากับประชาชน การบริหารงานของรัฐก็จะติดขัดหรือทํ าไดยากกวาเดิม หรือตอง
เสยีคาใชจายของฝายปกครองอยางมาก และอาจกอใหเกดิผลกระทบตออํ านาจบรหิารของฝายปกครอง40

ดงันัน้อ ํานาจในการบรกิารกจิการของฝายปกครองหรอืเอกสิทธิ์ของฝายปกครอง
ตามอ ํานาจมหาชนจ ําเปนตองมเีพือ่การบรกิารสาธารณะ และเพือ่ใหมอํี านาจในการควบคมุและตรวจสอบ
การเสยีภาษขีองประชาชนจงึเปนส่ิงจ ําเปนทีรั่ฐตองมไีวใชในการตรวจสอบเพือ่การบรหิารจดัเกบ็ภาษี
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตวิทยานิพนธเลมนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิของประชาชนในการขอคืนภาษีกรณีที่มีการเสียภาษีไวเกินหรือไมมีหนาที่ตองเสีย ผูเขียน    
จะศกึษาผลกระทบตอฝายปกครองและจะนํ าไปวิเคราะหในบทวิเคราะหตอไป

3.2.4 สทิธิของผูเสียภาษีอากรในการโตแยงการสั่งคืนภาษีอากร
สิทธแิละหนาทีต่ามกฎหมายเปนสิง่ทีอ่ยูคูกนัเสมอเมือ่กฎหมายบงัคบัใหประชาชน

มีหนาที่เสียภาษีแลวกฎหมายก็ใหสิทธิกับผูเสียภาษีในเรื่องการตรวจสอบการทํ างานของเจาหนาที่
สิทธิในการอุทธรณการประเมินภาษีจนถึงสิทธิในการขอคืนภาษีหากมีการเสียภาษีอากรไวเกินกวา
ที่ควรตองเสียหรือไมมีหนาที่ตองเสีย ซ่ึงการขอคืนภาษีไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกํ าหนด      
เรื่องของขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณไวเชนเดียวกับการอุทธรณการประเมินจึงตองอุทธรณ
คํ าส่ังขอคืนภาษีตามหลักเกณฑและขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 253941 เพราะถือวาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติเร่ืองนี้เอาไวเปนการเฉพาะหรือมี
หลักประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ไมตํ่ ากวาหลักเกณฑที่กํ าหนด
ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253942 ซ่ึงอธิบายไดดังตอไปนี้

                                                       
40 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). คํ าอธิบายกฎหมายมหาชน (เลม 3). หนา 331-332.
41 ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2543). คํ าอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพครั้งที่ 2).

หนา 161.
42 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 3.
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3.2.4.1 สทิธิในการอุทธรณตอฝายปกครอง
การอทุธรณค ําส่ังทางปกครอง หมายถงึ การอทุธรณภายในฝายปกครอง

กอนเพื่อเปดโอกาสใหฝายปกครองทบทวนคํ าส่ัง หรือแกไขปญหาของตนเองกอนที่จะนํ าคดีขึ้น   
สูการพจิารณาขององคกรวนิจิฉยัคดปีกครองโดยน ําแบบอยางมาจากระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนั43

และเหตผุลทีต่องใหมกีารทบทวนค ําสัง่ทางปกครองเนือ่งจากวตัถุประสงคหลายประการ เชน เปนการควบคมุ
การทํ างานของเจาหนาที่ของรัฐในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเบื้องตนกอนที่จะโตแยง
ไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยทางปกครองอันเปนอิสระจากภายนอกหรือศาลนั้นเอง44

ในแงของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากค ําสัง่ทางปกครอง การอทุธรณ
จึงเปนมาตรการเยียวยาทางปกครองที่ประชาชนซึ่งไมพอใจตอคํ าส่ังทางปกครองสามารถอุทธรณ
เพือ่ใหมีการเพิกถอนหรือแกไขตอไปได

ในแงของฝายปกครองแลว เปนการเปดโอกาสเพื่อใหฝายปกครองรับรู
และแกไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งถือเปนมาตรการการตรวจสอบและ
แกไขความบกพรองหรือผิดพลาดภายในของฝายปกครองเอง

ในแงของการดํ าเนินคดีในศาลการเปดโอกาสใหอุทธรณตอองคกรที่มี
อํ านาจวินิจฉัยคดีปกครองนั้นมีลักษณะเปนผลใหลดจํ านวนคดีที่จะขึ้นสูศาลไดเนื่องจากอาจระงับ
ขอพิพาทในเบื้องตนได45

การอุทธรณคํ าส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักเกณฑวาถากฎหมายเฉพาะมิไดมีระบบกํ าหนดขั้นตอนการอุทธรณ
ในฝายปกครองไวเฉพาะแลว ใหใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้บังคับและคํ าส่ัง
ทางปกครองนั้นจะตองมิใชเปนคํ าส่ังที่ออกโดยบุคคลดังตอไปนี้

1) รัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีเปนผูมีอํ านาจสูงสุดในฝายปกครองและ
ไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวานั้น อีกการจัดใหมีระบบอุทธรณจึงไมอาจกระทํ าได46

2) คณะกรรมการในหนวยงานทางปกครอง ซ่ึงคณะกรรมการนั้น  
เปนองคกรที่ใชอํ านาจทางปกครองโดยเฉพาะ จะไมอยูในระบบสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน
ทางปกครองการที่คณะกรรมการมีคํ าส่ังทางปกครองจึงเปนอันสิ้นสุดไปในตัว47

                                                       
43 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 384.
44 แหลงเดิม. หนา 365.
45 กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. หนา 110.
46 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 44.
47 แหลงเดิม. มาตรา 48.
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เมื่อหนังสือแจงคืนภาษีมีผลกระทบตอสถานภาพทางสิทธิและหนาที่
ของบุคคลจึงเปนคํ าสั่งทางปกครองตามที่ไดกลาวไวแลว และเมื่อประมวลรัษฎากรมิไดกํ าหนด
หลักเกณฑการอุทธรณการโตแยงคํ าส่ังไวโดยเฉพาะ เชนเดียวกับการอุทธรณการประเมินภาษีอากร 
และในเรือ่งการโตแยงค ําสัง่คนืภาษนีี้ ค ําพพิากษาศาลฎกีาไดวางหลกักฎหมายวา หนงัสือแจงคนืภาษี
มิใชหนังสือแจงการประเมินที่จะอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ดังนั้นจึงตองใช
พระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บงัคบั เนือ่งจากไมมบีทบญัญตัขิองกฎหมายอืน่
ทีม่หีลักเกณฑทีใ่หความเปนธรรมหรอืมมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการทางปกครองสงูกวาหลักเกณฑ
ทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง48 พ.ศ. 2539

1) หลกัเกณฑการยืน่อทุธรณ และก ําหนดเวลาการอทุธรณการขอคนืภาษี
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 บญัญตัวิา “ภายใตบงัคบัมาตรา 48 ในกรณทีีค่ ําสัง่ทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี
และไมมกีฎหมายกํ าหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคํ าส่ัง
ทางปกครองนัน้โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทํ าคํ าส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง
ค ําส่ังดงักลาว” กลาวคอื ใหผูขอคนืภาษอุีทธรณการไมคนืภาษหีรือการคนืภาษใีหนอยกวาทีผู่ขอคนื
ขอตอเจาหนาที่กรมสรรพากรผูที่ออกคํ าส่ังการคืนภาษีภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอคืนไดรับแจง
ค ําสัง่การขอคนืภาษอีากร และถาไมมกีารยืน่อทุธรณภายใน 15 วนั กไ็มอาจน ําคดฟีองศาลปกครองได
แตอยางไรกต็ามการฟองคดกีารขอคนืภาษไีมอยูในเขตอ ํานาจของศาลปกครอง เวนแตจะเปนการฟองวา
เจาหนาทีพ่จิารณาคืนภาษีลาชา ซ่ึงผูเขียนจะวิเคราะหและอธิบายไวในบทวิเคราะหตอไป

2) รูปแบบของคํ าอุทธรณการขอคืนภาษี
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 วรรคสอง บญัญตัิวา “คํ าอุทธรณตองทํ าเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายทีอ่างองิประกอบดวย” ดงันัน้ผูขอคนืตองท ําค ําอทุธรณเปนหนงัสอืโดยระบุขอโตแยง
และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางประกอบวาไมเห็นดวยอยางไร

3) การพิจารณาอุทธรณ
ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 วางหลกัเกณฑวา “ใหเจาหนาทีผู่ออกค ําสัง่พจิารณาค ําอทุธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา
แตตองไมเกนิสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรับอทุธรณ ในกรณทีีเ่หน็ดวยกบัค ําอทุธรณไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน
กใ็หด ําเนนิการเปลีย่นแปลงค ําส่ังทางปกครองตามความเหน็ของตนภายในก ําหนดเวลาดงักลาวดวย

                                                       
48 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 3.
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ถาเจาหนาที่ผูออกคํ าสั่งไมเห็นดวยกับคํ าอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน กใ็หเรงรายงานความเหน็พรอมเหตผุลไปยงัผูมอํี านาจพจิารณาค ําอทุธรณภายในก ําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจํ าเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูมีอํ านาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกํ าหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยาย
ระยะเวลาพจิารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดเวลาดังกลาว

เจาหนาทีผู่ใดจะเปนผูมอํี านาจพจิารณาอทุธรณตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกํ าหนดไว  
เปนอยางอื่น”

ดงันัน้หากเจาหนาทีเ่หน็ดวยกบัค ําอทุธรณไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน
กใ็หด ําเนนิการเปลีย่นแปลงค ําส่ังทางปกครองตามความเหน็ของตนเอง แลวออกค ําสัง่ใหมไดภายใน
ก ําหนดเวลา 30 วัน

3.2.4.2 สทิธิในการอุทธรณตอผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณ
เจาหนาทีผู่ใดจะเปนผูมอํี านาจพจิารณาอทุธรณนัน้ตามมาตรา 45 วรรคสาม

แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กฎหมายก ําหนดใหคอืบคุคลทีก่ ําหนด 
ในกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ขอ 2 (2) โดยก ําหนดใหการพจิารณาค ําสัง่ทางปกครองในกรณเีจาหนาทีผู่ท ําค ําสัง่ไมเหน็ดวย
กับคํ าอุทธรณ ใหเปนอํ านาจของหัวหนาสวนราชการประจํ าเขตในกรณีที่ผูทํ าคํ าส่ังทางปกครอง
เปนเจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการนั้น49 หรือนยิมเรียกกันใหเปนที่เขาใจวาผูมีอํ านาจพิจารณา
อุทธรณ กค็ือ ฝายปกครองเหนอืข้ึนไปนั่นเอง เชน หนงัสอืแจงไมคนืเงนิภาษอีากร ปรากฏวาผูท ําค ําสัง่
คอื นาย ป. ตํ าแหนงสรรพากรพื้นที่ ดังนั้นผูทํ าคํ าส่ังทางปกครอง ก็คือ สรรพากรพื้นที่ ผูมีอํ านาจ
พิจารณาอุทธรณ คือ สรรพากรภาค ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา สํ าหรับขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ      
กเ็ปนไปเชนเดียวกับเจาหนาที่ผูออกคํ าส่ังทางปกครอง ซ่ึงก็คือฝายปกครองเหนือข้ึนไป

                                                       
49 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0706/2531 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548.
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ตอมาไดมคี ําส่ังกระทรวงการคลงัเรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ
คํ าสั่งทางปกครองเพื่อพิจารณาการอุทธรณคํ าส่ังทางปกครองที่ออกโดยอธิบดีซ่ึงประกอบไปดวย 
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนสํ านักงาน         
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ผูแทนกรมศลุกากร ผูแทนกรมสรรพสามติ ผูแทนกรมสรรพากร
ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผูแทนสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
โดยใหผูแทนทีก่ลาวมานัน้เปนกรรมการ และใหผูอํ านวยการกลุมงานกฎหมายส ํานกังานปลดักระทรวง
การคลังและนิติกรกลุมงานกฎหมาย สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูชวยเลขานุการ50       
ซ่ึงกรรมการที่มาจากผูแทนกรมสรรพากร กรมสรรพากรไดแตงตั้งใหกลุมงานสืบสวนและคดี   
เปนผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการตามคํ าสั่งกระทรวงการคลังดังกลาว51 ดังนั้น       
ผูมอํี านาจพจิารณาอทุธรณตามตามมาตรา 45 วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 นั้น ก็คือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามคํ าส่ังกระทรวงการคลัง

สํ าหรับการพิจารณาโดยผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณนั้นเปนการพิจารณา
ในชั้นที่สองตอจากผูออกคํ าสั่งทางปกครองเอง เมื่อเจาหนาที่ผูออกคํ าส่ังทางปกครอง (คํ าส่ังแจง
คนืภาษ)ี ไมเหน็ดวยกบัค ําอุทธรณไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน กใ็หเรงรายงานความเหน็พรอมเหตผุล
ไปยังผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณภายในกํ าหนดเวลา 30 วัน ใหผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจํ าเปนไมอาจพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ
ทราบกอนครบกํ าหนดระยะเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปได  
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดเวลาดังกลาว และเมื่อผูมีอํ านาจในการพิจารณาอุทธรณ 
รับคํ าอุทธรณมาจากเจาหนาที่ผูออกคํ าสั่งทางปกครองและไดรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผล   
ที่ไมเห็นดวยกับคํ าอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณตองพิจารณา 
ค ําอุทธรณใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีต่นไดรับรายงาน แตถามเีหตจุ ําเปนไมอาจพจิารณา
ใหแลวเสร็จได ก็อาจขยายเวลาในการพิจารณาของตนได แตตองแจงใหผูอุทธรณทราบกอน     
ครบก ําหนด 30 วัน ในการนี้ใหขยายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน นับแตวันครบ 30 วันแรก

                                                       
50 คํ าสั่งกระทรวงการคลังที่ 111/2547 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคํ าสั่งทางปกครอง.
51 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0732/ว.4674 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547.
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จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาคํ าสั่งของเจาหนาที่ในการพิจารณา   
การขอคนืภาษนีัน้เปนค ําสัง่ทางปกครองตามบทนยิามในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะถือวามีวัตถุประสงคที่เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล   
ในอนัที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เมื่อหนังสือแจงไมคืนเงินภาษีอากร (ค.30) หรือ
หนงัสอืแจงคนืภาษอีากรใหนอยกวาทีข่อคนืเปนค ําสัง่ทางปกครอง เพราะเปนการระงบัสทิธขิองผูขอ
คืนภาษีอากรที่จะไมไดรับคืนเงินภาษีอากรตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 วธีิการอทุธรณและผูมอํี านาจในการพจิารณาอทุธรณตองปฏิบตัติามขัน้ตอน
ดงันี ้คอื เมือ่ผูขอคนืภาษไีดรับหนงัสอืแจงการไมคนืเงนิภาษอีากร หรือการคนืภาษใีหนอยกวาทีข่อแลว
ผูขอคนืสามารถอทุธรณค ําสัง่ทางปกครองไดโดยยืน่ตอเจาหนาทีผู่ท ําค ําสัง่ทางปกครองภายใน 15 วนั
นบัแตไดรับค ําสัง่ และค ําอทุธรณตองท ําเปนหนงัสอืโดยระบขุอโตแยงและขอเทจ็จรงิหรอืขอกฎหมาย
ทีอ่างองิ เนือ่งจากประมวลรษัฎากรมไิดก ําหนดขัน้ตอนการอทุธรณโตแยงไวโดยเฉพาะตามมาตรา 3
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สํ าหรับผูมอํี านาจในการพิจารณาอุทธรณการขอคืนภาษีอากรในชั้นแรก
คือ เจาหนาที่ผูทํ าคํ าสั่งทางปกครองโดยตองพิจารณาใหเสร็จและแจงผูอุทธรณทราบโดยไมชักชา 
ในการพิจารณาเจาหนาที่ผูออกคํ าส่ังทางปกครองอาจเปลี่ยนแปลงคํ าส่ังทางปกครองไปในทางใด
และเรื่องใดก็ไดภายในขอบเขตอํ านาจของตน แตถาเจาหนาที่ผูออกคํ าสั่งทางปกครองไมเห็นดวย
กบัค ําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ตองแจงใหผูอุทธรณทราบ และตองรายงานความเห็น
พรอมดวยเหตผุลไปยงัผูมอํี านาจพจิารณาอทุธรณ ผูมอํี านาจพจิารณาค ําอทุธรณตองพจิารณาค ําอทุธรณ
ใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วนันบัแตวนัทีต่นไดรับรายงาน หลังจากนัน้เมือ่ผูมสิีทธขิอคนืภาษไีดด ําเนนิการ
อุทธรณตามขัน้ตอนของกฎหมายแลว จงึมสิีทธนิ ําคดมีาฟองตอศาลปกครองไดตามมาตรา 42 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อยางไรก็ดีประเด็น
อํ านาจการพิจารณาขอพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนคาภาษีอากร กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํ านาจ      
ของศาลภาษอีากรตามมาตรา 7 (3) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลภาษอีากรและวธีิพจิารณาคดภีาษอีากร
พ.ศ. 2528 กรณีจึงไมอยูในอํ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณเีกีย่วกบัการอทุธรณตามพระราชบญัญตัิ
วธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี้ กรมสรรพากรไดเคยวินิจฉัยไววาการฟองคดีไมคืนเงิน
คาภาษอีากรดงักลาวจะตองฟองคดทีีศ่าลภาษอีากร โดยจะด ําเนนิการตามขัน้ตอนและวธีิการทีก่ฎหมาย
กํ าหนด สํ าหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครองกอนหรือไมกไ็ด52 ซ่ึงหมายความวาไมจ ําเปนตองปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังกลาว

2.3.4.3 สทิธิในการฟองคดีตอศาล
หลังจากที่ผูมีสิทธิขอคืนภาษีอากรไดยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรที่ไดเสีย

ไปแลว หากเจาหนาที่ไมคืนภาษีดังกลาวใหกับบุคคลนั้นตามที่มีสิทธิตามกฎหมายแลว ผูนั้น      
อาจเสนอคดีของตนตอศาลไดซ่ึงมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) กรณีศาลภาษีอากร
ศาลภาษีอากรมีอํ านาจพิจารณาคดีที่ เกี่ยวกับการประเมินภาษี    

โดยมีหลักเกณฑวาผูเสียภาษีตองอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 30 แหง
ประมวลรัษฎากรกอน หากผูอุทธรณที่ไมเห็นดวยกับคํ าวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมสิีทธิฟองคดีตอศาลภาษีอากรไดโดยใหยื่นคํ าฟองตอศาลภาษีอากรภายใน 30 วัน นับแต
วันไดรับแจงคํ าวินิจฉัยอุทธรณจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงจะทํ าการฟองคดีโดยไมมี
การอุทธรณกอนไมได เพราะการที่จะนํ าคดีขึ้นสูศาลเพื่อใหเปนอํ านาจในการพิจารณาพิพากษาได
จะตองปฏิบัติตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 
พ.ศ. 2528 ซ่ึงกํ าหนดวาในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติใหคัดคานหรืออุทธรณคํ าส่ัง
หรือคํ าวินิจฉัยตอเจาพนักงาน หรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กํ าหนดไว
จะฟองคดใีนศาลภาษอีากรไดกต็อเมือ่ไดมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ วธีิการ และระยะเวลาเชนวานัน้
และไดมีการวินิจฉัยช้ีขาดคํ าคัดคานหรือคํ าอุทธรณนั้นเสร็จสิ้นแลว

สํ าหรบัการขอคนืภาษนีัน้ตองมกีารยืน่ค ํารองขอคนืภาษตีอเจาหนาที่
เสียกอนจึงจะมีสิทธินํ าคดีมาฟองตอศาลภาษีอากรไดตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง      
ศาลภาษอีากรและวธีิพจิารณาคดภีาษอีากร พ.ศ. 2528 ซ่ึงก ําหนดวาในกรณทีีก่ฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร
บัญญัติใหขอคืนคาภาษีอากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กํ าหนดไวจะดํ าเนินการ        
ในศาลภาษีอากรไดก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการนั้นกอนแลว ดังนั้นจะเห็นไดวา
กอนทีจ่ะมกีารน ําคดฟีองตอศาลภาษอีากรไดตองผานกระบวนการการอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ หรือตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่กอนจึงจะมีสิทธินํ าคดีมาฟองตอศาลภาษีอากรได53

                                                       
52 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค 0706/2531 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548.
53 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6676/2541.
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2) กรณีศาลปกครอง
หลักเกณฑการฟองคดีตอศาลปกครองในสวนหนึ่ง คือ การฟอง

เพิกถอนคํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และตองเปนกรณีที่คดีนั้นอยูในอํ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองดวย ซ่ึงตามหลักเกณฑโดยทั่วไปศาลปกครองไมมีอํ านาจพิจารณา
พพิากษาคดีที่อยูในอํ านาจของศาลภาษีอากรตามมาตรา 9 วรรคสอง (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทํ าการโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสํ าคัญที่กํ าหนดไวสํ าหรับ
การกระท ํานั้นหรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจํ าเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน             
เกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ54 กรณีหนังสือแจงคืนภาษี ผูเขียนเห็นวาเปนคํ าส่ัง       
ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจาก
เปนการใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
ในอนัทีจ่ะกอ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรือระงบัตอสิทธขิองผูขอคนื แตอยางไรกด็ศีาลปกครองสงูสดุ
ไดเคยวินิจฉัยเอาไวแลววา การที่เจาหนาที่กระทํ าโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมผูขอคืนภาษี   
ตองฟองคดีที่ศาลภาษีอากรเทานั้น55 หรือกรณีคํ าสั่งไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการ    
ของกฎหมายก็อยูในอํ านาจของศาลภาษีอากร56

แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ส่ังคืนภาษีอากรใหลาชา 
เกินสมควร ผูขอคืนก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหศาลปกครองสั่งใหเจาหนาที่พิจารณา
การสัง่คนืภาษีตามระยะเวลาที่ศาลปกครองกํ าหนดไดตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 254257 แตถาเปนกรณทีีเ่จาหนาทีไ่ดพจิารณาสัง่คนืภาษี
ใหแลว หากหนังสือแจงคืนไมมีองคประกอบตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 คอื ขาดขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญขอกฎหมายที่อางอิงและขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจแลวผูขอคืนภาษีนาจะสามารถฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหมี
การเพกิถอนหนังสือแจงคืนภาษี ซ่ึงกรณีดังกลาวศาลปกครองยังไมไดวินิจฉัยไวโดยตรง

                                                       
54 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 (1).
55 คํ าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 390/2545.
56 คํ าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 377/2545.
57 คํ าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 448/2545.
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สรุป การอุทธรณคัดคานหรือโตแยงการคืนภาษีของเจาหนาที่ คือ 
เมือ่ผูขอคนืภาษไีดด ําเนนิการอทุธรณตามขัน้ตอนของกฎหมายแลว การฟองคดไีมคนืเงนิคาภาษอีากร
ดังกลาวตองฟองคดีที่ศาลภาษีอากรโดยจะดํ าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด
สํ าหรบัการแกไขความเดอืดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดตีามกฎหมายวธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
กอนหรือไมก็ไดตามที่กรมสรรพากรไดวางแนวปฏิบัติไวนั้นถูกตองหรือไมอยางไร เนื่องจาก   
พระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กํ าหนดหลักประกันหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
วิธีพิจารณาเกี่ยวกับคํ าส่ังทางปกครองวาตองมีการอุทธรณตอฝายปกครองกอนและในกรณีการขอ
คนืภาษถืีอเปนขอยกเวนทีศ่าลภาษอีากรจะมอํี านาจรบัไวพจิารณาตามมาตรา 7 (3) แหงพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 โดยที่ไมมีการอุทธรณตอฝายปกครอง
กอนนัน้ชอบดวยกฎหมายหรือไม ผูเขียนจะนํ าไปวิเคราะหในบทวิเคราะหตอไป

3.2.5 สทิธิของผูเสียภาษีในการยืน่อุทธรณคัดคานการประเมินภาษี
เมื่อเจาพนักงานประเมินภาษีอากรแลวหากผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมิน

ดงักลาว กฎหมายยงัเปดโอกาสใหมกีารตรวจสอบการประเมนิอกีครัง้หนึง่ กอนทีจ่ะมกีารตรวจสอบ
โดยฝายตุลาการ โดยผูเสียภาษีมีสิทธิคัดคานการประเมินดังตอไปนี้

3.2.5.1 การอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
กรณทีีผู่ขอคนืไดขอคนืภาษอีากรแลวแตเจาหนาทีส่ั่งไมคนืและยงัประเมนิ

ภาษีเพิ่มเติม ผูขอคนืทีถู่กประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมหากไมเห็นดวยกับการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมนิ ผูเสียภาษมีสิีทธยิืน่อุทธรณการประเมนิเปนหนงัสอืโดยสามารถยืน่ค ําอทุธรณเปนรายฉบบั
ตามหนังสือแจงการประเมิน หรือรวมยื่นคํ าอุทธรณฉบับเดียวสํ าหรับหนังสือแจงการประเมิน
หลายฉบับก็ไดโดยระบุใหชัดแจงวาอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีประเภทใด เดือน/ปภาษีใด 
ตามหนังสือแจงการประเมินฉบับใด และเปนจํ านวนเงินภาษีเทาใด และสิ่งสํ าคัญที่ตองระบุคือ    
ไมเหน็ดวยกับการประเมินในประเด็นใด พรอมทั้งใหเหตุผลทุกประเด็นและแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบเหตผุลนัน้ดวย พรอมทัง้ขอคนืภาษอีากรในประเดน็เดมิ58 ตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ
ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงการประเมิน หากผูเสียภาษีไมไดใชสิทธิอุทธรณภายใน
ก ําหนดเวลา ผูเสียภาษีไมมีสิทธิอุทธรณใดๆ ทั้งส้ินอีกตอไป และตองชํ าระภาษีพรอมทั้งเบี้ยปรับ
และเงนิเพิ่มตามการประเมินใหครบถวน และหากผูอุทธรณไดอุทธรณการประเมินของเจาพนักงาน

                                                       
58 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 4083/2532.

DPU



81

ตามกฎหมายแลวและไดรับค ําวนิิจฉัยอุทธรณแลวยังไมเห็นดวยก็มีสิทธิอุทธรณตอศาลภาษีอากรได
ภายใน 30 วนั นับแตวันไดรับคํ าวินิจฉัยอุทธรณจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ การพิจารณา
อุทธรณจะพจิารณาจากหลักฐานทั้ง 2 ฝาย คือทั้งฝายเจาหนาที่ประเมินและฝายผูเสียภาษีจะสราง
หลักประกันคลายกับการด ําเนินคดีในชั้นศาล59  และผูเสียภาษีสามารถขอคืนภาษีตอคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณไดในครัง้เดยีวกบัการอทุธรณการประเมนิภาษโีดยไมจ ําเปนตองขอคนืตอเจาหนาที่

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” ประกอบดวย
1) กรณีเจาพนักงานประเมินผูทํ าการประเมินมีสํ านักงานอยูในเขต

จังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) อธิบดีหรือผูแทนกรมสรรพากร ผูแทน   
กรมอัยการ (สํ านักงานอัยการสูงสุด) และผูแทนกรมมหาดไทย (กระทรวงมหาดไทย)

2) กรณีเจาพนักงานประเมินผูทํ าการประเมินมีสํ านักงานอยูในเขต
จงัหวดัอ่ืน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซ่ึงประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือ  
ผูแทนสรรพากรหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน60

3.2.5.2 การฟองคดีตอศาลภาษีอากร
ผูอุทธรณที่ไมเห็นดวยกับคํ าวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมสิีทธิอุทธรณตอศาล โดยใหยื่นคํ าฟองตอศาลภาษีอากรภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจง
ค ําวนิจิฉยัอุทธรณจากคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ ซ่ึงในระบบศาลภาษอีากรการทีจ่ะน ําคดขีึน้สูศาล
เพื่อใหศาลรับการพิจารณาพิพากษาได จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและ 
วธีิพจิารณาคดภีาษอีากร พ.ศ. 2528 กอน ซ่ึงกค็อื จะตองมกีารอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ
และหากไมเห็นดวยกับคํ าวินิจฉัยอุทธรณจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลภาษีอากรได

สวนการทีศ่าลภาษอีากรจะมอํี านาจในคดพีพิาทเกีย่วกบัการขอคนืคาภาษอีากร
ผูขอคืนภาษีจะดํ าเนินการในศาลภาษีอากรไดก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาตามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายก ําหนดไวเกีย่วกบัการขอคนืภาษอีากรเชนเดยีวกนั กค็อื ผูขอคนื
ตองยื่นคํ ารองขอคืนตอเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการขอคืนภาษีกอน จึงมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลภาษีอากรได61

                                                       
59 ชวลิต หงสกุล. (2535, เมษายน). “การอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.”

สรรพากรสาสน, ปท่ี 39, ฉบับที่ 4. หนา 57.
60 ประมวลรัษฎากร มาตรา 30.
61 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528, มาตรา 9.
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แตอยางไรกด็กีารฟองคดพีพิาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีประมวลรัษฎากร
มิไดบัญญัติอายุความการฟองคดีไวเชนเดียวกับการฟองคดีเกี่ยวกับการอุทธรณการประเมินภาษี 
ตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ และหากไมเหน็ดวยกบัค ําวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ
ตองฟองศาลภายใน 30 วนั ดงันัน้การฟองคดกีารขอคนืภาษจีงึมอีายคุวาม 10 ป ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 193/30

3.2.6 สิทธิในการไดดอกเบี้ย
นอกเหนือจากสิทธิในการขอคืนภาษีที่ผูเสียภาษีไดถูกเรียกเก็บไวเกินกวาที่ควร

ตองเสยีหรือไมมีหนาที่ตองเสียแลว สิทธิที่เกิดขึ้นตามมาจากการขอคืนภาษีอากร คือ ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ ถือเปนดอกผลนิตินัยท่ีเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายซึ่งเจาของทรัพยสิน

จะไดรับดอกเบี้ยตอบแทนจากการที่ผูอ่ืนไดใชทรัพยของตนดอกเบี้ยจึงเปนสิทธิที่ควรไดตามปกติ 
หรืออาจเกดิจากลกูหนี้ผิดนัดไมชํ าระหนี้ภายในกํ าหนดเวลาอีกกรณีหนึ่ง การใหดอกเบี้ยแกผูไดรับ
คนืภาษอีากรโดยถอืเปนการทีก่ฎหมายใหสิทธผูิเสียภาษขีอคนืภาษอีากรทีชํ่ าระไวเกนิหรอืไมมหีนาที่
ตองเสยีได ถือเปนการยอมรบัวารัฐเปนหนีผู้เสียภาษโีดยไดน ําเงนิขอผูเสียภาษมีาไวช่ัวระยะเวลาหนึง่
ซ่ึงหากผูเสียภาษีเก็บไวหรือฝากไวกับสถาบันการเงินก็จะไดรับดอกเบี้ยหรือหากนํ าไปใชลงทุน
ประกอบธุรกิจก็อาจมีกํ าไรได62

ในทางกลบักนั ถาผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวเกินกํ าหนดเวลาที่กฎหมายกํ าหนดหรือ
ชํ าระภาษนีอยกวาทีต่องเสยี ตามกฎหมายตองเสยีเงนิเพิม่อกีรอยละ 1.5 ตอเดอืน เพือ่ใหความเปนธรรม
แกผู เสียภาษีวาเมื่อชํ าระภาษีไวเกินหรือไมมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรก็ชอบที่จะเรียกเอาคืน     
พรอมกับดอกเบี้ยดวย รัฐจึงกํ าหนดระยะเวลาการพิจารณาการสั่งคืนดอกเบี้ยใหกับผูขอคืนดวย 
หากไดพิจารณาสั่งคืนภาษีเกินกวาที่กฎหมายก ําหนดโดยกฎหมายไดก ําหนดใหอธิบดีกรมสรรพากร
หรือผูซ่ึงอธบิดมีอบหมายใหดอกเบีย้แกผูไดเงนิภาษคีนืพรอมกบัดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 1 ตอเดอืน
หรือเศษของเดือน แตทั้งนี้ดอกเบี้ยดังกลาวจะไมเกินกวาจํ านวนภาษีที่ไดรับคืนตามมาตรา 4      
แหงประมวลรัษฎากร63

                                                       
62 ธนะชัย ผดุงธิติ. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ. หนา 15.
63 พลประสทิธิ ์ฤทธิร์กัษา ข (2540, กรกฎาคม - กนัยายน). “ขอคดิการพพิาทเกีย่วกับการขอคนืภาษอีากร

ตามประมวลรัษฎากร.” ดุลพาห.
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หลักเกณฑและวิธีการจายดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกํ าหนด มีดังตอไปนี้
ดอกเบีย้ทีจ่ะใหแกผูไดรับคืนเงินภาษีอากร ใหคิดดังตอไปนี้
1) กรณคีนืเงนิภาษีอากรที่ถูกหักไว ณ ที่จาย ใหเร่ิมคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันถัดจาก

วนัครบระยะเวลาสามเดือนนับแต
(ก) วันสิ้นกํ าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกํ าหนด

หรือตามทีไ่ดรับการขยายหรอืเล่ือนให ถาผูไดรับคนืเงนิภาษอีากรตองยืน่แบบแสดงรายการเกีย่วกบั
เงนิภาษีอากรที่ถูกหักไว ณ ที่จาย หรือ

(ข) วันยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรถาผูไดรับคืนเงินภาษีอากรไมตองยื่น
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว ณ ที่จาย

2) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชํ าระตามแบบแสดงรายการไมวาจะชํ าระพรอมกับ
การยื่นหรือไมใหเร่ิมคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแตวันยื่นคํ ารองขอ
คนืเงินภาษีอากร

3) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชํ าระตามการประเมินของเจาพนักงานประเมินหรือ
ตามค ําสัง่ของพนกังานเจาหนาทีห่รือคืนเงนิภาษมีลูคาเพิม่ทีชํ่ าระสํ าหรับสินคาทีน่ ําเขาในราชอาณาจกัร
ใหเริม่คิดดอกเบี้ยตั้งแตวันชํ าระภาษีอากร

“การคดิดอกเบีย้ตามขางตนใหคดิจนถงึวนัทีล่งในหนงัสือแจงค ําส่ังในเงนิ แตสํ าหรับ
การคนืเงนิภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร ใหคิดจนถึงวันที่อนุมัติใหคืน”

การคดิดอกเบีย้ตามขอ 1) จะคดิใหตอเมือ่ไดมกีารยืน่แบบแสดงรายการหรอืค ํารอง
ขอคนืเงนิภาษอีากรภายในเวลาที่กฎหมายกํ าหนดหรือภายในเวลาที่ไดรับการขยายหรือเล่ือนให

การยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรผูยื่นคํ ารองตองนํ าเอกสารหรือหลักฐานตางๆ           
ทีเ่กีย่วของไปแสดงตอเจาพนักงานเพื่อพิสูจนวาไดเสียอากรเกินไปดวย
  ในกรณทีีเ่จาพนกังานเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิเพือ่ตรวจสอบวาไดถูกหกั
หรือเสียภาษีอากรเกินกวาที่ตองเสีย ผูยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรตองนํ าเอกสารหรือหลักฐาน  
ไปแสดงตอเจาพนกังานภายในกํ าหนดเวลาที่เจาพนักงานสั่งแตไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันไดรับ
ค ําส่ังเปนหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุสมควรอธิบดีมีอํ านาจขยายระยะเวลาดังกลาวใหได แตใหระงับ
การคดิดอกเบีย้ใหในระหวางเวลาที่ขยายใหจนถึงวันที่ไดปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงาน

ถาผูยืน่ค ํารองขอคนืเงนิภาษอีากรไมปฏิบตัติามค ําสัง่ของเจาพนกังานภายในเวลา
ทีก่ ําหนดหรอืภายในเวลาทีอ่ธิบดไีดขยายให ใหระงบัการคดิดอกเบีย้ตัง้แตวนัสดุทายของเวลาทีเ่จาพนกังาน
ส่ังการ
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หลักเกณฑสํ าคัญที่ทํ าใหผูขอคืนมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย คือ ผูขอคืนตองยื่นคํ ารอง
ของตนโดยถกูตองและหลักฐานครบถวนจึงจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย และหากเจาหนาที่เรียกเอกสาร
เพิม่เตมิในระหวางนั้นใหระงับการคิดดอกเบี้ยไวดวย เนื่องจากถือวาผูขอคืนมิไดนํ าหลักฐานสงให
ถูกตองตอเจาหนาที่จึงไมมีสิทธิรับดอกเบี้ยในระหวางที่ยังสงหลักฐานไมครบ และการใหดอกเบี้ย
แกผูขอคนืภาษอีากรยงัไปปรากฏตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จตัวา อีกดวยวา 
ในกรณีที่ตองคืนเงินอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุที่ไดเรียกไวเกินจํ านวนอันพึงตองเสีย 
หรือเสียเพิม่ใหคืนพรอมดวยดอกเบี้ยอีกรอยละ 0.625 ตอเดือน (รอยละ 7.5 ตอเดือน) ของจํ านวน 
ที่ตองคืนโดยไมคิดทบตนนับแตวันที่ไดชํ าระคาอากรหรือวางเงินประกันคาอากรครั้งสุดทายจนถึง
วนัทีม่กีารอนมุตัใิหจายคนื ดงันัน้จะเหน็ไดวา ดอกเบีย้ คอื อากร ตามกฎหมายดงักลาวผูขอคนืมสิีทธิ
ไดคนือัตรารอยละ 7.5 ตอป ซ่ึงแตกตางจากดอกเบีย้ทีจ่ายตามประมวลรษัฎากรทีใ่หรอยละ 12 ตอป64

                                                       
64 ชูชาติ อัศวโรจน. (ม.ป.ป.). คํ าอธิบายกฎหมายศุลกากร. หนา 147.
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บทที่ 4
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

แมวาสิทธิของผูเสียภาษีอากรในการขอคืนภาษีอากรที่ชํ าระไวเกินกวาที่ควรตองเสีย 
หรือไมมีหนาที่ตองเสียกฎหมายไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอคืนภาษีอากรไว         
เปนการเฉพาะแลวโดยใหเปนไปตามขั้นตอนของประมวลรัษฎากร และระเบียบกรมสรรพากร     
วาดวยการคนืเงนิภาษอีากร พ.ศ. 2539 กต็าม แตผูเขยีนยงัเหน็วาการขอคนืภาษีอากรดงักลาวในทางปฏบิตัิ
ยงัมปีญหาในทางกฎหมายทีย่งัคงมคีวามไมชัดเจนในการใหความคุมครองสทิธิของผูเสียภาษ ีกลาวคอื
ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากร ระบบการโตแยง และกระบวนการ
พจิารณาการขอคนืภาษอีากร ตลอดจนหลักเกณฑขัน้ตอนในการด ําเนนิการของผูขอคนื เมือ่วทิยานพินธ
เลมนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางและหามาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองสิทธิ
ของประชาชนในการขอคืนภาษี จึงมีความจํ าเปนตองศึกษาและวิเคราะหถึงผลกระทบตออํ านาจ
บริหารของฝายปกครองดวยเพื่อมิใหมีการเสียดุลอํ านาจการจัดเก็บภาษีอากร โดยปญหาดังกลาว
สามารถแยกอธบิายปญหาเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเปนหัวขอไดดังตอไปนี้

4.1  ปญหาเกี่ยวกับกํ าหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากร

การขอคนืภาษอีากร เปนสทิธขิองผูเสยีภาษอีากรทีเ่กดิจากการเสยีภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยี
หรือเสียโดยไมมหีนาที่ตองเสีย ปจจัยที่มีผลตอการขอคืนภาษีอากรประการหนึ่ง  คือ ระยะเวลา   
ในการขอคืนซ่ึงกฎหมายจะกํ าหนดเอาไวตางกันในแตละกรณีของการขอคืนภาษีอากรเกินกวา      
ที่ควรตองเสียกับกรณีการขอคืนภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย โดยจะเริ่มนับระยะเวลาตางกัน ซ่ึงมีผล
ทํ าใหผูที่มีสิทธิในการขอคืนอาจมีความเขาใจผิดได เชน การขอคืนภาษีที่เกิดจากการเสียภาษี     
โดยเสยีเกินกวาที่ควรตองเสีย ภาษีสวนที่เกินนี้ คือ ภาษทีีไ่มมีหนาที่ตองเสียดวยหรือไม ปจจุบัน   
ยังขาดความชัดเจนและยากตอการทํ าความเขาใจ นอกจากนี้แลวความหมายของการเสียภาษี       
โดยไมมีหนาที่ตองเสียจะหมายถึงเฉพาะสวนที่ไมมีหนาที่ตองเสียเทานั้น หรือในสวนอื่นดวย 
นอกจากนี้แลวยังมีปญหาในกรณีระยะเวลาสามปซ่ึงไมเปนธรรมตอผูเสียภาษีบางกลุมที่ไมสามารถ
ขอคืนภาษีอากรได ดังนั้นในสวนนี้จะศึกษาถึงปญหาของระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรวา        
มีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม โดยการกํ าหนดระยะเวลาการขอคืนภาษีดังกลาว ผูเขียนไดแบง
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การวิเคราะหออกเปน 3 สวน คอื ปญหาการกํ าหนดระยะเวลาการขอคืน ปญหาของระยะเวลา    
การขอคืนที่ไมครอบคลุมทุกกรณี และปญหาการขอขยายระยะเวลาการขอคืน

4.1.1 ปญหาการก ําหนดระยะเวลาในการขอคนืภาษอีากรท่ีช ําระไวเกินกวาท่ีควรตองเสยี
หรือไมมีหนาท่ีตองเสีย

ในการขอคืนภาษีอากร ผูมสิีทธใินการขอคืนจะตองดํ าเนินการภายในระยะเวลา   
ที่กฎหมายกํ าหนดเอาไว มิฉะนั้นแลวก็เปนอันสิ้นสิทธิที่จะขอคืนไดอีกตอไปโดยระยะเวลา         
ในการขอคนืนัน้ กฎหมายไดก ําหนดเอาไวเปนกรณทีีแ่ตกตางกนัออกไป ไมวาจะขอคนือนัเนือ่งมาจาก
การเสยีภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยี หรือเสียโดยไมมหีนาทีต่องเสยี จะมกีารเริม่นบัระยะเวลาทีต่างกนั
ดังนั้นผูขอคืนภาษีจึงตองทราบในเบื้องตนกอนวาตนเองขอคืนภาษีอันเนื่องมาจากสาเหตุใด       
เพือ่ทีจ่ะไดทราบก ําหนดระยะเวลาในการขอคนืภาษีไดอยางถกูตอง แตถึงอยางไรกต็ามในทางปฏบิตัิ
ยังมีปญหาวาการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียนั้น หมายถึง การเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย
ดวยหรือไม เพราะถาเปนเชนนั้นแลวก็จะมีการขอคืนที่แตกตางกันหรือเหมือนกันได ซ่ึงถือ       
เปนเรื่องซํ้ าซอนระหวางระยะเวลาการขอคืน และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดของผูขอคืนภาษี    
จนในที่สุดอาจจะตองเสียสิทธิในการขอคืนภาษีก็เปนได ดังนั้นในสวนนี้จะศึกษาถึงปญหา        
ของระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรวามีความสอดคลองตองกันเพียงใดหรือไมดังนี้

ปญหาการกํ าหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีของผูเสียภาษี บทบัญญัติวาดวย
เรือ่งการขอคนืภาษกีรณถูีกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวเกนิกวาทีค่วรตองเสยี หรือไมมหีนาทีต่องเสยี ไดก ําหนด
ระยะเวลาในการขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีกํ าหนด
ระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรภายใน 3 ป เทากัน แตมีการเหลื่อมล้ํ าของระยะเวลาดังกลาว   
เนื่องจากการเริ่มตนนับระยะเวลานับแตเมื่อใดนั้นแตกตางกัน ท ําใหระยะเวลาตามมาตรา 27 ตรี 
กบัมาตรา 63 มีระยะเวลาไมเทากัน ซ่ึงเปนปญหาตอการนับระยะเวลาการขอคืน โดยบทบัญญัติ   
วาดวยเรือ่งของการขอคนืภาษดีงักลาวในกรณถูีกหกัภาษ ี ณ ทีจ่ายไวโดยไมมหีนาทีต่องเสยีจะเปนไป
ตามมาตรา 27 ตรี แหงประมวลรษัฎากรทีบ่ญัญตัวิา “เวนแตจะมบีทบญัญตัไิวเปนอยางอืน่ การขอคนื
ภาษอีากรและภาษทีี่ถูกหักไว ณ ที่จายและนํ าสงแลวเปนจํ านวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี หรือ
ทีไ่มมหีนาทีต่องเสยี ใหผูมสิีทธิขอคนืยืน่ค ํารองขอคนืภายในสามปนบัแตวนัสุดทายแหงก ําหนดเวลา
ยืน่รายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด”
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ถาเปนกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสียตามมาตรา 63          
แหงประมวลรษัฎากรซึง่บญัญตัวิา “บคุคลใดถกูหกัภาษไีว ณ ทีจ่ายและน ําสงแลวเปนจ ํานวนเงนิ
เกนิกวาทีค่วรตองเสยีภาษตีามสวนนี้ บคุคลนัน้มสิีทธิไดรับเงนิจ ํานวนทีเ่กนินัน้คนื แตตองยืน่ค ํารอง
ตอเจาพนกังานประเมินภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไป” โดยขอแตกตาง 
อยูที่การนับระยะเวลาวานับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี (31 มีนาคม 
กรณบีคุคลธรรมดา หรือภายใน 150 วนั นบัแตวนัสดุทายของรอบระยะเวลาบญัช ีกรณีของนติบิคุคล
ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีนัน้จะมรีะยะเวลาไมตรงกัน) กับนับแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไป
(ถูกก ําหนดไวตามกฎหมาย คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป) ซ่ึงในสวนของการบังคับใชมาตรา 63 
กเ็ฉพาะกรณบีคุคลใดถกูหกัภาษไีว ณ ทีจ่ายและน ําสงแลวเปนจ ํานวนเงนิเกนิกวาทีค่วรตองเสยีภาษี
ตามสวนนี้เทานั้น ในสวนของการถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย โดยไมมีหนาที่ตองเสียตองเปนไป      
ตามหลักทั่วไปตามมาตรา 27 ตรี ดังนั้น การจะบังคับตามมาตรา 27 ตรี หรือมาตรา 63 นั้น         
ตองวนิจิฉยักอนวาผูเสียภาษีจะขอคืนภาษีในฐานะถูกหักภาษีไว ณ ที่จายเกินกวาที่ควรตองเสียหรือ
ไมมีหนาที่ตองเสียกันแน และในปจจบุนัทั้งกรณีภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียกับกรณีภาษีอากร
ทีไ่มมหีนาทีต่องเสยีกย็งัขาดความชดัเจนในการวนิจิฉยั และเมือ่วนิจิฉยัไมไดแลว ปญหาทีจ่ะตามมา
ก็คือ ไมสามารถเริ่มนับกํ าหนดเวลาการขอคืนใหตรงกับหลักเกณฑดังกลาวได เนื่องจากกฎหมาย
ไดก ําหนดหลกัเกณฑไวซ้ํ าซอน แตความซํ ้าซอนนัน้กลับมคีวามแตกตางกนั ซ่ึงผูขอคนือาจจะสบัสนวา
ตนตองขอคนืตามหลักเกณฑใด ซ่ึงมีหลายกรณีที่ผูขอคืนภาษีเขาใจผิดในการนับระยะเวลาดังกลาว
ทํ าใหขาดสิทธิในการไดรับเงินภาษีที่เสียเกินไปคืนเนื่องจากไดใชสิทธิในการขอคืนเกินกํ าหนด
เวลาตามกฎหมายเสียแลว1 ผูเขียนจะยกตัวอยางของระยะเวลาที่ไมเทากันระหวางมาตรา 27 ตรี   
กับมาตรา 63 ดังนี้

นาย ก. ยืน่ค ํารองขอคนืภาษกีรณเีกนิกวาทีค่วรตองเสยีตามมาตรา 63 เพราะถูกหกั
ภาษ ีณ ที่จายไวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2549 นาย ก. จะตองยื่นคํ ารองกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2552    
มฉิะนัน้จะเกนิก ําหนดระยะเวลา หรือถาเปนกรณ ีนาย ก. ยืน่ค ํารองขอคนืภาษกีรณไีมมหีนาทีต่องเสยี
ตามมาตรา 27 ตรี เพราะถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2549 นาย ก. จะตองยื่นคํ ารอง
กอนวันที่ 31 มีนาคม 2553 จะเหน็ไดวาระยะเวลาดังกลาวไมเทากันทั้งที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไว    
ในวนัเดียวกัน

                                                       
1 พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา ข เลมเดิม. หนา 57-63.
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เมือ่ระยะเวลาทัง้สองกรณไีมเทากนัแลว ปญหาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั คอื การวนิจิฉยั
ระหวางภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียกับภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียยังสับสนขาดความชัดเจน
กอใหเกดิปญหาในบงัคบัใชมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 อยางซํ ้าซอนกนัเนือ่งจากการขอคนืภาษอีากร
เกนิกวาทีค่วรตองเสีย กับการขอคืนภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสีย มีกํ าหนดเวลาขอคืนแตกตางกัน 
ถึงแมทัง้สองมาตราจะก ําหนดใหขอคนืภายใน 3 ปเชนเดยีวกนั และประมวลรษัฎากรกม็ไิดใหค ํานยิาม
หรือความหมายของคํ าวาภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสีย กับภาษีอากรที่ไมมีหนาที่ตองเสียเอาไว
เพื่อใหผูใชกฎหมายและผูปฏิบัติตามกฎหมายงายตอการเขาใจ จึงทํ าใหในบางครั้งผูขอคืนภาษี    
เขาใจวาตนตองขอคืนภาษีภายในกํ าหนดเวลาตามมาตรา 27 ตรี แตเจาหนาที่หรือศาลอาจวินิจฉัยวา
กรณดีงักลาวตองขอคนืภายในก ําหนดเวลาตามมาตรา 63 หรือควรจะเปนเรือ่งกรณตีามมาตรา 27 ตรี
แตเจาหนาที่หรือศาลอาจวินิจฉัยวากรณีดังกลาวเปนไปตามมาตรา 63 ตวัอยางเชน ตามคํ าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 9911/25392 ซ่ึงวินิจฉัยวาโจทกเปนนิติบุคคลเมื่อปภาษี 2531 มีรอบระยะเวลาบัญชี       
ตัง้แตวนัที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 โจทกถูกหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส 
และนํ าสงกรมสรรพากรแลวแตรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว โจทกประกอบการมีผลขาดทุนสุทธิ 
จึงไมตองเสียภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด จึงทํ าใหในปภาษีดังกลาวโจทกไมมีหนาที่ตองเสียภาษี
ตามกฎหมาย และมสิีทธิไดรับเงนิภาษทีีถู่กหกั ณ ทีจ่ายคนืทัง้หมด แตตองยืน่ค ํารองขอคนืภาษอีากร
ภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไปตามมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร    
เนือ่งจากกรณีของโจทกนี้เปนการหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 3 เตรส ที่ใหนํ าบทบัญญัติวาดวย  
การขอคนืตามมาตรา 63 มาใชบงัคบัโดยอนโุลม ซ่ึงศาลฎกีาไดวนิจิฉยัวาเปนเรือ่งการขอคนืภาษอีากร
ทีก่ฎหมายก ําหนดไวเปนการเฉพาะแลวซ่ึงไมอยูในบงัคบัของมาตรา 27 ตร ีดงันัน้จงึจะน ําบทบญัญตัิ
                                                       

2 ค ําพพิากษาฎกีาที ่ 9911/39 ในรอบระยะเวลาบญัชีต้ังแตวันที ่ 1 มกราคม 2531 ถงึ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2531
โจทกซึง่เปนนติิบคุคลประเภทบรษิทัจ ํากดั ไดคาเชาจากการใหบคุคลอืน่เชาอสังหาริมทรัพยและถูกหักภาษีเงินได
ณ ทีจ่ายในอตัรารอยละ 5 ตามค ําสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ซึง่ออกตามความในประมวลรษัฎากร มาตรา 3 เตรส
แตในรอบระยะเวลาปภาษีดังกลาว โจทกประกอบการมีผลขาดทุนสุทธิเปนผลใหไมมีเงินภาษีที่โจทกตองชํ าระ 
โจทกจงึมสีทิธไิดรบัเงนิภาษทีีถ่กูหกั ณ ทีจ่ายคนื แตโจทกยืน่ค ํารองขอคนืเงนิภาษดีงักลาวตอเจาพนกังานประเมนิ
เมื่อพนกํ าหนดกํ าหนดเวลา 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปที่ถูกหักภาษีเกินไปตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เตรส 
และมาตรา 63 ไดบัญญัติไวจํ าเลยจึงไมตองคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายแกโจทก และกรณีนี้จะนํ าประมวลรัษฎากร 
มาตรา 27 ตรี มาใชบังคับไมได เพราะ มาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกการขอคืนภาษีอากรและภาษี  
ที่ถูกหักไว ณ ที่จายในกรณีทั่วๆ ไป ซึ่งประมวลรัษฎากรมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะ แตการขอคืนภาษี
หัก ณ ที่จายตาม มาตรา 3 เตรส บทบัญญัติในมาตราดังกลาวไดบัญญัติใหนํ ามาตรา 63 มาใชบังคับโดยเฉพาะแลว 
คือ ตองยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษี ภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงปที่ถูกหักภาษีเกินไป จึงจะนํ ามาตรา 27 ตรี    
มาใชบังคับไมได
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วาดวยการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี มาใชบังคับอีกไมได กรณีนี้เมื่อโจทกซ่ึงเขาใจวาตนเองมีสิทธิ
ขอคืนภาษีภายในกํ าหนดเวลาตามมาตรา 27 ตรี แตศาลไดวินิจฉัยใหโจทกตองขอคืนภายใน
กํ าหนดเวลามาตรา 63 ดังนั้นโจทกจึงขาดสิทธิในการขอคืนภาษี และตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่
9912/25393 กไ็ดวนิจิฉยัไวในทํ านองเดียวกัน โดยจะเห็นไดวา ทัง้มาตรา 27 ตรี และมาตรา 63     
ไดก ําหนดเร่ืองของการขอคนืภาษอีากรอนัเกดิจากการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายเกนิกวาทีค่วรตองเสยีไวแลว
โดยก ําหนดใหผูมสิีทธใินการขอคนืตองยืน่ค ํารองในการขอคนืภายในก ําหนดเวลา 3 ป ซ่ึงทัง้สองมาตรา
ไดกํ าหนดหลักเกณฑไวซ้ํ าซอน และกอใหเกิดความเขาใจผิดในการใชสิทธิขอคืนภาษี เนื่องจาก  
ไดก ําหนดหลักเกณฑการเริ่มตนของระยะเวลาตางกัน จงึท ําใหกํ าหนดระยะเวลาสิ้นสุดตางกันดวย 
ปญหาจึงอยูที่วาผูขอคืนภาษีอากรเกินกวาที่ควรตองเสียจะขอคืนเมื่อใด ซ่ึงมีอยูสองมาตราระหวาง  
มาตรา 27 ตรี กับมาตรา 63 และแมวาผูขอคืนจะใชสิทธิขอคืนตามมาตรา 27 ตรี แตศาลอาจวินิจฉัย
วาเปนการยืน่เกนิก ําหนดระยะเวลาการขอคนืแลวดงัค ําพพิากษาศาลฎกีาทีก่ลาวมาขางตน หรือเปนกรณี
การขอคนืภาษีอากรกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสีย กรมสรรพากรก็เคยวินิจฉัย
ตอบขอหารือวาใหขอคืนตามมาตรา 27 ตร ี ทัง้ทีก่รณีถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสีย
จะตองใชมาตรา  63  มาบังคับ4

                                                       
3 ค ําพพิากษาฎกีาที ่9912/2539 โจทกมรีายไดจากการประกอบกจิการใหเชาอสงัหารมิทรพัย ซึ่งเปนเงนิได

ที่จะตองหักภาษีไว ณ ที่จายที่ผูจายเงินจะตองปฏิบัติ ตามคํ าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ซึ่งเปนกรณีที่โจทก
ถกูหกัภาษไีว ณ ทีจ่าย ตามค ําสัง่ของอธบิดกีรมสรรพากร ตามมาตรา 3 เตรส ใหน ํามาตรา 63 มาใชบงัคบัโดยอนโุลม
และมาตรา 3 เตรส อยูในลักษณะ 1 วาดวยขอความเบื้องตน ซึ่งนํ าไปใชไดทั้งแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล    
ดงันัน้ ผูถกูหกัภาษไีว ณ ทีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรสนี ้แมจะเปนนติิบคุคลเชนกรณ ีโจทกกต็องน ํามาตรา 63 ดงักลาว
มาใชบงัคบัโดยอนโุลม โดยไมจ ําเปนตองไปพจิารณาถงึหลกัเกณฑวิธกีารและเงือ่นไขในการเกบ็ภาษวีาจะแตกตางกนั
หรือไม ตามมาตรา 63 แมจะเปนบทบัญญัติถึงสิทธิบุคคลธรรมดาที่ถูกหักภาษีไว ณ ที่จายเกินกวาที่ควรเสียก็ตาม 
เมื่อมาตรา  3 เตรส ใหนํ ามาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ผูถูกหักภาษีไว ณ ที่จายเปนนิติบุคคลเชนโจทก โจทก 
กจ็ะตองยืน่ค ํารองขอคนืเงนิภาษจี ํานวนทีเ่กนินัน้ภายใน 3 ป นบัแตวันสดุทายแหงปซึง่ถกูหกัภาษเีกนิไปเชนเดยีวกบั
บคุคลธรรมดา ซึ่งถอืไดวา กฎหมายบญัญติัเรือ่งระยะเวลาขอคนืภาษใีนกรณนีีไ้วเปนอยางอืน่แลว ตองใชระยะเวลา
ตามมาตรา 63 แหง ป.รัษฎากรนี้มิใชระยะเวลาทั่วไป 10 ป ตาม ป.พ.พ. แมในป 2534 จะมี พ.ร.ก. แกไขเพิ่มเติม 
ป.รัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติมาตรา 27 ตรี เพิ่มขึ้นก็ตาม แตก็หามีบทบัญญัติยกเลิกการนํ า 
มาตรา 63 มาใชบังคับโดยอนุโลมที่บัญญัติไวในมาตรา 3 เตรสไม ดังนั้น กรณีของโจทกที่ถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย
ตามคํ าสั่งของอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา 3 เตรส  จึงมีบทบัญญัติเรื่องการขอคืนภาษีอากรไวเปนอยางอื่นแลว 
ตามมาตรา 63 เขาขอยกเวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 27 ตรี จึงไมอาจนํ าระยะเวลา 3 ป นับแตวันสุดทาย        
แหงกํ าหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนดไวตามมาตรา 27 ตรี ไปใชได

4 หนังสือตอบขอหารือกรมสรราพากรที่ กค.0706/4679 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549.
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ดังนั้นการใชกฎหมายของผู ขอคืนภาษี หรือการใชกฎหมายของเจาหนาที่     
กรมสรรพากร หรือการตคีวามกฎหมายของศาลภาษอีากรในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการขอคนืตามมาตรา 27 ตรี
กับตามมาตรา 63 พบวายงัไมเปนไปในทิศทางเดียวกันและไมชัดเจนกอใหเกิดความไมเปนธรรม
ตอผูเสียภาษี ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาการขอคืนภาษีอากร  
เรือ่งเดยีวกันแตมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายตามมา ซ่ึงถือวา
เปนการขดัตอหลักการภาษอีากรทีด่ ีคอื ขดักบัหลักความแนนอน (Certainly) ทีจ่ะตองมคีวามแนนอน
ชัดเจนในสิทธิ และหนาที่ของผูเสียภาษีอากรและไมยากตอการทํ าความเขาใจ ซ่ึงในเรื่องนี้ผูเขียน
เห็นวา การกํ าหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีตามประมวลรัษฎากรยังขาดความชัดเจนแนนอน  
ถาหากมีการกํ าหนดระยะเวลาการขอคืน ทั้งกรณีเกินกวาที่ควรตองเสีย หรือไมมีหนาที่ตองเสีย  
โดยใหมีกํ าหนดระยะเวลาเริ่มตน คือ 3 ป ที่เทากันแนนอนแลว กจ็ะไมเกิดปญหาดังเชนในปจจุบัน

4.1.2 ปญหาของระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากร
ก ําหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรกฎหมายไดบญัญตัเิอาไวโดยเฉพาะแลว

ทั้งกรณีของการขอคืนทีเ่กดิจากการเสียภาษีเกินกวาควรตองเสีย และกรณีที่ไมมีหนาที่ตองเสีย ซ่ึงมี
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการขอคืนตามมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้
ก ําหนดใหเหตุแหงการขอคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติดังกลาวมี 2 กรณดีวยกัน คือ การขอคืนภาษี   
ทีถู่กหกั ณ ที่จาย และนํ าสงแลวเปนจํ านวนเกินกวาที่ควรตองเสีย กรณีหนึ่ง และ การขอคืนภาษี
กรณีผูเสียภาษีชํ าระภาษีไวหรือถูกหักภาษี ณ ที่จายโดยที่ตนไมมีหนาที่ตองเสียอีกกรณีหนึ่ง         
ซ่ึงทัง้สองกรณดีงักลาวนีไ้ดก ําหนดหลกัเกณฑของระยะเวลาไวเหล่ือมล้ํ าและซํ ้าซอนกนัตามทีผู่เขยีน
ไดวเิคราะหไวแลว แตในสวนของระยะเวลาการขอคืนภาษี 3 ปนี้ จะเหมาะสมตอผูเสียภาษีทุกกรณี
แลวหรือไม จากการศึกษาพบวา ระยะเวลา 3 ปดังกลาว ยงัไมเปนธรรมตอผูเสียภาษีในกรณีอ่ืนๆ
ซ่ึงจะไดกลาวตอไป โดยระยะเวลาที่วานี้กฎหมายไดกํ าหนดระยะเวลาใหผูเสียภาษีตองยื่นคํ ารอง
ขอคืนภาษีอากรภายในระยะเวลา 3 ป นบัแตวนัสุดทายแหงกํ าหนดระยะเวลายื่นรายการเสียภาษี
ตามที่กฎหมายกํ าหนด หรือนบัแตวนัสดุทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไปแลวแตกรณีโดยมีขอยกเวน
อยู 2 ประการเทานั้น ทีส่ามารถขอคืนไดแมจะเกินก ําหนดระยะเวลา 3 ปก็ตาม คือ

1) ในกรณีที่ผูมีสิทธิในการขอคืนไดยื่นรายการเมื่อพนเวลาที่กฎหมายกํ าหนด 
หรือไดยื่นรายการภายในเวลาทีรั่ฐมนตรหีรืออธิบดขียายหรอืเล่ือนออกไปใหผูมสิีทธขิอคนืยืน่ค ํารอง
ขอคนืภายในสามปนบัแตวนัทีไ่ดยืน่รายการ ซ่ึงถือวากรณนีี้เปนการทีม่ไิดเปนการขอคนืตามเวลาปกติ
แตเปนการขอคืนเพราะเหตุที่กํ าหนดเวลาในการยืน่รายการไดถูกขยายหรือเล่ือนออกไปจากกํ าหนด
เวลาปกติ
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2) ในกรณทีีผู่มสิีทธิขอคนืไดอุทธรณการประเมนิภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร
หรือเปนคดีความในศาล กฎหมายใหผูมสิีทธิขอคนืยืน่ค ํารองขอคนืภายในเวลาสามปนบัแตวนัทีไ่ดรับ
แจงผลค ําวนิจิฉยัอุทธรณการประเมนิเปนหนงัสอื หรือนบัแตวนัทีศ่าลมคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดแลวแตกรณี
เพราะเปนไปไดวา การอทุธรณการประเมินภาษีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือการเปนคดี
ในศาลภาษอีากรนัน้ อาจใชเวลานานเกนิกวา 3 ปได ท ําใหผูมสิีทธขิอคนื ไมสามารถยืน่ค ํารองขอคนื
ใหทนัไดภายในก ําหนดเวลา 3 ปตามก ําหนดเวลาทัว่ไป กฎหมายจงึก ําหนดใหผูมสิีทธขิอคนืภาษอีากร
สามารถขอคืนภายหลังที่เกินกวากํ าหนดเวลาตามปกติไดซ่ึงถือวาเปนกรณีเขาขอยกเวนในการให
ขอคืนเกินกํ าหนดเวลา 3 ปได แตทัง้นี้ตองภายในระยะเวลา 3 ป นบัแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัย
อุทธรณการประเมนิเปนหนงัสือ หรือนบัแตวนัทีม่คี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด ซ่ึงระยะเวลาในการขอคนื 3 ป
ทั้งสองกรณีนี้นั้นจะยังไมเร่ิมนับจนกวาจะมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือในกรณีที่มี
การอุทธรณการประเมินภาษีอากร และผูนั้นไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแลว หรือในกรณีที่มี
การฟองเพิกถอนการประเมินภาษีอากรตอศาลระยะเวลา 3 ป ก็จะไมเร่ิมนับจนกวาศาลจะไดมี     
ค ําพพิากษาแลว ซ่ึงจะเหน็ไดวา จากทัง้ 2 กรณนีี ้แสดงใหเหน็วาผูเสยีภาษยีงัไมเหน็ดวยกบัการประเมนิ
หรือการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายเอาไว ซ่ึงจะเหน็ไดวากฎหมายบญัญตัใิหมเีพยีง 2 กรณ ีตามมาตรา 27 ตรี
(1) และ (2) เทานั้นที่จะสามารถขยายระยะเวลาการขอคืนออกไปอีกไดเพื่อความยุติธรรม

แตยังพบปญหาอีกหลายกรณีที่ผูเสียภาษีไมสามารถขอคืนภาษีอากรไดทัน
ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก ําหนดเอาไว โดยเฉพาะอยางยิง่กรณเีมือ่ผูมเีงนิไดพงึประเมนิมเีงนิได
ตามที่กฎหมายกํ าหนดแลว หากตอมาเกิดปญหากรณพีพิาทกันในเรื่องเงินไดของผูเสียภาษี และมี
ขอยตุวิาผูเสียภาษไีมถือวาเปนผูทีม่เีงนิไดพงึประเมนิ ท ําใหการช ําระภาษหีรือการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่าย
กลายเปนการเสยีภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยีซ่ึงสามารถขอคนืภาษไีด แตถาในระหวางการพพิาทกนันัน้
การพพิาทกนัใชระยะเวลาไปเกนิกวาก ําหนดระยะเวลาการขอคนืภาษอีากรตามกฎหมายแลว ผูเสยีภาษี
ก็ไมอาจขอคืนภาษีไดเนื่องจากผูขอคืนภาษีอากรไดยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรเกนิก ําหนดระยะเวลา
ตามทีก่ฎหมายกํ าหนดเอาไวแลว5

                                                       
5 ตัวอยาง เชน
  1) ผูเสยีภาษไีดรบัมรดกทางพนิยักรรมเปนทีด่นิ จงึไดน ําทีด่นิอนัเปนทรพัยมรดกออกขาย การขายทีด่นิ

ดงักลาว ถอืเปนเงนิไดของผูรบัมรดกประมวลรษัฎากรจงึก ําหนดใหตองหกัภาษ ีณ ทีจ่าย โดยก ําหนดใหส ํานกังานทีด่นิ
มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายไว ถาตอมาทายาทอื่นไดฟองตอศาลวา พินัยกรรมที่ผูเสียภาษีไดรับเปนโมฆะ และศาล
ไดตัดสนิใหทายาทผูฟองชนะคดแีละใหคนืทรพัยอนัเปนมรดก หากไมสามารถคนืไดใหใชราคาแกทายาททีแ่ทจรงิ
ทํ าใหผูเสียภาษีถูกหักภาษี ณ ที่จายไว โดยที่ไมมีหนาที่ตองเสีย ดังนั้นผูเสียภาษีตองขอคืนภาษีที่ถูกหักไวนั้น   
ภายใน 3 ป นับแตสุดทายของปที่ถูกหักภาษีเกินไป แตเนื่องจากไมสามารถขอคืนได เพราะไดเกินกํ าหนดเวลา    
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ที่กฎหมายกํ าหนดแลว  โดยสาเหตุอาจมาจากในการตอสูคดีในศาลอาจใชระยะเวลานานเกินกวา 3 ป มีผลทํ าให 
ผูเสียภาษีตองเสียสิทธิในการขอคืนภาษีอากร และกรณีดังกลาวนี้กรมสรรพากรไดเคยมีคํ าวินิจฉัยใหผูขอคืน   
ขาดสิทธิในการขอคืนภาษีเนื่องจากขอคืนเกินกํ าหนดระยะเวลา 3 ป

  จะเห็นไดวาจากขอเท็จจริงดังกลาว ผูเสียภาษีไมมีเจตนาที่จะขอคืนภาษีอากรเกินระยะเวลาที่กฎหมาย
กํ าหนด  แตขอเท็จจริงนั้นทํ าใหการขอคืนภาษีตองเกินกํ าหนดเวลาการขอคืน เนื่องจากบทบัญญัติ มาตรา 27 ตรี 
แหงประมวลรัษฎากร ไดกํ าหนดระยะเวลาการขอคืนกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จาย โดยไมมีหนาที่ตองเสียใหผูมีสิทธิ
ขอคืนยื่นคํ ารองขอคืนภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ทํ าใหผูเสียภาษี 
เพิ่งจะทราบวา ตนเปนผูมสีทิธขิอคนืตามกฎหมายในเหตทุีต่นไมมหีนาทีต่องเสยีภายหลงัเมือ่ศาลไดมคี ําพิพากษาวา
ผูเสยีภาษไีมมสีทิธใินทรพัยมรดกแลว และสทิธใินการขอคนืของผูเสยีภาษจีะเกดิไดกต็อเมือ่ศาลไดมคี ําพพิากษาแลว
เทานั้น และในระหวางเปนคดีความกันในศาลนั้นผูเสียภาษีไมสามารถยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรตอเจาหนาที่ได
เนื่องจากยังไมเกิดสิทธิตามกฎหมายในการขอคืนเพราะในระหวางนั้นกฎหมายสันนิษฐานวาผูเสียภาษียังคงมี
หนาที่ตองเสียภาษีอยูประกอบวาในระยะเวลาการขอคืนศาลยังไมมีคํ าพิพากษาของศาล แสดงวาผูเสียภาษีไมตอง
เสียภาษีจึงยังไมมีสิทธิยื่นคํ ารองขอคืนภาษี

 2) ผูเสียภาษีไดรับรางวัลจากการจับสลากบานพรอมที่ดินที่บริษัทขายบานและที่ดินประกอบกิจการ  
ในราคา 1 ลานบาท บรษิทัจงึหกัภาษเีงินได ณ ทีจ่ายตามกฎหมายรอยละหา ตอมาบรษิทัประสบปญหาทางเศรษฐกจิ
ไมสามารถสงมอบบานและที่ดินใหกับผูเสียภาษีได ผูเสียภาษีจึงติดตามทวงถามใหชํ าระหนี้มาโดยตลอด ตอมา
บริษัทจึงขอประนีประนอมยอมความเพราะประสบกับปญหาทางการเงินโดยยินยอมชํ าระเปนเงินให 2 แสนบาท  
จงึถอืวาผูเสยีภาษถีกูหกัภาษ ีณ ทีจ่าย โดยไมมหีนาทีต่องเสยี เพราะถอืวาผูเสยีภาษไีมไดรบัเงนิไดจากการจบัรางวลั
แตตองมาถูกหักภาษี ณ ที่จาย และสงผลทํ าใหตองขอคืนภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลา
ยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษตีามทีก่ฎหมายก ําหนดเอาไว สวนการตกลงประนปีระนอมยอมความกนัโดยชดใชกนั
ในจ ํานวนเงนิ 2 แสนบาทนัน้ กฎหมายก ําหนดใหตองถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไวเชนเดยีวกนั ซึง่ในระหวางการด ําเนนิการ
ทวงถามใหบรษิทัสงมอบบานและทีด่นินัน้ ถาหากใชเวลาเกนิกวา 3 ปแลว อาจมผีลท ําใหผูเสยีภาษีเปนอนัขาดสทิธิ
ในการขอคืนภาษีอากรได

 จะเหน็ไดวา จากขอเทจ็จรงิดงักลาวขางตนกเ็ปนอกีสาเหตหุนึง่ทีผู่เสยีภาษไีมมเีจตนาทีจ่ะขอคนืภาษอีากร
เกินระยะเวลา 3 ป ตามที่กฎหมายกํ าหนด แตขอเท็จจริงที่ยกมานั้นทํ าใหการขอคืนภาษีตองขอคืนเกินกํ าหนดเวลา
การขอคนืเนือ่งจากเพราะผูเสยีภาษีไดติดตามและทวงถามใหทางบรษิทัสงมอบบานพรอมทีด่นิมาโดยตลอด แตตอมา
พบวาบริษัทไมสามารถสงมอบรางวลับานพรอมทีด่นิตามทีต่นไดสญัญาเอาไวได จงึตองท ําสญัญาประนปีระนอม
ยอมความและยอมรบัการชดใชเงินในจ ํานวนทีน่อยลง ตอมาจงึทราบวาตนเปนผูทีม่สีทิธิในการขอคนืตามกฎหมาย 
ในมลูเหตุทีต่นไมมหีนาทีต่องเสยี โดยทีใ่นทัง้สองกรณดีงักลาวขางตนนัน้ ผูทีถ่กูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายนัน้จะไมสามารถ
ขอคืนภาษีอากรไดตามมาตรา 27 ตรี แหงประมวลรัษฎากร ดวยเหตุผลที่วา กํ าหนดระยะเวลาในการขอคืน 
กฎหมายไดกํ าหนดไวชัดเจนแลววาตองขอคืนภายในสามป แตเมื่อปรากฏวาผูขอคืนไดยื่นคํ ารองเกินกํ าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดเอาไว จึงมิอาจขอคืนไดตามกฎหมาย
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นอกจากนี้แลวยงัอาจพบปญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกดิขึ้นไดอีก เชน ฝายบริหาร
ออกพระราชกํ าหนดหรือออกพระราชกฤษฎีกาเรียกเก็บภาษี ตอมามีผูเสียภาษีไดฟองคดีตอศาล   
ไมวาจะเปนศาลรฐัธรรมนญูหรือศาลปกครองวา พระราชก ําหนดหรอืพระราชกฤษฎกีาขดัตอกฎหมาย
และศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเพิกถอนพระราชกํ าหนดหรือพระราชกฤษฎีกาดังกลาว    
ผูทีไ่ดเสียภาษีไปกอนแลวหากเกินกํ าหนดระยะเวลา 3 ป จะมีสิทธิขอคืนภาษีที่ตนชํ าระไวโดยไมมี
หนาทีต่องเสยีไดหรือไมอยางไร ในเรือ่งนีห้ากตคีวามวาผูเสียภาษชํี าระภาษไีวโดยไมมหีนาทีต่องเสยี
กจ็ะขอคนืภาษไีมไดเนือ่งจากอาจเกนิก ําหนดระยะเวลา แตผูเขยีนเหน็วานาจะเปนเรือ่งของความชอบ
ดวยกฎหมายของพระราชก ําหนดหรอืพระราชกฤษฎกีา เพราะไมนาจะเปนเรือ่งระยะเวลาการขอคนื
แตเปนเรื่องของคํ าพิพากษาที่อาจจะใหมีผลยอนหลังหรือไมก็ได ซ่ึงหากไดมีการจัดเก็บภาษีไป 
โดยฝาฝนตอกฎหมายแลว กย็อมสงผลใหพระราชก ําหนดหรอืพระราชกฤษฎกีานัน้ ไมชอบดวยกฎหมาย
มาแตตน การจัดเก็บภาษีที่ไดดํ าเนินการไปนั้นก็นาจะไมชอบดวยกฎหมายมาแตตนเชนกัน ดังนั้น 
ระยะเวลาในการขอคืน 3 ป ไมนาจะนํ ามาใชกับกรณีนี้ แตนาจะเปนเรื่องของลาภมิควรไดภายหลัง
ทีพ่ระราชก ําหนดหรอืพระราชกฤษฎกีาถูกเพกิถอนแลว ทัง้นีห้ากวาเปนกรณทีีศ่าลปกครองไดช้ีขาด
ตดัสินคดนีี้แลวคํ าพิพากษาของศาลอาจจะใหมีผลยอนหลังหรือไมก็ได
 

4.1.3 การขยายกํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากร
กํ าหนดระยะเวลาการขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ผูขอคืนภาษีอากร

สามารถที่จะขออนุมัติใหขยายกํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรออกไปไดหรือไมนัน้ ตองพิจารณา
จากบทบญัญตัวิาดวยเรือ่งการขยายก ําหนดเวลาซึง่ไดก ําหนดไวในมาตรา 3 อัฏฐ แหงประมวลรษัฎากร
ทีไ่ดก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการใหบคุคลผูมอํี านาจสามารถทีจ่ะขยายก ําหนดเวลาในกรณตีางๆ ไว  
โดยใหอํ านาจกบัอธิบดีและรัฐมนตรีดังนี้

“กํ าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการตางๆ ก็ดี กํ าหนดเวลา
การอทุธรณกด็ ีหรือก ําหนดเวลาการเสยีภาษอีากรตามทีก่ ําหนดไวในประมวลรษัฎากรนีก้ด็ ีถาผูมหีนาที่
ตองปฏิบตัติามก ําหนดเวลาดงักลาวมไิดอยูในประเทศไทย หรือมเีหตจุ ําเปนจนไมสามารถจะปฏบิตัิ
ตามกํ าหนดเวลาได เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะใหขยายหรือใหเล่ือนกํ าหนดเวลา 
ออกไปอีกตามความจํ าเปนแกกรณีก็ได

ก ําหนดเวลาตางๆ ทีก่ ําหนดไวในประมวลรษัฎากรนี ้เมือ่รัฐมนตรเีหน็เปนการสมควร
จะขยายหรอืเล่ือนกํ าหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจํ าเปนแกกรณีก็ได”
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เปนที่นาสังเกตวาอํ านาจในการขยายกํ าหนดเวลาของอธิบดีกรมสรรพากรกรณี
มเีหตจุ ําเปนตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึง่ แหงประมวลรษัฎากรดงักลาวใหอํ านาจอธบิดขียายก ําหนดเวลา
ตามประมวลรัษฎากรได เฉพาะเรื่องกํ าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการตางๆ 
กํ าหนดเวลาการอุทธรณ หรือกํ าหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กํ าหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้
เทานั้น แตมิไดบัญญัติถึงอํ านาจในเรือ่งก ําหนดเวลาการขอคืนภาษีแตอยางใด อธิบดีจึงไมมีอํ านาจ
ในการที่จะขยายกํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรไดเนื่องจากกํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากร    
ตามประมวลรษัฎากรมไิดบญัญตัไิวในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึง่ ซ่ึงกรณนีี้กรมสรรพากรไดเคยวนิจิฉยั
เอาไวมาโดยตลอด6 ซ่ึงจะตางกบักรณกีารขอขยายก ําหนดเวลาการขอคนืภาษอีากรตามมาตรา 19 ทวิ
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่ไดบญัญตัไิวชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการขอขยายกํ าหนดเวลา
การขอคืนอากรที่ใหอธิบดีกรมศุลกากรมีอํ านาจขยายกํ าหนดเวลาการขอคืนอากรออกไปอีกได  
ตามที่เห็นสมควร7

ดังนั้น หากผูเสยีภาษทีี่ตองการขอคืนภาษีไมยื่นคํ ารองขอคืนภายในกํ าหนดเวลา 
3 ป นบัแตวนัสดุทายแหงก ําหนดเวลายืน่รายการเสยีภาษตีามทีก่ฎหมายก ําหนดหรอืนบัแตวนัสดุทาย
แหงปซ่ึงถูกหกัภาษเีกนิไป ผูนัน้กไ็มอาจยืน่ค ํารองขอใหอธิบดขียายก ําหนดเวลาในการขอคนืภาษอีากร
ออกไปไดอีก

สํ าหรับอํ านาจการขยายกํ าหนดเวลาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั้น 
ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง ไดบัญญัติใหมีอํ านาจขยายกํ าหนดเวลาตางๆ ทีก่ ําหนดไวในประมวล
รัษฎากรไดทั้งสิ้น ซ่ึงหมายความรวมถึงกํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรดวย โดยมีหลักเกณฑวา
เมื่อรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเล่ือนกํ าหนดเวลานั้นออกไปไดอีกตามความจํ าเปน 
แกกรณี โดยในทางปฏิบัติรัฐมนตรีจะออกเปนประกาศกระทรวงเพื่อใหมีการขยายกํ าหนดเวลา 
เปนเฉพาะเรื่องๆ ไป8 หรืออาจเปนการขยายกํ าหนดเวลายื่นคํ ารองขอขยายไดในบางกรณีที่ขยาย
เปนการเฉพาะรายซึ่งไมมีบรรทัดฐานในการรับคํ ารองไวพิจารณา และผูเขียนเห็นวาในกรณี      
ของการขอคืนไมทันกํ าหนดเวลาดังที่กลาวไวแลวนั้น กฎหมายจะตองไมสรางภาระหรือข้ันตอน   
ที่ทํ าใหเปนเหตุตองมีการยื่นคํ ารองขอขยายดวย เนือ่งจากผูเสียภาษีจะไมสามารถขอคืนภาษีไดทัน
ภายใน 3 ป โดยไมใชความผดิของผูเสียภาษเีอง และผูขอคนืภาษคีวรไดรับการพจิารณาการขอคนืภาษี
                                                       

6 หนงัสอืตอบขอหารอืกรมสรรพากรที ่กค. 0811/ก.986 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2545, หนงัสอืตอบขอหารอื
กรมสรรพากรที ่กค 0811(กม.)/838 ลงวันที ่28 เมษายน 2541, หนงัสอืตอบขอหารอืกรมสรรพากรที ่กค. 0811/17149
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2541 และหนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/พ./519 ลงวันที่ 17 มกราคม 2546.

7 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469, มาตรา 19 ทวิ.
8 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค. 0811/3281 ลงวันที่ 2 เมษายน 2544.
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จากเจาหนาที่ไดโดยไมตองมกีารขอขยายก ําหนดเวลากอนเชนเดยีวกบักรณขีอยกเวนตามมาตรา 27 ตรี
(1) (2) แหงประมวลรัษฎากร

สรุปไดวา กํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรไดกํ าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขไว
โดยชัดเจนแลว และผูขอคนืภาษอีากรไมสามารถขอขยายก ําหนดเวลาดงักลาวตออธิบดใีหขยายเวลา
ออกไปอกีได เวนแตรัฐมนตรจีะอนมุตัใิหขยายก ําหนดเวลาการขอคนืภาษอีากรโดยออกเปนประกาศ
กระทรวง หรือใหขยายเปนการเฉพาะราย ซ่ึงจะไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน และจะกอใหเกิด
ปญหาที่กระทบสิทธิที่สํ าคัญในการฟองรองคดีตอศาลภาษีอากรของผูมีสิทธิในการขอคืนภาษี    
ตอไปวา ผูขอคืนภาษีอากรจะไมสามารถนํ าคดีการขอคืนภาษีของตนขึ้นสูศาลใหรับการพิจารณาได  
เนื่องจากมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการขอคืนตามมาตรา 9 ประกอบกับ
มาตรา 7 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ที่วา 
การที่จะนํ าคดีขึ้นสูศาลในกรณีการขอคืนภาษีตองผานกระบวนการการพิจารณาจากเจาหนาที่    
ฝายกรมสรรพากรกอน กลาวคือ ตองมีการยื่นคํ ารองขอคืนภาษีภายในก ําหนดเวลา 3 ปกอน ดังนั้น  
การก ําหนดหลกัเกณฑและระยะเวลาการขอคนืภาษอีากรดงักลาวจงึขดัตอหลักการจดัเกบ็ภาษอีากรทีด่ี
คอื หลักความเปนธรรม (Equity) ดงันีห้ากกฎหมายก ําหนดใหอธิบดมีอํี านาจในการพจิารณาการขยาย
ก ําหนดเวลาในการขอคืนภาษีอากรแลว กจ็ะเกดิประโยชนกับผูเสียภาษีอากรในแงที่วา หากผูมีสิทธิ
ในการขอคืนไมเห็นดวยกับคํ าส่ังของอธิบดีในการขอคืนแลวก็ยังสามารถอุทธรณคํ าสั่งของอธิบดี
ตอรัฐมนตรไีดเนือ่งจากค ําสัง่ของอธบิดยีงัไมเปนทีสุ่ดตามพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 แตถาหากเปนค ําสัง่ของรฐัมนตรแีลว กเ็ปนทีสุ่ดแตเพยีงนัน้ตองฟองตอศาลเพยีงอยางเดยีว
ทัง้นีใ้นการขยายก ําหนดเวลาการขอคนืภาษอีากรใหหรือไมนัน้ถือวาเปนค ําสัง่ทางปกครองที่กระทบ
สิทธิของผูยื่นคํ ารองขอคืน หากใหฝายปกครองดวยกันควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคํ าส่ัง
เสียกอนแลวกจ็ะเปนการใหฝายปกครองไดทบทวนอกีครัง้โดยไมตองใหองคกรตลุาการมาตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายในภายหลังอีกเนื่องจากในบางกรณีองคกรตุลาการจะไมเขาไปตรวจสอบ
ดุลพินิจของฝายปกครองซึ่งอาจจะถือวาเปนการที่เขาไปกาวลวงได ดังนั้นการใหฝายปกครอง
ตรวจสอบดวยกันเองจะมีประโยชนมากกวาในดานตางๆ เชน ความประหยัด ความรวดเร็ว และ
ความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจ อีกทั้งยังเปนการสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการอุทธรณอีกดวย
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4.2  ความไมชดัเจนทีเ่ก่ียวกับระบบขัน้ตอนการโตแยงหรอือุทธรณคดัคานและกระบวนการพจิารณา
การขอคืนภาษีอากร

ภายหลังทีผู่ขอคนืภาษอีากรไดยืน่ค ําขอคนืภาษตีอเจาหนาที่ของสรรพากรแลว หากไมเหน็ดวย
กบัค ําวนิจิฉยัดงักลาว ประมวลรษัฎากรกม็ไิดบญัญตักิารโตแยงการขอคนืภาษอีากรเอาไวเปนการเฉพาะ
เหมอืนเชนการอุทธรณการประเมินภาษี แตเมือ่ไดพจิารณากฎหมายที่เกี่ยวของในปจจุบันที่เกี่ยวกับ
การโตแยงคัดคานการขอคืนภาษีอากรแลว ผูขอคืนภาษีสามารถใชสิทธิโตแยงตอองคกรที่มีอํ านาจ
พิจารณาอุทธรณไดหลายองคกร โดยในปจจุบันมีกระบวนการใหสิทธิกับผูขอคืนหลายชองทาง  
ไมวาจะเปนการโตแยงหรืออุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร หรือ
ตอศาลภาษอีากรหรอือาจเปนศาลปกครอง แตทัง้นีก้็ขึน้อยูกบัขอเทจ็จรงิวาอยูในอ ํานาจขององคกรใด
และการพจิารณาขอโตแยงดังกลาวมิใชจะขึ้นอยูกับอํ านาจพิจารณาของทุกองคกรเสมอไปไม ซ่ึงใน
เร่ืองนี ้ ผูขอคนือาจสบัสนเกีย่วกบักระบวนการในการโตแยงการขอคนืภาษอีากรไดจากการทีก่ฎหมาย
มไิดบญัญตัเิอาไวใหชัดแจง และหากผูขอคนืไดโตแยงผิดองคกรกอ็าจไดรับความเสยีหายจนไมสามารถ
ขอคนืภาษกีเ็ปนได สํ าหรับปญหาในการโตแยงคดัคานค ําส่ังของเจาพนกังานในการขอคนืภาษอีากร
มีดังตอไปนี้

4.2.1 ปญหาการอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร
กอนที่ผูขอคืนภาษีอากรจะนํ าคดีมาสูศาลภาษีอากรไดนั้น จะตองปรากฏวาผูนั้น

ไดดํ าเนินการยื่นคํ ารองขอตอเจาพนักงานเสียกอนจึงจะมีสิทธินํ าคดีมาฟองรองตอศาลไดในเรื่องนี้
ปรากฏตามคํ าพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6676/2541 ซ่ึงโดยที่จริงแลว การขอคืนภาษีอากรนั้นมิใช  
การโตแยงการประเมินภาษีอากรแตเปนกระบวนการภายหลังการเสียภาษีอากร ดังนั้นเมื่อมิใช   
การโตแยงการประเมนิภาษอีากรแลว ผูขอคนืภาษจีงึมอิาจใชสิทธอุิทธรณตอคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณไดตามมาตรา 30 แหงประมวลรัษฎากรซึง่มหีลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
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ขัน้ตอนการขอคนืภาษอีากรตามกฎหมายผูขอคนืตองขอคนืภาษตีอเจาหนาทีก่อน
โดยจะนํ าคดีมาฟองศาลเพื่อขอคืนภาษีในทันทีมิไดตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6676/25419 และ      
ที ่ 4276/254310 เมือ่มกีารขอคนืจากเจาหนาทีแ่ลวหากผูขอคนืไมเหน็ดวยกบัการพจิารณาของเจาหนาที่
ซ่ึงอาจเปนเพราะเจาหนาที่ส่ังคืนใหนอยกวาที่ขอหรือส่ังไมคืนภาษีเลย ผูขอคืนตองนํ าคดีมาฟอง
ตอศาลภาษีอากรโดยจะอุทธรณคัดคานคํ าสั่งคืนภาษีของเจาหนาที่ตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา  30  แหงประมวลรัษฎากรเลยมิได เนือ่งจากหนังสือแจงคืนภาษีมิใชหนังสือ 
แจงการประเมิน11 แตก็มีบางกรณีที่ผูขอคืนภาษีสามารถอุทธรณการขอคืนภาษีตอคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณไดซ่ึงมีดังตอไปนี้

1) กรณีการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มผูขอคืนสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณได12 ซ่ึงผูเขียนเห็นวาการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มก็เปนการขอคืนภาษีประเภทหนึ่ง
ตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะเหน็ไดวาไมเปนไปในแนวทางเดียวกันเพราะถาเปนภาษีมลูคาเพิ่มแลว
จะมกีารก ําหนดใหผูขอคนืสามารถอทุธรณการขอคนืภาษอีากรตอคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณได
ในขณะที่การขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือเงินไดนิติบุคคลนั้น กฎหมายมิไดกํ าหนดใหมี
การอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด ผูขอคืนภาษีตองอุทธรณโดยฟองคดี    
ตอศาลภาษีอากรตามมาตรา 7 (3) ประกอบกับมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร 

                                                       
9 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6676/41 โจทกยื่นคํ ารองขอคืนเงินภาษีอากรจากจํ าเลยตามแบบ ค.10 ที่จํ าเลย

กํ าหนดไว แตตอมาจํ าเลยพบวาโจทกไดรับคาภาษีอากร เกินไปจํ านวน 5,497,022.41 บาท จึงไดมีหนังสือแจงให
สงคืนภาษีอากรผิดพลาดดังกลาว แมหนังสือแจงใหสงคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดจะไมใช หนังสือแจงการประเมิน
ก็ตาม แตกรณีดังกลาวเปนเรื่องพิพาทเกี่ยวกับ การขอคืนคาภาษีอากรตามที่บัญญัติไวในมาตรา 7 (3) แหง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งไมปรากฏวา โจทกไดยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากร
ตามแบบ ค.10 ใหผิดไปตามแบบที่จํ าเลยกํ าหนด โดยจํ าเลยไดทํ าการพิจารณาคํ ารองของโจทกดังกลาวจนมี
หนังสือแจงใหโจทกสงเงินภาษีอากรสวนที่เกินคืน ถือเปนการโตแยงสิทธิของโจทกในการขอคืนเงินภาษีอากร
จากจํ าเลยแลว เมื่อโจทกไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกํ าหนดไวดังที่บัญญัติไว
ใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ มาตรา 9 โจทกจึงมีอํ านาจฟองจํ าเลยได

10 ค ําพพิากษาศาลฎกีาที ่4276/43 “โจทกฟองขอใหศาลบงัคบัใหกรมสรรพากรจ ําเลยที ่2 คนืภาษธีรุกิจเฉพาะ
ใหโจทกพรอมดอกเบีย้อางวาโจทกไมมหีนาทีต่องเสยีภาษดีงักลาว แตโจทกมไิดยืน่ค ํารองขอคนืภาษตีามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดไว โจทกจึงไมมีอํ านาจ นํ าคดีมาฟองตอศาลได”

11 ค ําพพิากษาฎกีาที ่1588/2522 กรณีทีไ่มมกีารประเมนิ โจทกฟองเรยีกภาษทีีชํ่ าระเกนิไปคนืไดโดยไมตอง
อุทธรณกอนป.รัษฎากร ม.63 ซึ่งใหผูถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายเรียกคืนใน 3 ปนั้น นายจางที่ออกภาษีใหเกินไป   
ก็เรียกคืนไดใน 3 ป เชนเดียวกันเงินที่ออกแทนไปเกิน 3 ปเรียกคืนไมได

12 การอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. (2541). หนา 8-9.
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และวธีิพจิารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 แตถาเปนการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มแลวก็สามารถอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดโดยทันที

2) กรณีที่เจาหนาที่ส่ังไมคืนภาษีที่ไดขอคืนแตกลับมีการประเมินใหผูเสียภาษี
ตองเสียภาษีเพิ่มเติมอีก ดังนี้ผูขอคืนภาษีจะตองยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินตอคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณตามมาตรา  30  แหงประมวลรัษฎากร และหากยังยืนยันสิทธิในจํ านวนเงินที่ขอคืน 
ผูขอคืนก็มีสิทธิที่จะขอคืนภาษีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได กรณีนี้ไดมีตัวอยางปรากฏ   
ในค ําพพิากษาฎกีาที ่ 4083/2532 ซ่ึงวนิจิฉยัวา โจทกสามารถยืน่อุทธรณการประเมนิพรอมกบัการขอ
คืนภาษีที่ชํ าระไวเกินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได จะเห็นไดวากรณีนี้เปนการไมคืนภาษี
ตามที่ขอคืนแตกลับสั่งใหมีการเสียภาษีเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อมีปญหาวาเปนการตองเสียภาษีเพิ่มเติม
หรือไม จงึอนมุานไดวาเปนการประเมนิภาษีทีส่ามารถอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณได
ซ่ึงเทากบัวาผูเสียภาษสีามารถทีจ่ะขอคนืตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณไดนัน่เอง จากทัง้สองกรณี
ดงักลาว ผูเขยีนเหน็วาคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณมอํี านาจพจิารณาสัง่คนืภาษไีดและการเปดโอกาส
ใหอุทธรณไดนั้น นาจะเปนการคุมครองสทิธขิองผูขอคนืภาษมีากกวาการน ําคดฟีองรองตอศาลภาษี
ในทนัทอัีนเปนการตรวจสอบการกระท ําทางปกครองโดยขัน้ตอนภายในของฝายปกครองดวยกนัเอง

จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาขั้นตอนของการโตแยงคัดคานอาจจะทํ าให
เกิดความสับสนและความไมเปนธรรมในระบบของการอุทธรณคัดคานการขอคืนภาษีอากรได  
เพราะเมื่อเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนแลวในบางกรณีอยูในอํ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ  หรือในบางกรณไีมอยูในอ ํานาจของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณแตจะตองฟองตอศาลเทานัน้
เพราะจากกรณีตัวอยางคํ าพิพากษาฎีกาที่ 4083/2532 แสดงใหเห็นวาผูเสียภาษีสามารถขอคืนภาษี
ตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณไดโดยไมตองฟองศาล ในขณะทีก่ารขอคนืภาษมีลูคาเพิม่สามารถ
อุทธรณคํ าสั่งการคืนภาษีอากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ซ่ึงตามหลักการขอคืนภาษี   
จะอทุธรณค ําสัง่ขอคนืภาษอีากรของเจาพนกังานตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณไมได ตองอทุธรณ
โดยการฟองคดีตอศาลเทานั้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 
พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (3) และมาตรา 9 จึงเกิดความไมชัดเจนในระบบการอุทธรณการขอคืนภาษีวา
ในเบื้องตนตองอุทธรณตอองคกรใด และส่ิงที่ใหความเปนธรรมตอผูเสียภาษีมากขึ้น คือ การให    
ผูขอคืนภาษีสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดเพราะถือเปนองคกรชี้ขาดตัดสิน
ที่ใหความเปนธรรมเบื้องตนวาผูเสียภาษีมีสิทธิและหนาที่อยางไร และผูเสียภาษีไดรับผลประโยชน
มากกวาไมวาจะเปนเรือ่งไมตองเสยีคาใชจายมากนกั เชน คาขึน้ศาล คาทนายความ คาธรรมเนยีมตางๆ
และพยานหลกัฐานในการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณทัง้ขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย
สามารถนํ ามาใชแสดงตอคณะกรรมการฯ ไดทั้งส้ิน อีกทั้งอาจไมทํ าใหคดีขึ้นสูศาลมากจนเกินไป
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โดยหลักการนี้จะเปนการใหฝายปกครองควบคุมตรวจสอบการทํ างานของฝายปกครองดวยกันเอง 
อันจะเปนการรวดเรว็และเสยีคาใชจายนอยทีสุ่ดซึง่ฝายปกครองจะใชการพจิารณาในแบบของการไตสวน
ทีส่ามารถคนหาความจรงิไดจากพยานหลกัฐานทัง้ปวงโดยไมผูกพนัอยูกบัขอเทจ็จรงิทีคู่กรณนี ําเสนอ

4.2.2 ปญหาการอุทธรณการขอคืนภาษีอากรตอองคกรทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  กํ าหนดหลักประกัน

ความเปนธรรมและหลกัเกณฑทีเ่กีย่วกบัวธีิพจิารณาเกีย่วกบัค ําส่ังทางปกครองวาจะตองมกีารอทุธรณ
ตอฝายปกครองกอนเพื่อเปนการแกไขบรรเทาความเดือนรอนเบื้องตน เนื่องจากคํ าส่ังคืนหรือไมคืน
ภาษีนั้นไมมีกฎหมายกํ าหนดการอุทธรณไวเปนการเฉพาะ จึงตองอุทธรณตอฝายปกครองกอน 
โดยผูทีม่อํี านาจในการพิจารณาอุทธรณในปจจุบันจะเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงกํ าหนดใหผูมีอํ านาจ
พิจารณาอุทธรณเปนฝายปกครองเหนือขึ้นไป เชน หนังสือแจงคืนภาษีออกโดยสรรพากรพื้นที่      
ผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณ คือ สรรพากรภาค หรือในกรณีหนังสือแจงคืนภาษีออกโดยอธิบดี    
กรมสรรพากร ผูมีอํ านาจพิจารณาอุทธรณ คือ ปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงกระทรวงการคลังไดออก
ประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคํ าสั่งทางปกครอง     
เพื่อพิจารณาการอุทธรณคํ าสั่งทางปกครองโดยจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังกลาวถือเปนหลักประกัน     
ในการออกค ําสัง่ทางปกครองวาจะตองมหีลักเกณฑทีใ่หความเปนธรรม หรือมมีาตรฐานในการปฏบิตัิ
ราชการทางปกครองโดยเปนมาตรฐานขั้นตํ่ าของเจาหนาที่ที่ออกคํ าสั่งทางปกครองในทุกกรณี    
อันมหีลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

เมื่อผูขอคืนภาษีไดรับคํ าสั่งคืนภาษีหรือไมคืนภาษีหรือคืนภาษีใหนอยกวา       
ที่ขอคืนแลว ถือวาคํ าส่ังตางๆ นี้ เปนคํ าส่ังทางปกครอง หากผูขอคืนไมเห็นดวยก็สามารถอุทธรณ
คํ าส่ังไดตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กํ าหนด
หลักเกณฑวาใหอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทํ าคํ าส่ังทางปกครอง ซ่ึงก็คือ ใหเจาหนาที่ผูพิจารณาการขอ
คนืภาษเีปนผูพจิารณาค ําอทุธรณการขอคนืภาษแีละแจงใหผูขอคนืภาษีทราบโดยไมชักชา ในกรณทีนัที

ถาหากเจาหนาทีผู่มอํี านาจในการพจิารณาการขอคนืภาษ ีไมเหน็ดวยกบัค ําอุทธรณ
ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํ านาจพิจารณา
คํ าอุทธรณ โดยใหผูมีอํ านาจพิจารณาคํ าอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตนไดรับรายงาน แตถามเีหตจุ ําเปนไมอาจพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักลาวได ใหผูมอํี านาจ
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พจิารณาอทุธรณมหีนงัสอืแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบก ําหนดระยะเวลาดงักลาว ในการนีใ้หขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดเวลาดังกลาว

ในกรณีที่ผูขอคืนภาษีอากรไมเห็นดวยกับเจาหนาที่ผูมีอํ านาจพิจารณาการขอคืน
ภาษีอากร กฎหมายไดกํ าหนดขั้นตอนการอุทธรณคํ าส่ังทางปกครองตอฝายปกครอง ซ่ึงถือ        
เปนขั้นตอนสํ าคัญในกระบวนการออกคํ าส่ังทางปกครองที่กํ าหนดใหผูรับคํ าส่ังทางปกครองจะตอง
ยื่นอุทธรณตอเจาหนาที่ผูออกคํ าสั่งทางปกครองกอนเพราะถือเปนมาตรฐานในวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองที่ใหผูรับคํ าส่ังทางปกครอง จะตองดํ าเนินการใหมีการแกไขบรรเทาความเดือดรอน
โดยการโตแยงตอฝายปกครองหรือเจาหนาที่ผูออกคํ าส่ังกอนจึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลได ซ่ึงคํ าส่ัง
คนืหรือไมคนืภาษนีัน้ถือเปนค ําสัง่ทางปกครองทีม่วีธีิปฏิบตัเิชนเดยีวกนักบัการโตแยงค ําสัง่ทางปกครอง
ในกรณอ่ืีนๆ แตจากการศกึษาพบวา ในปจจบุนัหนวยงานทางปกครองกรมสรรพากร หรือศาลภาษอีากร
กม็ิไดนํ าพระราชบัญญัติวธีิปฏิบัติราชการทางปกครองดังกลาวมาใชบังคับ เชน

- กรณีกรมสรรพากรไดมีหนังสือตอบขอหารือวาการฟองคดีไมคืนเงิน การขอ
คนืคาภาษอีากรใหฟองคดีตอศาลภาษอีากรไดทนัท ี โดยผูขอคนืจะด ําเนนิการตามขัน้ตอนและวธีิการ
ที่กฎหมายกํ าหนดสํ าหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดีตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองกอนหรือไมกไ็ด ซ่ึงหมายความวาผูขอคนืภาษจีะด ําเนนิการอทุธรณตอฝายปกครอง
กอนหรือไมก็ได13 ถือเปนสิทธิของผูขอคืน

- กรณีของการฟองคดีตอศาลภาษีอากรไดมีคํ าพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยวา      
ในการขอคนืเงนิภาษอีากร หากผูขอคนืภาษไีดขอคนืภาษจีากเจาหนาทีแ่ลว ถือวาผูขอคนืภาษไีดปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาตามที่กฎหมายกํ าหนดไวดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ    
จดัตัง้ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (3)14 ประกอบมาตรา 9 แลว15

ผูขอคืนภาษีจึงมีอํ านาจฟองคดีได16 จึงมีปญหาวาในกรณีของการขอคืนภาษีซ่ึงถือวาเปนขอยกเวน 
ทีศ่าลภาษอีากรจะมีอํ านาจรับไวพิจารณาตามมาตรา 7 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร

                                                       
13 หนังสือตอบขอหารือกรมสรรพากรที่ กค. 0706/2531 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548.
14 มาตรา 7 ศาลภาษีอากรมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงในเรื่องตอไปนี้
                             ฯลฯ ฯลฯ
    (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนคาภาษีอากร
15 มาตรา 9 คดตีามมาตรา 7 (3) ในกรณทีีก่ฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรบญัญติัใหขอคนืคาภาษอีากรตามหลกัเกณฑ

วิธีการ และระยะเวลาที่กํ าหนดไวจะดํ าเนินการในศาลภาษีอากรไดก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และระยะเวลาเชนวานั้น

16 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6676/41.
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และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 โดยที่ไมตองมีการอุทธรณตอฝายปกครองกอนนั้น        
เปนการชอบดวยกฎหมายหรือไม

กรณดีงักลาวจงึเหน็ไดวาแนววนิจิฉยัของกรมสรรพากรทีว่าผูขอคนืจะด ําเนนิการ
ตามขัน้ตอนและวธีิการทีก่ฎหมายก ําหนดส ําหรับการแกไขความเดอืดรอนหรือเสียหายกอนตามกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกอนหรือไมก็ได ไดเปนไปตามหลักเกณฑของวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองหรือไม เนื่องจากคํ าสั่งคืนภาษีหรือไมคืนภาษีเปนคํ าส่ังทางปกครองที่ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเครงครัดเพราะถือวาเปนหลักประกัน
ในการคุมครองสทิธขิองประชาชน ซ่ึงในกรณทีีม่กีารคดัคานค ําสัง่ทางปกครองตองบงัคบัใหประชาชน
โตแยงตอฝายปกครองเสยีกอนเพือ่ใหมกีารทบทวนการออกค ําส่ังทางปกครองภายในของฝายปกครอง
หรือในกรณีคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยวาการขอคืนเงินภาษีอากรหากผูขอคืนภาษีไดขอคืนภาษี
จากเจาหนาที่แลวถือวาผูขอคืนภาษีไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก ําหนดไวดงัทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลภาษอีากรและวธีิพจิารณาคดภีาษอีากร พ.ศ. 2528
มาตรา 9 แลว ผูขอคืนภาษีจึงมีอํ านาจฟองคดีไดทันที จะเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือไม เนื่องจากศาลจะตองวินิจฉัยและตรวจสอบคํ าส่ังทางปกครองกอนวาไดปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กอนหรอืไม เพราะจะเปนหลักประกนั
ในการออกค ําสัง่ทางปกครองของเจาหนาที่ แตเมือ่แนววนิจิฉยัของกรมสรรพากรไดเดนิตามค ําพพิากษา
ศาลฎกีาเชนนีแ้ลว กเ็หน็ไดวาจากการวนิจิฉยัดงักลาวนัน้มไิดเปนการตดัสทิธิของผูขอคนืภาษอีากรไป
โดยสิน้เชงิวา หากไมเหน็ดวยแลว จะตองมีการฟองคดตีอศาลเลยเทานัน้ เพยีงแตยงัใหสิทธิแกผูขอคนื
ที่จะอุทธรณตอเจาหนาที่กอนหรือจะฟองคดีตอศาลทันทีก็ไดหลังจากที่ไดมีคํ าสั่งคืนหรือไมคืน
ภาษีแลว

ดังนั้น ในสวนของการอุทธรณโตแยงการประเมินภาษีอากรนั้นเมื่อมีการยื่น
แบบแสดงรายการเสยีภาษอีากรโดยตนเอง หรือการประเมนิภาษอีากรโดยเจาพนกังานประเมนิภาษแีลว
หากผูมีเงินไดพึงประเมินไมพอใจการประเมินผูนั้นก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณไดตามบทบญัญตัิแหงประมวลรษัฎากร และหากยงัไมพอใจผลการพจิารณาอทุธรณดงักลาว
ก็ยังสามารถใชสิทธินํ าคดีขึ้นศาลภาษีอากรอันเปนศาลชํ านัญพิเศษในระบบศาลยุติธรรมไดเพื่อให
ศาลตรวจสอบ (Judicial review) โดยใชอํ านาจตุลาการอีกครั้งหนึ่งได การตรวจสอบดังกลาวนี้  
อาจมองไดวาเปนการใชอํ านาจของศาลโดยทัว่ๆ ไป อันเปนอ ํานาจตลุาการเพือ่ใหเกดิความเปนธรรม
กบัผูเสยีภาษีอากรและกับรัฐมากที่สุด อันที่จริงแลวคดีภาษีอากรนั้น กอนที่จะนํ ามาสูการพิจารณา
ของศาลภาษอีากรนัน้ ฝายสรรพากรซึง่เปนฝายปกครองกไ็ดใชอํ านาจในการตรวจสอบ (Judicial review)
มากอนแลวเชนเดยีวกนั เหน็ไดจากการทีอ่งคกรทีม่อํี านาจในการพจิารณาอทุธรณ คอื คณะกรรมการ
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พจิารณาอทุธรณ อันเปนองคกรหนึ่งในฝายปกครองแมจะมิใชองคกรตุลาการก็ตาม การใชอํ านาจ
ดงักลาวของฝายปกครองกม็ลัีกษณะคลายคลึงกับอ ํานาจตลุาการ แตมใิชอํ านาจตลุาการ แตเปนอํ านาจ
ในทางปกครองที่ใหฝายปกครองดวยกันเอง สามารถทํ าการตรวจสอบการกระทํ าทางปกครองได
ซ่ึงอ ํานาจนีใ้นบางครัง้จะมลัีกษณะทีก่วางขวางกวาอ ํานาจตรวจสอบของฝายตุลาการที่ในบางโอกาส
จะไมสามารถใชอํ านาจเขาไปตรวจสอบการกระทํ าทางปกครองในทุกรูปแบบได เมื่อพิจารณาแลว
จะพบวากฎหมายภาษีอากรจะกํ าหนดใหเปนอํ านาจของฝายปกครองและศาลในการตรวจสอบ  
โดยกอนที่จะมีการเสนอคดีตอศาลไดนั้นมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองผานกระบวนการตาม
กฎหมายกอน มิฉะนั้นแลว ศาลก็จะไมรับคํ าฟองไวพิจารณาพิพากษาไดดังเชนที่ไดบัญญัติไว      
ในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528        
การอทุธรณการประเมนิภาษอีากรตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณจงึเปนกลไกภายในทีจ่ะเรยีกไดวา
เปนการใชอํ านาจกึ่งตุลาการ (Judicial review) ของฝายปกครอง ซ่ึงอาจจะเกิดประโยชนในแงที่วา
ฝายปกครองสามารถตรวจสอบการกระท ําของงานเองไดอยางกวางขวางและสามารถเพกิถอนการกระท ํา
ของตนไดแมจะเปนดุลพินิจ แตถาใหศาลเขามาตรวจสอบแลวยอมจะมีขีดจํ ากัดในการตรวจสอบ
โดยศาลจะไมเขาไปตรวจสอบการกระทํ าในบางเรื่องบางอยางของฝายปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดลุพนิจิ เมือ่มองในทางกลับกันแลวการขอคืนภาษีอากรก็เปนขั้นตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
การเสยีภาษอีากรไวเกนิวาทีก่ฎหมายก ําหนด คดพีพิาทเกีย่วกบัภาษอีากรอนัทีจ่ริงแลวกม็คีวามของเกีย่ว
กับคดีพิพาททางปกครองรวมอยูดวย แตเหตุที่คดีเหลานี้มิไดรับการเยียวยาแกไขความเดือดรอน
จากศาลปกครองโดยตรงนั้นก็เนื่องจากมีการจัดตั้งศาลภาษีอากรขึ้นในระบบศาลยุติธรรมใหมี
อํ านาจช ําระคดพีพิาททางภาษอีากรซึง่เปนศาลช ํานญัพเิศษ ดงันัน้พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จงึไดบัญญัติยกเวนเอาไว การอุทธรณคํ าส่ังหรือการฟองคดี
เพกิถอนการพจิารณาวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณจงึขึน้ตรงตอศาลภาษีอากรในระบบ
ศาลยุติธรรม แตการขอคืนภาษีอากรเปนกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการประเมิน
ภาษีอากรและการชํ าระภาษีอากรไวเกินกวาที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวเทานั้นไมรวมถึงการเสียภาษี
นอยกวาทีค่วรตองเสยีดวย โดยผูชํ าระภาษจีะขอคนืในสวนนี ้(Under payment) เพือ่ชํ าระใหมมไิดกลับ
แตอาจจะตองถูกปรับและตองชํ าระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวอีกดวย ขั้นตอนการขอคืน
ภาษอีากร กฎหมายมไิดก ําหนดเรือ่งอ ํานาจในการตรวจสอบของฝายปกครอง (Judicial review) เอาไว
ดงัเชนอ ํานาจของคณะกรรมการการพจิารณาอทุธรณในเรือ่งของการพจิารณาการอทุธรณการประเมนิภาษี
เพยีงแตก ําหนดหลกัเกณฑเอาไวเปนการทัว่ไป และกรมสรรพากรกม็าก ําหนดอ ํานาจหนาทีข่องเจาหนาที่
ผูมอํี านาจในการสงคนืภาษอีากรตามจ ํานวนเงนิทีข่อคนื เชน ขาราชการระดบั 6 มอํี านาจในการพจิารณา
สงคนืภาษีในอํ านาจเงินที่ขอคืนจํ านวนไมเกิน 5,000 บาท เมื่อมีการสงคืนหรือไมคืนภาษีอากรแลว
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กฎหมายมิไดบัญญัติวาใหผูขอคืนภาษีอากรตองใชสิทธิอุทธรณการขอคืนภาษีอากรตอองคกรหรือ
หนวยงานใด ทั้งมิไดบัญญัติวาใหอุทธรณตอคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณเชนดังการอุทธรณ
การเสยีภาษอีากร ดงันัน้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณจงึไมมอํี านาจเขามาวนิจิฉยัส่ังการ ในสวนนี้
จึงมีปญหาวา ผูขอคืนสามารถยื่นคํ าฟองการขอคืนภาษีอากรตอศาลภาษีอากรไดโดยตรงหรือไม  
ในเรือ่งนี้ไดมีแนวคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6676/2541 วนิจิฉัยเอาไววา หากผูขอคืนภาษีไดขอคืนภาษี
จากเจาหนาทีแ่ลว ผูขอคนืกม็สิีทธฟิองคดตีอศาลได แตเมือ่พจิารณาในเรือ่งของการขอคนืภาษอีากรแลว
การทีก่รมสรรพากรสัง่ไมคนืหรือคนืภาษอีากรนอยกวาทีข่อคนืนัน้ ถือไดวาเปนการปฏเิสธการขอคนื
นัน้เอง ซ่ึงอาจจะเขาลักษณะเองค ําสัง่ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได โดยจะตองมกีารอทุธรณค ําสัง่ดงักลาวตามล ําดบัชัน้ของผูมอํี านาจพจิารณา
วินิจฉัยคํ าสั่งดังกลาวเสียกอนจึงจะฟองคดีตอศาลได แตตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวขางตน   
ไดอนญุาตใหผูมสิีทธใินการขอคนืภาษอีากรสามารถน ําคดขีึน้สูศาลไดทนัทโีดยไมตองมกีารด ําเนนิการ
ภายใน (Judicial review) ของฝายปกครองกอนแตอยางใด ดังที่ไดกลาวไวแลวตอนตนวาคดีพิพาท
ทางภาษีอากรเปนคดีที่อยูในอํ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรซึ่งเปนศาลชํ านัญพิเศษ    
ในระบบศาลยุติธรรม ซ่ึงถาคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรนี้ขึ้นตรงตอศาลปกครองแลว    
ค ําส่ังไมคืนภาษีอากรหรือภาษีอากรนอยกวาที่ขอคืนก็จะตองฟองตอศาลปกครองเมื่อเปนเชนนี้แลว 
กจ็ะฟองคดีตอศาลโดยทันทียังมิได เนื่องจากผูมีสิทธิขอคืนภาษีอากรที่ไมพอใจคํ าส่ังไมคืนหรือคืน
ภาษอีากรนอยกวาทีข่อคนื ยงัมไิดปฏิบตัติามบทบญัญตัใินมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัิ
จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

เมือ่เปรยีบเทยีบการเสยีภาษอีากรกบัการขอคนืภาษอีากรแลว จะพบวามคีวามตางกนั
ในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (Judicial review) ของฝายปกครอง   
โดยการเสียภาษีอากรกฎหมายกํ าหนดใหมีการอุทธรณการประเมิน ตอคณะกรรมการการพิจารณา
อุทธรณได แตการขอคืนภาษีอากรไมมีกฎหมายกํ าหนดใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณกอน แตก ําหนดใหฟองคดตีอศาลภาษอีากรไดทนัท ีหากไมพอใจการสัง่ไมคนืหรอืคืนภาษอีากร
นอยกวาทีข่อคนื ซ่ึงถือวามกีฎหมายบญัญตัเิอาไวเปนการเฉพาะแลว จงึไมตองมกีารน ําพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับอีก ดังนั้น โดยหลักแลวผูมีสิทธิในการขอคืน
ภาษอีากรสามารถใชสิทธฟิองคดตีอศาลภาษอีากรเพือ่ขอคืนภาษอีากรไดทนัท ีแตดงัทีไ่ดกลาวมาแลววา
การดํ าเนินคดีในชั้นศาลนั้นยอมจะใชเวลาและเสียคาใชจายมากกวาการดํ าเนินการของฝายปกครอง
ประกอบกับอํ านาจของฝายปกครองในการตรวจสอบ (Judicial review) ยอมจะมีมากกวาและ  
กวางขวางกวาอํ านาจตุลาการ โดยในบางครั้งฝายปกครองอาจจะนํ านโยบายมาใชประกอบได      
ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอผูขอคืนมากกวาการฟองคดีตอศาลโดยตรง ดังนั้น หากวากฎหมาย        
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มีการเปดชองใหผูมีสิทธิในการขอคืนภาษีอากรสามารถใชสิทธิอุทธรณการขอคืนภาษีอากร        
ตอฝายปกครองหรอืเปดโอกาสใหฝายปกครองใชอํ านาจในการตรวจสอบ (Judicial review) กอนแลว
กน็าจะเปนประโยชนมากเชนกนั โดยองคกรทีน่าจะมอํี านาจในการตรวจสอบ (Judicial review) นัน้
ควรจะเปนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเชนเดียวกับการอุทธรณการเสียภาษีอากร ทั้งยัง          
เปนการสอดคลองกบัหลักการตามพระราชบญัญตัวิธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทีต่องการ
ใหบรรดาค ําสัง่ทางปกครองทัง้หลายตองผานกระบวนการตรวจสอบ (Judicial review) จากฝายปกครอง
ดวยกันเองเสียกอนที่จะนํ าคดีขึ้นสูศาล แมวาผูที่มีอํ านาจในการพิจารณาการขอคืนภาษีอากร        
จะไมใชบุคคลตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกํ าหนดเอาไวก็ตาม แตก็ถือไดวา
ไดมีการทบทวนคํ าสั่งทางปกครองดังกลาวจากฝายปกครองดวยกันแลว และยังเปนหลักประกัน
ความเปนธรรมใหกบัคูกรณทีีไ่มตํ ่ากวาทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 อีกดวย ดงันัน้การเปดโอกาสใหมกีารอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ นอกจาก
สิทธใินการฟองคดตีอศาลแลว จะเปนประโยชนและเปนธรรมกบัทัง้ฝายปกครองและผูขอคนืภาษอีากร
ในแงของนติวิธีิและหลักการภาษอีากรที่ด ี ดวยการทีค่ณะกรรมการพจิารณาอทุธรณเปนผูทีม่คีวามรู
ความสามารถในเรื่องของภาษีอากรอยูแลว จึงสมควรใหมีอํ านาจในการพิจารณาอุทธรณการขอคืน
ภาษีอากรดวย ซ่ึงจะทํ าใหผูมีสิทธิในการขอคืนภาษีอากรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นวาจะฟองคดีตอศาล 
หรือจะอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณกอนกไ็ดโดยเลอืกทางใดทางหนึง่กอนในการใชสิทธิ
แตเพียงทางเดียว

4.2.3 ปญหาการฟองคดีการขอคืนภาษีตอศาลปกครอง
ศาลปกครองถือเปนองคกรที่คุมครองสิทธิของประชาชนอยางมาก เนื่องจาก     

ผูฟองคดไีมตองมทีนายความในการด ําเนนิคดกีไ็ด หรืออาจไมตองเสยีคาธรรมเนยีมศาลในการด ําเนนิคดี
ทางปกครอง แตคดีที่จะฟองตอศาลปกครองไดนั้นมีหลักเกณฑวาตองเปนคดีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับ
การทีห่นวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐักระท ําการโดยไมชอบดวยกฎหมายหรอืการกระท ํา
อ่ืนใด เนือ่งจากกระทํ าโดยไมมีอํ านาจหรือนอกเหนืออํ านาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือ
โดยไมถูกตองตามรปูแบบขัน้ตอน หรือวธีิการอนัเปนสาระส ําคญัทีก่ ําหนดไวสํ าหรับการกระท ํานัน้
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจํ าเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หรือเปนการใชดลุพนิจิโดยมชิอบ17 หรือเจาหนาทีล่ะเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองปฏบิตัิ

                                                       
17 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 (1).
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หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ฯลฯ18 จึงจะถือวาเปนคดีที่อยูในอํ านาจของศาลปกครอง
แตอยางไรกด็ตีามหลกัเกณฑการฟองคดเีกีย่วกบัการขอคนืภาษอีากรกฎหมายก ําหนดใหอยูในเขตอ ํานาจ
ของศาลภาษีอากรตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร พ.ศ. 2528 ประกอบกับ
มาตรา 9 วรรคสอง (3) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 254219

แตมีคดีบางประเภทที่ศาลปกครองสามารถรับคํ าฟองไวพิจารณาพิพากษาได เชน ผูขอคืนภาษี
สามารถฟองวาเจาหนาทีห่รือคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณพจิารณาการขอคนืภาษลีาชา ศาลปกครอง
สามารถสั่งใหเจาหนาที่ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาการขอคืนภาษีใหภายใน
ก ําหนดเวลาอันสมควรได   20

จะเหน็ไดวาศาลปกครองสามารถรบัคดเีกีย่วกบัภาษอีากรทีไ่มอยูในอ ํานาจพจิารณา
พพิากษาของศาลภาษีอากร ซ่ึงเปนศาลชํ านัญพิเศษไวพจิารณาพิพากษาไดในบางกรณี เชน กรณี
เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา    
เกินสมควร ผูขอคืนภาษีสามารถฟองคดีตอศาลปกครองใหส่ังเจาหนาที่ของรัฐพิจารณาภายใน
ก ําหนดเวลาอนัสมควรได และจากขัน้ตอนการโตแยงหรอือุทธรณคดัคานการขอคนืภาษีผูขอคนืภาษี
สามารถใชสิทธิโตแยงตอองคกรที่มีอํ านาจพิจารณาอุทธรณไดหลายองคกรไมวาจะเปนการโตแยง
หรืออุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 หรือตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร หรือตอศาลภาษีอากร หรือ
อาจเปนศาลปกครอง แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวาอยูในอํ านาจขององคกรใดและการพิจารณา
ขอโตแยงดังกลาวมิใชจะขึ้นอยูกับอํ านาจพิจารณาของทุกองคกรเสมอไปไม ซ่ึงทํ าใหผูขอคืนภาษี
อาจสบัสนตอกระบวนการการโตแยงคดัคานการขอคนืภาษไีด และหากผูขอคนืภาษใีชชองทางโตแยง
คัดคานผิดพลาดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายได ดังนั้นจึงควรกํ าหนดใหชัดเจนวา ผูขอคืนภาษี  
ตองใชสิทธิอยางไร

                                                       
18 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 (2).
19 คํ าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 454/2545.
20 คํ าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 448/2545.

DPU



106

4.3  ปญหาการคุมครองสทิธิอ่ืนๆ ของผูขอคืนภาษีอากร

นอกจากผูขอคืนภาษีอากรจะมีสิทธิในการอุทธรณโตแยงคัดคานการพิจารณาการขอ
คนืภาษขีองเจาหนาทีก่รมสรรพากรตอหนวยงานตางๆ ทีก่ลาวมาแลว ในกรณทีีม่กีารขอคนืภาษอีากร
อันสืบเนื่องมาจากการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียหรือเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีนั้น    
ผูขอคนืยงัมสิีทธอ่ืินๆ อีกหลายประการดวยกนั ซ่ึงสิทธอ่ืินๆ นี ้เปนผลพวงมาจากการเสยีภาษนีั่นเอง

4.3.1 สิทธิในการไดดอกเบี้ย และการสละสิทธิการไดดอกเบี้ย
ในกรณทีีผู่เสยีภาษยีืน่แบบแสดงรายการชํ าระภาษีลาชากวาที่กฎหมายกํ าหนดไว

ผูนั้นจะตองเสยีเงินเพิ่ม หรืออาจเรียกวาดอกเบี้ยอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือน ซ่ึงถือวา
เปนมาตรการทางภาษีของรัฐในการลงโทษผูจายภาษีลาชา และใหความเปนธรรมกับผูจายภาษี  
ตรงตามกํ าหนดเวลา แตในกรณีที่รัฐคืนภาษีที่เรียกเก็บไวแลวเกินกวาที่ควรตองเสียหรือเก็บไว 
โดยผูเสยีภาษีไมมีหนาที่ตองเสียลาชา รัฐจะจายดอกเบี้ยใหรอยละ 1 ตอเดือน หรือเศษของเดือน 
ซ่ึงถือวารัฐใหประโยชนกบัประชาชนกลบัคนื เพราะถอืวาการทีรั่ฐน ําเงนิจากผูเสียภาษมีาชวงเวลาหนึง่แลว
ควรทีจ่ะใหดอกเบีย้แกผูขอคนืภาษ ี ซ่ึงผูเขยีนเหน็ดวยวา ไมวาฝายผูเสียภาษหีรือฝายเจาหนาทีข่องรฐั
ไดดํ าเนินการชํ าระเงินคืนอีกฝายหนึ่งลาชา สิทธิของอีกฝายหนึ่งในการไดรับดอกเบี้ยเปนสิทธิ  
โดยชอบธรรมที่จะไดรับ เพราะถือวาเปนการชํ าระหนี้เกินกํ าหนดเวลาที่กฎหมายกํ าหนดเอาไว    
จึงเกิดสิทธิในการไดดอกเบี้ย แตถึงอยางไรก็ตามจะเห็นไดวาความลาชาของฝายเจาหนาที่ของรัฐ 
ท ําใหฝายผูเสียภาษไีดรับดอกเบีย้รอยละ 1 ตอเดอืน หรือรอยละ 12 ตอป ซ่ึงผูเขยีนเหน็วาอัตราดอกเบีย้
ดงักลาวเปนอตัราทีสู่งซ่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัในปจจบุนั ซ่ึงหากเปนกรณทีีม่กีารขอคนืภาษจี ํานวนมากแลว
จะทํ าใหฝายรัฐตองเสียดอกเบี้ยใหกับผูเสียภาษีเปนจํ านวนมากซึ่งอาจจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติ   
ที่ทํ าใหเจาหนาที่ของรัฐเสนอใหผูเสียภาษีตองยินยอมสละสิทธิในการไดรับดอกเบี้ย ซ่ึงเห็นไดวา
ไมเปนธรรมกับผูขอคืนภาษีอยางยิ่ง

ในกรณีของการใหดอกเบี้ยดังกลาวเมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับมาตรา 112 จัตวา 
วรรคสี ่แหงพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 ทีบ่ญัญตัวิา “ในกรณทีีต่องคนืเงนิอากร หรือเงนิประกนั
คาอากรเพราะเหตุที่ไดเรียกไวเกินจํ านวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพิ่มใหคืนพรอมดวยดอกเบี้ยอีก
รอยละ 0.625 ตอเดือน (รอยละ 7.5 ตอป) ของจํ านวนที่ตองคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ไดชํ าระ
คาอากร หรือวางเงินประกันคาอากรครั้งสุดทายจนถึงวันที่มีการอนุมัติใหจายคืน” จึงเห็นไดวา   
การจายดอกเบีย้ใหกบัผูขอคนืภาษอีากรตามประมวลรษัฎากรกบัการจายดอกเบีย้ใหกบัผูขอคนืภาษอีากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากรมีความแตกตางกัน
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ปญหาที่ เกิดขึ้นในปจจุบันกรณีที่ เจ าหนาที่เสนอใหผู ขอคืนภาษีสละสิทธิ        
ในการไดดอกเบี้ยเมื่อเจาหนาที่พิจารณาสั่งคืนภาษีลาชา ผูเขียนเห็นวา ดอกเบี้ยจากการคืนภาษีลาชา
ถือเปนสิทธิของผูเสียภาษีที่จะไดรับตามมาตรา 4 ทศ แหงประมวลรัษฎากรอยูแลว เมื่อเปนสิทธิ
ของผูขอคืนในการไดรับดอกเบี้ย แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่ไมตองการยอมจายดอกเบี้ยใหเนือ่งจาก
การคนืภาษีทีล่าชา ซ่ึงอาจเกดิจากสาเหตุทีผู่ขอคนืบางรายขอคนืภาษเีปนจ ํานวนมาก เจาหนาทีจ่งึจ ําเปน
ตองพิจารณาประเด็นการขอคืนภาษีโดยละเอียดรอบครอบและใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง     
ซ่ึงหากไมพิจารณาใหละเอียดรอบคอบแลว กรมสรรพากรเคยมีประสบการณในกรณีของการขอ
คนืภาษมีลูคาเพิม่มาแลวโดยตองสญูเสยีเงนิภาษเีปนจ ํานวนมากใหกบัผูขอคนืทีไ่มชอบดวยกฎหมาย
ดังนั้นเมื่อเจาหนาที่จํ าเปนที่จะตองใชความระมัดระวังพิจารณาใหรอบครอบแลว ผลก็คือตองใช
เวลาเกนิกวาที่กฎหมายกํ าหนดไว ซ่ึงทํ าใหมีภาระในการที่จะตองจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดวย เจาหนาที่
กรมสรรพากรจึงแกปญหาที่จะไมจายดอกเบี้ยดวยการใหผูขอคืนสละสิทธิในการเรียกรับดอกเบี้ย
จากทางภาครฐัและใหผูขอคืนยินยอมรับขอผูกมัดไมรับดอกเบี้ยในกรณีหากเจาหนาที่พิจารณาลาชา
โดยยนิยอมใหเจาหนาทีไ่ดท ําการบนัทกึค ําใหการเปนหนงัสอื (ต.6) ไวเปนหลักฐาน สงผลตามกฎหมาย
ท ําใหผูขอคืนไมมีสิทธิรับดอกเบี้ย สํ าหรับปญหาเรื่องนี้ ผูเขยีนเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐควรแจงสิทธิ
โดยชอบในการไดรับดอกเบี้ยวา การใหความยินยอมสละสิทธิในการรับดอกเบี้ยของผูขอคืนภาษี
ถือวาเปนความสมัครใจของผูขอคืนเองและในกรณีการสละดอกเบี้ยดังกลาวนี้ผูขอคืนจะไมยินยอม
ผูกมัดการไมรับดอกเบี้ยดวยก็ได เพราะถือเปนสิทธิของผูขอคืนตามกฎหมาย แตถึงอยางไรก็ตาม  
ผูเขียนก็ไมเห็นดวยกับกรณีดังกลาวเนื่องจากภาครัฐไมควรมีนโยบายใหเจาหนาที่เสนอใหผูขอคืน
สละสทิธกิารไดรับดอกเบี้ย แตควรที่จะพิจารณาการขอคืนภาษีใหทันภายในกํ าหนดระยะเวลาแทน 
แตเมือ่ดอกเบีย้ทีจ่ะจายในปจจบุนัเมือ่คํ านวณแลวยงัอยูในอตัราทีสู่งซึง่เปนอปุสรรคตอการตัดสินใจ
ในการจายดอกเบี้ยจากเจาหนาที่ของรัฐ

เมื่อจะเปรียบเทียบในกรณีที่มีการเสียภาษีไมถึงเกณฑที่กฎหมายกํ าหนดหรือ    
มกีารไมชํ าระภาษภีายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก ําหนดกบัตางประเทศ เชน กฎหมายภาษขีองสหรฐัอเมรกิา
ไดก ําหนดความรับผิดอันเกิดจากกรณีดังกลาวเอาไวดังนี้ คือ ผูเสียภาษีจะตองรับผิดในจํ านวนเงิน 
½ ของ 1% ของภาษีที่ยังไมชํ าระทุกๆ เดือน หรือตามสวนของเดือนหลังจากที่ภาษีถึงกํ าหนดชํ าระ
แตไมชํ าระทัง้นีบ้ทลงโทษดงักลาวจะไมเกนิ 25% ของภาษทีีย่งัไมชํ าระเวนแตผูชํ าระภาษจีะแสดงไดวา
มเีหตผุลอันสมควรที่ไมสามารถชํ าระภาษีภายในเวลาที่กํ าหนดได 21

                                                       
21 http://www.irstaxattorney.com/penalty.html
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การขอคนืภาษทีีชํ่ าระไวเกนิไปกวาทีค่วรตองเสยีนัน้ กฎหมายก ําหนดใหผูชํ าระภาษี
มีสิทธิไดรับดอกเบี้ย 7% ของเงินภาษีที่ไดจายเกินไป โดยผูมีสิทธิขอคืนภาษีอากรนั้นจะตองยื่น       
ค ํารองขอคืนภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกํ าหนด และเมื่อหนวยงานของรัฐ (IRS) ไดรับคํ ารองแลว
ในชวงระยะเวลา 45 วันแรกของการพิจารณาคํ ารอง ผูขอคืนภาษีอากรจะไมมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย
สํ าหรับภาษีที่ขอคืนแตเมื่อลวงพน 45 วันไปแลว หากหนวยงานของรัฐยังพิจารณาคํ ารองไมเสร็จ        
ผูขอคนืภาษีอากรมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป ในจํ านวนเงินภาษีที่ไดชํ าระเกินไป
โดยอัตราดอกเบีย้ดงักลาวจะเพิม่ขึน้จนคงทีใ่นอตัรารอยละ 8 ตอป22 แตถาผูมสิีทธใินการขอคนืภาษี
ไมยืน่ค ํารองขอคืนภาษีอากรในเวลาที่กฎหมายกํ าหนด อาจจะตองรับผิดชํ าระเงิน 5% ของเงินภาษี
ทีไ่มตองชํ าระในทุกๆ เดือนหรือสวนของเดือนที่ขอคืนลาชา โดยไมเกิน 25% ของเงินภาษี แตถา   
มกีารขอคืนเกินกวา 60 วัน ผูขอคืนจะตองชํ าระเงินไมนอยไปกวา 100$ หรือเทากับจํ านวนภาษี     
ทีข่อคนื เวนแตผูขอคนืภาษจีะแสดงไดวามเีหตอัุนสมควรทีไ่มสามารถยืน่ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ก ําหนดได

สวนดอกเบีย้ท่ีเกดิจากการไมชํ าระภาษนีัน้ คดิรอยละ 3 ตอเดอืน จนกวาจะช ําระเสรจ็
โดยคิดทุกๆ สามเดือน23

ดังนั้น จะเห็นไดวาในการขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของไทยนั้น 
หากกรมสรรพากรพิจารณาคํ าขอคืนลาชาก็จะตองรับผิดชอบในการชํ าระดอกเบี้ยใหกับผูขอคืน  
ในอตัรารอยละ 12 ตอป ซ่ึงถือวาเปนอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในการขอคืนอากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา ที่อยูในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และอัตรา
ดอกเบีย้ในการขอคนืตามประมวลรษัฎากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้
จะไมมีการบัญญัติอัตราดอกเบี้ยในการขอคืนเอาไวในประมวลรัษฎากร (Tax Code) โดยตรง       
แตจะถกูก ําหนดโดยประกาศของกรมสรรพากร (IRS) ในแตละป ซ่ึงในป 2006 ทีผ่านมา จะอยูในอตัรา
รอยละ 7 ถึง 8 ตอป 24

เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราดอกเบีย้ท่ีรัฐเรยีกเอาในกรณไีมชํ าระภาษหีรือชํ าระภาษลีาชา
คอื รอยละ 18 ตอป กบัอตัราดอกเบีย้ในการขอคนื คอื รอยละ 12 ตอปนัน้ จะพบวามคีวามแตกตางกนัมาก
สงผลใหเจาหนาที่ของรัฐใชวิธีการจูงใจเพื่อใหผูมีสิทธิในการขอคืนภาษีตองสละสิทธิในดอกเบี้ย 
ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิของผูเสียภาษีโดยตรง และเมื่อไดเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย     

                                                       
22 http://www.bankrate.com/brm/itax_adviser/20060829a1.asp
23 http://www.wwwebtax.com/payments/penalties/_and_-interesties.html
24 http://www.bankrate.com/brm/itax_adviser/20060829a1.asp
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ในการขอคนืภาษอีากรตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาแลวจะพบวาอตัราดอกเบีย้ในการขอคนืภาษอีากร
ของไทยยังสูงกวากันมากโดยของไทยเปนอัตราที่คงที่ แตของสหรัฐเมริกานั้นเปนอัตราที่กํ าหนด
ขึ้นลงในแตละปเมื่อเปนเชนนี้แลว เพื่อมิใหมีการรอนสิทธิของผูขอคืนภาษีอากรในการที่จะไดรับ
ดอกเบี้ยเต็มตามจํ านวนและใหเจาหนาที่ไดพิจารณาการขอคืนภาษีอากรใหเปนไปโดยรวดเร็ว     
ถูกตอง และเปนธรรม จึงควรกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยในการขอคืนภาษีอากรใหลดลงเปนอัตรารอยละ 
7.5 ตอป เพือ่ประโยชนแกผูเสียภาษอีากรทัง้ยงัสอดคลองกบัหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 224 และพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จตัวา ทัง้ยงัเปนการลดภาระของเจาหนาที่
ในการตอรองสทิธใินการไดรับดอกเบีย้โดยเปนการจงูใจใหเจาหนาทีต่องพจิารณาการขอคนืใหรวดเรว็ข้ึน
และผูเสียภาษีอากรก็จะไดรับสิทธิเต็มตามจํ านวนในการขอคืนดวย การกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยให
สอดคลองกับอัตราที่เหมาะสมดงักลาวจงึเปนสิ่งที่สํ าคัญที่ไมอาจละเลยได

4.3.2 การหักกลบลบหนี้กรณีผูขอคืนมีหนี้ภาษีอากรคางชํ าระ
ในกรณทีีผู่เสยีภาษมีหีนีภ้าษอีากรคางช ําระตอกรมสรรพากรระเบยีบกรมสรรพากร

วาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 ไดกํ าหนดหลักเกณฑการหักกลบลบหนี้ไว โดยถือวา
ระหวางผูขอคนืภาษกีบัรัฐมคีวามผกูพนัซึง่กนัและกนั โดยมมีลูหนีอั้นมวีตัถุประสงคเปนอยางเดยีวกนั
คือ หนี้เงิน และรัฐสามารถหลุดพนจากการตองคืนเงินภาษีอากรไดดวยการหักกลบลบหนี้กับ      
คาภาษอีากรคางที่ผูขอคืนคางตอรัฐได ผูเขียนเห็นดวยกับหลักการนี้ เพราะเปนหลักเกณฑเดียวกัน
กบัการหกักลบลบหนีต้ามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และศาลฎกีาไดเคยวนิจิฉยัเปนบรรทดัฐาน
ตลอดมาวาเจาพนกังานประเมนิสามารถน ําจ ํานวนหนีภ้าษอีากรทีผู่ขอคนืคางช ําระมาหกักลบลบหนีไ้ด
แตหนี้คาภาษีอากรนั้นตองมีการแจงการประเมินกอนหากไมมีการแจงการประเมินก็ไมอาจนํ ามา
หกักลบลบหนีไ้ด25 เนือ่งจากยงัไมอาจถือวาเปนหนีภ้าษอีากรทีแ่นนอนเมือ่ยงัไมถือวาเปนหนีภ้าษอีากร
ที่แนนอน กรมสรรพากรจึงไมอาจนํ าบทบัญญัติวาดวยเร่ืองการหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 341   
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับได26

ปญหาทีเ่กิดกับผูขอคืนภาษีในปจจุบัน คือ กรณีผูขอคืนภาษีไดขอคืนภาษีอากร
โดยชอบดวยกฎหมายแลว แตเจาพนักงานยังไมดํ าเนินการสั่งคืนภาษีให เนื่องจากเห็นวา ผูขอคืน
อยูในระหวางถูกตรวจสอบภาษีและอาจจะตองมีการประเมินภาษีใหชํ าระดวยจึงยังไมคืนภาษี     
ใหกับผูขอคืนเพื่อที่จะใหเจาหนาที่ทํ าการหักกลบลบหนี้กันกอน ดังนี้เจาหนาที่มีสิทธิที่จะกระทํ า

                                                       
25 คํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8855/2543.
26 หนังสือกรมสรรพากรที่ กค. 0706(กม.)/656 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547.
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ไดหรือไม ในเรื่องนี้ผูเขียนเห็นวา ถาผูขอคืนภาษีอากรไดเปนหนี้เงินคาภาษีอากรดวยแลวและไดมี
การแจงการประเมินแลวเจาหนาที่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้ไดตามที่กฎหมายกํ าหนด แตในกรณี
ที่ผูขอคืนอยูในระหวางการถูกตรวจสอบภาษีและอาจจะตองมีการประเมินภาษีใหชํ าระดวยแลว
และเจาหนาที่ไดชะลอการขอคืนภาษีเพื่อใหมีการประเมินภาษีกับผูขอคืนกอนแลว จึ งทํ า            
การหักกลบลบหนี้กัน กรณีนี้ผูเขยีนเห็นวา เปนการทํ าใหผูขอคืนไมไดรับความเปนธรรม เนื่องจาก
ในระหวางการตรวจสอบของเจาหนาทีอ่าจเปนไปไดวาผูขอคนือาจจะชีแ้จงหรอืใหการตอเจาหนาทีแ่ลว
และอาจทํ าใหไมถูกประเมินภาษีหรือหากผูขอคืนถูกประเมินภาษีแลวไมชํ าระภาษีตามการประเมิน
ของเจาพนักงานก็มีมาตรการลงโทษไดหลายอยาง อีกทั้งเจาหนาที่ก็ยังสามารถใชมาตรการบังคับ
ใหผูเสียภาษีชํ าระคาภาษีได ดังนั้นเมื่อผูขอคืนไดขอคืนภาษีโดยชอบดวยกฎหมายแลวเจาหนาที่
ตองสัง่คนืภาษใีหโดยเรว็จงึจะชอบดวยกฎหมาย ปญหาตอมาของการหกักลบลบหนีใ้นหนีค้าภาษอีากร
ที่ตองชํ าระ คือ หากผูขอคืนไมขอคืนคาภาษอีากรในเวลาที่กฎหมายกํ าหนดเอาไวแลวจะมาใชสิทธิ
ในการขอหกักลบลบหนีไ้ดหรือไม เนือ่งจากประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดบญัญตัวิา อายคุวาม
ยอมไมตดัรอนการหกักลบลบหนี ้ แตกรณนีีอ้าจแปลความไดวา การทีผู่มสิีทธใินการขอคนืคาภาษอีากร
เอาหนี้ภาษีอากรที่ตนมีสิทธิในการขอคืนมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ภาษีอากรที่ตนตองชํ าระนั้น   
เปนเรื่องของการเครดิตภาษีนั่นเอง ซ่ึงจะตองนํ ามาเปนเครดิตภาษีใน 1 ปเทานั้น จึงมีปญหาวา  
หากพนระยะเวลา 3 ป ทีใ่หขอคืนแลว ผูขอคืนจะใชสิทธิในการหักกลบลบหนี้ไดหรือไม ผูเขียน
เห็นวา ไมนาจะได เนือ่งจากพนกํ าหนดเวลาหนึ่งปที่ใหเครดิตภาษีแลว

4.3.3 สทิธิในการขอคืนภาษีกรณีผูขอคืนถูกประเมินภาษีอยูกอนแลว
สิทธิในการขอคืนภาษี ผูเขียนเห็นวา เปนสิทธิตามกฎหมาย หากผูขอคืนเห็นวา

ตนช ําระภาษโีดยเกนิกวาทีค่วรตองเสยีหรือไมมหีนาทีต่องเสยี แตจะไดคนืภาษเีปนจ ํานวนเทาใดนัน้
ตองเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงตองผานกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่เปนผูพิจารณา
หลักฐานและความถกูตอง ซ่ึงในบางครัง้ผูขอคนือาจไมมภีาษตีองคนืกเ็ปนได หรืออาจตองถูกประเมนิ
ภาษเีพิม่เตมิ ดงันัน้การทีจ่ะไดรับการคนืภาษอีากรหรือไมนัน้ตองผานกระบวนการพจิารณาความถกูตอง
เสียกอน ทํ าใหกรณีหากผูขอคืนไดถูกประเมินภาษีใหตองชํ าระผูขอคืนก็มีสิทธิในการขอคืนภาษี
ในสวนทีผู่ขอคืนเห็นวาตนมีสิทธิไดรับคืน เพราะหากไดมีการพิจารณาวา ผูขอคืนมีสิทธิไดคืนภาษี  
ผูขอคืนก็สามารถนํ าภาษีที่ไดรับคืนมาหักกลบลบหนี้ภาษีที่ตนถูกประเมินได ทํ าใหผูขอคืนมีภาษี
ทีต่องช ําระนอยลงเมื่อนํ ามาหักกลบกับภาษีที่ไดรับคืนหรือไดรับคืนในสวนที่เหลือ ดังนั้นปญหานี้
ผูเขียนเห็นวา แมผูขอคืนภาษีจะถูกประเมินภาษีอยูกอนแลวก็มีสิทธิยื่นขอคืนภาษีตอเจาหนาที่   
เพือ่ใหเจาหนาที่พิจารณาในประเด็นที่ผูขอคืนเห็นวาตนมีสิทธิไดรับคืนหรือไม
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4.4  ผลกระทบตออํ านาจบริหารตรวจสอบของฝายปกครอง

อํ านาจมหาชนในการบริการสาธารณะของฝายปกครองหรือเอกสิทธิ์ทางฝายปกครอง
จ ําเปนตองมเีพือ่การบรกิารสาธารณะ กรมสรรพากรในฐานะทีเ่ปนองคาพยพของฝายปกครองจงึตอง
มอํี านาจในการควบคุมและตรวจสอบการเสียภาษีของประชาชน ซ่ึงถือเปนสิ่งจํ าเปนที่ฝายปกครอง
ตองมไีวในการตรวจสอบเพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

หลักนิติรัฐมีปรัชญามุงที่จะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงทํ าใหเกิด
หลักความคุมครองสิทธิของประชาชนซึ่งถือเปนหลักสํ าคัญ แตในการดํ าเนินกิจการของรัฐเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการบริการสาธารณะ ฝายปกครองจะตองมีกฎหมายเพื่อใหอํ านาจ  
โดยเอือ้ตอการปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบในการเสียภาษีของประชาชน แตเมื่อสิทธิ
ของผูเสียภาษกีรณกีารขอคนืภาษมีมีากขึน้อาจท ําใหเปนการจ ํากดัอ ํานาจของฝายปกครองในการจดัเกบ็
ภาษีของรัฐนอยลงแลว27 ดังนั้นสิทธิของผูขอคืนกับเอกสิทธ์ิในอํ านาจเหนือของฝายปกครอง     
ควรทีจ่ะมีควบคูกันไปตามหลักความไดสัดสวนและหลักนิติรัฐ โดยหากสิทธิของผูขอคืนมีมากขึ้น
ดงัทีไ่ดวิเคราะหไวดังกลาวแลวจะท ําใหสงผลกระทบตออํ านาจรัฐ คือ

ผลกระทบตอเจาหนาทีข่องรฐั หากมกีารคุมครองสทิธผูิเสยีภาษมีากขึน้ตามปญหาทีผู่เขยีน
ไดวเิคราะหไว เจาหนาทีข่องรฐัในปจจบุนัอาจมไีมเพยีงพอตอการบรกิารประชาชน หรือเจาหนาทีข่องรฐั
อาจตองท ํางานมากขึน้กวาเดมิ เชน กรณสิีทธขิองผูขอคนืทีจ่ะไดรับการพจิารณาการขอคนืภาษอีากร
โดยเร็ว เมือ่ระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 และประมวลรัษฎากร
กํ าหนดใหเจาหนาที่ตองทํ าการพิจารณาการคืนภาษีใหผูขอคืนโดยรวดเร็ว แตเนื่องจากในปจจุบัน
มีผูขอคืนภาษีเปนจํ านวนมากขึ้นแตอัตรากํ าลังของเจาหนาที่ของรัฐมีนอยลง จึงอาจสงผลให       
เจาหนาที่ของรัฐมีประสิทธิภาพในการทํ างานลดนอยลงได

ผลกระทบตอรายไดของรฐั โดยรัฐอาจจะสญูเสยีรายไดบางสวนไปจากการทีต่องคนืภาษี
ใหกับผูเสียภาษี แตถาไมมีการคุมครองสิทธิตามที่ผูเขียนไดวิเคราะหถึงปญหาในการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียภาษีแลว ผูเสียภาษีก็ไมสามารถขอคืนภาษีไดเนื่องจากกฎหมายไมชัดเจนและไมเปดชอง
ใหมีการขอคืนภาษีได แตเมื่อมาพิจารณาถึงความเปนธรรมของกฎหมายภาษีอากรที่รัฐนํ ามาใช    
ในการจัดเก็บวาตองมาจากหลักการภาษีอากรที่ดีแลว แตก็ยังพบวาในปจจุบันการจัดเก็บภาษีอากร
ตามกฎหมายยงัขาดหลกัการใหความคุมครองสทิธิแกผูเสียภาษใีนการขอคนืภาษีอากร เพราะถาหากภาษี

                                                       
27 ภูริชญา วัฒนรุง. เลมเดิม. หนา 16.
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ที่รัฐจัดเก็บและนํ ามาบริหารประเทศไดมาจากผูเสียภาษีที่ไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียภาษีเกินกวา  
ทีค่วรตองเสียแลว ผลที่เกิดขึ้นก็นาจะไมชอบธรรมตามกฎหมาย

ในสวนของการใหสิทธิผูขอคืนหากมีการขยายระยะเวลาการขอคืนภาษีอากรออกไปอีก
หากไมใหอํ านาจการตรวจสอบการเสียภาษีของผูขอคืนก็จะขยายออกไป อํ านาจในการตรวจสอบ
ภาษขีองรฐักจ็ะขาดอายคุวามตามมาตรา 19 แหงประมวลรษัฎากร ซ่ึงมรีะยะเวลาการตรวจสอบภาษี
เพียงสองป ดังนั้นตองใหอํ านาจเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบภาษีขยายออกไปอีก มิฉะนั้น    
หากในปภาษทีีข่อคนืภาษผูีขอคนืมภีาษทีีต่องเสยีแตปกปดไวหรือแสดงรายไดไมครบถวน แตระยะเวลา
การตรวจสอบภาษีไดส้ินสุดลงแลวก็ไมอาจตรวจสอบภาษีในสวนนี้ได ดังนั้นในสวนของอํ านาจ
การตรวจสอบภาษีของฝายรัฐซ่ึงมีระยะเวลาสองปตองขยายออกไปอีกตามระยะเวลาที่ผูขอคืนภาษี
ไดรับอนุญาตใหขยายระยะขอคืนภาษีอากรออกไป
DPU



บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรปุสิทธิของผูขอคืนภาษีอากรในการขอคืนภาษีอากร

บทบญัญตัแิหงประมวลรษัฎากรไดก ําหนดหลกัเกณฑการขอคนืภาษเีอาไวเปนสองกรณี
ดวยกนั คอื การขอคนือันเนือ่งมาจากการเสยีภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยีกบัการเสยีภาษโีดยไมมหีนาที่
ตองเสยี โดยแบงออกเปนการเสยีภาษโีดยการถกูหกั ณ ทีจ่าย กบัการเสยีภาษโีดยการประเมนิตนเอง
และประเมนิโดยเจาพนกังาน สํ าหรับการขอคนืภาษโีดยการถกูหกั ณ ทีจ่ายนัน้ แบงออกเปนการขอคนื
ภาษอีากรทีถู่กหกั ณ ทีจ่าย และน ําสงกรมสรรพากรแลวเปนจ ํานวนเกนิกวาทีค่วรตองเสยี กบัการขอคนื
ภาษอีากรทีถู่กหกัภาษี ณ ทีจ่ายไว และน ําสงกรมสรรพากรแลวโดยไมมหีนาทีต่องเสยี ซ่ึงทัง้สองกรณี
ดงักลาว กฎหมายกํ าหนดใหขอคืนภายใน 3 ป นบัแตวนัสดุทายแหงกํ าหนดเวลายื่นรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกํ าหนด หรือนบัแตวนัสดุทายแหงปซ่ึงถูกหักภาษีเกินไปแลวแตกรณีโดยมีขอยกเวน
อยูสองกรณีเทานั้นที่กฎหมายใหอํ านาจอธิบดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีสามารถขยายระยะเวลา
การขอคืนออกไปไดอีกเกินกวา 3 ป

ในกรณผูีมีสิทธิขอคืนไดยื่นแบบแสดงรายการเมื่อพนเวลาตามที่กฎหมายกํ าหนด หรือ
ไดยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไป ใหผูมีสิทธิขอคืน
ยืน่ค ํารองขอคนืภายในสามปนบัแตวนัทีไ่ดยืน่แบบแสดงรายการ ซ่ึงถือวาเปนกรณทีีม่ไิดเปนการขอคนื
ตามเวลาปกตเิพราะเหตทุีก่ ําหนดเวลาการยืน่รายการไดถูกขยายหรอืเล่ือนออกไปจากก ําหนดเวลาปกติ
และอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณผูีมีสิทธิขอคืนอุทธรณการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือ
มีการฟองรองเปนคดีกันในศาลอันเนื่องมาจากการประเมินภาษีอากร ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํ ารอง
ขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือ หรือนับแต   
วันที่มีคํ าพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี ซ่ึงถือวาเปนขอยกเวน ทั้งนี้เนื่องจากวาในการอุทธรณ      
การประเมินภาษีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือการเปนคดีความกันในศาลภาษีอากรอาจใช
เวลานานเกินกวา 3 ป ทํ าใหผูมีสิทธิขอคืนไมสามารถยื่นคํ ารองขอคืนไดทันภายในกํ าหนดเวลา 3 ป 
กฎหมายจึงกํ าหนดใหผูมีสิทธิขอคืนภาษีอากรสามารถยื่นคํ ารองขอคืนภาษีอากรไดเมื่อพนกํ าหนด
เวลาปกตไิด แตทัง้นีต้องภายใน 3 ป นบัแตวนัทีไ่ดรับแจงค ําวนิจิฉยัอุทธรณการประเมนิเปนหนงัสอื
หรือนบัแตวนัทีม่คี ําพพิากษาถงึทีสุ่ด นอกจากนีแ้ลวยงัมกีรณอ่ืีนๆ อีก ทีก่ฎหมายมไิดก ําหนดระยะเวลา
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ในการขอคืนภาษีเอาไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงมีอีกหลายกรณีดวยกันที่ผูเสียภาษีมีเหตุจํ าเปนอันไมอาจ
ยืน่ค ํารองขอคนืภาษภีายใน 3 ปได ท ําใหหมดสทิธิในการขอคนืภาษทีนัทเีนือ่งจากขอคนืเกนิก ําหนด
ระยะเวลาจึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูเสียภาษีเหลานั้นได

นอกจากนีแ้ลว การนบัระยะเวลาในการขอคนืภาษอีากรโดยมกีารก ําหนดระยะเวลาเริม่ตน
ทีแ่ตกตางกัน มีผลท ําใหระยะเวลา 3 ป ในการขอคืนแตกตางกันดวย เนือ่งจากการเริ่มนับระยะเวลา
เร่ิมตนไมตรงกันจึงทํ าใหวันสุดทายของกํ าหนดระยะเวลาไมตรงกันดวย กลาวคือ การขอคืนภาษี
อันเนื่องมาจากการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียนั้น ก ําหนดระยะเวลา 3 ปเริ่มนับตั้งแตวันสุดทาย
แหงปซ่ึงไดเสียภาษีไป สวนการขอคืนภาษีอันเนื่องมาจากการเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย  
ก ําหนดระยะเวลา 3 ป จะเริม่นบัแตวนัสดุทายแหงก ําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการ ดงันัน้จงึกอใหเกดิ
ปญหาในการขอคืนภาษีอากร เนื่องจากในการบังคับใชกฎหมายของศาลยังมีปญหาวา กรณีใด     
คอืการเสยีภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยีและกรณใีดเปนการเสยีภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยี โดยการเสยีภาษี
เกินกวาที่ควรตองเสียนั้น สวนที่เสียเกินไปจะถือวาเสียโดยไมมีหนาที่ตองเสียดวยหรือไม เพราะ 
ถาหากเปนเชนนั้นแลว การเริ่มนับระยะเวลา 3 ป ก็จะตางกัน อีกทั้งในบางกรณีผูเสียภาษีสํ าคัญผิด
วาตนเองไดเสียภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยี แตแททีจ่ริงแลวไดเสียภาษเีกนิกวาทีค่วรตองเสยีตางหาก
สงผลใหถาหากขอคนืเมือ่พน 3 ป นบัแตวนัสดุทายของการยื่นแบบแสดงรายการแลวกเ็ปนอนัหมดสทิธิ
ในการขอคืน ตวัอยางเชน กรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาวันสุดทาย คือ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกป  
หรือกรณภีาษีเงินไดนิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

แตถาเปนกรณนีบัแตวนัสดุทายแหงปซ่ึงถูกหกัภาษเีกนิไป วนัสดุทาย คอื วนัที ่31 ธันวาคม
ซ่ึงขึน้อยูกับวาผูขอคืนจะใชสิทธิขอคืนภาษีในฐานะถูกหักภาษี ณ ที่จายไวเกินกวาที่ควรตองเสีย 
หรือกรณไีมมหีนาทีต่องเสยี เพราะกฎหมายไดบญัญตัไิวใหตางกนั ซ่ึงอาจท ําใหผูเสียภาษเีกดิความส ําคญัผิด
ตอหลักเกณฑการขอคืนวา ตนตองขอคืนภาษีอากรภายใน 3 ป นับแตเมื่อใด

นอกจากนีแ้ลว การอทุธรณหรือการโตแยงการขอคนืภาษอีากรกฎหมายใหสิทธผูิขอคนื 
ใชสิทธใินหลายทางดวยกนั ไมวาจะเปนการโตแยงตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณตามประมวลรษัฎากร
การฟองคดีตอศาลภาษีอากร การโตแยงตอฝายปกครอง หรือแมแตการฟองคดีตอศาลปกครอง   
แลวแตกรณ ี โดยพจิารณาจากมลูเหตอัุนเปนทีม่าทีท่ ําใหผูขอคนืภาษมีสิีทธิในการขอคนืวาอยูในหลักเกณฑ
หรือในอํ านาจพิจารณาขององคกรใด ซ่ึงผูเสียภาษีอาจสับสนในกระบวนการโตแยงตอผูมีอํ านาจ
พิจารณาวาเริ่มตนผูขอคืนภาษีตองโตแยงกับองคกรใด และหากไมเห็นดวยกับคํ าวินิจฉัยจะตอง
ด ําเนินการฟองรองตอองคกรใด
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ผลของการขอคืนภาษีอากรนั้นไดกอใหเกิดสิทธิหนาที่ระหวางรัฐกับผูมีสิทธิในการขอ
คนืภาษีอากรดังนี้

ในสวนของสิทธิของฝายผูขอคืน ผูขอคืนภาษีหากไดรับเงินภาษีที่ขอคืนลาชากวา       
ทีก่ฎหมายก ําหนดอาจไดรับดอกเบีย้เพิม่เตมิอีกรอยละ 1 ตอเดอืน ทัง้นีน้อกเหนอืจากจ ํานวนเงนิภาษี
ที่ขอคืนแลว

ในสวนของสทิธิของรฐั เมือ่รัฐเหน็วาผูขอคนืภาษมีหีนีภ้าษอีากรคางตอภาครฐั แตไมยอม
ชํ าระใหเสร็จสิ้นไป และผูขอคืนภาษีไดมายื่นคํ ารองขอคืนภาษีในประเด็นอื่นที่ตนไดชํ าระเกินไป  
เชนนี ้รัฐสามารถน ําหนีภ้าษอีากรทีค่างช ําระมาหกักลบลบหนีก้บัจ ํานวนเงนิทีผู่ขอคนืใชสิทธิขอคนืได

แตปญหาก็เกิดขึ้นไดจากการที่เจาหนาที่ของรัฐเสนอใหผูขอคืนภาษียินยอมสละสิทธิ
ในการไดรับดอกเบี้ย เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถพิจารณาคํ ารองขอคืนใหแลวเสร็จ     
ตามกํ าหนดเวลาการขอคืนไดการดํ าเนินการดังกลาว ถือวาอาจทํ าใหผูขอคืนภาษีตองจํ ายอม        
ท ําสัญญายินยอมไมรับดอกเบี้ย ซ่ึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูขอคืนภาษีได เนื่องจากผูขอคืน
ภาษีนั้นสวนใหญเปนเอกชน เมื่อเจาหนาที่ของรัฐมีขอเสนอประการใดแลวก็มักจะปฏิบัติตาม     
ซ่ึงในบางครั้งเจาหนาที่ของรัฐอาจใชอํ านาจตามอํ าเภอใจนอกเหนืออํ านาจตามกฎหมายกอใหเกิด
การละเมดิสทิธิขัน้พืน้ฐานของเอกชนโดยทีเ่อกชนผูนัน้ไมรูสิทธตินเองแตไดยนิยอมสละสทิธิทีต่นเอง
มอียูใหกับฝายปกครอง

จากการศกึษา สิทธขิองผูเสียภาษใีนการขอคนืภาษทีีเ่กนิวาทีค่วรตองเสยีหรือไมมหีนาที่
ตองเสยีตามประมวลรษัฎากร ฝายปกครองจะตองค ํานงึถึงการใชอํ านาจของฝายปกครองในการบรหิาร
การจดัเก็บภาษี เชน การควบคุมตรวจสอบ ซ่ึงหากมีการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีมากจนเกินไป
โดยไมค ํานงึถึงประโยชนสาธารณะแลว กอ็าจจะสงผลกระทบตอการบรหิารจดัการการจดัเกบ็ภาษอีากร
ของฝายปกครองได

5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศกึษาการคุมครองสทิธขิองผูเสยีภาษอีากรในการขอคนืภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร
ผูเขียนมีขอเสนอแนะดังนี้
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5.2.1 ปญหากํ าหนดเวลาการขอคืนภาษีอากรที่กฎหมายกํ าหนดระยะเวลาใหตองขอคืน
ภายใน 3 ป ดังนี้

- ควรมกีารกํ าหนดใหอธิบดีกรมสรรพากร มีอํ านาจขยายกํ าหนดเวลาการขอคืน
ภาษีอากรออกไปอีกไดหากผูขอคืนมีเหตุจํ าเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกํ าหนดเวลาได        
เชนเดียวกับอํ านาจของอธิบดีกรมศุลกากรที่ระบุไวในพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 19 ซ่ึงระบุไว
ชัดเจน ใหอธิบดมีีอํ านาจขยายกํ าหนดเวลาการขอคืนอากรกรณีมีเหตุจํ าเปน  และในกรณีดังกลาว
ระยะเวลาการตรวจสอบภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ตองขยายออกไปอีกนับแตส้ินกํ าหนด
ระยะเวลาที่ไดขยายระยะเวลาขอคืนภาษีอากรออกไปซึ่งจะทํ าใหรัฐไมสูญเสียการตรวจสอบภาษี
ของผูขอคนืในสวนนี ้ โดยก ําหนดใหอธิบดมีอํี านาจขยายระยะเวลาการขอคนืภาษอีากรและใหอธิบดี
มีอํ านาจขยายระยะเวลาการตรวจสอบภาษีออกไปตามความจํ าเปนอีกเพราะเหตุไดรับอนุญาตให
ขยายระยะเวลาขอคืนภาษีอากร

- กรณทีีผู่เสยีภาษโีดยการถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายอนัเนือ่งมาจากเหน็วา ผูนัน้มเีงนิได
พึงประเมินตามกฎหมาย ตอมาหากปรากฏวาผูเสียภาษีไมมีเงินไดพึงประเมินตามที่ถูกหักภาษีไว   
จงึมผีลท ําใหผูนั้นไมมีหนาที่เสียภาษี ดังนี้ ควรมีการกํ าหนดใหผูขอคืนภาษีสามารถขอคืนภาษีที่ตน
ถูกหกัได เนือ่งจากตนเองถูกหักภาษี ณ ที่จายโดยที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีอันมิใชความผิดของตน 
แตเกิดจากเหตุปจจัยภายนอกที่ตนเองมิไดมีสวนรูเห็นหรือคาดหมายเหตุนั้นไดลวงหนากอน      
การทีผู่เสียภาษถูีกหกัภาษ ีณ ทีจ่ายไป กเ็นือ่งมาจากการกระท ําของฝายปกครองและกฎหมายทีต่องการ
ไดเงนิภาษมีาใชกอนในขณะนัน้ซึง่เปนการใชอํ านาจรฐัฝายเดยีว แตตอมาปรากฏขอเทจ็จรงิเปนทีสุ่ดวา
ผูนัน้ไมมหีนาทีเ่สยีภาษแีตถูกหกั ณ ทีจ่ายไปกอนแลว ดงันีจ้งึไมควรใหผูนัน้ตองรบัภาระในการกระท ํา
ของบคุคลอืน่ทีต่นเองไมมสีวนรวมรูเหน็ดวยการเริม่นบัระยะเวลา 3 ปดงักลาว จงึไมควรจะน ํามาใช
กบักรณนีี้ ดงันัน้ในประเดน็นี้ ผูเขยีนเหน็วาควรแกไขกฎหมายในมาตรา 27 ตรี โดยก ําหนดขอยกเวน
เพิ่มเติมใหกํ าหนดการเริ่มนับระยะเวลาดังกลาววาใหขอคืนภาษีภายใน 3 ป นับแตรูหรือควรรู     
ขอเท็จจริงเปนที่สุดวาตนเองไมมีหนาที่เสียภาษีหรือภายใน 10 ป นับแตมีเหตุดังกลาว

5.2.2 ปญหาในการนับระยะเวลาการขอคืนภาษีอากร
การขอคืนภาษีอากรอันเนื่องมาจากการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียหรือไมมี

หนาทีต่องเสยีมกีารก ําหนดเวลาสิน้สดุเหมอืนกนัแตมกีารนบัก ําหนดเวลาเริม่ตนตางกนัท ําใหระยะเวลา
ไมเทากนักอใหเกดิความสบัสนและส ําคญัผิดในระยะเวลาการขอคนืดงักลาว ผูเขยีนเหน็วาบทบญัญตัิ
ในมาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 นั้น มีความซํ้ าซอนกัน กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเมื่อเกิดปญหาวากรณีใดเปนการขอคืนภาษีอันเนื่องมาจากการเสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสีย 
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และกรณีใดเปนการขอคืนภาษีอันเนื่องมาจากการเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย ซ่ึงถาหากไดมี
การน ําบทบญัญตัขิองกฎหมายทีจ่ะใชปรบักบัปญหาขอเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้โดยไมถูกตองตามเจตนารมณแลว
ก็จะกอใหเกิดผลในการจํ ากัดสิทธิของผูขอคืนภาษีในอันที่จะไดรับเงินภาษีคืนได ทั้งนี้ในสวน  
ของผูขอคนืภาษอีากรกเ็ชนเดยีวกนั ผูขอคนือาจไมทราบวาตนเองตองขอคนืภาษอีากรอนัเนือ่งมาจาก
สาเหตใุด ซ่ึงถาหากผิดพลาดแลวก็จะเสียสิทธิได เชน ตนเองไดเสียภาษีไปเกินกวาที่ควรตองเสีย 
แตตอมาไดขอคืนภาษีในฐานที่ไมมีหนาที่ตองเสียตามมาตรา 27 ตรี ซ่ึงถาหากนํ าบทบัญญัติ        
ในมาตรา 63 กรณี เสียภาษีเกินกวาที่ควรตองเสียมาบังคับใชแลวระยะเวลาการขอคืนก็จะสั้นกวา   
ผูขอคนืกอ็าจหมดสิทธิในการขอคืนภาษีอากร ดังนี้จะเห็นไดวามาตรา 27 ตรี และ มาตรา 63 ได
กํ าหนดระยะเวลาเริ่มตนตางกัน จึงทํ าใหเกิดปญหาทางกฎหมายหลายประการ เชน การตีความ
กฎหมาย ซ่ึงถาหากมกีารก ําหนดเวลาเริม่ตนใหตรงกนัแลวปญหาดงักลาวกจ็ะไมเกดิขึน้ ซ่ึงก ําหนดเวลา
ในการขอคนืภาษอัีนเนือ่งมาจากการเสยีภาษโีดยไมมหีนาทีต่องเสยี และการขอคนืภาษอัีนเนือ่งมาจาก
เสยีเกนิกวาที่ควรตองเสีย ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติในมาตรา 27 ตรี ไดกํ าหนดเอาไวแลว ดังนั้น   
บทบญัญตัใินมาตรา 63 จงึไมควรบญัญตัมิาใหซ้ํ าซอนซึง่จะท ําใหเกดิปญหาในการตคีวามได ดงันัน้
จึงเห็นควรยกเลิกมาตรา 63 ซ่ึงจะทํ าใหกํ าหนดเวลามีเพียงกํ าหนดเวลาเดียวตามมาตรา 27 ตรี    
โดยมีการเริ่มนับระยะเวลาใหขอคืนภาษีอากรภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายแหงกํ าหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกํ าหนด เพราะหากยงัคงใชระยะเวลานบัแตวันสุดทายแหงป
ซ่ึงถูกหักภาษีเกินไปตามมาตรา 63 แลว ก็จะเกิดปญหาดังที่กลาวมา และที่สํ าคัญเมื่อยกเลิก    
มาตรา  63  แลว ผูขอคนืจะมหีลักเกณฑในการนับกํ าหนดเวลาขอคืนที่ชัดเจนตรงกันและไมสับสน

5.2.3 ปญหาในการโตแยงการพิจารณาสั่งคืนภาษีของเจาหนาที่
จากการศึกษากระบวนการโตแยงคัดคานการขอคืนภาษีตอผูมีอํ านาจพิจารณา

พบวายงัขาดเอกภาพเพราะผูมอํี านาจพจิารณาในบางครัง้เปนศาลภาษอีากร บางครัง้เปนคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณตามประมวลรษัฎากร บางครัง้เปนฝายปกครองซึง่ปจจบุนัอยูในรปูแบบของคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บางครั้งตองฟองคดีตอศาลภาษี และในบางครั้งตองฟองคดีตอศาลปกครอง
ซ่ึงยากตอการเขาใจและปฏิบัติของผูขอคืนภาษีอากร

ผูเขียนเห็นวา ควรแกกฎหมายโดยกํ าหนดขัน้ตอนการโตแยงคัดคานการขอคืน
ภาษีอากรใหผูขอคืนมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากรกอน
หรือจะฟองตอศาลภาษีอากรโดยมิตองอุทธรณกอนก็ได โดยใหถือวาเปนสิทธิและเปนทางเลือก
ของผูขอคนื เนื่องจากกฎหมายมิไดกํ าหนดใหการขอคืนภาษีอากรจะตองอุทธรณตอคณะกรรมการ
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พิจารณาอุทธรณกอนแตกํ าหนดใหสิทธิในการฟองคดีตอศาลได ดังนั้นถาหากกํ าหนดใหผูมีสิทธิ
ในการขอคนืภาษอีากรสามารถอทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณได กจ็ะท ําใหมกีารตรวจสอบ
การใชอํ านาจของฝายปกครองดวยกันเองกอน แตทั้งนี้ผูมีสิทธิขอคืนจะตองใชสิทธิทางใดทางหนึ่ง
เทานัน้จะใชสิทธทิัง้สองทางพรอมกนัมไิด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูขอคนืและฝายรัฐกม็แีนวปฏบิตัิ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน

5.2.4 ปญหาการกํ าหนดดอกเบี้ยจากการขอคืนภาษีอากร
เปนทีย่อมรับวาหากเจาหนาทีข่องรฐัจายคนืเงนิภาษอีากรลาชาผูขอคนือาจเสยีหาย

จากคาเสยีโอกาสในการใชเงิน และรัฐอาจนํ าเงินภาษีที่ตองคืนใหผูเสียภาษีไปใชชวงเวลาหนึ่งแลว  
กฎหมายจึงกํ าหนดใหรัฐตองจายดอกเบี้ยใหผูขอคืนหากไมสามารถคืนภาษีไดภายในกํ าหนดเวลา
แตในความเปนจริงเจาหนาที่ของรัฐมีจํ านวนนอยกวาปริมาณงาน ท ําใหไมสามารถพิจารณาไดทัน
ภายในกํ าหนดเวลา เมื่อเปนเชนนี้เจาหนาที่ของรัฐจึงไมอยากเสียดอกเบี้ยที่กฎหมายกํ าหนด         
ในอตัรารอยละ 1 ตอเดอืน ซ่ึงถือวาเปนจ ํานวนทีสู่งเมือ่เทยีบกบัดอกเบีย้ในปจจบุนั เจาหนาทีข่องรฐั
จึงใหผูขอคืนมาทํ าสัญญายินยอมสละสิทธิในการไดรับดอกเบี้ยหากพิจารณาคืนเงินภาษีลาชา    
โดยที่ไมใชเปนการบังคับใหผูขอคืนตองยินยอมทํ าสัญญาสละสิทธิในการไดดอกเบี้ยแตอยางใด 
แตผูเขียนก็ไมเห็นดวยในการดํ าเนินการดังกลาวที่เจาหนาที่ของรัฐนํ ามาใช จึงขอเสนอแนวทาง
การแกไขปญหาดังนี้

เหน็ควรใหมกีารแกไขอตัราดอกเบีย้ใหนอยลง โดยเจาหนาทีข่องรฐัจะไดไมกงัวล
ในเรือ่งการจายดอกเบีย้กรณพีจิารณาลาชา ท ําใหไมตองน ํานโยบายใหผูขอคนืมาท ําสญัญาสละสทิธิ์
การไดรับดอกเบี้ย และในกรณีเดียวกันนี้เจาหนาที่ของรัฐก็จะตองดํ าเนินการพิจารณาการขอคืน  
ใหรวดเร็วตามที่กฎหมายกํ าหนด เนื่องจากการพิจารณาลาชาอาจถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได 
สวนอตัราดอกเบีย้ควรจะเปนจ ํานวนเทาใดนัน้ ผูเขยีนเหน็วาควรคดิดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 7.5 ตอป
โดยจะสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา 224 และตามพระราชบัญญัติ
ศลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา คือ รอยละ 0.625 ตอเดือน (รอยละ 7.5 ตอป) และกฎหมาย
ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Tax Code) ทีก่ ําหนดอตัราดอกเบีย้ในการขอคนืภาษอีากรไวทีร่อยละ 7
ถึงรอยละ 8 ตอป ซ่ึงจะเปนประโยชนกับทั้งผูขอคืนภาษีอากรและเจาหนาที่ของรัฐที่จะไมจํ าเปน
ตองมมีาตรการใหผูขอคืนสละสิทธิการไดรับดอกเบี้ยเนื่องจากดอกเบี้ยที่ตองจายนอยลง
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5.2.5 ปญหาการหกักลบลบหนีเ้หน็ควรแกไขระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการขอคนืภาษี
ในกรณีที่เจาหนาที่พิจารณาการขอคืนภาษีแลว ใหเจาหนาที่ออกคํ าสั่งคืนภาษีใหผูขอคืนโดยพลัน
ทัง้นี้ไมเกิน 15 วัน นบัแตวนัที่พิจารณาแลวเสร็จ หากเปนกรณีไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จ
เนื่องจากผูขอคืนอาจตองถูกตรวจสอบเพิ่มเติมในการเสียภาษีในประเด็นอื่น ตองไดรับอนุมัติ    
จากอธบิดีใหขยายระยะเวลาการขอคืนออกไปอีกไมเกิน 30 วัน

5.2.6 ผลกระทบตอฝายปกครอง
วิทยานิพนธเลมนี้มุงที่จะศึกษามาตรการในกรณีการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี

กรณกีารขอคืนภาษีอากร เนื่องจากตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรยังพบวา ผูเสียภาษีไมไดรับ
ความเปนธรรมเทาที่ควร อีกทั้งยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และทํ าใหผูเสียภาษีไมไดรับ  
ความคุมครองทีเ่หมาะสม และผูเขยีนไดเสนอแนะแนวทางการแกไขโดยหากใหสิทธิกบัผูขอคนืภาษี
ใหมีมากขึ้นก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตออํ านาจบริหารตรวจสอบของฝายปกครองในการบริหาร 
จดัเกบ็ภาษไีด แตถึงอยางไรกด็กีารคุมครองสทิธขิองผูขอคนืใหมมีากขึน้อาจเปนผลดใีนการจดัเกบ็ภาษี
อยางมั่นคงเพราะความคุมครองสิทธิผูเสียภาษีที่เปนธรรมตามกฎหมาย อาจเปนการชักจูงใจใหมี
การเสยีภาษีดวยใจสมัคร สวนผลกระทบตอฝายปกครองตามที่ผูเขียนไดวิเคราะหในบทที่ 4 มีดังนี้

เรือ่งกระบวนการโตแยงคัดคานการขอคืนภาษีจากพนักงานเจาหนาที่
ผูเขยีนไดเสนอใหผูขอคนืโตแยงการสัง่คนืภาษจีากเจาหนาทีโ่ดยใหเปนทางเลอืก

ในการทีจ่ะอทุธรณคดัคานหนงัสอืแจงคนืภาษตีอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ และหากไมเหน็ดวย
กบัค ําวนิจิฉยัอุทธรณใหฟองศาลภาษตีอไป หรือจะฟองศาลในทนัทเีลยกไ็ดโดยใหเปนสทิธขิองผูขอคนื
ทีจ่ะควบคมุการใชดลุพนิจิโดยฝายปกครองดวยกนัเองกอน หรือจะใหมกีารควบคมุโดยฝายตลุาการ
ในทันที

จากการเพิม่สทิธใินทางกฎหมายใหกบัผูเสียภาษมีสิีทธิในการขอคนืภาษใีหมากขึน้นัน้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวประชาชนจะไดรับประโยชนและเปนธรรมมากขึ้น หากเปรียบเทียบ         
กบัผลกระทบของฝายปกครองทีจ่ะตองมกีารก ําหนดหลกัเกณฑเพิม่ขึน้เพือ่ใหเจาหนาทีต่องปฏบิตังิาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย แตในทางกลับกัน ผูเขียนเห็นวาหากมีการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี    
มากขึ้นแลวก็อาจสงผลกระทบตอฝายปกครองไดดังตอนี้

ผลด ี เจาหนาที่มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายอยางชัดเจน และองคกรที่พิจารณา
อุทธรณกรณทีีม่กีารโตแยงการคนืภาษขีองเจาหนาทีจ่ากผูขอคนืภาษ ี กจ็ะถกูแบงแยกหนาทีค่วามรบัผิด
ใหสอดคลองกนัตามกฎหมาย และถาประชาชนไดรับความเปนธรรมมากขึน้กอ็าจจงูใจใหประชาชน
หรือผูเสยีภาษีมีความตองการในการเสียภาษีดวยความเต็มใจ
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ผลเสีย รัฐอาจตองสูญเสียรายไดบางสวนจากการคืนภาษีใหกับผูเสียภาษีอากร   
แตเมื่อจํ านวนเงินภาษีที่คืนใหกับผูเสียภาษีนั้นเปนภาษีที่ไมควรจัดเก็บเนื่องจากไมเปนธรรมตอ     
ผูเสียภาษี รายไดสวนนี้จึงสมควรคืนใหกับผูเสียภาษีจึงจะถูกตอง และเจาหนาที่ของรัฐอาจตองมี
ปริมาณงานมากขึน้กวาเดมิ แตถาหากเจาหนาทีข่องรฐัไดปฏิบตัิหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย ไมรุกล้ํ า
สิทธิของประชาชนเกินสมควร และมีการใชอํ านาจตามกฎหมายอันเปนการไดสัดสวนกันระหวาง
ประโยชนสาธารณะกับเอกชนผูเสียภาษีอากร ในสวนของผลกระทบตอฝายปกครองนี้เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชนของประชาชนทีจ่ะไดรับจงึมนีอย ผูเขยีนจงึเหน็วาควรทีจ่ะคุมครองสทิธิของผูเสยีภาษอีากร
ใหมมีากขึน้ไมยิ่งหยอนไปกวาหนาที่ของพลเมืองในการเสียภาษีอากรตามกฎหมายDPU
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ค ําส่ังของหัวหนาคณะปฏิวัติที่ 79/2515 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2515.
ประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528.
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469.
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
ระเบยีบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539.
ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540.
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ช่ือ – นามสกุล นายไพศาล  เมฆรารัตน
ประวัติการศึกษา - ประกาศณยีบตัรวชิาชพีช้ันตน (ป.ว.ช.) จากวทิยาลยัเทคนคิลพบรีุ   

ปการศึกษา 2539
- นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคํ าแหง ปการศึกษา 2543
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 53 ปการศึกษา 2543

ประวัติการทํ างาน - ป 2544 - 2549 นิติกร 3 - 5 ฝายอุทธรณภาษีอากร 1 - 2
สวนกฎหมายและเรงรัดภาษอีากรคาง สํ านกังานสรรพากรภาค 4
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

- ปจจุบัน รับราชการตํ าแหนง พนกังานคดีปกครอง 4
กลุมชวยงานองคคณะศาลปกครองสูงสุด
สํ านักงานศาลปกครอง
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