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บทคดัย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง         

กรณีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  เน่ืองจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
เป็นภาษีอากรประเมินตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดให้ผูม้ีเงินไดม้ีหน้าท่ีตอ้งยื่นรายการเก่ียวกบั
เงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บมาในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  และเสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาลภายในเวลา
ท่ีก  าหนด  ถา้มิไดเ้สียหรือน าส่งใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ใหถื้อเป็นภาษีอากรคา้ง  และกรมสรรพากรมี
อ  านาจสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  
โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่   

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งยงัคงพบขอ้บกพร่อง
ของบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาดงัน้ี  (1) บทบญัญติัตามมาตรา 8  ก  าหนดให้
เจา้พนกังานสรรพากรตอ้งน าส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรตามวิธีการท่ีก  าหนดเท่านั้น  ท าให้
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการแก่ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  (2) บทบัญญติัตามมาตรา 30  มิได้
ก  าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไวอ้ย่างชดัเจน  ท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษีในอนัท่ีจะใชสิ้ทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรและอาจไดรั้บความเสียหาย
จากการถูกบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  (3) การเร่งรัดจัดเก็บ    
ภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ระเบียบของกรมสรรพากรยงัมิไดก้  าหนดวิธี 
การเร่งรัดให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามประมวลรัษฎากร  (4) บทบญัญัติตามมาตรา 57  มิได้
ก  าหนดความรับผดิในหน้ีภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นบุคคลผูห้ยอ่นความสามารถในทาง
กฎหมาย  ท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูค้า้งภาษีอากรท่ีจะอาจตอ้งถกูบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง
แต่เพียงผูเ้ดียว  (5) บทบญัญติัตามมาตรา 12  มิไดก้  าหนดใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัหรือ
ผูจ้  านองหรือจ าน าทรัพยสิ์นเพื่อเป็นประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรเป็นผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร  
ท าใหก้รมสรรพากรไม่อาจใชอ้  านาจบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว
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โดยมิไดต้อ้งฟ้องร้องคดีต่อศาลได ้ และ (6) กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีกรมสรรพากรก าหนด
แนวทางใหเ้จา้หนา้ท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัจนถึงท่ีสุดเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้งเป็นเพียงระเบียบ   
ท่ีใชก้บัเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น  จึงไม่อาจใชบ้งัคบักบัประชาชนทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นกฎหมายได ้

ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาตามท่ีกล่าวมาแลว้ดงัน้ี  ในประเด็นท่ี 1  ควรแกไ้ข
เพ่ิมเติมบทบญัญติัตามมาตรา 8  วรรคสอง  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถส่ง
หนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีก  าหนด  ประเด็นท่ี 2  ควรแกไ้ขเพิ่มเติม
บทบญัญติัตามมาตรา 30  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และเพิ่มทางเลือกใหผู้เ้สียภาษีสามารถใชสิ้ทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได ้ 
ประเด็นท่ี 3  ควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
ให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีแม่บทดังท่ีบัญญัติไว ้ตามมาตรา 57 ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  
ประเด็นท่ี 4  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามมาตรา 57  แห่งประมวลรัษฎากร  เพ่ือก  าหนด    
ความรับผิดในการเสียภาษีท่ีค้างช าระในกรณีผูค้ ้างภาษีอากรเป็นบุคคลผูห้ย่อนความสามารถ       
ในทางกฎหมาย  ประเด็นท่ี 5  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร    
เพื่อก  าหนดค านิยามของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรให้มีความชดัเจนและมีความหมายครอบคลุมถึง
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้ าประกันหรือจ านองหรือจ าน าทรัพยสิ์นเพ่ือเป็นประกันการผ่อนช าระ 
ภาษีอากร  และประเด็นท่ี 6  ควรตราพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  โดยเพิ่มหมวด
ว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง
ของกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 จ 

Thesis  Title  Problems  of  Tax  Arrears  Collection : Case  Study  of  Personal  Income  Tax   
Collection  under  The  Revenue  Code  of  Thailand 

Author   Masarus  Horasitdetcharoen 
Thesis  Advisor  Associate  Professor  Dr. Jirasak  Rodjun 
Department  Law 
Academic  Year  2016 

 
ABSTRACT 

 
The thesis aims at studying problems of Tax Arrears Collection: Case Study of 

Personal Income Tax Collection under The Revenue Code of Thailand. Because to Personal 
Income Tax is an assessment tax under the Revenue Code to the taxpayer which is obliged to 
submit an entry on their taxable income earned in the preceding tax year so that they can pay tax 
to the government within the stipulated time. When it is due but not paid or remitted shall be 
deemed as tax arrears so the Revenue Department has the power to seize or attach and sale by 
auction assets of a person liable to pay or remit tax throughout Thailand without the Court 
summons or order.  

However, the study and analysis problem of tax arrears collection continues to meet 
the shortcomings of the provisions of the Revenue Code are causing problems: (1) The provisions 
of Section 8 requires officials to submit a notice of assessment under way only that cause of      
the time consuming and cost to officials; (2) The provisions of Section 30 has not scheduled 
clearly to consider the appeal of the Appeals Committee that cause injustice to the taxpayers in 
order to exercise their rights to sue the Tax Court and may be damaged by being forced to pay  
the tax arrears accrued during the appeal; (3) Rules or regulations has not yet determined how to 
expedite compliance with the provisions of the Revenue Code in case of tax arrears collection of 
the husband and wife who has an income each; (4) The provisions of Section 57 has not allowed 
liability to pay tax arrears in case of a person liable to pay tax is persons who incompetence in  
the legal that cause injustice to a person liable to pay tax to be forced to pay the tax arrears    
owed solely; (5) The provisions of Section 12 has not permitted the third party, the guarantor or 
the mortgage or pledge assets as collateral for a loan of a person liable to pay tax that cause the 
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Revenue Department cannot force of the tax repayment owed on the property of such person 
without having to court litigation; and (6) Rules or regulations of the Revenue Department 
guidelines to expedite compliance officer in order to get paid tax arrears is a regulation applies to 
only officer which may not apply to the general public as a law. 

The researcher proposed the problem solutions as follow: In issue 1 should be 
amendments to the provisions of Section 8, paragraph two of the Revenue Code, increasing       
the channels to be transmitted by other means as prescribed; In issue 2 should be amendments to 
the provisions of Section 30 of the Revenue Code, setting the period for the appeal’s consideration 
of the Appeals Committee and those taxpayers can alternately exercise a lawsuit against the         
Tax Court; In issue 3 should be revision of tax regulations by the management to collect tax arrears, 
in accordance with tax law framework as provided under Section 57 six of the Revenue Code;    
In issue 4 should be amendments to the provisions of  Section 57 of the Revenue Code to 
determine liability to pay tax arrears in case of a person liable to pay tax is persons who 
incompetence in the legal; In issue 5 should be amendments to the provisions of Section 12 of  
the Revenue Code to define the definition of a person liable to pay tax give meaning to cover    
the third party, the guarantor or the mortgage or pledge assets as collateral for a loan; and In issue 6 
should be branded amendments act to the Revenue Code by increasing the group's management  
to collect tax arrears. These solutions provide the clarification of tax arrears collection by the 
Revenue Department. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ดว้ยความเมตตาและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ่ง
ของ  รองศาสตราจารย ์ ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์  ซ่ึงไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ตลอดจนไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและช้ีแนะขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ในการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย ์ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ ์ ซ่ึงไดส้ละเวลาให้เกียรติเป็น
ประธานการสอบวทิยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ  และรองศาสตราจารยภ์าณินี  กิจพ่อคา้  
ซ่ึงไดส้ละเวลาอนัมีค่าเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และไดก้รุณาให้ค  าแนะน าพร้อมทั้งช้ีแนะ
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  และพี่สาวของผูว้ิจยั  ซ่ึงต่างก็คอยเป็นก าลงัใจ  
ดูแลเอาใจใส่และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัในทุก ๆ ดา้น  ตลอดจนให้โอกาสดา้นการศึกษาอยา่งเต็มท่ี
ดว้ยดีมาโดยตลอด  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ  คุณอจัฉราวดี  มณีสินธ์ุ  ซ่ึงคอยเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและสถิติเก่ียวกบัผลการ
จดัเก็บภาษีอากรคา้งเพื่อใชป้ระกอบการท าวทิยานิพนธ์  ร.ท.นฐัธี  แกว้ระยา้  ซ่ึงช่วยในส่วนของการ
แปลภาษาต่างประเทศ  คุณพรรษชล  คงยนต ์ ซ่ึงช่วยตรวจทานอกัษรของวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้ง  
ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นของผูว้ิจยั  พี่ ๆ เพื่อน ๆ  และน้อง ๆ  ส่วนกฎหมายและเร่งรัด
ภาษีอากรคา้ง  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีนนทบุรี 2  และส านกังานสรรพากรพื้นท่ีนนทบุรี 1 ทุกคน
ท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา  
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ  คุณเกียรติชาย  ผิวเวียง  ซ่ึงคอยเป็นก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยั  รวมทั้ง
เจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและทุก ๆ คนซ่ึงต่างคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยั
ดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี  หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณประโยชน์ทางวิชาการอยู่บา้ง  ผูว้ิจยัขอมอบ
ใหแ้ก่ทุกท่านซ่ึงไดก้ล่าวถึงขา้งตน้  แต่หากมีขอ้บกพร่องประการใด  ผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การจดัเก็บภาษีอากรของประเทศไทย  มีวิวฒันาการมาตั้งแต่ก่อนสมยักรุงสุโขทัย
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  เน่ืองจากภาษีอากรเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัจดัเก็บจากประชาชนโดยไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีแต่เป็นการบังคบัจัดเก็บเพื่อน ามาเป็นรายได้ของ
แผน่ดินในการพฒันาและบริหารประเทศใหป้ระชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  ส่งเสริมความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ  สงัคม  สาธารณสุข  การศึกษา  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  ใหม้ีความเจริญกา้วหนา้
ทดัเทียมนานาประเทศ  โดยเฉพาะการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economics  
Community  หรือ AEC)1  ในปลายปีพุทธศกัราช 2558  เป็นตน้ไปรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอากร
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการด าเนินนโยบายการคลงั  เพ่ือพฒันาและส่งเสริมความเจริญเติบโต
ของประเทศเพ่ิมมากข้ึน  ดงันั้น  การเสียภาษีอากรจึงถือเป็นหน้ีหรือหนา้ท่ีของบุคคลผูมี้เงินไดทุ้กคน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กระทรวงการคลงั (Ministry  of  Finance)  เป็นหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการบริหาร
กิจการหารายไดท่ี้รัฐบาลมีอ  านาจด าเนินการไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียวตามกฎหมาย  และไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน  โดยแบ่งกลุ่มภารกิจดา้นรายไดเ้พื่อท าหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีไว ้3 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมสรรพากร (Revenue  Department)  กรมสรรพสามิต (Excise  Department)  
และกรมศุลกากร (Customs  Department)  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบแตกต่างกนัไป  แต่หน่วยงานท่ีส าคญั
และเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้แก่ภาครัฐ คือ “กรมสรรพากร” มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ภาษี
                                                

 1 เรียบเรียงขอ้มูลโดยกระปุกดอทคอม, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC  คืออะไร,”  สืบคน้เม่ือ
วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558, จาก http://www.aec.kapook.com 
 ASEAN  Economics  Community  หรือ  AEC  หมายถึงการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน
รวม  10  ประเทศ  ประกอบดว้ย  ไทย  เมียนมาร์  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  
กมัพูชา  และบูรไน  เพื่อเพิ่มอ  านาจต่อรองกบัคู่คา้  และเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจระดบัโลก  
รวมถึงมีการยกเวน้ภาษีสินคา้บางชนิดให้กับประเทศสมาชิก  ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญ  มัน่คง  มั่งคั่ง  
ประชาชนอยูดี่กินดี 
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เงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์   และ
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  เสนอแนะนโยบายจดัเก็บภาษีอากรและแกไ้ขกฎหมายภาษีอากร       เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระดับสากลและเพื่อบรรเทาภาระภาษีของประชาชน  ตลอดจน
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรภายใต้ขอ้จ  ากดัด้านรายได้     
และค่าใชจ่้าย  พร้อมทั้งใชช่้องทางต่าง ๆ จดัเก็บภาษีอากร 

ในแต่ละปีกรมสรรพากรจะไดรั้บมอบหมายให้จัดเก็บภาษีอากรเป็นจ านวนสูงกว่า     
ร้อยละ 60  ของรายได้ทั้ งประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  ก  ากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานดา้นภาษี  ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรคา้ง  เรียกคืนเงินภาษีอากรท่ีสั่งคืนผิดพลาด   
เป็นตวัแทนฝ่ายรัฐในการรักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบงัคบัใช้กฎหมายภาษี  พิจารณา
ปรับปรุงตวับทกฎหมายและระบบการบริหารจดัเก็บภาษีอากร  เพื่อส่งเสริมการออม  การลงทุน  
การแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับต่างประเทศ  ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายรายได้และเสริมสร้างความสมคัรใจในการเสียภาษี2  ซ่ึงผลการจัดเก็บภาษีอากรใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  สามารถจัดเก็บภาษี เ งินได้นิ ติ บุคคล  565,605.485  ล้านบาท  
ภาษีมูลค่าเ พ่ิม  562,079.700  ล้านบาท  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  270,307.662  ล้านบาท          
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  43,126.218  ลา้นบาท  และอากรแสตมป์  10,005.022  ลา้นบาท  ตามล าดบั3 

วตัถุประสงคข์องการจดัเก็บภาษีอากรมีข้ึนเพื่อหารายไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ    
ตามนโยบายการคลงั  ทั้งนโยบายดา้นภาษีและนโยบายดา้นรายจ่ายสาธารณะ  โดยรัฐบาลสามารถ
ใชน้โยบายดา้นภาษีทางตรง  เพื่อเก็บค่าภาษีจากเงินได้ของผูม้ีรายได้สูงในจ านวนและสัดส่วน      
ท่ีสูงกว่าผูม้ีรายไดน้อ้ย  เพื่อลดจ านวนเงินไดข้องผูม้ีรายไดสู้ง  และเพื่อช่วยเหลือไม่ใหผู้ม้ีรายไดต้  ่า
หรือรายไดป้านกลางจ่ายภาษีมาก  โดยการใชอ้ตัราภาษีส่วนเพ่ิมท่ีต ่าในการจดัเก็บภาษีเงินได ้ หรือ
ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่เงินไดท่ี้หาได ้ หรือปรับเพ่ิมค่าลดหย่อนภาษีเงินไดใ้ห้แก่คนท่ีมีรายไดต้  ่า
หรือรายไดป้านกลาง  ในทางตรงกนัขา้มสามารถใชน้โยบายดา้นภาษีทางออ้ม  เพื่อท าให้ผูม้ีรายไดสู้ง
มีเงินไดล้ดลง  โดยการใหผู้ม้ีรายไดสู้งแบกรับภาระภาษีในอตัราท่ีสูงจากการใชจ่้ายเงินในการซ้ือ
สินคา้ฟุ่ มเฟือยหรือรับบริการบางอยา่งท่ีนิยมบริโภคในกลุ่มผูม้ีรายไดสู้ง4   

                                                

 2 ศศิกานต์  จัตุปา, “การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร (Tax  Management  of   The  
Revenue  Department),” วารสารนกับริหาร, ฉบบัท่ี 1, ปีที่ 34, น.41 – 42. (มกราคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2557). 
 3 ผลการจัดเก็บภาษีอากร  ของส านักงานสรรพากรภาค 1 -12  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550 – 2557, 
สืบคน้จากระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพากร http://rdsrv.rd.go.th/1434.0.html 
 4 จิรศักด์ิ  รอดจันทร์,  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หลักการและบทวิเคราะห์ , เชิงอรรถที่ 4, 
(ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), น.5. 
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ดงันั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายทางภาษีและออก 
กฎหมายภาษี รวมทั้งด  าเนินการบริหารจดัเก็บภาษีอากรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ี
ดี (Good  Principles  of  Taxation)  โดยเฉพาะในส่วนของหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี
อากร (Equity)  และหลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร (Efficiency  in  Tax  
Administration)  ทั้งน้ี  เพ่ือใหก้ระบวนการในการจดัเก็บภาษีอากรทั้งฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บ (Tax – 
Gatherers)  ซ่ึงเป็นผูใ้ชก้ฎหมายด าเนินการไปดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าและไม่ก่อใหเ้กิดภาระท่ีเพ่ิมข้ึนแก่ฝ่าย
ผูเ้สียภาษี (Taxpayers)  ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัตามกฎหมาย  นอกเหนือไปจากจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  อนั
จะท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือดว้ยดีในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของผูเ้สียภาษี5 

อยา่งไรก็ดี  ภาษีอากรท่ีเขา้มามีบทบาทและมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของประชาชน  คือ  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal  Income  Tax)  ซ่ึงแมจ้ะมิใช่รายไดอ้นัดบัหน่ึง
ของประเทศ  แต่ก็มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษีอากรประเภทอ่ืน  ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติ
ขอ้มลูการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90  และ  ภ.ง.ด.91)  ประจ าปีภาษี  
พ.ศ. 2557  พบว่า  มีผูย้ื่นแบบแสดงรายการทั่วประเทศ  10,121,098  ราย  เป็นเงินภาษีท่ีค  านวณ 
จากเงินไดสุ้ทธิ  185,636.108  ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีเงินไดถึ้งเกณฑต์อ้งยืน่แบบแสดงรายการ  
แต่ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี (เงินไดสุ้ทธิตั้งแต่  0 – 150,000  บาท)  คิดเป็นร้อยละ  61.72  และ  
ผูม้ีเงินไดถึ้งเกณฑต์อ้งเสียภาษี (เงินไดสุ้ทธิตั้งแต่  150,001  บาทข้ึนไป  โดยค านวณอตัราภาษีตาม
ขั้นของเงินไดสุ้ทธิ)  คิดเป็นร้อยละ  38.286  ดงันั้น  เมื่อถึงก  าหนดช าระหรือน าส่งแลว้  หากผูม้ีเงินได้
ไม่ยื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดห้รือยื่นไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือเสียภาษีไม่ถูกตอ้งครบถว้น  ย่อมเกิดเป็น  
ภาษีอากรคา้ง (Tax  Arrears) ข้ึนทนัทีตั้งแต่เม่ือมิไดป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 7  ซ่ึงในวิทยานิพนธน้ี์
มุ่งเนน้ท่ีจะท าการศึกษาเฉพาะในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

จากขอ้มูลรายงานผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพากรภาค 4  พบว่า  มีหน้ีภาษีอากรคา้งเฉพาะในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (หน้ีเก่า - หน้ีใหม่)  

                                                

 5 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น.31 – 35. 
 6 รายงานสถิติขอ้มูลภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91  จ  าแนกตามอตัราภาษี     
(เงินไดสุ้ทธิ)  ปีภาษี  พ.ศ. 2557  การยืน่แบบฯ ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึง  31  มีนาคม  พ.ศ. 2558, 
ข้อ มู ล   ณ   วันที่   17  พฤษภาคม   พ . ศ .  2558,  สืบค้นจ ากระบบอิ นทร า เ น็ต ของกรมสรรพากร 
http://rdsrv.rd.go.th/1434.0.html  
 7 สมศกัดิ์   วิเศษแพทย,์ “การจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2528), น.34. 
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รวม  5,955  ราย  เป็นเงินจ านวน  1,517.197  ลา้นบาท8  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีการตั้งหน้ี
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคา้งช าระ  23,641  ราย  เป็นเงินจ านวน  608.449  ลา้นบาท  สามารถ
ด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บหน้ีภาษีอากรได ้ 23,061  ราย  เป็นเงินจ านวน  572.404  ลา้นบาท  คงเหลือ
หน้ีคา้งตั้งใหม่  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  รวม  580  ราย  เป็นเงินจ านวน  36.044  ลา้นบาท9   

ดงันั้น  หากปล่อยให้มีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนจ านวนมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของประชาชนว่า  รัฐไม่สามารถด าเนินการติดตามทวงถามเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งได ้ 
ท าใหข้าดความเกรงกลวัต่อสภาพบงัคบัของกฎหมาย  พยายามท่ีจะหลบเล่ียงต่อการเสียภาษีหรือ
กระท าการใด ๆ เพื่อเสียภาษีใหน้อ้ยท่ีสุด  อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากร  และอาจท าให้รัฐตอ้งสูญเสียรายไดจ้ากความไม่สมคัรใจในการเสียภาษีอากร  อีกทั้ง    
ยงัก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนในการด าเนินการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้ง 

ดว้ยเหตุน้ี  กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีภาษีอากรซ่ึงมีหน้าท่ีในการติดตามทวงถาม
และเร่งรัดจัดเก็บหน้ีอนับุคคลมีต่อภาครัฐ  จึงได้น ามาตรการบังคับทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็น      
ทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  มาใชบ้งัคบักบัผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร  
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูค้า้งภาษีอากร (Tax-Payer)”   นั่นก็คือ  “การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 
(Tax  Arrears  Collection)”  ซ่ึงเป็นมาตรการในการบงัคบัช าระหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการบงัคบั
ช าระหน้ีในทางแพ่งทั่วไป  เพียงแต่มีบทบัญญติักฎหมายพิเศษให้อ  านาจอธิบดีกรมสรรพากร      
ในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรได ้ โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทางศาลอยา่งเช่นการบงัคบัช าระหน้ี
ของภาคเอกชน  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  ซ่ึงเป็นบทบญัญติั
หลกัและถือเป็นหัวใจส าคญัในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรและการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง     
ท่ีก  าหนดให้อธิบดีมีอ  านาจสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรได ้    
ทัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่10  

                                                

 8 รายงานผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากร  ลูกหน้ีภาษีอากรจากการประเมินตรวจสอบ  และประเมิน
ตนเองและขอผ่อนช าระ (ข.1) – (ข.2)  ของส านกังานสรรพากรภาค 4  ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558, ขอ้มูล   
ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558, สืบคน้จากระบบควบคุมลูกหน้ีภาษีอากร (Debt  Management  System : DMS) 
ของกรมสรรพากร  
 9 รายงานสรุปผลการตั้งหน้ีภาษีอากร – การเร่งรัดจัดเก็บหน้ีภาษีอากรรายปีงบประมาณ  แยกตาม
ประเภทภาษีอากร  ของส านกังานสรรพากรภาค 4  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ถึง  
มิถุนายน  พ.ศ. 2558, ขอ้มูล  ณ  วนัที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558, สืบคน้จากระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพากร 
http://rdsrv.rd.go.th/1434.0.html 
 10 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคสอง  
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นอกจากน้ี  เพ่ือให้การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากรเป็นไปดว้ย  
ความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกนั  กรมสรรพากรจึงก าหนดระเบียบปฏิบติัไวโ้ดยให้การ
เร่งรัดตอ้งปฏิบติัการจนถึงท่ีสุดเพื่อใหไ้ดรั้บช าระภาษีอากรคา้ง  กล่าวคือ  ให้เจา้พนักงานพยายาม
ท าการสอบสวนทรัพยสิ์นใหถึ้งตวัผูค้า้งภาษีอากรทุกราย  หากปรากฏว่าผูค้า้งภาษีอากรมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลใด ๆ  และยงัมิไดด้  าเนินการช าระภาษีอากรคา้งใหเ้สร็จส้ินไป  
ให้เจา้พนักงานท ารายงานเสนอผูมี้อ  านาจเพ่ือสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหรือ  
สิทธิเรียกร้องนั้น  เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง11  อนัเป็นวิธีการท่ีท าให้สามารถด าเนินการ
ไดอ้ยา่งสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดั  และอ านวยประโยชน์ในการปฏิบติังานของทางราชการ 

อยา่งไรก็ตาม  แมก้รมสรรพากรจะมีมาตรการในการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของ    
ผูค้ ้างภาษีอากรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้เม็ดเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรค้างให้มากท่ีสุด       
แต่ในทางปฏิบัติยงัคงพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลายประการในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจาก      
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากร  อนัเป็นเหตุให้ผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ดงัน้ี 

1.  ขั้นตอนและวิธีการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  เน่ืองจากประมวลรัษฎากร  
มาตรา 8  ก  าหนดให้เจา้พนักงานประเมินตอ้งท าการส่งหมายเรียก  หนังสือแจง้ให้เสียภาษีอากร  
หรือหนงัสืออ่ืน  โดยวิธีการตามวรรคหน่ึงก่อนเสมอ  หากไม่สามารถส่งได ้ จึงให้ใชว้ิธีการตาม
วรรคสอง  ซ่ึงในการส่งหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาค่อนขา้งนานและ
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเป็นจ านวนมาก  ไม่ว่าจะส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตอบรับ  หรือเจา้พนกังานน าไปส่งดว้ยตนเองหรือโดยวิธีปิด  หรือวิธีการโฆษณาขอ้ความโดยย่อ 
ในหนงัสือพิมพก์็ตาม  เพราะหากการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรเป็นไปอย่างล่าชา้  หรือ   
ไม่สามารถส่งใหผู้เ้สียภาษีทราบโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้  กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
ยอ่มไม่อาจเร่ิมตน้ข้ึนได ้

2.  การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร  เน่ืองจากประมวลรัษฎากร  มาตรา 30  ก  าหนดให้
ผูเ้สียภาษีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมิน  ต้องอุทธรณ์คดัคา้น   
การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนเสมอ  หากไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  จึงจะมีสิทธิน าคดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากร
ต่อไป  โดยมิไดก้  าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไวแ้ต่อย่างใด  และแมก้ารอุทธรณ์จะไม่เป็น
การทุเลาการเสียภาษีอากรโดยใหถื้อเป็นภาษีอากรคา้งตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม  
                                                

 11 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545 
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แต่หากกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปอย่างล่าชา้  ผูอุ้ทธรณ์
ยอ่มไม่สามารถใชสิ้ทธิน าขอ้พิพาททางภาษีอากรดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจาณาของศาลภาษีอากรได ้ 
อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูอุ้ทธรณ์ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 

3.  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรค้างกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัไดม้ีการตราพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 2555  ให้ยกเลิก
บทบญัญติัมาตรา 57 ตรี  และมาตรา 57 เบญจ  โดยเพ่ิมเติมบทบญัญติัมาตรา 57 ฉ  แห่งประมวล
รัษฎากรใชแ้ทนบทบัญญติัท่ีถูกยกเลิกไป  กรณีจึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาว่ากรมสรรพากรจะ
สามารถด าเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรคา้งจากคู่สมรสของผูม้ีเงินได้อีกฝ่ายหน่ึงไดห้รือไม่  
อยา่งไร  ทั้งน้ี  เพราะกฎหมายมิไดก้  าหนดใหถื้อเอาเงินไดพึ้งประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี
เช่นเดียวกบัมาตรา 57 ตรี (เดิม) 

4.  การเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างกรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว์  ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็น    
คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีไม่อยู่ใน
ภาวะท่ีจะบริหารความสามารถของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กรณีจึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาว่า
กรมสรรพากรจะสามารถด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  
หรือผูพิ้ทกัษ์อนัก่อให้เกิดเงินไดพึ้งประเมินหรือก่อให้เกิดหน้ีภาษีอากรคา้งไดห้รือไม่  อย่างไร  
ทั้งน้ี  เพราะตามมาตรา 57  แห่งประมวลรัษฎากร  คงก าหนดแต่เพียงให้บุคคลดงักล่าวมีหน้าท่ีในการ
ยืน่แบบแสดงรายการและเป็นตวัแทนในการช าระภาษีอากรของบุคคลผูห้ยอ่นความสามารถเท่านั้น 

5.  นอกจากการผอ่นช าระภาษีอากรตามมาตรา 64  แห่งประมวลรัษฎากร  ท่ีก  าหนดให้   
ผูเ้สียภาษีท่ีมีภาษีตอ้งเสียจ  านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  สามารถผ่อนช าระเป็นสามงวด ๆ ละ  
เท่า ๆ กนัแลว้  หากมีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนไม่ว่าโดยการผิดนัดผ่อนช าระภาษีอากรดงักล่าว  หรือ
โดยการประเมินตนเองของผูเ้สียภาษีแต่ช าระภาษีไวไ้ม่ครบถว้น  หรือเกิดจากการประเมินโดย    
เจา้พนกังานประเมิน  กรมสรรพากรยงัมีมาตรการผอ่นปรนใหแ้ก่ผูค้า้งภาษีอากรสามารถยื่นค าร้อง
ขอผอ่นช าระภาษีอากรคา้งต่อผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจารณาอนุมติัให้ผ่อนช าระภาษีอากรนั้นได ้ แต่ตอ้ง
จดัหาหลกัประกนัใหคุ้ม้กบัหน้ีภาษีอากรคา้ง  ไม่ว่าจะเป็นการน าทรัพยสิ์นของตนเองหรือผูอ่ื้นมา
จดทะเบียนจ าน าหรือจ านองไวต่้อกรมสรรพากร  หรือโดยมีบุคคลภายนอกมาเป็นผูค้  ้ าประกนัการ
ผ่อนช าระภาษีอากร  กรณีจึงมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่าหากผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรผิดนัด  
กรมสรรพากรจะอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เพื่อด าเนินการบงัคบั
ช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้ าประกนัหรือบงัคบัจ  านองกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรไดห้รือไม่  อยา่งไร 
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6.  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  ถือเป็นกฎหมายภาษีแม่บทและเป็นกฎหมายพิเศษ 
เพียงมาตราเดียว  ท่ีก  าหนดใหอ้ธิบดีมีอ  านาจสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้ง
รับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยึดหรือสั่ง  
อนัเป็นกระบวนการภายหลงัจากท่ีมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนแลว้  แต่หาไดมี้บทบญัญติัมาตราใด   
ท่ีก  าหนดถึงขั้นตอนและวิธีการก่อนท่ีจะด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิด  
เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรดงักล่าว  กรมสรรพากรจึงก าหนดระเบียบปฏิบติัเพื่อให้เจา้พนักงาน
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไวห้ลายฉบบั  โดยก าหนดรายละเอียดและเทคนิคเก่ียวกบัการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรค้าง  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพื่อให้การเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างตาม
ประมวลรัษฎากรเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกนั  โดยเจา้พนกังานตอ้งปฏิบติัตาม
ในฐานะท่ีเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการ  แต่กฎเกณฑห์รือระเบียบต่าง ๆ เป็นเพียงระเบียบ
ท่ีถกูก  าหนดข้ึนโดยองคก์รฝ่ายบริหารหาไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัประชาชนทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นกฎหมาย  
กรณีจึงอาจท าใหร้ะบบกฎหมายภาษีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและเป็นเหตุให้
การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  หลกัการจัดเก็บภาษีเงินได ้  
บุคคลธรรมดา  และหลกัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.  เพือ่ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง และการ
บงัคับช าระหน้ีภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายของต่างประเทศจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
       3.  เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากภาษีเงินได้        
บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรกบัผูค้า้งภาษีอากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
       4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง        
ใหม้ีความชดัเจนทั้งต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและหนา้ท่ีในการเสียภาษีอากรของ
ผูต้อ้งเสียภาษี  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรและหลกัความมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

 
1.3  สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

ในทางปฏิบติัยงัมีหน้ีภาษีอากรคา้งในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอีกจ านวนมาก  
ท่ีกรมสรรพากรยงัไม่สามารถเร่งรัดจดัเก็บเพ่ือใหไ้ดเ้ม็ดเงินมาช าระหน้ีไดอ้ย่างครบถว้น  ซ่ึงหาก
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ปล่อยใหมี้หน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนมากเท่าใด  ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษีอากร  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อใหผู้เ้สียภาษีเกิดความเกรงกลวัต่อสภาพบงัคบัของกฎหมาย
และเต็มใจในการเสียภาษีอากร  และเพื่อใหไ้ดรั้บช าระภาษีอากรอยา่งเต็มเมด็เต็มหน่วย   

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า  รัฐบาลหรือรัฐสภาสมควรก าหนดแนวทางและแกไ้ขบทกฎหมายภาษี
เก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  เพื่อใหก้ระบวนการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความชดัเจน  สอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัเก็บภาษีอากรท่ีดีโดยเฉพาะหลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรและหลกัความมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร  มิใหต้อ้งเกิดขอ้พิพาทข้ึนระหว่างเจา้หนา้ท่ี ผูจ้ดัเก็บภาษีและ
ผูต้อ้งเสียภาษีในภายหลงั  ทั้งน้ี  เพ่ือใหก้ารเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรเกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึนและก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร 

 
1.4  วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี  มุ่งวิเคราะห์วิจยัเอกสาร (Documentary  Research)   
โดยศึกษาจากหนงัสือ  วารสาร  บทความ  วิทยานิพนธ ์ และแนวค าวินิจฉยัหรือค าพิพากษาศาลฎีกา
ต่าง ๆ ท่ีไดเ้คยวินิจฉยัในเร่ืองดงักล่าว  ตลอดจนตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ  ประมวลรัษฎากร  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   พระราชบัญญัติ        
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ระเบียบกรมสรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง  และกฎหมายต่างประเทศ  
ไดแ้ก่  กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง  
เป็นตน้ 

 
1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธเ์ร่ืองน้ี  ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาถึงหลกัการจดัเก็บภาษีอากร  กระบวนการเร่งรัด   
ภาษีอากรคา้ง  และมาตรการในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ตลอดจนระเบียบ  
ค  าสัง่  และแนวทางปฏิบติัของกรมสรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งยกตวัอย่างค าพิพากษาฎีกาและ
ขอ้หารือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรค้างของเครือรัฐ
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน ามาปรับใชก้บักระบวนการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
จดัเก็บภาษีอากรมากยิง่ข้ึน   
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1.  ท าให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  หลกัการจดัเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  และหลกัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.  ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  และ   
การบังคบัช าระหน้ีภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายของต่างประเทศจากบุคคล      
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
       3.  ท าให้ทราบปัญหาและความไม่ชดัเจนในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรค้างจากภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรกบัผูค้า้งภาษีอากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
       4.  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมาย  ในส่วน  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความชัดเจนทั้งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูจ้ดัเก็บและหน้าท่ี     
ในการเสียภาษีอากรของผูต้อ้งเสียภาษี  เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บ  
ภาษีอากรและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

 
1.7  นิยำมศัพท์ส ำคญั 
       1.  ภาษีอากร (Taxation)  หมายถึง  เงินหรือค่าธรรมเนียมท่ีกฎหมายก าหนดให้รัฐบาลหรือ
ทอ้งถ่ินเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ เพ่ือใชจ่้ายในการบริหารประเทศหรือทอ้งถ่ิน 
       2.  เงินไดพ้ึงประเมิน (Assessable  Income)  หมายถึง  เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินได้
ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหมวดว่าดว้ยภาษีเงินไดแ้ห่งประมวลรัษฎากร  และให้หมายความรวมตลอดถึง
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงิน
หรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40  และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ 
       3.  รายไดภ้าษี (Tax  Yield)  คือ  รายไดสุ้ทธิท่ีรัฐบาลไดรั้บจากการจดัเก็บภาษีอากร  ซ่ึงจะ
เท่ากบัภาษีท่ีประชาชนเสียใหแ้ก่รัฐบาลหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีนั้น  ซ่ึงหากรัฐบาลเสีย
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีมาก  ยอ่มท าใหร้ายไดท่ี้จะน าไปใชม้ีนอ้ยลงตามส่วน 
       4.  ภาระภาษี (Tax  Burden)  คือ  ภาระท่ีผูเ้สียภาษีจะตอ้งแบกรับเน่ืองจากถูกรัฐบาลเก็บภาษี  
ไดแ้ก่  เงินค่าภาษีท่ีเสียไปและภาระขอ้ยุง่ยากต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตอ้งเสียภาษี (Compliance  Costs)  
เช่น  การเสียเวลาค่าใชจ่้ายและขอ้ยุง่ยากต่าง ๆ ในการเสียภาษี  และอาจรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเก็บภาษีนั้นท่ีท าให้ผูเ้สียภาษีตอ้งเปล่ียนแปลงการตดัสินใจเก่ียวกบัการประกอบพฤติกรรม  
ทางเศรษฐกิจของตน  และเป็นเหตุใหผู้เ้สียภาษีนั้นไดรั้บความพอใจนอ้ยลง 
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       5.  การหลบหลีกภาษี (Tax  Avoidance)  หมายถึง  การอาศยัช่องโหว่หรือความคลุมเครือของ
กฎหมาย  เพื่อท าใหเ้สียภาษีอากรนอ้ยลงโดยมิไดก้ระท าผดิกฎหมาย  
       6.  การหนีภาษี (Tax  Evasion)  หมายถึง  การไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายโดยมีเจตนา
หรือเพิกเฉยหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  โดยกระท าการใด ๆ เพื่อท่ีจะไม่เสียภาษีอากรหรือเสียภาษีอากร
นอ้ยกว่าท่ีควรจะเสียหรือนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด   
       7.  ภาษีอากรคา้ง (Tax  Arrears)  หมายถึง  ภาษีอากรซ่ึงตอ้งเสียหรือน าส่งตามประมวลรัษฎากร  
และหรือรายไดอ่ื้นท่ีกรมสรรพากรมีหนา้ท่ีจดัเก็บเมื่อถึงก าหนดช าระแลว้มิไดเ้สียหรือน าส่ง 
       8.  ผูค้า้งภาษีอากร (Tax  Payer)  หมายถึง  ผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร 
       9.  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง (Tax  Arrears  Collection)  หมายถึง  การปฏิบติัการใด ๆ 
จนถึงท่ีสุดเพื่อใหไ้ดรั้บช าระภาษีอากรคา้ง 
     10.  ใบแจง้ภาษีอากร (Notice  of  Assessment)  หมายถึง  หนงัสือแจง้การประเมิน  ค  าสั่งให้เสีย
ภาษีอากร  ใบแจง้การคา้งช าระภาษีอากร  และหรือหนงัสืออ่ืนใดท่ีสัง่ใหเ้สียหรือน าส่งภาษีอากร 
     11.  เงินเพ่ิม (Surcharge)  หมายถึง  เงินภาษีท่ีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีตอ้งเสียให้แก่รัฐบาล  ในกรณีท่ี
ไม่ช าระค่าภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  นอกเหนือจากเงินภาษีท่ี
ตอ้งเสียหรือน าส่งอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งช าระเม่ือถึงก  าหนดเวลาช าระหน้ี
แลว้ผดินดั  เพียงแต่มิใหค้  านวณเกินกว่าจ  านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง 
     12.  เบ้ียปรับ (Penalty)  หมายถึง  การเพ่ิมจ านวนภาษีอากร  ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีอากรประเมิน
ตนเองไม่ถกูตอ้ง  หรือใหข้อ้ความเพื่อการประเมินของเจา้พนกังานไม่ถกูตอ้ง  ท าใหภ้าษีอากรท่ีเสีย
นอ้ยกว่าท่ีตอ้งเสียจริงหรือมีขอ้ผดิพลาดอยา่งอ่ืน 
     13.  ยดึ (Seizure)  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ต่อทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  เพ่ือให้ทรัพยสิ์นนั้น
ไดเ้ขา้มาอยูใ่นความควบคุมดูแล  หรือครอบครองของเจา้พนกังานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
     14.  อายดั (Attachment)  หมายถึง  การสัง่ใหผู้ค้า้งภาษีอากรและหรือบุคคลภายนอกมิใหจ้  าหน่าย  
จ่าย  โอน  หรือกระท านิติกรรมใด ๆ  เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องท่ีไดส้ัง่อายดัไว ้ รวมตลอด
ถึงการสัง่ใหบุ้คคลภายนอกมิใหน้ าส่งทรัพยสิ์นหรือช าระหน้ีแก่ผูค้า้งภาษีอากร  และหรือใหส่้งมอบ
หรือช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานเพ่ือเป็นค่าภาษีอากร  ณ  ท่ีซ่ึงผูมี้อ  านาจออกค าสัง่อายดัก  าหนด 
     15.  ขายทอดตลาด (Sale  on  Public  Auction)  หมายถึง  การน าเอาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร
ออกขายโดยวิธีใหสู้ร้าคากนัโดยเปิดเผย 
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บทที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรที่ด ีหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

และหลักการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร 
 

ในการบริหารประเทศในแต่ละปี  รัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ 
มุ่งเนน้การพฒันาประเทศให้เจริญเติบโตและทดัเทียมกบันานาประเทศ  ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายดา้นการคลงั  ซ่ึงกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจจดัเก็บรายไดห้ลกัให้แก่รัฐบาล  
โดยท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งภาษีทางตรง
และภาษีทางออ้มเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายอ่ืน ๆ ให้สอดคลอ้งหรือเป็นไปตาม
หลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร  ซ่ึงจะไดก้ล่าว
ต่อไปตามล าดบั 

 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัภาษีอากรที่ดี 

ประชาชนผูม้ีเงินไดแ้ต่ละคนยอ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกต่างกนั  เป็นเหตุ
ใหก้ารกระจายรายไดภ้ายใตร้ะบบการตลาดน าไปสู่ความเหล่ือมล ้าหรือความไม่เสมอภาคดา้นรายได ้
(Income  Inequality)  หรือท าใหเ้กิดมีคนรวยและคนจน  และเกิดช่องว่างดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชน
ในสงัคมเดียวกนั  ดงัค  ากล่าวของ  ไทเบอร์  บาร์น่า (Tibor  Barna)  นกัวิชาการชาวตะวนัตก  ท่ีให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นปี ค.ศ. 1937  ว่า “ในสงัคมสมยัใหม่ส่วนใหญ่  เงินไดถ้กูกระจายในลกัษณะไม่เป็นธรรม
หรือไม่เสมอภาค  มีคนรวยและคนจน  แต่จ  านวนของคนรวยมีนอ้ย  จ  านวนของคนจนมีมาก”1 

ดว้ยเหตุน้ี  รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  จึงน าแนวความคิดหรือนโยบายการกระจายรายได้
คร้ังใหม่2  มาปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมหรือเสมอภาคมากข้ึน  และเพ่ือลด

                                                

 1 จิรศักด์ิ  รอดจันทร์, ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  หลักการและบทวิเคราะห์ , (ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), น.12. 
 2 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น.14.  
 การกระจายรายไดค้ร้ังใหม่สามารถท าไดห้ลายวิธี  เช่น 
 วิธีที่ 1 การใหเ้งินอุดหนุน (Subsidies) 
 วิธีที่ 2 การควบคุมราคาสินคา้ (Price  Controls) 
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ความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดใ้นสงัคม  โดยการเขา้ไปแทรกแซงระบบการตลาด  หรือโดยการจดัสรร
ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจข้ึนอีกคร้ัง  โดยการโยกยา้ยทรัพยากรจากคนท่ีรวยกว่าไปสู่คนท่ีจนกว่า  
กล่าวคือ  รัฐบาลควรจะตอ้งจดัสรรประโยชน์สาธารณะให้แก่คนจนมากกว่าคนรวยผ่านทางการ  
ใชจ่้ายสาธารณะ (Public  Expenditure)  ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินผ่านทางการจดัเก็บ  
ภาษีอากร (Taxation) จากคนรวยมากกว่าคนจน  หรือท่ีเรียกรวมกนัว่า “ระบบการคลงัสาธารณะ” 
(The  Public - Finance  System)  ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวิธีการกระจายรายไดค้ร้ังใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด3 

รายได้ท่ีเป็นภาษีอากร (Tax  Revenue)  จึงถือเป็นรายได้หลกัท่ีส าคญัของรัฐบาล    
เพราะในแต่ละปีรัฐบาลจะตอ้งพิจารณาจดัท างบประมาณท่ีจะน ามาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายว่าควรมีจ  านวน
มากน้อยเพียงใด  จึงจะเหมาะสมและเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวม  โดยการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร
บางส่วนจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลดว้ยวิธีการจดัเก็บภาษีอากร  และสะทอ้นกลบัไปสู่ภาค
ประชาชนในรูปบริการสาธารณะ  แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร  กล่าวคือ  ถา้ทรัพยากรของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนน้อย  แต่รัฐบาล
เพ่ิมการจดัเก็บภาษีเป็นจ านวนมาก  ยอ่มท าใหท้รัพยากรท่ีเหลืออยูใ่นภาคเอกชนมีนอ้ยลง  ซ่ึงจะท าให้
ประชาชนเดือดร้อนและอาจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาคดัคา้นรัฐบาล  หรืออาจท าให้เกิดการจลาจลข้ึนได ้ 
ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้หากทรัพยากรในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนมากกว่าจ  านวนภาษีอากรท่ีรัฐบาลเก็บ
เพ่ิมข้ึนก็จะท าใหท้รัพยากรในภาคเอกชนมีมากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
ส่วนรวมดีข้ึน  ทั้งน้ี  ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเสียภาษี (Tax  Capacity) ของประชาชนและ
ความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax  Effort) ของรัฐบาลอีกดว้ย4   

โครงสร้างของระบบภาษีอากรท่ีดี  ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลกัและ
ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี5   

1.  ภาระภาษีหรือค่าใชจ่้ายของรัฐจะตอ้งกระจายแก่ประชาชนผูเ้สียภาษีทุกคนอยา่งยติุธรรม   
2.  การเลือกเก็บภาษีแต่ละชนิดท่ีจดัเก็บนั้น  จะตอ้งพยายามใหมี้ผลกระทบหรือผลเสีย

ต่อการตดัสินใจในทางเศรษฐกิจหรือการท างานของกลไกตลาดนอ้ยท่ีสุด   

                                                                                                                                       

 วิธีที่ 3 การออกกฎหมายและระเบียบ (Legislation  and  Regulation) 
 วิธีที่ 4 การใชจ่้ายสาธารณะ (Public  Expenditure)  และการจดัเกบ็ภาษีอากร (Taxation) 
 3 เพ่ิงอ้าง, น.13 – 15. 
 4 เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม, การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย, (ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2538), น.101 – 102. 
 5 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, เพ่ิงอ้าง, น.120. 
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3.  โครงสร้างของภาษีท่ีใชน้ั้นควรจะเอ้ืออ  านวยต่อการใชน้โยบายในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ  และช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ย   

4.  ระบบของภาษีต่าง ๆ ท่ีใชจ้ดัเก็บนั้นจะตอ้งเป็นท่ีแจง้ชดัต่อผูเ้สียภาษี  และการบริหาร
การจดัเก็บจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.  ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บและภาระของผูเ้สียภาษีควรจะอยูใ่นอตัราท่ีต ่า  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายต่าง ๆ ในการจดัเก็บภาษีนั้น  

ดงันั้น  การบริหารจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพโดยไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีของ
ประชาชนในการเสียภาษี  หรือสามารถท าให้ประชาชนยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลโดยสมคัรใจ  
ตลอดจนความซ่ือสัตยสุ์จริตและความมีประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หน้าท่ีผู ้รับผิดชอบ     
ในการจดัเก็บภาษีอากร  ยอ่มท าใหเ้กิดระบบภาษีอากรท่ีดี6 
       2.1.1  ความหมายของภาษีอากร 

ประมวลรัษฎากรมิไดใ้หค้  านิยามหรือความหมายของค าว่า “ภาษีอากร (Taxation)” ไว ้
โดยเฉพาะ  คงมีเพียงบทบญัญติัในลกัษณะ 2  ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร  หมวด 1  บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป   
มาตรา 5  บญัญติัว่า  “ภาษีอากรซ่ึงบญัญติัไวใ้นลกัษณะน้ี  ให้อยู่ในอ านาจหน้าท่ีและการควบคุม
ของกรมสรรพากร”  และตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  ไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี7 

“ภาษี (Tax)”  คือ  เงินท่ีกฎหมายก าหนดให้รัฐหรือทอ้งถ่ินเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุ
ต่าง ๆ   เช่น  การมีรายได ้ การมีทรัพยสิ์น  การประกอบกิจการ  การบริโภค  เพื่อใชจ่้ายในการบริหาร
ประเทศหรือทอ้งถ่ิน  เช่น  ภาษีเงินได ้ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

“อากร (Duty)”  คือ  ค่าธรรมเนียมอยา่งหน่ึงท่ีรัฐบาลเรียกเก็บ  เช่น  อากรรังนก  อากร
มหรสพ 

ดงันั้น  ภาษีอากรจึงอาจหมายถึงเงินหรือค่าธรรมเนียมท่ีกฎหมายก าหนดให้รัฐบาล
หรือทอ้งถ่ินเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ  เพ่ือใชจ่้ายในการบริหารประเทศหรือทอ้งถ่ินนัน่เอง 

นอกจากน้ี  นักเศรษฐศาสตร์และนักนิติศาสตร์หลายท่านได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความหมายของค าว่า “ภาษีอากร”  ดงัน้ี   

ซอมเมอร์  ฟอลล์ (Sommer  Fall)  ใหค้  าจ  ากดัความไวว้่า  “ภาษีอากรเป็นการกระท าท่ี
มิใช่การลงโทษ  แต่ถือเป็นการบงัคบัให้มีการยกัยา้ยถ่ายเททรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ  

                                                

 6 เพ่ิงอ้าง, น.123. 
 7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554  เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2, (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556). 
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โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัดกุมโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์  เช่น  การตอบแทน
พิเศษใด ๆ โดยตรง  เพื่อรัฐน าไปใชใ้นการพฒันากิจการต่าง ๆ อนัเป็นส่วนรวม”8 

ชาร์ลส์  เอม็.  อลัลนั (Charles  M. Allan)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “ภาษีอากร  คือ  เงินได้
หรือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล (Income  Flow)  ยกเวน้การกูย้ืมและ
รายจ่ายโดยตรง  ส าหรับค่าสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนเพ่ือสาธารณะ  ซ่ึงจ่ายเต็มตามตน้ทุนการผลิต
ของสินคา้และบริการนั้น”9 

ศาสตราจารยเ์กริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม  ไดใ้หค้  านิยามว่า  “ภาษีอากร  คือ  ส่ิงท่ีรัฐ
บงัคบัเก็บจากราษฎร  และน ามาใชเ้พ่ือประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม  โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรง
แก่ผูเ้สียภาษี”10 

อี.เอ.อาร์.  เซลิกแมน (E.A.R. Seligman)  ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวว้า่  “ภาษีอากร  คือ  ส่ิงท่ี
รัฐบาลบงัคบัจดัเกบ็ (Compulsory) จากราษฎร  เพื่อน ามาใชจ่้ายในกิจการอนัเป็นประโยชน์แก่สงัคม
ส่วนรวม  โดยผูจ่้ายเงินมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทนโดยตรงเป็นการเฉพาะตวัแต่อยา่งใด”11 

ศาลของเครือรัฐออสเตรเลีย  เคยให้ความหมายไวว้่า  “ภาษีอากร  คือเงินท่ีถูกบงัคับ
เรียกเก็บโดยพนกังานของรัฐเพื่อการสาธารณะซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหเ้รียกเก็บ  และไม่ใช่เงินท่ีจ่าย
เป็นค่าตอบแทนบริการท่ีรัฐใหบ้ริการ”12 

จากค านิยามและค าจ  ากดัความท่ีมีผูใ้หค้วามเห็นไวข้า้งตน้  จะเห็นไดว้่า  ภาษีและอากร
ต่างมีเจตนารมณ์ในการเรียกเก็บเงินจากประชาชนสู่ภาครัฐ  หรืออาจกล่าวไดว้่า  ภาษีอากร  คือเงินท่ี
บงัคบัจดัเก็บจากประชาชนหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ากการบริการสาธารณะ  โดยไม่มีผลตอบแทน
โดยตรงใหก้บัประชาชนหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าว  และเป็นเงินท่ีบงัคบัจดัเกบ็เพื่อประโยชน์
ของรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือองคก์รมหาชนอ่ืน ๆ13  โดยสามารถอธิบายไดเ้ป็น  2  แนวทาง   

แนวทางท่ีหน่ึง  “ภาษีอากร  คือ  ส่ิงท่ีรัฐบงัคบัเก็บจากราษฎรและน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนรวม  โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร” 
                                                

 8 จุมพล  นนัทศิริพล, ถามตอบ – สอบได ้ กฎหมายภาษีอากรว่าดว้ยโครงสร้างภาษีอากรและการ
บงัคบัใชก้ฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล, (ส านกัพิมพว์ิญญูชน, 2549), น.25. 
 9 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย, (ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2540), น.1 – 2. 
 10 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 4, น.107. 
 11 บุญธรรม  ราชรักษ,์ เพ่ิงอ้าง. 
 12 ค าพิพากษาของ Latham  CJ  ใน Matthews  v  The  Chicory  Marketing  Board (Victoria) (1938) 
60  CLR 263. อา้งถึงใน  สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, “ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักฎหมายภาษีอากร,” ในหนงัสือรวมบทความ
ทางวิชาการ  เน่ืองในโอกาสครบรอบ  19  ปี  ศาลภาษีอากรกลาง, น.33.  
 13 สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ ค  าอธิบายกฎหมายการคลงั, (ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2546), น.81. 
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แนวทางท่ีสอง  “ภาษีอากร  คือ  เงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่
ภาครัฐบาล  แต่ไม่รวมถึงการกูย้มืหรือขายสินคา้  หรือใหบ้ริการในราคาทุนโดยรัฐบาล”14 
       2.1.2  วตัถุประสงคข์องการจดัเก็บภาษีอากร 

การจดัเก็บภาษีอากร  มีวตัถุประสงค์ในการหารายไดเ้พื่อให้เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ  และเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดแ้ละทรัพยสิ์นของประชาชน
ใหม้ีความเป็นธรรม  ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางดา้นธุรกิจและการคา้  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน  เพ่ือการช าระหน้ีสินของภาครัฐ  และเพื่อสนองนโยบายการคลงั
ของรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม  ภาษีอากรอาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการดา้นต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี  ลดความเหล่ือมล ้าของคนในสงัคมระหว่างคนจนกบัคนรวย  และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ดงัน้ี  

1.  เน่ืองจากรัฐบาลมีรายจ่ายในการให้บริการสาธารณะดา้นต่าง ๆ  อาทิ  การป้องกนั
ประเทศ  การสาธารณสุข  การศึกษา  การสังคมสงเคราะห์  เป็นตน้  การหารายไดเ้พื่อให้เพียงพอ
กบัรายจ่ายดงักล่าว  จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีรัฐบาลต้องด าเนินการ  และการจัดเก็บภาษีอากรถือเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีแทรกแซงต่อระบบเศรษฐกิจนอ้ยกว่า  การท่ีรัฐบาลจะใชว้ิธีการการกูย้ืมเงิน  การเวนคืน
หรือยึดทรัพยสิ์นมาเป็นของรัฐบาล  ทั้งยงัท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมการจดัสรรทรัพยากรไป
ในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไดดี้กว่า15 

2.  โดยปกติกลไกตลาดสามารถท าหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  แต่ในบางคร้ังกลไกตลาดอาจไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์  ซ่ึงการจดัเก็บ
ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของกลไกตลาดอย่างหน่ึง  เพื่อช่วยให้การจดัสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  กล่าวคือ  ในการจดัสรรสินคา้สาธารณะ 
(Public  Goods)  เช่น  ผูผ้ลิตไม่สามารถป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไม่ช าระค่าสินคา้สาธารณะใชบ้ริการสินคา้
สาธารณะได ้ และผูผ้ลิตมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตสินคา้สาธารณะลดนอ้ยลง  แต่เน่ืองจากประชาชนทุกคน
ซ่ึงอยูใ่นประเทศมีสิทธิไดรั้บประโยชนจ์ากสินคา้สาธารณะอยา่งเท่าเทียมกนั  ดงันั้น  รัฐบาลจึงตอ้ง
เขา้มาเป็นผูผ้ลิตสินคา้สาธารณะเสียเอง  โดยการเก็บภาษีอากรเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้สาธารณะนั้น   

การจดัสรรสินคา้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อสงัคม (Merit  Goods)  เช่น  การให้บริการทาง
การศึกษา  หรือการใหบ้ริการทางการแพทย ์ แมว้่าจะมีการจ่ายค่าบริการส าหรับการใชบ้ริการ  ผล

                                                

 14 กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557, (โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ,์ 2557), 
น.1. 
 15 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, เพ่ิงอ้าง, น.39.  
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ของการใหบ้ริการหาไดต้กแก่ผูรั้บบริการแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่ถือว่ารัฐบาลไดรั้บประโยชน์ในรูป
ของการได้ประชากรท่ีมีการศึกษาและมีสุขภาพท่ีดี  ดังนั้น  รัฐบาลจึงควรเข้ามาแบกรับภาระ
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหรือใหก้ารสนบัสนุน  ดว้ยวิธีการใหเ้งินอุดหนุน  หรือใชน้โยบายทางภาษีอากร  
เช่น  อนุญาตให้ผูใ้ห้บริการสินคา้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมดงักล่าวหักรายจ่ายส าหรับตน้ทุน  
ในอตัราพิเศษ  เป็นตน้ 

ส าหรับการจดัสรรสินคา้ท่ีไม่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม (De-Merit  Goods)  เช่น  
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ บุหร่ี  ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  อนัส่งผลให้
รัฐบาลตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพ่ือสุขภาพของคนในสงัคมเพ่ิมข้ึน  ดงันั้น  รัฐบาลจึงเขา้มาแทรกแซง
โดยวิธีการเก็บภาษีแก่สินคา้ดงักล่าว16  

3.  กลไกของตลาดเสรีไม่สามารถท าให้การกระจายรายไดข้องประชากรเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกนั  กล่าวคือ  ผูท่ี้มีทุนหรือปัจจยัการผลิตมาก  ย่อมมีรายไดห้รือค่าตอบแทนมากกว่า        
ผูท่ี้ไม่มีทุนหรือปัจจยัการผลิตหรือมีแต่มีนอ้ย  ดงันั้น  ภาษีอากรจึงเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการ
กระจายรายได ้ เช่น  ในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะใชอ้ตัรากา้วหนา้  เพื่อใหผู้ท่ี้มีรายได้
มากตอ้งเสียภาษีในอตัราสูงกว่าผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  เป็นตน้17   

4.  หนา้ท่ีของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  คือ  ตอ้งด ารงไวซ่ึ้งระดบั
การจา้งงานใหอ้ยูใ่นอตัราสูง  และใหร้ะดบัราคาสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีมีเสถียรภาพ  ซ่ึงภาษีอากรเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบอตัโนมติั (Automatic  Stabilizers)  
เช่น  ในกรณีท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะถดถอย  ประชาชนมีรายไดน้้อย  บริษทัห้างร้านต่าง ๆ มีก  าไร
จากการประกอบธุรกิจนอ้ยลง  ภาษีอากรท่ีรัฐบาลจดัเก็บยอ่มนอ้ยลงไปตามจ านวนของรายไดห้รือ    
ผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ  ดงันั้น  เม่ือภาษีอากรท่ีรัฐบาลจดัเก็บนอ้ยลงจะส่งผลกระตุน้ใหเ้กิด
ความตอ้งการมวลรวม (Aggregated  Demand) ของประชาชนหรือบริษทัห้างร้านมีเงินไดห้ลงัจาก
หกัภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  สามารถจบัจ่ายใชส้อยหรือจา้งแรงงานไดเ้พ่ิมมากข้ึน  อนัส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศฟ้ืนตวัจากภาวะถดถอย18 
       2.1.3  ประเภทของภาษีอากร 

ภาษีอากรแต่ละประเภทท่ีจัดเก็บนั้น  ย่อมมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและการประกอบธุรกิจการคา้  ตลอดจนการท างานของระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม   

                                                

 16 เพ่ิงอ้าง. 
 17 เพ่ิงอ้าง. 
 18 เพ่ิงอ้าง, น.40. 
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อาจกล่าวได้ว่า  ประเภทของภาษีอากรข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการจ าแนก  โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะของการรับภาระภาษีเป็นส าคญั  ดงัน้ี  

1.  จ  าแนกตามฐานภาษี  สามารถแบ่งการจดัเก็บออกเป็น  3  ฐานภาษี  คือ  ฐานเงินได ้ 
ฐานการบริโภค  และฐานทรัพยสิ์นหรือความมัง่คัง่  โดย  เฮนร่ี  ไซม่อน (Henry  Simons)  นกัเศรษฐศาสตร์
ชาวอเมริกา  ไดเ้คยกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของฐานภาษีไวว้่า “เงินไดส่้วนบุคคล  คือ  ผลรวมทาง
พีชคณิตระหว่างมลูค่าทางตลาดของสิทธิท่ีถกูใชไ้ปในการบริโภคกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเพ่ิม
ของสิทธิในทรัพยสิ์นซ่ึงสะสมไวร้ะหว่างช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดของช่วงเวลาท่ีใชพิ้จารณา”19  
หรืออาจกล่าวไดว้่า  การเก็บภาษีจากเงินไดจ้ะเท่ากบัการเก็บภาษีจากการบริโภค (เท่ากบัการเก็บภาษี
จากเงินไดห้ักด้วยรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นทุน)  และการเก็บภาษีจากความมัง่คัง่หรือทรัพยสิ์น 
(เท่ากบัการเก็บภาษีจากเงินไดห้กัลบดว้ยรายไดส่้วนท่ีจบัจ่ายออกไปเพื่อการบริโภค)20  ฐานภาษีแต่ละ
ประเภทอาจอธิบายไดด้งัน้ี 

(1)  ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานเงินได ้(Income  Tax  Base)  เป็นภาษีเงินไดแ้บบฐานกวา้ง 
(Comprehensive  Income  Tax)  ซ่ึงหมายความรวมถึงเงินไดทุ้กชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปตวัเงินหรือไม่  
รวมถึงประโยชน์ท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นไดรั้บจากการใชท้รัพยสิ์นของตนเอง  ไดแ้ก่  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีส่วนเกินมลูค่าทรัพยสิ์น (Capital  Gains  Tax)  เป็นตน้ 

(2)  ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภค (Consumption  Tax  Base)  เป็นภาษีการบริโภค
ฐานกวา้ง (Comprehensive  Consumption  Tax) ท่ีไม่มีขอ้ยกเวน้แก่สินคา้หรือบริการประเภทใด ๆ  
หรือมีขอ้ยกเวน้นอ้ยท่ีสุด  ไดแ้ก่  ภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษีการขาย  ภาษีสรรสามิต  ภาษีศุลกากร  เป็นตน้   

(3)  ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานทรัพยสิ์นหรือความมัง่คัง่ (Property  or  Wealth  Tax  Base)  
เป็นภาษีความมัง่คัง่ฐานกวา้ง (Comprehensive  Wealth  Tax)  แต่มิไดจ้ดัเก็บครอบคลุมถึงทรัพยสิ์น
ทุกประเภท  ส่วนใหญ่เก็บจากทรัพยสิ์นจ าพวกอสังหาริมทรัพย์  ไดแ้ก่  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เป็นตน้  

2.  จ  าแนกตามการผลกัภาระภาษี  โดย  จอห์น  สจ๊วต  มิลล ์(John  Stuart  Mill)  นักเศรษฐศาสตร์
ท่านหน่ึง  มีความเห็นว่า  ในการแบ่งประเภทของภาษีอากรควรท่ีจะไดห้ยิบยกเอาเร่ืองภาระภาษี
ข้ึนมาพิจารณาเป็นหลกั  กล่าวคือ  ภาษีประเภทใดก็ตามท่ีจดัเก็บโดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี
ตามกฎหมายเป็นผูรั้บภาระภาษีนั้นทั้งหมด  ภาษีชนิดนั้นจดัเป็น “ภาษีทางตรง”  แต่ถา้ภาษีประเภทใด

                                                

 19 เพ่ิงอ้าง, น.35 – 36. 
 20 เงินได ้(Income)  =  การบริโภค (Consumption) + การเปลี่ยนแปลงความมัง่คัง่สุทธิ (Change  in  
net  wealth), อา้งถึงใน  สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, เพ่ิงอ้าง. 
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ท่ีจดัเก็บโดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีตามกฎหมายสามารถผลกัภาระภาษีไปให้ผูอ่ื้นรับแทนได ้ 
ภาษีชนิดนั้นจดัเป็น “ภาษีทางออ้ม”21  ซ่ึงอาจอธิบายไดด้งัน้ี 

(1)  ภาษีทางตรง (Direct  Tax)  คือ  ภาษีท่ีเก็บจากบุคคลซ่ึงรับภาระภาษีโดยตรง  โดยผู ้
เสียภาษีไม่อาจผลกัภาระภาษีต่อไปยงับุคคลอ่ืนได ้ ทั้งน้ี  ภาระภาษีจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูเ้สียภาษีแต่ละราย  เช่น  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษี
การให ้ ภาษีความมัง่คัง่  หรือ ภาษีการรับมรดก  เป็นตน้ 

(2)  ภาษีทางออ้ม (Indirect  Tax)  คือ  ภาษีท่ีเก็บจากบุคคลซ่ึงสามารถผลกัภาระภาษี
ต่อไปยงับุคคลอ่ืนซ่ึงถือเป็นผูรั้บภาระภาษีท่ีแทจ้ริงได ้ หรืออาจกล่าวไดว้่าผูเ้สียภาษีท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
สามารถผลกัภาระภาษีไปยงัผูบ้ริโภคได ้ โดยวิธีการเพิ่มราคาสินคา้  เช่น  ภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษีศุลกากร  
ภาษีสรรพสามิต  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  เป็นตน้22 

3.  จ  าแนกตามภาระภาษี  เมื่อรัฐบาลจดัเก็บภาษีอากรแลว้  บุคคลใดเป็นผูแ้บกรับภาระภาษี
ท่ีแทจ้ริง  โดยอาจแบ่งพิจารณาออกไดเ้ป็น  2  นยั  ดงัน้ี 

(1)  ภาระภาษีทางเศรษฐกิจ  หรือภาระภาษีท่ีแทจ้ริง (Effective  Incidence)  หมายถึง  
ภาระภาษีท่ีตกอยูก่บับุคคลในขั้นสุดทา้ยของห่วงโซ่ภาษี  กล่าวคือ  บุคคลนั้นไม่สามารถผลกัภาระภาษี
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดอี้กต่อไป  ดงันั้น  รายไดข้องผูรั้บภาระภาษีท่ีแทจ้ริงก็จะลดลงเน่ืองจากการถกูจดัเก็บภาษีน้ี  
ซ่ึงในการพิจารณาว่าภาระภาษีท่ีแทจ้ริงของภาษีแต่ละประเภทจะตกอยู่กบัผูใ้ด  ในจ านวนเท่าใด  
จ  าเป็นตอ้งพิจารณาจากความสามารถในการผลกัภาระภาษีของผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายเป็นส าคญั  
เช่น  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เป็นตน้ 

(2)  ภาระภาษีอย่างเป็นทางการ (Statutory  Incidence)  หรือภาระภาษีตามกฎหมาย 
(Formal  Incidence)  หมายถึง  ภาระในจ านวนหน้ีภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 
ซ่ึงผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีอาจไม่ตอ้งรับภาระโดยแทจ้ริงก็ได ้ เพราะผูเ้สียภาษีอาจผลกัภาระภาษีไปให้ผูอ่ื้น
หรือผูบ้ริโภคได ้ เช่น  ภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  เป็นตน้23 
       2.1.4  ฐานภาษี 

ฐานภาษี (Tax  Base)  หมายถึง  ส่ิงซ่ึงเป็นมลูเหตุขั้นตน้ท่ีท าใหบุ้คคลตอ้งเสียภาษีอากร  
เป็นแหล่งท่ีมาหรือแหล่งเงินทุนในการจดัหารายไดข้องรัฐบาล  เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารประเทศ  และเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงของกฎหมายภาษีและระบบภาษี 

                                                

 21 จุมพล  นนัทศิริพล, เพ่ิงอ้าง, น.25. 
 22 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 12, น.36. 
 23 จุมพล  นนัทศิริพล, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 8, น.27. 
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ไซม่อน  เจมส์  และคริสโตเฟอร์  โนเบส (Simon  James  and  Christopher  Nobes)  ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า “ฐานภาษี”  หมายถึงส่ิงท่ีจะตอ้งรับผดิในการเสียภาษี  เช่น  เงินได ้ ความมัง่คัง่  
หรือค่าใชจ่้าย24  

แนนซ่ี  วอลล ์(Nancy  Wall)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ฐานภาษี”  หมายถึงแหล่งท่ีมา
ทั้งหมดของรายไดใ้นการจดัเก็บภาษี  เช่น  ก  าไรสุทธิของนิติบุคคล  ฐานภาษีท่ีเป็นยอดรายรับก่อน
หกัรายจ่าย  ฐานภาษีท่ีเป็นเงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย  และฐานภาษีท่ีเป็นการจ าหน่าย
ก าไรไปต่างประเทศ  ถือเป็นแหล่งท่ีมาในการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เงินไดแ้ละตวับุคคลเป็น
แหล่งท่ีมาในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  สินคา้และบริการเป็นแหล่งท่ีมาในการจดัเก็บ
ภาษีมลูค่าเพ่ิม  เป็นตน้  ฐานภาษีท่ีกวา้งขวางท่ีครอบคลุมการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท
และทุกชนิด  ยอ่มอ านวยรายไดใ้หแ้ก่รัฐเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงรัฐบาลในหลายประเทศจึงพยายามหาทาง
ขยายฐานภาษี  หรือออกแบบวิธีการหารายไดเ้ขา้รัฐ  โดยการจดัเก็บภาษีจากแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกนั25 

จอห์น  แบลค็ (John  Black)  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ฐานภาษี”  หมายถึง กลุ่มของ
เงินได ้  เงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่าง ๆ  (เงินไดก่้อนหกัรายจ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ)  หรือเงินไดสุ้ทธิ 
(เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ) ท่ีภาษีทางตรงถูกจดัเก็บ  หรือก าไรสุทธิจากการ
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการทางธุรกิจ  ท่ีภาษีทางออ้มถกูจดัเก็บ26 

วิทย ์ ตนัตยกุล  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ฐานภาษี”  หมายถึงส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขหรือ
มลูฐานขั้นตน้ท่ีเป็นมลูเหตุใหบุ้คคลตอ้งเสียภาษี  แต่หากภาษีอากรใดจ าตอ้งปรับปรุงหรือตกแต่ง
ฐานไวล้ะเอียดลออ  ส่ิงท่ีน ามาคิดภาษีอาจแตกต่างจากท่ีก  าหนดแต่ตน้  เช่น  ภาษีเงินไดต้อ้งมีการ
หกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามฐานะครอบครัว  จึงจะเป็นเป็นเงินไดสุ้ทธิท่ีตอ้งเสียภาษี  หรืออาจ
กล่าวไดว้่า  ฐานภาษีท่ีแทจ้ริงคือส่ิงท่ีใชค้  านวณอตัราภาษีหรือรองรับอตัราภาษี  ไดแ้ก่  เงินได ้(Income)  
ทรัพยสิ์น (Property)  สินคา้และบริการ (Goods  and  Services)  สิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ (Lincences)  
เป็นตน้27 

ศาสตราจารยเ์กริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ฐานภาษี”  หมายถึง
ส่ิงท่ีถกูใชเ้ป็นฐานในการประเมินเก็บภาษีอากรแต่ละชนิดตามอตัราของภาษีท่ีไดก้  าหนดไวซ่ึ้งโดย

                                                

 24 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.105.  
 25 เพ่ิงอ้าง, น.106. 
 26 เพ่ิงอ้าง. 
 27 วิทย ์ ตนัติยกุล. กฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากร, (ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2526), 
น.12 – 13. 
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ปกติมกัถกูใชเ้ป็นเคร่ืองวดัถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละบุคคล  ไดแ้ก่  รายได ้ ความมัง่
คัง่  มลูค่าของสินคา้หรือบริการท่ีท าการซ้ือขายกนั  หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีก  าหนดข้ึน28 

อน่ึง  อาจกล่าวสรุปไดว้่า  ฐานภาษีในความหมายอยา่งกวา้ง  คือส่ิงท่ีเป็นมลูเหตุใหต้อ้ง
เสียภาษีอากร  และฐานภาษีในความหมายอยา่งแคบ  คือส่ิงท่ีรองรับอตัราภาษีนัน่เอง  

ฐานภาษีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี   
1.  ฐานท่ีเก่ียวกบัรายได ้(Income  Base)  เป็นฐานภาษีท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงสามารถ

ใชเ้ป็นเคร่ืองวดัความสามารถในการเสียภาษี (Ability - to - Pay) ของบุคคลแต่ละคนไดดี้ท่ีสุด  
เพราะรายไดข้องแต่ละบุคคลนั้น  ยอ่มเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงอ  านาจในการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคจากการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ ในปัจจุบนั  หรือเก็บสะสมไวเ้พ่ือการใชจ่้ายในอนาคต 

ในทางปฏิบติัการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ะต้องมีการให้ค  าจ  ากัดความว่าอะไรคือรายได ้ 
และจะถกูจดัเก็บภาษีอยา่งไร  ซ่ึงปัจจุบนัภาษีท่ีด  าเนินการจดัเก็บจากฐานรายได ้ แบ่งออกไดเ้ป็น   
2  ประเภท  คือ 

(1)  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  โดยจดัเก็บจากรายไดข้องประชาชนท่ีไดรั้บในระหว่างปี
ภาษี  หรือท่ีเรียกว่า “เงินไดพ้ึงประเมิน”  หรือจากเงินไดสุ้ทธิหลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนต่าง 
ๆ แลว้ 

(2)  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากก าไรหรือรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
การคา้ท่ีมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษี  หรือจากก าไรสุทธิของบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี29 

2.  ฐานการบริโภค (Consumption  Base)  เป็นการจดัเก็บภาษีจากการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค  
หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการต่าง ๆ ของประชาชน  โดยการน าทรัพยากรของสังคม
ไปใชใ้นทางส่วนตวั  ดงันั้น  ผูท่ี้ใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคมากจึงควรจะตอ้งเสียภาษีมากกว่า  และผูท่ี้ใชจ่้าย
เพื่อการบริโภคน้อยจึงควรจะต้องเสียภาษีน้อยกว่า  หรืออาจกล่าวไดว้่าการจดัเก็บภาษีจากการ
บริโภคเป็นการส่งเสริมการท างานและการออมทรัพยสิ์นของประชาชน  แต่เป็นการลงโทษผูท่ี้
บริโภคมาก  และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้ง
ยงัก่อใหเ้กิดความเป็นกลาง (Neutral)  หรือความยติุธรรมระหว่างการบริโภคในปัจจุบนัและในอนาคต
อีกประการหน่ึง 

 
 

                                                

 28 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 4, น.109. 
 29 เพ่ิงอ้าง, น.109 – 110. 
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ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภค  ไดแ้ก่ 
(1)  ภาษีการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค  เป็นภาษีท่ีประเมินการจดัเก็บจากการใชจ่้าย  เพื่อ

การบริโภคในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  มีลกัษณะเป็นภาษีทางตรงอย่างหน่ึง  แต่ในปัจจุบนัไม่มี
ประเทศใดใชภ้าษีชนิดน้ีในการจดัเก็บ  เน่ืองจากมีขอ้ยุ่งยากในทางปฏิบติัและไม่อาจทราบไดว้่า    
ผูเ้สียภาษีแต่ละคนไดท้ าการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคในปีหน่ึง ๆ เป็นจ านวนเท่าใด 

(2)  ภาษีการขาย  เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้หรือบริการท่ีท าการซ้ือขายเพ่ือการบริโภค  
โดยอาจเก็บจากผูข้ายหรือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการเพียงขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนในรูปแบบการ
จดัเก็บต่าง ๆ  

(3)  ภาษีสรรพสามิต  เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้หรือบริการเฉพาะอย่าง  ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึง
ของภาษีการคา้หรือภาษีการขาย  เช่น  การจดัเก็บภาษีจากสุรา  ยาสูบ  เคร่ืองด่ืม  ปูนซีเมนต ์ และน ้ ามนั  
เป็นตน้ 

(4)  ภาษีมลูค่าเพ่ิม  เป็นภาษีการขายรูปแบบหน่ึง  โดยจะค านวณจดัเก็บจากมูลค่าท่ีเพ่ิม 
(Value-Added) ข้ึนของสินคา้ท่ีท าการผลิตในแต่ละช่วง 

(5)  ภาษีสินคา้ขาเขา้  เป็นการจดัเก็บภาษีจากสินคา้ท่ีสั่งมาจากต่างประเทศ  ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัเก็บจากฐานการใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค  หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการ30 

3.  ฐานท่ีเก่ียวกบัความมัง่คัง่ (Wealth)  เป็นการจดัเก็บภาษีโดยวดัจากความสามารถของ
ประชาชนแต่ละคน  ซ่ึงพิจารณาจากรายไดห้รือทรัพยส์มบติัท่ีเกบ็สะสมไวใ้นรูปของทรัพยสิ์นต่าง ๆ   
อาจถือไดว้่าเป็นการเกบ็ภาษีจากรายไดห้รือประโยชนท่ี์เกิดจากทรัพยสิ์นนั้น (Capital-Income)  เช่น  
ภาษีท่ีดิน  ภาษีท่ีเก็บจากส่ิงปลกูสร้าง  ภาษีรถยนต ์ ภาษีโรงงาน  และภาษีมรดก  เป็นตน้31 

4.  ฐานสิทธิพิเศษ  เป็นฐานภาษีท่ีคิดจากสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการของผูเ้สียภาษี  
ไดแ้ก่  การอนุญาตใหป้ระกอบกิจการหลายประเภทไม่ว่าจะลกัษณะผกูขาดหรือไม่ก็ตาม  ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหแ้ก่รัฐ  เช่น  ใบอนุญาตขายสุรา  และการผกูขาดท ารังนกนางแอ่น  เป็นตน้32 
       2.1.5  หลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 

หลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี  เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการประเมินว่าภาษีอากรชนิดใดชนิดหน่ึง
ท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีจะน ามาใช ้ มีความเหมาะสมหรือมีขอ้บกพร่องหรือไม่  อยา่งไร  ซ่ึงในปี ค.ศ. 1776  
อดมัส์  สมิท (Adam  Smith)  ไดเ้สนอหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี  4  ประการ  ไวใ้นหนังสือ     

                                                

 30 เพ่ิงอ้าง, น.110 – 111. 
 31 เพ่ิงอ้าง, น.111 – 112. 
 32 จุมพล  นนัทศิริพล, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 8, น.31. 
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An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของนักทฤษฎี
โดยทัว่ไป  และถกูใชเ้ป็นรากฐานในการศึกษาหลกัการภาษีอากรเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  ดงัน้ี33  

1.  หลกัความเสมอภาค (Equity) กล่าวคือ  พลเมืองของทุก ๆ รัฐควรท่ีจะจ่ายเงินเพื่อ
สนบัสนุนรัฐบาลให้ใกลเ้คียงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ตามสัดส่วนความสามารถของพวกเขา 
แต่ละคน  นัน่ก็คือ  ตามสดัส่วนของรายไดซ่ึ้งพวกเขาแต่ละคนไดรั้บประโยชน์ภายใตค้วามคุม้ครอง
จากรัฐ  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งก่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผูเ้สียภาษีทุกคน      
โดยค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนและตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ตอบแทนเน่ืองจากการคุม้ครองดูแลของรัฐบาล 

2.  หลกัความแน่นอนชัดเจน (Certainty)  กล่าวคือ  ภาษีท่ีปัจเจกชนแต่ละคนตอ้งรับ 
ภาระจ่ายควรท่ีจะแน่นอนชดัเจน  ไม่มีการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ  เวลาในการจ่ายภาษี  วิธีการจ่าย  
จ  านวนภาษีท่ีจะตอ้งจ่าย  ทั้งหมดน้ีควรท่ีจะชดัเจนและง่ายแก่ผูจ่้ายภาษีและต่อผูอ่ื้นทุก ๆ คน  หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงว่า  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งสามารถท าใหป้ระชาชนผูเ้สียภาษีเขา้ใจความหมายของหลกัการ
จดัเก็บภาษีอากรไดโ้ดยง่าย  และความชดัเจนแน่นอนของตวับทกฎหมายภาษีอากรยอ่มป้องกนัมิให้
เจา้พนกังานใชอ้  านาจโดยมิชอบดว้ยกฎหมายและก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี  โดยสามารถ
พิจารณาไดเ้ป็น  4  ประการ  คือ 

2.1  ความแน่นอนว่าภาระภาษีตกอยูแ่ก่ผูใ้ด (Certainty  of  Incidence)  คือ  กฎหมายภาษี
อากรต้องมีความแน่นอนว่าต้องการให้ภาระภาษีท่ีแท้จริงตกอยู่แก่ผูใ้ด  ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
สะดวกแก่เจา้พนกังานผูจ้ดัเก็บภาษีในการตีความกฎหมาย 

2.2  ความแน่นอนในเร่ืองของความรับผิดในจ านวนภาษี (Certainty  of  Liability)  คือ  
กฎหมายภาษีอากรตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนชดัเจนเพื่อใหผู้เ้สียภาษีสามารถก าหนด  หรือค านวณ
ภาระภาษีของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2.3  ความแน่นอนในเร่ืองของขอบเขตท่ีถือเป็นการหลบหลีกภาษี  คือ  กฎหมายภาษี
อากรควรมีขอบเขตหรือจุดแบ่งท่ีแน่นอนและชดัเจนระหว่างการกระท าท่ีเป็นการหนีภาษี   (Tax  
Evasion)  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  และการเล่ียงภาษี (Tax  Avoidance)  ซ่ึงไม่ถือว่าเป็น
การกระท าท่ีผิดกฎหมาย  และความแน่นอนชดัเจนในเร่ืองของขอบเขตท่ีเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษี
สามารถปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเทคนิคท่ีใชใ้นการหนีภาษีหรือเล่ียงภาษีนั้น 

2.4  ความแน่นอนในการคาดการณ์ภาษีท่ีจะจดัเก็บไดใ้นแต่ละปีภาษี  คือ  กฎหมาย
ภาษีอากรควรมีความแน่นอนและชดัเจนจนกระทัง่หน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษี  สามารถคาดการณ์
ไดถึ้งจ านวนเมด็เงินภาษีท่ีจะด าเนินการจดัเก็บไดใ้นแต่ละปี34 
                                                

 33 จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.6 – 8. 
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3.  หลกัความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience  of  Payment)  กล่าวคือ  ภาษีทุก ๆ 
ชนิดควรท่ีจะถกูจดัเก็บตามเวลา  หรือตามวิธีการท่ีน่าจะสะดวกมากท่ีสุดส าหรับผูจ่้ายภาษี   หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงว่า  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายทั้งฝ่ายเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและ
ฝ่ายผูเ้สียภาษีในการจดัเก็บและเสียภาษีอากร  โดยก าหนดแบบฟอร์ม  วิธีการกรอกและยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี  ตลอดจนระยะเวลาในการเสียภาษี  เพื่อใหผู้เ้สียภาษีเขา้ใจง่ายและไม่ก่อใหเ้กิดภาระ
แก่ผูเ้สียภาษีเกินความจ าเป็น35   

4.  หลกัความประหยดัในการจดัเกบ็ภาษี (Economy  in  Collection)  กล่าวคือ  ภาษีทุก ๆ  
ชนิดควรท่ีจะถกูออกแบบทั้งในแง่วิธีการดึงเงินออกไปจากกระเป๋าของประชาชนท าอยา่งประหยดัท่ีสุด  
และเขา้ไปยุง่เก่ียวกบักระเป๋าเงินของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ นอกเหนือจากเงินภาษี
ท่ีน าเขา้ไปสู่คลงัสาธารณะของแต่ละรัฐ  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งก่อให้เกิดภาระ
แก่ผูเ้สียภาษีนอ้ยท่ีสุด  และเสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีต ่าท่ีสุด  ทั้งน้ี  เพราะส่วนใหญ่รายได้
จากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาลมกัมีจ  านวนต ่ากว่าภาระของผูเ้สียภาษี  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการ
จดัเก็บภาษีและความยุง่ยากต่าง ๆ ท่ีผูเ้สียภาษีตอ้งแบกรับ  ดงันั้น  ในการบริหารจดัเก็บภาษีอากร 
จึงตอ้งพยายามลดค่าใชจ่้ายและภาระขอ้ยุง่ยากใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  โดยรัฐบาลควรจดัเก็บรายไดภ้าษี
ใหม้ีความใกลเ้คียงกบัภาระภาษีท่ีประชาชนตอ้งแบกรับมากท่ีสุด36    

อย่างไรก็ดี  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไดมี้วิวฒันาการมากข้ึน
ตามล าดบั  ท าใหภ้าษีอากรมีบทบาทส าคญัมากยิง่ข้ึน  ในปัจจุบนัจึงไดม้ีการก าหนดหลกัการจดัเก็บ
ภาษีอากรท่ีดีเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  นอกเหนือจากหลกัการข้างตน้ไวอี้ก 
หลายประการ  ดงัต่อไปน้ี  

1.  หลกัการยอมรับ (Acceptability)  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งไดรั้บการยอมรับและความร่วมมือ
ดว้ยดีในการเสียภาษี  กล่าวคือ  การท่ีประชาชนจะใหก้ารยอมรับเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความยติุธรรม
ในการจดัเก็บภาษีของรัฐบาล  และความสมัพนัธร์ะหว่างการเสียภาษีและประโยชน์ท่ีผูเ้สียภาษีจะ
ไดรั้บจากรัฐบาลเป็นส าคญั  ดงันั้น  รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงออกถึงการสนบัสนุนหรือคดัคา้นเก่ียวกบัการออกกฎหมายในการจดัเก็บภาษีอากร  และตอ้ง
สามารถแสดงใหป้ระชาชนเห็นไดว้่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีไดรั้บจดัเก็บภาษีนั้น  ในทา้ยท่ีสุดจะ
กลบัคืนมาสู่ประชาชนในรูปของผลประโยชน์ต่าง ๆ  ในอนาคต  ดงัค ากล่าวของ  โอลิเวอร์  ดบับลิว.  
โฮลเมอร์ (Oliver  W. Holmer., Jr.)  ผูพ้ิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาท่ีว่า “When  I  pay  taxes, 

                                                                                                                                       

 34 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 12, น.41 – 42. 
 35 จุมพล  นนัทศิริพล, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 8, น.26. 
 36 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 4, น.125. 
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I  buy  civilization.” 37  ซ่ึงรองศาสตราจารย ์ ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์  ไดก้รุณาแปลความหมายของ
ประโยคดงักล่าวว่า “ในเวลาท่ีขา้พเจา้จ่ายภาษี  ในเวลานั้นเป็นเวลาท่ีขา้พเจา้ซ้ืออารยธรรม”  ทั้งน้ี  
เพื่อใหป้ระชาชนยอมรับการเสียภาษีและก่อให้เกิดจิตส านึกในการเสียภาษี (Tax  Consciousness) 
ของประชาชนมากข้ึน  

2.  หลกัความง่าย (Simplicity)  ภาษีอากรท่ีดีตอ้งก่อใหเ้กิดตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัเก็บภาษี (Administrative  Costs) ต  ่า  คือ  ค่าใชจ่้ายท่ีฝ่ายรัฐบาลตอ้งเสียไปในการจดัเก็บ
ภาษีอากรจากประชาชน  เช่น  ค่าจา้งบุคลากรในการตรวจแบบแสดงรายการภาษี  ตรวจสอบภาษี  
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษี  เป็นตน้  ในขณะเดียวกนัตอ้งมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการปฏิบติั
ตามกฎหมายภาษี (Compliance  Costs) ต  ่าดว้ยเช่นกนั  คือ  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงอาจรวมถึงเวลาท่ี     
ผูเ้สียภาษีต้องสูญเสียไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษี  เช่น  เวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปในการ
จดัเตรียมแบบแสดงรายการภาษี  ค่าใชจ่้ายในการปรึกษานักบญัชีหรือนักกฎหมายภาษี  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีหากมีข้อพิพาทข้ึนสู่ศาล  เป็นตน้38  อีกทั้งกฎหมายภาษีอากรควรใช ้ 
ภาษาธรรมดา (Plain  Language) ท่ีเขา้ใจง่าย  ไม่ควรใชภ้าษากฎหมายท่ีมีความซบัซอ้นมากจนเกินไป 

3.  หลกัความมีประสิทธิภาพ  หรือหลกัความเป็นกลาง (Efficiency  or  Neutrality)  
ภาษีอากรท่ีดีควรช่วยให้การบริหารจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างประหยดัรายจ่าย  ทั้ งของ
ภาครัฐบาลซ่ึงเป็นผูจ้ ัดเก็บภาษีและภาคเอกชนซ่ึงเป็นผูเ้สียภาษี  โดยจดัเก็บภาษีให้ไดเ้ม็ดเงิน
จ านวนมากท่ีสุด  แต่เสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บน้อยท่ีสุด   กล่าวคือ  กฎหมายภาษีอากรควรมี   
ความเป็นกลางระหว่างทางเลือกต่าง ๆ  ในการประกอบธุรกิจหรือการบริโภค  ไม่ควรเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบธุรกิจจดัตั้งหรือเลือกประเภทองคก์รธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษทั  
หรือองค์กรธุรกิจอ่ืนใดท่ีส่งผลในการเสียภาษีลดน้อยลง  และควรเก็บภาษีจากฐานการบริโภค
ส าหรับสินคา้หรือบริการต่าง ๆ ในอตัราเดียวกนั39  ไม่ควรแทรกแซงทางเลือกในการบริโภคสินคา้
หรือรับบริการของผูบ้ริโภค40 

4.  หลกัความยืดหยุ่น (Flexibility)  ภาษีอากรท่ีดีควรมีโครงสร้างและอตัราภาษีท่ี
สามารถถกูปรับเปล่ียนไดโ้ดยไม่ยากเกินไป   เพื่อใหรั้บมือไดก้บัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์

                                                

 37 เพ่ิงอ้าง. 
 38 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 12, น.41 – 42. 
 39 ภาษีมูลค่าเพิ่มนบัเป็นภาษีท่ีมีความเป็นกลางมาก  เน่ืองจากเป็นภาษีที่จดัเกบ็ในอตัราเดียวส าหรับ
สินคา้หรือบริการ  อาจมีขอ้ยกเวน้หรือเกบ็ภาษีอตัราศูนยก์เ็ป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น, อา้งถึงใน  สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, 
เพ่ิงอ้าง.  
 40 เพ่ิงอ้าง. 
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ทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองไดอ้ยา่งเหมาะสม  สะดวก  รวดเร็ว41  และส่งผลอย่างทนัที
ต่อรายไดข้องรัฐบาลหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   อาทิ  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษีท่ีมี 
ความยดืหยุน่  เน่ืองจากในภาวะเงินเฟ้อรายไดข้องประชาชนจะเพ่ิมข้ึน  ท าให้อตัราภาษีส่วนเพ่ิม
เพ่ิมข้ึนดว้ย  ซ่ึงเป็นการดูดซบัอ  านาจซ้ือออกจากภาคเอกชนและเป็นการลดภาวะเงินเฟ้อไดก้รณีหน่ึง  
ส่วนในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่า  คนท่ีมีรายไดน้อ้ยจะเสียภาษีในอตัราส่วนเพ่ิมท่ีต ่า  ท าใหม้ีเงินเหลือ
ในภาคเอกชนมากและท าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน42  หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงเป็นภาษีฐาน        
การบริโภคเป็นภาษีท่ีมีความยดืหยุน่มาก  เน่ืองจากสามารถเปล่ียนแปลงอตัราภาษีไดง่้าย  ส่งผลให้
ราคาสินคา้หรือบริการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  และส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในทนัที  เป็นตน้   

5.  หลักอ  านวยรายได้  หรือหลักความพอเพียง (Sufficiency หรือ Productivity)       
ภาษีอากรท่ีดีควรหารายไดใ้หรั้ฐบาลอยา่งเพียงพอ  เพื่อท่ีจะสามารถอุดหนุนรายจ่ายสาธารณะได้
ในระดบัท่ีปรารถนา43  และการจดัเก็บภาษีอากรจะไดเ้ม็ดเงินจ านวนมากน้อยเพียงใด  นอกจาก
อตัราภาษีแลว้ยงัตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีส าคญั  3  ประการ  กล่าวคือ 

5.1  ลกัษณะของฐานภาษี  กล่าวคือ  ถา้ภาษีอากรท่ีจดัเก็บมีฐานกวา้งครอบคลุมถึง ผู ้
เสียภาษีจ  านวนมากหรือมีกิจการท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีจ  านวนมาก  ยอ่มสามารถท่ีจะจดัเก็บ ภาษี
อากรได้เป็นจ านวนมากกว่าภาษีอากรท่ีมีฐานแคบ  หรืออาจกล่าวไดว้่าภาษีอากรท่ีจดัเก็บจาก
ส่ิงของท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมากยอ่มอ านวยรายไดม้ากกว่าการจดัเก็บภาษีอากรจากส่ิงของท่ีฟุ่มเฟือยท่ีมี
ผูใ้ชน้อ้ย 

5.2  ขนาดของฐานภาษี  กล่าวคือ  ถา้ภาษีอากรใดอาจเก็บไดเ้ป็นจ านวนมาก ๆ จากผู ้
เสียภาษีแต่ละราย  เพราะการประกอบกิจการหรือจากส่ิงของและบริการท่ีจดัเก็บมีราคาสูง  แมผู้เ้สียภาษี
ดงักล่าวจะมีจ  านวนนอ้ยก็อาจจดัเก็บภาษีอากรไดจ้  านวนมาก 

5.3  ความยดืหยุน่ของฐานภาษี  กล่าวคือ  ภาษีอากรท่ีจดัเก็บจากสินคา้และบริการถือว่า
เป็นภาษีอากรท่ีมีลกัษณะความยดืหยุน่ของฐานภาษีมาก (Elastic)  เน่ืองจากอาจมีการข้ึนราคาสินคา้
และมีผลท าให้มีผูบ้ริโภคลดน้อยลงข้ึนอยู่ก ับปัจจยับางประการ  เช่น  สินค้านั้นมีส่ิงทดแทนได้
โดยง่ายหรือไม่  ถา้การจดัเก็บภาษีอากรจากสินคา้อย่างหน่ึงท าให้ราคาสินคา้สูงข้ึน  ผูบ้ริโภคอาจ
เลือกใชสิ้นคา้อยา่งอ่ืนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีแทนได ้ หรือถา้สินคา้นั้นมีความจ าเป็นมาก  ฐานภาษีอาจ
ไม่ยดืหยุน่ (Inelastic)  หรือมูลค่าสินคา้ท่ีจดัเก็บภาษีอากรนั้นประกอบเป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ของ

                                                

 41 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.8. 
 42 สมชยั  ฤชุพนัธ์ุ, ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการภาษีอากร. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินและภาษีอากร  
ฉบบัปรับปรุง, (2538), น.180. 
 43 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.9. 
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ผูบ้ริโภคหรือไม่  เพราะหากเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัแลว้  แมร้าคาสินคา้ดงักล่าว
จะเพ่ิมสูงข้ึน  แต่การจดัเก็บภาษีอากรจะไม่อาจท าใหมี้การบริโภคท่ีลดนอ้ยลงได้44 

6.  หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimacy)  กล่าวคือ  ในสายตาของประชาชนผูเ้สียภาษี  
ทั้งเป้าหมายและการท างานของระบบภาษีตอ้งมีความถกูตอ้งตามกฎหมาย 

7.  หลกัการยบัย ั้งส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสงัคม (Discouragement  of  Social  Harm)  กล่าวคือ  
ระบบภาษีควรท่ีจะสร้างแรงจูงใจใหม้ีการลดพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสงัคม   

8.  หลกัความร่วมมือระหวา่งนานาชาติ (International  Cooperation)  กล่าวคือ  เน่ืองจาก
มีการแข่งขนัทางดา้นการจดัเก็บภาษีในระหว่างประเทศต่าง ๆ อยา่งรุนแรง  ดงันั้น  ประเทศต่าง ๆ 
จึงควรร่วมมือกนัท่ีจะสร้างความปรองดองในการจดัเก็บภาษีอากร   

9.  หลกัการส่งเสริมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic  Efficiency)  กล่าวคือ  
ระบบภาษีควรท่ีจะส่งเสริมการท างาน  การลงทุน  การออม  และความส าเร็จของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ45 

อย่างไรก็ตาม  ในบางคร้ังหลกัการภาษีอากรท่ีดีอาจขดัแยง้กนัเอง  เช่น  ภาษีอากรท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมจะมีรายละเอียดมาก  เพื่อให้บุคคลท่ีอยู่ในฐานะเดียวกนัไดรั้บ
การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและอุดช่องโหว่ของกฎหมาย  ซ่ึงส่งผลให้กฎหมายภาษีอากรขัดต่อ      
หลกัความเรียบง่ายท่ีต้องใชภ้าษาธรรมดาท่ีเข้าใจง่ายและซับซ้อน  หรือการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม    
จากการขายสินค้าและบริการในอตัราเ ดียว  โดยไม่มีข้อยกเวน้หรือมีข้อยกเว ้นน้อยมากย่อม
สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากมีความเป็นกลางต่อทางเลือกในการบริโภคสินคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภค  แต่อาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมเน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดน้้อยตอ้งเสียภาษี
ในอตัราเท่ากบัผูม้ีรายไดม้าก  เม่ือมีปัญหาขดักนัระหว่างหลกัการภาษีอากรท่ีดี  จึงควรให้น ้ าหนัก
กับหลกัความเป็นธรรมเป็นส าคัญ  เน่ืองจากหากกฎหมายภาษีอากรไม่มีความเป็นธรรมแล้ว        
อาจเป็นเหตุใหป้ระชาชนพยายามหลีกเล่ียงภาษี  ท าใหร้ะบบการประเมินตนเองลม้เหลว  ส่งผลให้
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรสูงตามไปดว้ย46  ดงันั้น  จึงปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไปว่ากฎหมาย
ภาษีอากรของประเทศท่ีพฒันาแลว้มกัจะมีความซบัซอ้น  เน่ืองจากตอ้งการให้หลกัความยุติธรรม
หรือหลกัความเป็นธรรมด ารงอยูน่ัน่เอง47 

 
 

                                                

 44 วิทย ์ ตนัตยกุล, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 27, น.21 – 22. 
 45 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.9. 
 46 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 12, น.41 – 42. 
 47 เพ่ิงอ้าง. 
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2.2  หลกัการจดัเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal  Income  Tax)  เป็นภาษีทางตรงประเภทหน่ึงท่ีส าคญั  

เพราะเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐบาลและเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้  มีหลกัการจดัเก็บจาก 
เงินไดทุ้กประเภท  ไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะไดม้าโดยน ้ าพกัน ้ าแรง (Earned  Income)  หรือโดยไม่ตอ้งใช้
น ้ าพกัน ้ าแรง (Unearned  Income) ก็ตาม  รวมถึงเงินไดท่ี้เกิดจากการลงทุนในทรัพยสิ์น (Capital  Gain)  
หากเงินไดใ้ดไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีตอ้งมีกฎหมายก าหนดยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ส าหรับผูม้ีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศไทย  มีหน้าท่ีตอ้งน าเงินไดพ้ึงประเมิน
ท่ีตนไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ค  านวณเงินไดสุ้ทธิว่าตนตอ้งเสียภาษีจ  านวนเท่าใด  พร้อมทั้ง
ยืน่แบบแสดงรายการประเมินตนเองเพ่ือเสียภาษีเงินไดน้ั้น  ภายในวนัท่ี  1  มกราคม – 31  มีนาคม  
ของปีถดัจากปีท่ีมีเงินได ้ และมีสิทธิน าภาษีเงินไดห้กั  ณ  ท่ีจ่าย  มาหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งเสียในแต่ละปี  
ซ่ึงแหล่งท่ีมาของเงินไดพึ้งประเมินท่ีจะน ามาค านวณเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีนั้น  อาจเกิดจากแหล่งเงินได้
ในประเทศไทยหรือแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทย  กล่าวคือ    

1.  กฎหมายก าหนดใหบุ้คคลใดกต็ามหากมีเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีอนัเกิดจากแหล่งเงินได้
ในประเทศไทย  มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีในประเทศไทยทั้งส้ิน  ไม่ว่าผูน้ั้นจะมีเช้ือชาติหรือสญัชาติไทย
หรือไม่  และไม่ว่าผูน้ั้นจะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยหรือไม่   

2.  กฎหมายใหถื้อว่าบุคคลใดท่ีอยูใ่นประเทศไทยถึง  180  วนั  ในปีภาษีใด (ปีประดิทิน) 
เป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยในปีภาษีนั้น  นอกจากมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดใน
ประเทศไทยแลว้  หากมีเงินไดเ้กิดจากแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทย  ถา้ไดน้ าเงินไดน้ั้นเขา้มาใน
ประเทศไทย  ยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศไทย  ส าหรับเงินไดท่ี้น าเขา้มาในปีภาษีท่ีอยู่
ในประเทศไทย   

ดงันั้น  หากผูม้ีเงินไดฝ่้าฝืนไม่ด  าเนินการเสียภาษีใหถ้กูตอ้ง  อาจถกูประเมินใหเ้สียภาษี
พร้อมดว้ยเบ้ียปรับและหรือเงินเพ่ิม  หรืออาจถกูด าเนินการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
เพื่อน าเงินไปช าระภาษี  หรืออาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ แลว้แต่กรณี 
       2.2.1  ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีอากร 

ค าว่า “ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา”  ต่างจากค าว่า “ผูม้ีหน้าท่ีรับผิดในการ
ยืน่แบบแสดงรายการ”  และต่างจากค าว่า “ผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากร”48  

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรหรือผูอ้ยูใ่นข่ายเสียภาษีอากร (Taxpayer)  จะเป็นใครยอ่มเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ส าหรับผูม้ีเงินไดท่ี้อยูใ่นข่ายเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ประมวลรัษฎากร  
มาตรา 56  ก าหนดให้บุคคลทุกคนเวน้แต่ผูเ้ยาว ์ หรือผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
                                                

 48 กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 14, น.9. 
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เสมือนไร้ความสามารถ  ยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  
พร้อมทั้งขอ้ความอ่ืน ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี  ตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนดต่อเจา้พนักงานซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง  และให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล        
ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี  และกองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง 

ดงันั้น  จึงอาจพอสรุปไดว้่าผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  
ดงัน้ี 

1.  บุคคลธรรมดา  
บุคคลธรรมดาท่ีจะมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีนั้น  ไม่จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุ-  นิติ

ภาวะแลว้หรือไม่  แมจ้ะเป็นผูเ้ยาว ์ พระภิกษุ  สามเณร  นกับวช  ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  คน
เสมือนไร้ความสามารถ  หรือผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ  หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนยอ่มอยูใ่นบงัคบัท่ีจะตอ้งเสีย
ภาษี  แต่ท่ีส าคญับุคคลนั้นตอ้งมีสภาพบุคคลหรือมีชีวิตนัน่เอง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 15  บญัญติัว่า  “สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เม่ือ
คลอดแลอ้ยูร่อดเป็นทารก  และส้ินสุดลงเม่ือตาย”   

ดงันั้น  บุคคลธรรมดาในท่ีน้ีจึงหมายถึงคนท่ีมีชีวิตอยู่  โดยไม่จ  ากดัอายุ  เพศ  เช้ือชาติ  
สญัชาติ  และศาสนา  หากบุคคลนั้นมีเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑข์ั้นต ่าท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ 
ยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเสียภาษีอากร  ถา้บุคคลนั้น   

(1)  ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน  60,000  บาท  
(2)  ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  เฉพาะตาม

มาตรา 40 (1)  ประเภทเดียวเกิน  120,000  บาท 
(3)  มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน  120,000  บาท   
(4)  มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  เฉพาะตามมาตรา 

40 (1)  ประเภทเดียวเกิน  220,000  บาท49 
ส าหรับการเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสามีและภริยาท่ีอยู่ร่วมกนัตลอดปีภาษีท่ี

ล่วงมาแลว้  แต่เดิมประมวลรัษฎากรก าหนดใหถื้อเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  และให้
สามีมีหนา้ท่ีและความรับผดิในการยืน่รายการและเสียภาษี  แต่ถา้มีภาษีคา้งช าระและภริยาไดรั้บแจง้
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนัแลว้  ใหภ้ริยาร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย50  แต่ถา้ภริยา

                                                

 49 มาตรา 56  วรรคหน่ึง  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 44)  
พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ลงวนัที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 50 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ตรี (เดิม) 
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มีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  คือ  เงินเดือนและค่าจา้งในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้   ไม่ว่าจะมีเงินได้
พึงประเมินอ่ืนดว้ยหรือไม่  ภริยามีสิทธิจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีไดเ้ฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น  โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินไดข้องสามีก็ได้51    
แต่บทบญัญติัดงักล่าวไดถ้กูยกเลิกไปแลว้  

ปัจจุบนัประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ฉ  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีภาษี  พ.ศ. 2555  เป็น
ตน้มา  ก  าหนดใหส้ามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหนา้ท่ียืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บ
ในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ตามมาตรา 56  ซ่ึงในการยืน่แบบแสดงรายการและค านวณ เสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของสามีและภริยานั้น  อาจแบ่งไดเ้ป็น  2  กรณี  คือ  กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินไดท่ี้
อาจแยกไดอ้ยา่งชดัเจน  และกรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินไดท่ี้ไม่อาจแยกไดอ้ยา่งชดัเจน   

1.  กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดท่ี้อาจแยกได้อย่างชัดเจน  ให้สามีภริยา
สามารถเลือกวิธีค  านวณได ้ ดงัน้ี   

 

                                                                                                                                       

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6652/2542  มาตรา 57 ตรี  วรรคแรก  เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะ        
ในกรณีที่สามีและภริยาต่างมีเงินได ้ หากภริยาเป็นผูมี้เงินได ้ ส่วนสามีไม่มีเงินไดใ้นปีภาษีที่ล่วงมาแลว้  ก็ไม่อยู่
ในบงัคบัให้ถือเอาเงินไดข้องภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  ที่สามีจะตอ้งรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี     
แต่อยา่งใด 
 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  48/2545  ลงวนัที่ 12  กนัยายน  2545  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ตรี  
ก  าหนดให้ถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามีและให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแทนภริยานั้น  แมจ้ะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูเ้ป็นสามีอยู่บา้งก็ตาม  แต่ก็
เป็นไปเท่าที่จ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ของรัฐ  มิไดก้ระทบต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ    
ทั้งส่วนบุคคล  ครอบครัว  และทรัพยสิ์นตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  มาตรา 29  นอกจากน้ีบทบญัญติัมาตรา
ดงักล่าว  มีผลใชบ้งัคบักบัสามีและภริยาทั้งหมดท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินเป็นการทัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั  จึงถือไม่ได้
ว่าเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก  าเนิด  เพศ  อายุ...
ตามที่บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  มาตรา 30  วรรคสาม  
 51 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 เบญจ (เดิม) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2538  ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายมหาชนที่ก  าหนดภาระหน้าที่ให้
ประชาชนปฏิบติัต่อรัฐ  มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของประชาชนจึงตอ้งตีความโดย
เคร่งครัดในทางที่จะไม่เกิดภาระหนา้ที่หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนผูซ่ึ้งเป็นฝ่ายจะตอ้งเสียภาษี
เพิ่มข้ึน  โดยมาตรา 57 ตรี  วรรคแรก  ใชบ้งัคบัเฉพาะกรณีที่สามีและภริยาต่างมีเงินได ้ ซ่ึงกฎหมายใหถ้ือเอาเงินได้
ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี  โดยให้สามีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเท่านั้ น     
เม่ือไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีเงินไดพ้ึงประเมินอื่นนอกจากเงินไดต้ามมาตรา 40 (1)  และไดแ้ยกยื่นรายการเสียภาษี
ต่างหากจากสามี  ตามมาตรา 57 เบญจ แลว้  จึงไม่อาจน ามาตรา 57 ตรี มาใชบ้งัคบัได ้
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1.1  สามีและภริยาต่างฝ่ายค านวณเงินไดต้ามส่วนของตน   
1.2  สามีและภริยาจะค านวณเสียภาษีรวมกนัก็ได ้ ดงัน้ี  
(1)  น าเงินไดทุ้กประเภทของตนไปถือเป็นของอีกฝ่ายหน่ึง  หรือ  
(2)  น าเงินไดป้ระเภทท่ี 2 – 8 ของตนไปถือเป็นของอีกฝ่ายหน่ึง  ส่วนเงินไดป้ระเภทท่ี 1 

แยกค านวณ  โดยไม่ถือเป็นเงินไดข้องอีกฝ่ายหน่ึง   
กรณีตาม (1) หรือ (2)  ถา้มีภาษีคา้งช าระ  สามีและภริยาตอ้งร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ี

คา้งช าระนั้น   
2.  กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดท่ี้ไม่อาจแยกไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นของสามี

ภริยาแต่ละฝ่ายจ านวนเท่าใด  ใหเ้ลือกว่าจะ 
2.1  แบ่งฝ่ายละก่ึงหน่ึง  หรือ 
2.2  เฉพาะเงินไดป้ระเภทท่ี 8  จะแบ่งเงินไดเ้ป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้ 

ถา้ตกลงกนัไม่ไดใ้หถื้อเป็นเงินไดฝ่้ายละก่ึงหน่ึง  
เมื่อไดเ้ลือกยืน่รายการตามวิธีใดวิธีหน่ึงในปีภาษีใดแลว้  ใหถื้อว่าเป็นวิธีการยืน่รายการ

ส าหรับปีภาษีนั้นตลอดไป  เวน้แต่อธิบดีจะอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงวิธีการเลือกยืน่รายการดงักล่าว52 
อยา่งไรก็ตาม  หากผูม้ีเงินไดไ้ม่อยูใ่นวิสยัท่ีจะยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีไดด้ว้ย

ตนเอง  ประมวลรัษฎากรยงัก  าหนดใหม้ีตวัแทนรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ
ภาษีแทนผูมี้เงินไดน้ั้น  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัตามมาตรา 57  ก าหนดว่า  ถา้ผูม้ีเงินได ้  พึง
ประเมินตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง  เป็นผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถหรือเป็นผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ  ให้เป็นหน้าท่ีของผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล     ผู ้
พิทกัษ์  หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิดเงินไดพึ้งประเมินนั้น  แลว้แต่กรณี  ในการยื่นรายการ
เก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินและเป็นตวัแทนในการช าระภาษี 

2.  หา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล 
หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคลถือเป็นหน่วยภาษี (Tax  Entity)  แยก

ต่างหากจากผูท่ี้มาร่วมกนัเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล53  และหน้าท่ีตอ้ง
เสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 56  วรรค
สอง  ก  าหนดใหห้า้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ี
ล่วงมาแลว้เกินจ านวน  60,000  บาท  มีหน้าท่ียื่นรายการเสียภาษีเงินไดเ้สมือนเป็นบุคคลธรรมดา

                                                

 52 กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 14, น.10. 
 53 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, ค  าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, (ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ-
บณัฑิตยสภา, 2556), น.76 – 77. 
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คนเดียวโดยไม่มีแบ่งแยก  โดยให้ผูอ้  านวยการหรือผูจ้ดัการยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินได้   
พึงประเมินในช่ือของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น  ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี  ตามแบบท่ี
อธิบดีก  าหนดต่อเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง   

ส าหรับค าว่า  “หา้งหุน้ส่วนสามญั”  หมายความว่า  บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ตกลงเขา้
กนัเพ่ือกระท ากิจการร่วมกนัดว้ยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรอนัจะพึงไดจ้ากกิจการท่ีท านั้น       ตาม
มาตรา 1012  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เช่น  การเขา้ร่วมกนัเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร  
การเขา้ร่วมกนัซ้ือหุน้  การเขา้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินร่วมกนั  การเขา้ร่วมกนัของแพทยเ์พ่ือท ากิจการ
รักษาคนไข ้ การเขา้ร่วมกนัของนกัแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือรับงานพิธีกร  เป็นตน้ 

ส่วนคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล  แต่เดิมประมวลรัษฎากรไม่ไดใ้ห้ค  านิยามไว ้ ต่อมา
ไดม้ีการตราพระราชบญัญติัแกไ้ขประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 39)  พ.ศ. 2557  ปรับปรุงการจดัเก็บ
ภาษีเงินไดจ้ากหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล  และไดเ้พ่ิมบทนิยามค าว่า  “คณะ
บุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงกระท ากิจการร่วมกนัอนั
มิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั54  เช่น  คณะกรรมการนักศึกษาจดัหาทุนเพื่อกระท ากิจกรรมในกลุ่ม
ของตน  คณะกรรมการจดัหาทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงโบราณสถาน  ชมรมแม่บา้นจดักิจกรรมหาทุน
เพื่อสร้างโรงพยาบาล  เป็นตน้55   

ในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดข้องห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น   ห้าง
หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคลมีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย  
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาหรือจ่ายไปจริง  และยอดเงินคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม
ของทุกปี56  พร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเม่ือส้ินปีภาษี  หากไม่แนบ
แบบรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท  ตามมาตรา 35  แห่ง
ประมวลรัษฎากร57 
                                                

 54 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 39)  พ.ศ. 2557  มาตรา 3  ใหเ้พิ่มบทนิยาม
ค าว่า  “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”  และค าว่า  
“ขาย”  ในมาตรา 39  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2529 
 55 ค าสั่งกรมสรรพากร  ท่ี  ป.149/2558  เร่ือง  การเสียภาษีเงินไดข้องหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล  ลงวนัที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2558  ขอ้ 1   
 56 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 249)  เร่ือง  ก  าหนดใหห้า้งหุน้ส่วนสามญั
หรือคณะบุคคล  ที่มิใช่นิติบุคคลจดัท าบญัชีหรือรายงานแสดงรายไดแ้ละรายจ่าย  ลงวนัที่  17  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 
 57 ค าสั่งกรมสรรพากร  ท่ี  ป.149/2558  เร่ือง  การเสียภาษีเงินไดข้องหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล  ลงวนัที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2558  ขอ้ 4 และขอ้ 6 
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นอกจากหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคลจะมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงิน
ไดต้ามท่ีกล่าวมาแลว้  หากมีการแบ่งส่วนแบ่งของก าไรหรือส่วนแบ่งเงินไดใ้ห้แก่หุ้นส่วนในห้าง
หุน้ส่วนสามญัหรือบุคคลในคณะบุคคลในปีภาษีใด  กฎหมายก าหนดใหหุ้น้ส่วนหรือบุคคลนั้นตอ้งน า
เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือส่วนแบ่งเงินไดท่ี้ไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป  มา
รวมค านวณเสียภาษีเงินไดก้บัเงินไดพ้ึงประเมินประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมาในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้อีก
คร้ังหน่ึง  และถือว่าเงินส่วนแบ่งดงักล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)  ทั้ งน้ี  โดยไม่ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 42 (14)  แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่อไป58 

ถา้หา้งหุน้ส่วนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคา้งช าระ  กฎหมายก าหนดให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผดิในเงินภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย 

3.  ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี 
ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษีซ่ึงมีเงินไดถึ้งเกณฑข์ั้นต ่าท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ 

ยอ่มเป็นผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเช่นกนั  ไม่ว่าความตายนั้นจะเกิดข้ึนระหว่างปี
ภาษี  คือระหว่างวนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  หรือเกิดข้ึนก่อนยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษี  กฎหมายยงัถือว่าเป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  แมจ้ะส้ินสภาพบุคคล
ไปแลว้ก็ตาม  ทั้งน้ี  เฉพาะในปีท่ีถึงแก่ความตายเพียงปีเดียว59  

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ทวิ  วรรคหน่ึง  ก  าหนดให้ผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาท  
หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  แลว้แต่กรณี  เป็นผูป้ฏิบติัการแทนในการยืน่แบบแสดงรายการและ
เสียภาษีเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินของผูต้ายท่ีไดรั้บมาในระหว่างปีภาษีนั้น  โดยค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียในช่ือของผูถึ้งแก่ความตาย  และในการยืน่รายการเงินไดข้องผูต้ายเพื่อเสีย

                                                

 58 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 39)  พ.ศ. 2557  มาตรา 4  ให้ยกเลิก (14)  
ของมาตรา 42  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 14)  
พ.ศ. 2529  ประกอบกบัค าสั่งกรมสรรพากร  ท่ี  ป.149/2558  เร่ือง  การเสียภาษีเงินไดข้องหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ลงวนัที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2558  ขอ้ 2 
 ในกรณีมีการแบ่งส่วนแบ่งของก าไรหรือส่วนแบ่งเงินไดใ้ห้แก่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือ
บุคคลในคณะบุคคล  ก่อนวนัที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 56  วรรคสอง  ก  าหนดให้        
ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนไม่จ าตอ้งยื่นรายการเงินได้ส าหรับจ านวนเงินไดพ้ึงประเมิ น
ดงักล่าวเพื่อเสียภาษีอีกแต่อยา่งใด 
 59 ตามหลักกฎหมายทั่วไป  บุคคลท่ีถึงแก่ความตายย่อมจะหมดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย         
แต่ส าหรับการเสียภาษี เงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  ความตายไม่ท าใหภ้าระหนา้ที่ในการเสียภาษีหมดไปแต่อย่างใด, 
อา้งถึงใน  ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, ภาษีสรรพากร  ค  าอธิบายประมวลรัษฎากร, 
(บริษทั  สามเจริญการพาณิชย ์(กรุงเทพ)  จ ากดั, 2549) น.1-006.   
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ภาษี  ตอ้งรวมเงินไดข้องผูต้ายก่อนตายและของกองมรดกเฉพาะท่ียงัไม่ไดแ้บ่งให้ทายาทหลงัวนั
ตายท่ีไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีถึงแก่ความตายเป็นเงินได้พึงประเมินของผูต้ายในปีภาษีนั้นดว้ย  เช่น  
ลกูจา้งถึงแก่ความตายในปี  พ.ศ. 2527  บริษทันายจา้งไดจ่้ายโบนสัของปี  พ.ศ. 2526  ให้แก่ลูกจา้ง
ในปี  พ.ศ. 2527  ซ่ึงเป็นเงินไดท่ี้เกิดจากการท างานของลูกจา้งและเป็นสิทธิท่ีผูต้าย   จะไดรั้บ  จึง
ถือเป็นกองมรดก  เมื่อไดรั้บในปีท่ีลกูจา้งถึงแก่ความตาย  จึงตอ้งน าไปยืน่เสียภาษี   โดยถือเป็นเงิน
ไดข้องผูต้าย60  หากศาลยงัมิไดต้ั้งผูจ้ดัการมรดก  ทายาทมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี
แทนในนามของผูต้ายเช่นเดียวกนั61 

ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บส่วนแบ่งจากกองมรดกของผูต้าย  หากมีเงินได้พึงประเมินถึง
เกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ ผูมี้เงินไดน้ั้นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน
ช่ือของตนเองต่อไป62  หาจ าตอ้งยืน่แบบแสดงรายการในช่ือของผูถึ้งแก่ความตายหรือกองมรดกท่ี
ยงัไม่ไดแ้บ่งแต่อยา่งใด   

4.  กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง 
กองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง  หมายถึงทรัพยสิ์นของผูต้ายในปีถดัจากปีท่ีถึงแก่    ความตาย

แต่ยงัมิไดม้ีการแบ่งใหแ้ก่ทายาท  ซ่ึงกองมรดกไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ แต่ถือเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกบัหา้งหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคล
ท่ีมิใช่นิติบุคคล  ดงันั้น  หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนจากกองมรดกนั้น  จึงมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดแ้ยก
ต่างหากจากผูต้าย  เฉพาะในปีภาษีถดัจากปีท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายจนถึงปีท่ีกองมรดกได้
แบ่งแยกแลว้เท่านั้น63 

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ทวิ  วรรคสอง  ก  าหนดว่าถา้กองมรดกของผูต้าย  ยงัมิได้
แบ่ง  และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกินจ านวน  60,000  บาท  ให้ผูจ้ดัการมรดก  หรือ
ทายาท  หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  แลว้แต่กรณี  มีหน้าท่ีจะตอ้งยื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดข้อง
กองมรดกนั้นในช่ือกองมรดกของผูต้าย  ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี  ตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนดต่อ
เจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

อย่างไรก็ดี  เมื่อเจา้มรดกถึงแก่ความตาย  ตราบใดท่ียงัไม่มีการแบ่งทรัพยม์รดกและ
ทรัพยสิ์นในกองมรดกก่อใหเ้กิดเงินไดข้ึ้น  ประมวลรัษฎากรยงัคงถือว่าเงินไดน้ั้นเป็นเงินไดข้อง
กองมรดกในอนัจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูต่่อไป  กรณีจึงแตกต่างจากบทบญัญติัแห่ง

                                                

 60 หนงัสือกรมสรรพากร  ที่  กค 0802/11147  ลงวนัที่  18  กนัยายน  พ.ศ. 2528 
 61 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 409/2524 
 62 กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 14, น.10. 
 63 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ก  าหนดว่า  เม่ือบุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นย่อม    ตก
ทอดแก่ทายาททนัทีท่ีเจา้มรดกตาย64 

ส าหรับเงินท่ีทายาทไดรั้บแบ่งจากกองมรดกซ่ึงตอ้งเสียภาษีในหน่วยภาษีในนามกอง
มรดกท่ียงัมิไดแ้บ่งแลว้  ทายาทไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในส่วนเงินไดท่ี้ไดรั้บจาก
กองมรดกซ่ึงตอ้งเสีย  ตามมาตรา 42 (16)  แห่งประมวลรัษฎากร65 
       2.2.2  ความหมายและแหล่งท่ีมาของเงินได ้

ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีหรือไม่  เป็นจ านวนเท่าใด     
ตอ้งพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนว่าผูน้ั้นมีเงินไดพึ้งประเมินหรือไม่  และเงินไดพ้ึงประเมินนั้นมีแหล่งท่ีมา
จากแหล่งในประเทศหรือนอกประเทศ  หรือเป็นเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดห้รือไม่ 

1.  ความหมายของค าว่า  “เงินได ้(Income)”  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1.1  ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์  
เฮนร่ี  ซี  ไซม่อน (Henry  C. Simons)  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า  “เงินได”้  หมายถึง  

ผลบวกของการบริโภคและการเปล่ียนแปลงของระดบัทรัพยสิ์น66 
โรเบิร์ต  เอ็ม  เฮก (Robert  M. Haig)  ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “เงินได”้  หมายถึง  

การเพ่ิมข้ึนหรือการเพ่ิมพนูความผาสุกใหแ้ก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดภายในช่วงระยะเวลาท่ีก  าหนด67 
อเรนซ์  ซี  ฟิลลิปส์ (Lawrence  C. Phillips)  ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “เงินได้”  

หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีบุคคลได้ใช้ในการบริโภคในช่วงระยะเวลาหน่ึงและหมายความรวมถึง  
ความมัง่คัง่ (Wealth) ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง  ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนซ่ึงมลูค่าของทรัพยสิ์นดว้ย68 

จอร์จ  ชนัส์ (George  Schanz)  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “เงินได”้  หมายถึง  ผลรวม
ของการบริโภคกบัการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิของปัจเจกชนในปีนั้น ๆ หรือรอบระยะเวลาบญัชี
อ่ืน69   

อยา่งไรก็ตาม  โดยทัว่ไปต่างยอมรับว่าความหมายของเงินไดน้ั้นมีองค์ประกอบสอง
ส่วน  คือ   

                                                

 64 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1599 
 65 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.1-007. 
 66 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.135. 
 67 เพ่ิงอ้าง. 
 68 เพ่ิงอ้าง, น.134. 
 69 จรัสศรี  ตั้งจิตต์พิมล, “ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดข้องสัญญาขายฝาก : ศึกษาเปรียบเทียบกบั  
เงินไดป้ระเภทดอกเบ้ีย,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2547), น.66. 
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1.  จ  านวนของมลูค่าทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาใด     เวลาหน่ึง  
ถา้หากเขาไม่ไดบ้ริโภคหรือใชจ่้ายแต่อยา่งใด  ซ่ึงหมายถึงส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์น  
ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  เช่น  ซ้ือหุน้ของบริษทัแห่งหน่ึงในราคาหุน้ละ  100  บาท  
ต่อมามลูค่าหุน้ข้ึนไปเป็นหุ้นละ  400  บาท  ดงันั้น  มูลค่าของหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน  300  บาท  จึงตอ้งถือ
เป็นเงินได ้ หรือบุคคลคนหน่ึงท าแต่งานไม่เคยใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเลย  การท างาน  ของเขาย่อม
ท าใหเ้ขามีทรัพยสิ์นเพ่ิมพนูข้ึน  จ  านวนมลูค่าของทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นตอ้งถือเป็น  เงินไดข้องเขา  
เป็นตน้   

2.  การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคท่ีไดเ้กิดข้ึนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  โดยท่ีการใชจ่้าย
นั้นมิไดท้  าใหม้ลูค่าหรือสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ซ่ึงหมายถึง   การใชจ่้าย
เพ่ือการบริโภคท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีบุคคลนั้นไม่ตอ้งขายทรัพยส์มบติั  หรือท าให้สิทธิในทรัพยสิ์นของ
ตนเปล่ียนไปจากเดิม  รายจ่ายเพื่อการบริโภคนั้นจะตอ้งถือเป็นเงินไดด้ว้ยเช่นกนั70 

1.2  ความหมายในทางวิชาการบญัชี   
เงินไดห้รือรายได ้(Revenue  Income) ในทางวิชาการบญัชี   หมายถึงการเพ่ิมข้ึนใน

มลูค่าของสินทรัพยห์รือส่วนของเจา้ของหรือการลดลงในมลูค่าของหน้ีสิน  อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
จากการลงทุนโดยเป็นเจ้าของ  และเกิดจากการด าเนินงานของกิจการโดยการผลิตสินคา้  หรือ
บริการ  ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในการขนส่งหรือผลิตสินค้าหรือให้บริการ  รายได้จึงเกิดจาก
ความส าเร็จของกิจการซ่ึงวดัจากผลการด าเนินงานของกิจการอนัเน่ืองมาจากการท่ีกิจการใชค้วาม
พยายามซ่ึงวดัจากจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีกิจการไดจ่้ายไป  ไม่ไดเ้กิดจากจ านวนเงินอนัเป็นผลตอบแทน
จากการด าเนินงาน71   

นอกจากน้ี  สมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ได้ให้
ความหมายของค าว่า “เงินได”้ หรือ “รายได”้ ไวห้ลายความหมายดงัน้ี 

รายได ้ หมายถึงการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการอนัเน่ืองมาจากการขายสินคา้
หรือบริการ  หรือมูลค่าท่ีคิดเป็นเงินตราของสินคา้หรือบริการท่ีโอนจากธุรกิจไปให้แก่ลูกคา้ใน
ระหว่างงวดหน่ึงเวลาหน่ึง72 

                                                

 70 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น.146 – 147. 
 71 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบญัชีและการบญัชีภาษีอากร  
หน่วยที่ 9 - 15, (ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533), น.364. 
 72 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, “ศพัทบ์ญัชี,” น.81. (2538). 
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รายได ้ หมายถึงการไดรั้บหรือเพ่ิมทุนสินทรัพย ์ หรือการช าระหน้ีสินของธุรกิจซ่ึง
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาหน่ึง  อนัเน่ืองมาจากการส่งมอบหรือการผลิตสินคา้  การให้บริการหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นหลกัหรือศนูยก์ลางของการด าเนินงานท่ีธุรกิจก าลงัท าอยู่73 

รายได ้ หมายถึงจ านวนเงินสด  ลกูหน้ี  หรือผลตอบแทนท่ีไดม้าจากการประกอบการ
โดยปกติของกิจการก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ จากการขายสินคา้  การให้บริการ  หรือ  จากการให้ใช้
สินทรัพยท่ี์ท าใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย  ค่าสิทธิ  และเงินปันผล  จ  านวนรายไดจ้ะก าหนด
จากจ านวนเงินท่ีคิดจากลกูคา้ส าหรับสินคา้ท่ีขายหรือบริการท่ีไดใ้ห้  หรือจ านวนเงิน     ท่ีคิดจาก
ลกูคา้หรือผลตอบแทนท่ีเกิดจากการให้ใชสิ้นทรัพย ์ แต่ไม่รวมจ านวนท่ีเรียกเก็บหรือ    รับแทน
บุคคลอ่ืนในกรณีท่ีเป็นตวัแทน  เงิน  ภาษีเงินได ้ รายไดใ้ห้ถือเฉพาะจ านวนค่านายหน้าเป็นหลกั
มิใช่ถือจ านวนเงินสด  ลกูหน้ี  หรือผลตอบแทนอนัท่ีไดรั้บมาทั้งจ  านวน74 

1.3  ความหมายในทางกฎหมาย 
ประมวลรัษฎากร  มาตรา 39  ไดใ้หค้  านิยามของค าว่า  “เงินไดท่ี้จะตอ้งเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา”  หรือท่ีเรียกว่า  “เงินได้พึงประเมิน (Assessable  Income หรือ Gross  Income)”  
หมายความว่า  เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดต้ามท่ีก  าหนดไวใ้นหมวดว่าดว้ยภาษีเงินได้
แห่งประมวลรัษฎากร  และใหห้มายความรวมตลอดถึงทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไดรั้บ  
ซ่ึงอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน  เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ส าหรับเงินได้
ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40  และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดว้ย 

จากค านิยามดงักล่าวจะเห็นไดว้่า  เงินไดท่ี้จะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหรือเงิน
ไดพ้ึงประเมิน  มีความหมายแบ่งออกเป็น  5  ประการ  ไดแ้ก่ 

1.  เงิน  หมายถึง  เงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศท่ีผูม้ีเงินไดไ้ดรั้บจากการท างาน
หรือไดรั้บจากการอ่ืนใด  ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือตราสารอ่ืนใดก็ตาม  ถือเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินทั้งส้ิน  ถา้ได้รับเป็นเงินตราต่างประเทศให้ค  านวณค่าเป็นเงินตราไทย  โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารพาณิชยห์รืออตัราอา้งอิงประจ าวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึง
ประกาศไวเ้ป็นอตัราแลกเปล่ียนในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวนั  
เช่น  เงินมดัจ  าตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินท่ีผูจ้ะขายไดบ้อกริบแลว้  ถือเป็นเงินไดจ้ากการอ่ืน ๆ 
ตามมาตรา 40 (8)  แห่งประมวลรัษฎากร  และเป็นเงินไดพ้ึงประเมินท่ีผูจ้ะขายมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี

                                                

 73 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, “แนวความคิดทางบญัชี,” น.63. (2532). 
 74 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, “มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 6         
การรับรู้รายได,้” น.1. (31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2529). 
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เงินไดบุ้คคลธรรมดาตามมาตรา 39  แห่งประมวลรัษฎากร  แมผู้จ้ะซ้ือฟ้องเรียกเงินมดัจ าคืนและคดี
อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลก็ตาม75   

2.  ทรัพยสิ์น  หมายถึง  วตัถุมีรูปร่างและวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าในระหว่างปีภาษีไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่
แลว้  และทรัพยสิ์นท่ีไดม้านั้นอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน  เช่น  บริษทัตอ้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้แต่จ่ายหุน้ใหแ้ทนเงินปันผล  หุน้ท่ีไดรั้บแทนเงินปันผลน้ีเรียกว่าหุน้ปันผล  ถือว่าเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินเพราะหุน้ถือว่าเป็นทรัพยสิ์นชนิดหน่ึง  เป็นตน้76 

อน่ึง  การใหท้รัพยสิ์นแก่กนัโดยเสน่หาหรือไม่มีค่าตอบแทนนั้น  โดยหลกัถือว่าผูรั้บ
เป็นผูม้ีเงินไดเ้พราะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์  แต่มีขอ้ยกเวน้ท่ีใหถื้อว่าผูใ้หเ้ป็นผูม้ีเงินได ้ ไดแ้ก่  กรณี
ท่ีทรัพยสิ์นท่ีให้โดยเสน่หาหรือไม่มีค่าตอบแทนนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย ์ มาตรา 41 ทวิ  แห่ง
ประมวลรัษฎากร  ใหถื้อว่าผูใ้หเ้ป็นผูม้ีเงินไดแ้ละตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา77    

3.  ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้รับซ่ึงอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน  หมายถึง  ส่ิงท่ีได้รับมาท่ี
ไม่ใช่เงินหรือทรัพยสิ์น  แต่เป็นการไดรั้บประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใดซ่ึงอาจคิดค านวณไดเ้ป็นเงิน
ถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน  เช่น  การท่ีลูกจ้างพนักงานของบริษัทได้พกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัของ
บริษัทนายจา้งโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า  ถือว่าลูกจ้างพนักงานนั้นได้รับประโยชน์อนัสามารถคิด
ค านวณเป็นเงินได ้ จึงถือว่ามีเงินไดพึ้งประเมินเกิดข้ึน78 

4.  เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ส าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ตาม
มาตรา 40  ไม่ว่าจะออกแทนใหใ้นทอดใดและออกแทนให้ในปีภาษีใดก็ตาม  ให้ถือเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินทั้งส้ิน  เช่น  นายจา้งออกภาษีแทนลกูจา้ง  เงินค่าภาษีอากรท่ีนายจา้งออกแทนลกูจา้งนั้นถือ
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินของลกูจา้งดว้ย  โดยให้ถือเป็นเงินไดป้ระเภทเดียวกบัเงินเดือนค่าจา้ง  และ
แมจ้ะออกแทนเมื่อขา้มปีภาษีแลว้ก็ให้ถือเป็นเงินไดใ้นปีภาษีเดียวกบัเงินเดือนค่าจา้งท่ีมีการออก
ภาษีแทนใหน้ั้น  
                                                

 75 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1195/2539 
 76 รัฐศักด์ิ  พิศุทธางกูร, ค  าบรรยายกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ ( INCOME  TAX  LAW), 
(ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2557), น.37 – 38. 
 77 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 57, น.138. 
 78 ในทางปฏิบติักรมสรรพากรใหดู้ว่าบา้นท่ีบริษทันายจา้งให้อยู่นั้นเป็นบา้นของบริษทันายจ้างเอง  
หรือตอ้งไปเช่ามาใหลู้กจา้งพนกังานอยู ่ หากบา้นนั้นเป็นของบริษทันายจ้างเอง  กรมสรรพากรให้ถือว่าลูกจ้าง
พนักงานมีเงินไดพ้ึงประเมินเกิดข้ึนเท่ากบัร้อยละ 20  ของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถา้มี)      
แต่ไม่รวมโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี  แต่ถา้เป็นบา้นที่นายจ้างเช่ามาก็ให้ถือว่าลูกจ้างพนักงานมีเงินไดพ้ึงประเมิน
เกิดข้ึนเท่ากบัค่าเช่าท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี  ป.23/2533  ลงวนัที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2533) 
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5.  เครดิตภาษีภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรตามมาตรา 47 ทวิ  คือ  เงินภาษีท่ี
รัฐบาลคืนใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีซ่ึงไดรั้บเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล  เหตุท่ีมีการคืนภาษีเพราะเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไรนั้นมีท่ีมาจากก าไรสุทธิของ
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมาคร้ังหน่ึงแลว้  และไดน้ าก  าไร
หลงัจากเสียภาษีแลว้มาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนใน   
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนนั้น  
หากจะตอ้งน ามาเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอีกยอ่มเป็นการเสียภาษีซ ้าซอ้นจากเงินไดท่ี้ไดเ้สียภาษี
ไปแลว้  เป็นการเสียภาษีซ ้าซอ้นเชิงเศรษฐกิจ (Economic  Double  Taxation)  ซ่ึงประมวลรัษฎากร  
มาตรา 47 ทวิ  ก  าหนดใหใ้ชว้ิธีเครดิตภาษี (Credit  Method)  คือคืนเงินภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็น
หุน้ส่วนนัน่เอง79 

2.  แหล่งท่ีมาของเงินได ้
ผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในประเทศไทยนั้น  อาจตอ้งพิจารณาถึง

แหล่งท่ีมาของเงินไดท่ี้ไดรั้บมาในระหว่างปีภาษีว่ามาจากแหล่งใด  เพื่อน ามารวมค านวณเสียภาษี
เงินไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด  ไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะมาจากแหล่งเงินไดท่ี้เกิดในประเทศไทยหรือแหล่ง
เงินไดท่ี้เกิดนอกประเทศไทยก็ตาม  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

2.1  แหล่งเงินไดท่ี้เกิดในประเทศไทย  โดยพิจารณาตามหลกัแหล่งเงินได ้(Source  Rule) 
เป็นส าคญั  กล่าวคือ  เม่ือบุคคลใดมีเงินไดจ้ากแหล่งในประเทศใด  บุคคลนั้นมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษี
ใหแ้ก่ประเทศนั้น  โดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะถือสญัชาติของประเทศนั้นหรือไม่  และไม่ค านึงว่า
บุคคลนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศนั้นหรือไม่  ซ่ึงหลกัน้ีเป็นหลกัการจดัเก็บภาษีจากเงินไดท่ี้เกิดข้ึน
ภายในอาณาเขตของประเทศ  ไม่จดัเก็บภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนอกอาณาเขตของประเทศ  หรืออาจเรียก
หลกัการน้ีไดว้่า “หลกัอาณาเขต (Territory  Income  Basis)”80 

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 41  วรรคหน่ึง  ก  าหนดให้ผูม้ีเงินไดต้ามมาตรา 40    ท่ีเกิด
จากแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทยในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ไม่ว่าผูมี้เงินไดน้ั้นจะเป็นผูอ้ยู่ในประเทศ
ไทยหรือไม่  และไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศไทย  ผูน้ั้นมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได้
ให้กับประเทศไทย  ซ่ึงค  าว่า  “ผูม้ีเงินได้”  กฎหมายไม่ได้บญัญัติว่าต้องเป็นผูถื้อสัญชาติไทย
หรือไม่  หากแต่มีเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเกิดเน่ืองจากกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  ถือว่าบุคคลดงักล่าวเป็น 
ผูม้ีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศไทย  กล่าวคือ 

                                                

 79 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.144 – 146. 
 80 เพ่ิงอ้าง, น.89. 

DPU



39 

 (1)  หน้าท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย  หมายถึงหน้าท่ีการงานหรืออาชีพต่าง ๆ    ท่ีได้
ประกอบหรือท าข้ึนในประเทศไทยและมีเงินไดพึ้งประเมินเกิดข้ึนจากการกระท านั้น  ไม่ว่า    ผูน้ั้น
จะเป็นผูมี้สญัชาติไทยหรือไม่  และไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะจ่ายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม  ถา้ผูม้ี
เงินไดไ้ดรั้บเงินไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีงานท่ีท าในประเทศไทย  ถือว่ามีเงินไดจ้ากแหล่งเงินได้   ใน
ประเทศไทยและจะตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทยเสมอ 

 (2)  กิจการท่ีท าในประเทศไทย  หมายถึงการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในประเทศ
ไทยและเกิดรายไดข้ึ้นจากการกระท านั้น  ไม่ว่าผูป้ระกอบกิจการหรือผูล้งทุนนั้นจะเป็น คนไทย
หรือคนต่างประเทศ  และไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรือลงทุนแบบใดกต็าม  ตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศ
ไทย 

(3)  กิจการของนายจา้งในประเทศไทย  หมายถึงการด าเนินกิจการอย่างใด  อย่างหน่ึง
ใหก้บันายจา้งท่ีอยูใ่นประเทศไทย  แมกิ้จการของนายจา้งจะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม      แต่ด าเนิน
กิจการใหแ้ก่นายจา้งในประเทศไทย  หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินการไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะจ่ายใน
ประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม  ตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย81 

 (4)  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศไทย  หมายถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีทรัพยสิ์นอยูใ่น
ประเทศไทยและมีเงินไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากทรัพยสิ์นนั้น  ไม่ว่าทรัพยสิ์นจะเป็นของคนไทยหรือคน
ต่างประเทศก็ตาม  ตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศไทย82 

2.2  แหล่งเงินไดท่ี้เกิดนอกประเทศไทย  โดยพิจารณาตามหลกัถ่ินท่ีอยู่ (Residence  Rule) 
เป็นส าคญั  กล่าวคือ  เม่ือบุคคลใดมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศใด  บุคคลนั้นมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีให้แก่
ประเทศนั้น  โดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะถือสญัชาติของประเทศนั้นหรือไม่  และไม่ค านึงว่าเงินได้
ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บจะไดจ้ากการท างานหรือการท าธุรกิจในประเทศนั้นหรือไม่  ดงันั้น  แมจ้ะเป็น 
เงินไดท่ี้เกิดจากการท างานหรือการท าธุรกิจในต่างประเทศก็ตอ้งน ามาเสียภาษีให้แก่ประเทศท่ี
ตนเองมีถ่ินท่ีอยู ่ ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นการจดัเก็บภาษีจากเงินไดท่ี้เกิดข้ึนทัว่โลก  ไม่จ  ากดัเฉพาะเงินได้
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีตนเองมีถ่ินท่ีอยู่เท่านั้น  แมจ้ะเป็นเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนอกประเทศก็ตอ้งน ามา 
เสียภาษีดว้ยนัน่เอง  หรืออาจเรียกหลกัการน้ีไดว้่า “หลกัเงินไดท้ัว่โลก” (Worldwide  Income  Basis)83   

                                                

 81 กรณีแหล่งเงินไดเ้กิดในประเทศไทยเน่ืองจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนั้น  หมายถึง
กิจการของนายจ้างในประเทศไทยมิใช่กิจการนอกประเทศของนายจ้างในประเทศไทย  แม้ผู ้รับจะอยู่ใน
ต่างประเทศกย็งัคงมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีในประเทศไทยดว้ย, อา้งถึงใน  รัฐศกัด์ิ  พิศุทธางกูร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 76, 
น.34.   
 82 รัฐศกัดิ์   พิศุทธางกูร, เพ่ิงอ้าง, น.33 – 35. 
 83 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.88. 
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ประมวลรัษฎากร  มาตรา 41  วรรคสอง  ก  าหนดให้ผูม้ีเงินไดต้ามมาตรา 40     ท่ีเกิด
จากแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทยในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  มีหน้าท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศ
ไทยต่อเม่ือครบองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

(1)  ต้องเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทย  ค  าว่า “ผูอ้ยู่ในประเทศไทย”  หมายถึง  ผูอ้ยู่ใน
ประเทศไทยชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะ  รวมเวลาทั้งหมดถึง  180  วนัในปีภาษีใด  ใหถื้อว่าผู ้
นั้นเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยในปีภาษีนั้น84  การเร่ิมนบัจ านวนวนัการเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย     ให้
เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีเขา้มาอยู่ในประเทศไทย  ในกรณีคนต่างประเทศเข้ามาท างานกับบริษัทใน
ประเทศไทยซ่ึงตอ้งขอรับใบอนุญาตท างานจากกระทรวงแรงงาน  ให้เร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี
เขา้มาในประเทศไทยตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง  ไม่ใช่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย
ตามใบอนุญาตท างาน85   

การพิจารณาว่าเป็นบุคคลใดเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยหรือไม่  บุคคลนั้นจะตอ้งอยู่ใน
ประเทศไทยในปีภาษีเดียวกนัรวมระยะเวลาถึง  180  วนั  ซ่ึงอาจจะอยูติ่ดต่อกนัตลอดในปีเดียวกนั
จนครบ  180  วนั  หรือในปีหน่ึงอาจจะอยู่หลายระยะเวลาไม่ติดต่อกันก็ได ้ แต่อยู่ใน  ปีภาษี
เดียวกนัเม่ือรวมระยะเวลาแต่ละช่วงแลว้ครบ  180  วนั  ถือว่าผูน้ั้นเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทย  อีกทั้ง
กฎหมายมิไดจ้  ากดัว่าจะตอ้งเป็นผูมี้สญัชาติไทยหรือเช้ือชาติไทยเท่านั้น  เพียงแต่ตอ้งอยูใ่นประเทศ
ไทยในปีภาษีหรือปีปฏิทิน  คือ  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม – 31  ธนัวาคมของทุกปี  มีระยะเวลารวมกนั
ครบ  180  วนั  ยอ่มถือเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทย  แต่ถา้บุคคลนั้นอยู่คาบเก่ียวกนัในระหว่าง ปีภาษี  
กล่าวคือ  อยูใ่นปีหน่ึง ๆ  ไม่ถึง  180  วนั  แต่เมื่อรวมกบัอีกปีหน่ึงแลว้เกิน  180  วนั  กรณีไม่ถือว่าเป็นผู ้
อยูใ่นประเทศไทยแต่อยา่งใด 

(2)  มีเงินไดพ้ึงประเมินเกิดข้ึนจากแหล่งเงินไดน้อกประเทศไทย  หมายถึง   เงินไดท่ี้
เกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก  กรณีดงัต่อไปน้ี 

ก.  หนา้ท่ีงานท่ีท าในต่างประเทศ 
ข.  กิจการท่ีท าในต่างประเทศ 
ค.  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 
(3)  ได้น าเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกับท่ีอยู่ในประเทศไทย  

กล่าวคือ  มีการน าเงินได้พึงประเมินท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผูมี้เงินได้เป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยเข้ามาใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. เดียวกนักบัปีท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะน าเงินไดเ้ขา้มาโดยวิธีการใด  
เช่น  น าเขา้มาดว้ยตนเอง  หรือฝากบุคคลอ่ืนน าเขา้มา  หรือส่งผา่นธนาคาร  หรือส่งเงินมาทางไปรษณีย ์ 
                                                

 84 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 41  วรรคสาม 
 85 หนงัสือกรมสรรพากร  ที่  กค  0811/2559  ลงวนัที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2540 
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เป็นตน้  แต่ถา้น าเงินไดพ้ึงประเมินของปีก่อน ๆ  เขา้มาในประเทศไทย  หรือน าเขา้มาในปีถดัไปซ่ึงไม่ใช่
ปีท่ีผูม้ีเงินไดเ้ป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย  กรณีไม่อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้หแ้ก่ประเทศไทย86 
       2.2.3  ประเภทของเงินไดพ้ึงประเมิน 

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 40  ก  าหนดว่า  เงินไดพึ้งประเมินนั้นรวมตลอดถึงเงินค่า  
ภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้ าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ไม่ว่าในทอดใด  โดยแบ่ง
เงินไดพ้ึงประเมินออกเป็น  8  ประเภท  ดงัน้ี 

1.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน  เป็นเงินได ้  
พึงประเมินท่ีนายจา้งจ่ายใหล้กูจา้ง  และรวมถึงบรรดาเงิน  ทรัพยสิ์น  และประโยชน์เพ่ิมต่าง ๆ ท่ี
นายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้ง  เน่ืองจากการจา้งแรงงานดว้ย  ซ่ึงอาจแยกไดเ้ป็น  2  จ  าพวก  คือ 

1.1  ค่าตอบแทนโดยตรง  ไม่ว่าจะจ่ายเป็นรายวนั  รายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายปี  
ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน  ไดแ้ก่   

(1)  เงินเดือน  หมายถึงสินจา้งท่ีค  านวณจ่ายเป็นรายเดือน  ไม่ว่างานท่ีท านั้น   จะเสร็จ
หรือไม่ก็ตาม   

(2)  ค่าจา้ง  มีลกัษณะคลา้ยเงินเดือน  แต่เป็นการจา้งแรงงานเป็นการชัว่คราวหรือท าให้
เสร็จไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง  

1.2  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
(1)  เบ้ียเล้ียง  เป็นเงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  เน่ืองจากการท่ีลูกจ้างต้องไป

ปฏิบติังานนอกสถานท่ีรวมค่าอาหารดว้ย   
(2)  โบนัส  เป็นเงินรางวลัท่ีนายจา้งให้แก่ลูกจา้งเป็นพิเศษเพื่อตอบแทนการ  จ้าง

แรงงานนอกจากสินจา้ง 
(3)  เบ้ียหวดั  เป็นเงินท่ีทางราชการจ่ายใหเ้ป็นบ าเหน็จความดีความชอบในการปฏิบติั

ราชการเป็นรายปี  ปัจจุบนัมีการจ่ายใหเ้ฉพาะขา้ราชการทหาร   
(4)  บ าเหน็จ  บ านาญ  เป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหห้ลงัจากการจา้งแรงงานหรือการปฏิบติั

หน้าท่ีได้ส้ินสุดลง  เพื่อตอบแทนการท่ีลูกจ้างได้ท างานมาจนครบระยะเวลา  และเพื่อตอบแทน
ผลงานท่ีลกูจา้งไดป้ฏิบติัมาดว้ยดี   

(5)  เงินค่าเช่าบา้น  เป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งเพื่อเป็นค่าเช่าบา้นท่ีลกูจา้งจะตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

(6)  เงินท่ีค  านวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า 
(7)  เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ีใด ๆ ซ่ึงลกูจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ 

                                                

 86 รัฐศกัดิ์   พิศุทธางกูร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 76, น.35 – 37. 
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(8)  เงิน  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน87  
2.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2)  เงินไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า

หรือการรับท างานให ้ ไม่ว่าจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว  เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นตอ้งถือ
เป็นเงินไดพึ้งประเมินทั้งส้ิน  แต่ทั้งน้ีตอ้งมิใช่เงินท่ีเกิดจากการจา้งแรงงาน  หรือไม่มีลกัษณะเป็น
การรับเหมาซ่ึงผูรั้บเหมาตอ้งลงทุนดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่   

(1)  ค่าธรรมเนียม  เป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเน่ืองจากการรับท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงให ้
(2)  ค่านายหนา้  เป็นเงินไดเ้น่ืองจากการเป็นผูช้ี้ช่องใหบุ้คคลท าสญัญากนั 
(3)  ค่าส่วนลด  เป็นเงินท่ีบุคคลไดรั้บยกเวน้ใหช้ าระหน้ีนอ้ยลง  เพราะยนิยอมตามท่ีตก

ลงกนั 
(4)  เงินอุดหนุนในงานท่ีท า  เป็นเงินช่วยเหลือท่ีจ่ายใหใ้นการท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(5)  เบ้ียประชุม  เป็นค่าตอบแทนท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดรั้บ 
(6)  บ าเหน็จ  โบนสั  เงินค่าเช่าบา้น  เงินท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีผู ้

จ่ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่า  เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายช าระหน้ีใด ๆ ซ่ึงผูมี้เงินไดมี้หน้าท่ีตอ้งช าระ  
และเงิน  ทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือจาก
การรับท างานให ้ ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินประเภทท่ี 1  แต่มิใช่ เงินไดอ้นัเกิด
จากการจา้งแรงงาน88  

อยา่งไรก็ดี  แมเ้งินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1)  เน่ืองจากเป็นเงินไดท่ี้เกิดจากการใชแ้รงงาน  แรงกาย  แรงสมองเป็นหลกั  
แต่มีขอ้แตกต่างกนัในสาระส าคญัดงัน้ี89 

1)  ผลส าเร็จของงาน  กล่าวคือ  การจา้งแรงงานของนายจา้งมีวตัถุประสงค์ตอ้งการใช้
แรงงานตามก าหนดเวลาจา้ง  ส่วนการรับท างานใหน้ายจา้งมีวตัถุประสงคต์อ้งการผลส าเร็จของงาน 

2)  การจ่ายค่าจา้งหรือสินจา้ง  การจา้งแรงงานแมง้านไม่ส าเร็จ  ลูกจา้งก็มีสิทธิไดรั้บ
ค่าจา้งตามก าหนดเวลาการจา้ง  ส่วนการรับท างานใหผ้ลของงานตอ้งแลว้เสร็จ  ผูรั้บจา้งจึงจะมีสิทธิ
ไดรั้บสินจา้ง 

3)  ความเป็นอิสระในการท างาน  การจ้างแรงงานลูกจ้างไม่มีอิสระในการท างาน  
จะตอ้งอยูใ่นบงัคบับญัชาของนายจา้ง  ส่วนการรับท างานให้ผูรั้บท างานให้มีอิสระในการท างาน  
ไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของผูว้่าจา้ง 

                                                

 87 เพ่ิงอ้าง, น.40 – 42. 
 88 เพ่ิงอ้าง, หนา้ 43 
 89 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.1-028. 
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4)  ความรับผดิในผลแห่งละเมิด  การจา้งแรงงานนายจา้งตอ้งร่วมรับผิดกบัลูกจา้ง ใน
ผลแห่งละเมิดซ่ึงลกูจา้งไดก้ระท าไปในทางการท่ีจา้งนั้น90  ส่วนการรับท างานใหผู้ว้่าจา้งไม่ตอ้งรับ
ผดิเพ่ือความเสียหายอนัผูรั้บจา้งไดก่้อให้เกิดข้ึนแก่บุคคลภายนอกในระหว่างท าการงานท่ีว่าจา้ง  
เวน้แต่ผูว้่าจา้งจะเป็นผูผ้ดิในส่วนการงานท่ีสัง่ใหท้ า  หรือในค าสั่งท่ีตนให้ไว ้ หรือในการเลือกหา
ผูรั้บจา้ง91 

3.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3)  เงินไดห้รือประโยชน์ท่ีไดรั้บเน่ืองจากค่าสิทธิ 
(Royalty) หรือค่าความนิยม  ไดแ้ก่  ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิอย่างอ่ืน  เงินไดท่ี้ไดรั้บ
เป็นรายปี  โดยทางราชการจ่ายใหแ้ก่พระบรมวงศานุวงศห์รือขา้ราชบริพารจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินอุดหนุนของส านกัพระราชวงั  หรือตามพินัยกรรม  นิติกรรม  หรือค าพิพากษาของศาล 
ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นรายปี  และเป็นเงินไดท่ี้ไดม้าโดยไม่ตอ้งใชน้ ้ าพกัน ้ าแรง92  

ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์(Goodwill)  หมายถึง  ค่าแห่งความนิยมท่ีประชาชนมีต่อช่ือเสียงของ
ธุรกิจหรือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ค่าลิขสิทธ์ิ (Copyright)  หมายถึง  เงินค่าตอบแทนท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไดรั้บจากการโอน
กรรมสิทธ์ิหรือยอมใหผู้อ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์หรือไดรั้บประโยชน์ในลิขสิทธ์ินั้น 

ค่าสิทธิอยา่งอ่ืน  เช่น  ค่าแห่งสิทธิบตัร  ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการโอนสิทธิประทานบตัรเหมืองแร่  หรือค่าตอบแทนสิทธิภาระจ า
ยอม  เป็นตน้ 

4.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (4)  ดอกเบ้ีย  เงินปันผล  หรือเงินไดอ่ื้นอนัมีลกัษณะ
ท านองเดียวกนั  แบ่งออกเป็น 

(ก)  ดอกเบ้ียพนัธบตัร  ดอกเบ้ียเงินฝาก  ดอกเบ้ียหุ้นกู ้ ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  ดอกเบ้ียเงินกู้
ยมืไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่  ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งถูกหักภาษีไว ้ ณ  ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายว่าดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว ้ ณ  ท่ีจ่ายตามกฎหมาย
ดงักล่าว  หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ี
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกและจ าหน่ายคร้ังแรกในราคาต ่ากว่า
ราคาไถ่ถอน  รวมทั้งเงินไดท่ี้มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัดอกเบ้ีย  ผลประโยชน์  หรือค่าตอบแทน
อ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการใหกู้ย้มื  หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 

                                                

 90 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 425 
 91 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 428 
 92 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.1-032. 
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(ข)  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งก าไร  หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากบริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล  กองทุนรวม (ท่ีเป็นคณะบุคคล) หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  
เช่น  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไรท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถกูหกัภาษีไว ้ ณ  ท่ีจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากถกูหกัภาษีไว ้ ณ  ท่ีจ่ายดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็น   ผูม้ีเงิน
ได ้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาไดม้ีอยูต่ลอดปีภาษี  คือ  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม – 31  
ธนัวาคม  ใหถื้อว่าเงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดา  แต่ถา้ความเป็นสามีภริยาของบิดา
และมารดามิไดม้ีอยูต่ลอดปีภาษี  ใหถื้อว่าเงินไดข้องบุตรดงักล่าวเป็นเงินไดข้องบิดาหรือมารดาผูใ้ช้
อ  านาจปกครอง  หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอ้  านาจปกครองร่วมกนั   

(ค)  เงินโบนสัท่ีจ่ายใหผู้ถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
(ง)  เงินลดทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  เฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่าก  าไร

และเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
(จ)  เงินเพ่ิมทุนของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงตั้งจากก าไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ี

กนัไวร้วมกนั 
(ฉ)  ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับ

ช่วงกนั  หรือเลิกกนั  ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าเงินทุน 
(ช)  ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนการเป็นหุน้ส่วนหรือโอนหุน้  หุ้นกู ้ พนัธบตัรหรือ

ตัว๋เงิน  หรือตราสารแสดงสิทธ์ิในหน้ีท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู ้
ออก  ทั้งน้ี  เฉพาะท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุน   

5.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5)  เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บเน่ืองจาก 
(1)  การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น  ไดแ้ก่  เงินค่าเช่า  เงินกินเปล่า  เงินแป๊ะเจ๊ียะ  เงินค่าปลูกสร้าง  

เงินค่าซ่อมแซม  และการท่ีผูใ้ห้เช่าไดก้รรมสิทธ์ิในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเ้ช่ายอมยก
กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า  เป็นตน้  ถา้เจา้พนกังานประเมินมีเหตุอนัสมควรเช่ือว่าผูม้ีเงินไดแ้สดงเงินได้
ต  ่าไปไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง  เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินเงินไดน้ั้น  ตามจ านวนเงิน
ท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดต้ามปกติ  ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินกไ็ด ้ ทั้งน้ี  ใหน้ าบทบญัญติั
ว่าดว้ยการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(2)  การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น  ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บแลว้แต่วนัท า
สญัญาจนถึงวนัผดิสญัญาทั้งส้ิน  เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีท่ีมีการผดิสญัญานั้น 
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(3)  การผดิสญัญาซ้ือขายเงินผอ่น  ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยท่ี์ซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืน
เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บแลว้  ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บแลว้แต่วนัท าสัญญาจนถึง  วนั
ผดิสญัญาทั้งส้ิน  เป็นเงินไดพึ้งประเมินของปีท่ีมีการผดิสญัญานั้น 

6.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (6)  เงินไดจ้ากการประกอบวิชาชีพอิสระ ไดแ้ก่   
(1)  วิชากฎหมาย  หมายถึง  เงินไดจ้ากการประกอบวิชาชีพโดยอาศยัความรู้ทางวิชา

กฎหมาย  เช่น  การว่าความของทนายความ  การใหค้  าปรึกษาทางดา้นกฎหมาย  การท าพินัยกรรม  
การร่างนิติกรรมสญัญา  เป็นตน้   

(2)  การประกอบโรคศิลป  หมายถึง  กิจการใด ๆ  อนักระท าโดยตรงต่อร่างกายมนุษยใ์น
การบ าบดัโรค  รวมตลอดถึงการตรวจโรคและป้องกนัโรคในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ เวชกรรมทนัตก
รรม  เภสชักรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ ์ กายภาพบ าบดั  เทคนิคการแพทย ์ การผ่าตดั  ฉีดยา  
ฉีดสาร  หรือสอดใส่วตัถุใด ๆ เขา้ในร่างกายและใชเ้คร่ืองมือกายภาพบ าบดัเพื่อการเสริมสวย  การ
คุมก าเนิด  การท าหมนั  หรือการบ ารุงร่างกาย   

(3)  วิศวกรรม  หมายถึง  วิชาชีพการช่างในสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเคร่ืองยนต์  
วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอุตสาหกรรม  วิศวกรรมเหมืองแร่  และสาขาวิศวกรรมอ่ืนใดซ่ึงจะได้
ก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   

 (4)  สถาปัตยกรรม  หมายถึง  วิชาชีพการช่างในสาขาสถาปัตยกรรมหลักสาขา
สถาปัตยกรรมผงัเมือง  สาขาสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม  สาขาสถาปัตยกรรมอ่ืนใดซ่ึงจะได้
ก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

(5)  การบญัชี  หมายถึง  บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพทางการบญัชีไม่ว่าจะเป็นการรับจา้ง
ท าบญัชี  การรับวางรูปทางบญัชี  การจดัท าบญัชีตน้ทุน  การสอบบญัชี  การรับเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน า  รับจดัระบบการท างานเก่ียวกบับญัชี  การใหบ้ริการปรึกษาทางดา้นบญัชีและภาษีอากร     

(6)  ประณีตศิลปกรรม  หมายถึง  งานท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ เช่นการรับจา้ง
ป้ัน  วาดภาพ  เป็นตน้   

(7)  วิชาชีพอิสระอ่ืนซ่ึงจะไดม้ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดไว ้ แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดให้วิชาชีพอิสระอ่ืนเป็นวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร  นอกเหนือจาก
วชิาชีพอิสระดงักล่าวขา้งตน้93 

7.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (7)  เงินไดจ้ากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาตอ้งลงทุน
ดว้ยการจดัหาสมัภาระในส่วนส าคญันอกจากเคร่ืองมือ  หากเป็นการรับเหมาเฉพาะแรงงานไม่เขา้
ลกัษณะเป็นเงินไดป้ระเภทน้ี  
                                                

 93 เพ่ิงอ้าง, น.1-047 – 1-053. 
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8.  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8)  เงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจ  การพาณิชย ์ 
การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การขนส่ง  การขายอสงัหาริมทรัพย ์ หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น
มาตรา 40 (1) – (7) แลว้ 

นอกจากเงินไดพึ้งประเมินทั้ง  8  ประเภทท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ประมวลรัษฎากร 
ยงัก  าหนดเป็นพิเศษใหก้รณีต่อไปน้ีเป็นเงินไดพึ้งประเมินดว้ย 

1.  ก  าหนดใหก้ารส่งสินคา้ไปต่างประเทศซ่ึงมิใช่การขาย  ให้ถือว่าเป็นการขายสินคา้
ตามมาตรา 40 ทวิ  และเขา้ลกัษณะเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (8)  คือ  ในกรณีท่ีผูใ้ดส่งสินคา้ออกไป
ต่างประเทศให้แก่หรือตามค าสั่งของส านักงานใหญ่  สาขาตวัการตวัแทน  นายจา้งหรือลูกจา้ง     
ใหถื้อว่าการท่ีไดส่้งสินคา้ไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยดว้ย  และใหถื้อราคาสินคา้ตามราคาตลาด
ในวนัท่ีส่งไปเป็นเงินไดพึ้งประเมินในปีท่ีส่งนั้น  เวน้แต่การส่งสินคา้ในกรณีต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็น
การขายสินคา้ในประเทศไทย  คือ 

(1)  เป็นของท่ีส่งไปเป็นตวัอยา่งหรือเพื่อการวิจยัโดยเฉพาะ 
(2)  เป็นของผา่นแดน 
(3)  เป็นของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ส่งกลบัออกไปให้ผูส่้งเขา้มาภายในหน่ึงปี

นบัแต่วนัท่ีสินคา้นั้นเขา้มาในราชอาณาจกัร 
(4)  เป็นของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ส่งกลบัคืนเขา้มาให้ผูส่้งในราชอาณาจกัร

ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
2.  ก  าหนดใหเ้ครดิตภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บจากการไดรั้บเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก าไร

จากบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  เป็นเงินไดพึ้งประเมินของผูไ้ดรั้บ
เครดิตภาษีดว้ย  ตามมาตรา 39  และมาตรา 47 ทวิ 

3.  ก  าหนดให้การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่มี
ค่าตอบแทน  ใหถื้อว่าผูโ้อนเป็นผูม้ีเงินไดแ้ละตอ้งเสียภาษีดว้ย  ตามมาตรา 41 ทวิ 

4.  ก  าหนดใหเ้งินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้เป็นเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภทและของปีภาษีเดียวกนักบัเงินไดท่ี้ออกแทนใหน้ั้นไม่ว่าทอดใด  ตามมาตรา 39  และมาตรา 40  
วรรคสอง94 
       2.2.4  ฐานภาษีและอตัราภาษี 

ฐานภาษีและอัตราภาษีถือเป็นองค์ประกอบของกฎหมายภาษีและระบบภาษี            
เป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นการจัดเก็บภาษีหรือแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาล    
โดยมีขอบเขตหรือสดัส่วนของเงินไดท่ี้จะถกูจดัเก็บตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                                                

 94 เพ่ิงอ้าง, น.1-058. 
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2.2.4.1  ฐานภาษี  
ฐานภาษี (Tax  Base)  คือ  ส่ิงซ่ึงเป็นมูลเหตุขั้นตน้ท่ีท าให้บุคคลตอ้งเสียภาษีอากร  เป็น

แหล่งท่ีมาหรือแหล่งเงินทุนในการจดัหารายไดข้องรัฐบาล  เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ประเทศ  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.1.4   

ฐานภาษีในความหมายอยา่งแคบ  หมายถึงส่ิงท่ีรับรองอตัราภาษี  กล่าวคือ 
ภาษีอากรท่ีตอ้งเสีย = ฐานภาษีอากร X อตัราภาษีอากร95 
ฐานภาษีในความหมายอย่างกวา้ง  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นมูลเหตุให้ตอ้งเสียภาษีอากร  

ครอบคลุมการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทและทุกชนิด  เช่น  การหาและการมีรายไดข้องบุคคล  
การใชจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการ  การมีหรือถือครองทรัพยสิ์น  เป็นตน้   ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
ยอ่มอ านวยรายไดใ้หแ้ก่รัฐบาลเป็นอยา่งมาก  โดยรัฐบาลในหลายประเทศพยายามหาทางท่ีจะขยาย
ฐานภาษี  หรือออกแบบวิธีการหารายไดเ้ขา้รัฐโดยการจดัเก็บภาษีจากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลายแตกต่างกนั 

อยา่งไรก็ดี  หากบุคคลนั้นมีเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากรก าหนด  แต่
ในขณะเดียวกนัก็มีบทบญัญติัก  าหนดยกเวน้ใหเ้งินไดบ้างกรณีไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษี
อากร  หรือท่ีเรียกว่า “เงินไดท่ี้ไม่ถูกเก็บภาษี (Tax  Free  Income)”96  อนัมีผลกระทบต่อความเป็นธรรมใน
การจดัเก็บภาษีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  กระทบต่อหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
คร้ังใหม่  และกระทบต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี  อีกทั้งท าให้ฐานภาษีเงินได้
แคบลงเพราะไปลดเงินไดข้องบุคคลท่ีตอ้งน ามาเสียภาษีนัน่เอง97 

ในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ประมวลรัษฎากรก าหนดให้ผูเ้สียภาษีหัก
ค่าใชจ่้ายออกจากเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเกิดจากแหล่งเงินไดบ้างอยา่งก่อนท่ีจะหกัค่าลดหยอ่น  เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงเงินไดสุ้ทธิ (Net / Taxable  Income) ท่ีจะน าไปค านวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินได ้ หรือ
อาจกล่าวไดว้่า  ฐานภาษีส าหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  คือ  เงินไดสุ้ทธิ  ดงัสมการต่อไปน้ี 

เงินไดสุ้ทธิ = เงินไดพ้ึงประเมิน – ค่าใชจ่้าย – ค่าลดหยอ่น  

                                                

 95 กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 14, น.2. 
 96 เงินไดพ้ึงประเมินที่ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาค านวณภาษีเงินได ้ แบ่งออกเป็น  5  กรณี  คือ 
 1. ยกเวน้ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 42 
 2. ยกเวน้ตามกฎกระทรวง 
 3. ยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกา 
 4. ยกเวน้ตามกฎหมายอื่น 
 5. ยกเวน้ตามประกาศและค าสั่งของคณะปฏิวติั 
 97 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.113. 
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เงินไดพ้ึงประเมิน (Assessable  Income หรือ Gross  Income)  หมายถึง  เงินไดทุ้กชนิด
ท่ีไดรั้บก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ  เวน้แต่ท่ีมีกฎหมายก าหนดยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อ เสียภาษี
เงินได ้ และหมายความรวมถึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดรั้บซ่ึงอาจคิดค านวณเป็นเงินได้  
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.2.2 และ 2.2.3 

ค่าใชจ่้าย (Deduction)  หมายถึง  ตน้ทุนหรือเงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินได้  ใน
เบ้ืองตน้เงินไดพึ้งประเมินท่ีจะน าไปค านวณภาษีนั้นจะตอ้งหักค่าใชจ่้ายออกก่อน  เวน้แต่จะเป็น
เงินไดท่ี้ประมวลรัษฎากรไม่ยอมใหห้กัค่าใชจ่้าย 

การหกัค่าใชจ่้ายนั้นแบ่งออกเป็น  2  วิธี  คือ  การหักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา   และการ
หกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควร   

การหกัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมา (Standard  Deduction)  เป็นการก าหนดให้หักค่าใชจ่้าย
ในอตัราตายตวั  โดยก าหนดเป็นร้อยละของยอดเงินได้พึงประเมิน  ไม่ว่าค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงจะมี
มากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  และการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส าหรับเงินไดบ้าง
ประเภทกฎหมายก าหนดเพดานขั้นสูงไว ้ เช่น  เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)  ยอม
ให้หักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 50  แต่เมื่อรวมกันแลว้จะหักไดไ้ม่เกิน  100,000  บาท98  
หรือเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3)  เฉพาะท่ีเป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน  
ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา99  แต่ส าหรับเงินไดบ้างประเภทกฎหมาย
มิไดก้  าหนดเพดานขั้นสูงไว ้ เช่น  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (6)  เงินไดจ้ากการประกอบ
วิชาชีพอิสระ  การประกอบโรคศิลป  ใหห้ักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 60  หรือเงินไดจ้ากการ
ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนนอกจากการประกอบโรคศิลป  ให้หักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 30  
เป็นตน้  

การหักค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควร (Necessary  and  Reasonable  Expenses)  เป็น
การก าหนดใหห้กัค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายไปจริง  ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด100  เช่น เงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8)  ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหส้ามารถเลือกหกัค่าใชจ่้ายเป็น
การเหมาหรือหกัค่าจ่ายตามความจ าเป็นและสมควรก็ได้ ส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 
(4) นั้น  ประมวลรัษฎากรไม่ยอมใหห้กัค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน     

                                                

 98 มาตรา 42 ทวิ  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 44)   
พ.ศ. 2560  มาตรา 3  ลงวนัที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 99 มาตรา 42 ตรี  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 44)   
พ.ศ. 2560  มาตรา 4  ลงวนัที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 100 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.280 – 282. 
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อยา่งไรก็ตาม  การหกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควรอาจก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายแก่กลุ่มผูม้ีรายไดต้  ่า  เพราะตอ้งเก็บหลกัฐานและท าบญัชีค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ
น ามาหักได ้ และก่อให้เกิดต้นทุนในการบริหารจัดเก็บแก่ผูจ้ดัเก็บภาษีอากรท่ีต้องตรวจสอบ
หลกัฐานของกลุ่มบุคคลดงักล่าว101 

ค่าลดหยอ่น (Allowances หรือ Exemptions)  เป็นตวับรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษี  ท าให้
เสียภาษีนอ้ยลงหรืออาจไม่ตอ้งเสียภาษีเลยก็ได ้ อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการส่งเสริมให้
ประชาชนสร้างความมัน่คงให้แก่ชีวิตและครอบครัว  ส่งเสริมให้มีความกตญัญู  ส่งเสริมการศึกษา
และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเพ่ิมมากข้ึน   

การหกัค่าลดหยอ่นเพื่อค  านวณเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ไดแ้ก่  ค่าลดหยอ่นส่วนตวั
ของผูม้ีเงินได ้ คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูม้ีเงินได ้ บุตรชอบดว้ยกฎหมายหรือ บุตรบุญ
ธรรมของผูมี้เงินได ้ รวมทั้งบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้เงินไดค่้าลดหย่อนเบ้ีย
ประกนัชีวิต  ค่าลดหยอ่นเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ค่าลดหยอ่น เงินสะสมท่ีจ่ายเขา้
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ค่าลดหย่อนเงินสะสมท่ีจ่ายเขา้กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน  ค่าลดหยอ่นเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคม  ค่าลดหย่อนดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเพ่ือซ้ือ  
เช่าซ้ือ  หรือสร้างท่ีอยู่อาศยั  ค่าลดหย่อนการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา   ค่าลดหย่อนเบ้ียประกนั
สุขภาพบิดามารดา  ค่าลดหยอ่นอุปการะเล้ียงดูคู่สมรส  บิดา  มารดา  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  หรือ
บุตรบุญธรรมของผูม้ีเงินไดห้รือคู่สมรสซ่ึงเป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพ  ค่าลดหย่อนการซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement  Mutual  Fund หรือ RMF)  ค่าลดหย่อนการ
ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long  Term  Equity หรือ LTF)  และค่าลดหย่อนเงิน
บริจาค102   

2.2.4.2  อตัราภาษี 
อตัราภาษี (Tax  Rate)  หมายถึงขอบเขตหรือจ านวนท่ีซ่ึงถกูจดัเก็บจากฐานภาษี103  หรือ

สดัส่วนร้อยละท่ีภาษีเงินไดห้รือภาษีจากการใชจ่้ายจะถกูจดัเก็บ  ซ่ึงการก าหนดอตัราภาษีจะสูงหรือ
ต ่าหรือจะมีจ  านวนอตัรามากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐบาล  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ส าคญัทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ  โดยมีอตัราภาษีอยู ่ 2  ลกัษณะ  คือ  อตัราภาษีแบบอตัราเดียว  
และอตัราภาษีแบบหลายอตัรา  กล่าวคือ 

                                                

 101 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.165. 
 102 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.293 – 294. 
 103 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.73. 
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1.  อตัราภาษีแบบอตัราเดียว (A  Single  Rate)  หมายถึง  กรณีท่ีภาษีชนิดหน่ึงถูก
จดัเก็บจากฐานภาษีในจ านวนอตัราภาษีเพียงอตัราเดียวและท าให้อตัราภาษีเฉล่ียเท่ากบัอตัราภาษี
ส่วนเพ่ิม  หรือท าใหส้ดัส่วนของภาษีท่ีจดัเก็บมาจากเงินไดห้รือฐานภาษีทุกจ านวนเท่ากนั  ไม่ว่าเงินได้
หรือฐานภาษีจะมีจ  านวนมากหรือจ านวนนอ้ยเพียงใดก็ตาม104  

2.  อตัราภาษีแบบหลายอตัรา (Multiple  Rates)  หมายถึง  กรณีท่ีภาษีชนิดหน่ึงถูก
จดัเก็บจากฐานภาษีในจ านวนหลายอตัรา  ไม่ว่าจะใชอ้ตัราภาษีหลายอตัราในการจดัเก็บภาษีจาก
ฐานภาษีเดียวกนัหรือฐานภาษีท่ีแตกต่างกนั  และท าใหอ้ตัราภาษีเฉล่ียหรือจ านวนสัดส่วนของภาษี
ท่ีตอ้งเสียเพ่ิมสูงข้ึน105 

อตัราภาษีท่ีเรียกเก็บจากฐานภาษีเพื่อน าไปค านวณเสียภาษีอากรให้แก่ รัฐบาลอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบจากการเปล่ียนแปลงของฐานภาษี (Tax  Base) กบัอตัราภาษี (Tax  Rate)  หรือ
เปรียบเทียบระหว่างอตัราภาษีโดยเฉล่ีย (Average  Tax  Rate)  หมายถึง  จ  านวนของภาษีท่ีตอ้งเสียใน
ฐานะท่ีเป็นสดัส่วนหรืออตัราร้อยละของเงินไดห้รือฐานภาษีท่ีพึงช าระภาษีในช่วงระยะเวลาหน่ึง106  
กบัอตัราภาษีส่วนท่ีเพ่ิม (Marginal  Tax  Rate)  หมายถึง  อตัราภาษีท่ีใชจ้ดัเก็บจากส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในเงินไดข้องบุคคล  หรือหมายถึงอตัราภาษีท่ีใชจ้ดัเก็บจากส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของฐานภาษี107  แบ่งออกได้
เป็น  3  ประเภท  กล่าวคือ 

1.  อตัราภาษีแบบกา้วหน้า (Progressive  Tax  Rate) เมื่อฐานภาษีขยายใหญ่ข้ึน  อตัรา
ภาษีส่วนท่ีเพ่ิมจะมีค่าสูงกวา่อตัราภาษีโดยเฉล่ีย  หรืออตัราภาษีท่ีจดัเก็บจะเพ่ิมข้ึนเร็วกว่า  เช่น ภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา   

2.  อตัราภาษีตามสัดส่วนหรืออตัราภาษีแบบคงท่ี (Proportional  Tax  Rate) เมื่อฐาน
ภาษีขยายใหญ่ข้ึน  อตัราภาษีส่วนท่ีเพ่ิมจะมค่ีาเท่ากบัอตัราภาษีโดยเฉล่ีย หรืออตัราภาษี   ท่ีจดัเก็บ
จะอยูค่งท่ีอนัน ามาซ่ึงความง่ายในระบบภาษี  เช่น  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมลูค่าเพ่ิม   

3.  อตัราภาษีแบบถดถอยหรืออตัราภาษีแบบถอยหลงั (Regressive  Tax  Rate)  เมื่อฐาน
ภาษีขยายใหญ่ข้ึน  ค่าของอตัราภาษีส่วนเพ่ิมจะมีค่าน้อยกว่าอตัราภาษีโดยเฉล่ีย  หรืออตัราภาษีท่ี
จดัเก็บจะลดลงเม่ือฐานภาษีขยายใหญ่ข้ึน  เช่น  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี108 

                                                

 104 เพ่ิงอ้าง, น.75.   
 105 เพ่ิงอ้าง. 
 106 เพ่ิงอ้าง, น.74. 
 107 เพ่ิงอ้าง. 
 108 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 4, น.112 – 114. 
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ในการค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 48 (1)  
ก  าหนดว่าเงินไดพ้ึงประเมินเมื่อไดห้กัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่น  ตามมาตรา 42 ทวิ  ถึงมาตรา 47 แลว้  
เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิ  ตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีก  าหนดในบญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.1  บญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา 

 
เงินไดสุ้ทธิ 
(บาท) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

ภาษีในแต่ละขั้น 
ของเงินได ้(บาท) 

ภาษีสะสมของเงินได้
ในแต่ละขั้น (บาท) 

1 – 150,000 ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 0 
150,001 – 300,000 5 7,500 7,500 
300,001 – 500,000 10 20,000 27,500 
500,001 – 750,000 15 37,500 65,000 
750,001 – 1,000,000 20 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 25 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 30 600,000 965,000 
4,000,001  ข้ึนไป 35   
 
หมายเหตุ.  บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามตารางขา้งตน้  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีภาษี  พ.ศ. 2556 

แต่เน่ืองจากอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดาดงักล่าว  ไดม้ีการก าหนดในบญัชี
อตัราภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรและใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  จึงไดม้ีการปรับปรุงอตัราภาษี
เงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดาข้ึนใหม่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 44)  พ.ศ. 2560  มาตรา 12  ใหย้กเลิกความใน (1)  ส าหรับบุคคลธรรมดา
แห่งบญัชีอตัราภาษีเงินไดท้า้ยหมวด 3  ในลกัษณะ 2  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 16)  พ.ศ. 2534  และมีผลใชบ้งัคบัส าหรับ
เงินไดพึ้งประเมินประจ าปีภาษี  พ.ศ. 2560  ท่ีจะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไปดงัน้ี 
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ตารางที่ 2.2  บญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมิน
ประจ าปีภาษี  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

 
เงินไดสุ้ทธิ (บาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

1 – 300,000 5 
300,001 – 500,000 10 
500,001 – 750,000 15 
750,001 – 1,000,000 20 
1,000,001 – 2,000,000 25 
2,000,001 – 5,000,000 30 
5,000,001  ข้ึนไป 35 
 
อน่ึง  ส าหรับเงินไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2551  ไดรั้บยกเวน้ภาษี

เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน  150,000  บาทแรก  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 470)  พ.ศ. 2551 

อาจกล่าวไดว้่า  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีถูกจดัเก็บจากเงินไดพ้ึงประเมินหรือฐาน
ภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษีหลายอตัราหรืออตัราภาษีแบบกา้วหนา้นั้น  สามารถท าใหก้ารกระจายรายได้
คร้ังใหม่มีความเสมอภาคหรือมีความเป็นธรรม (Equity  of  Income  Redistribution)  หรือส่งเสริม
การกระจายรายไดค้ร้ังใหม่ในแนวตั้ง (Vertical  Redistribution)  หรือช่วยใหเ้กิดการกระจายรายได้
จากคนรวยไปสู่คนจน ซ่ึงช่วยลดความเหล่ือมล ้ าหรือความไม่เสมอภาคด้านรายได้ระหว่าง
ประชาชน  ดงันั้น เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิสูงข้ึนยอ่มตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงข้ึน  แมจ้ะมีความยุง่ยาก  ใน
ดา้นการค านวณเพื่อเสียภาษี  แต่ก็มีลกัษณะยืดหยุ่น  กล่าวคือ  เมื่อฐานรายไดเ้ปล่ียนแปลงไป  
รายไดข้องรัฐบาลจะเปล่ียนแปลงไปในอตัราท่ีสูงกว่าการเปล่ียนแปลงของฐานภาษี  และมีผลต่อ
การกระจายรายไดใ้หเ้ป็นธรรมนัน่เอง 

แต่ในขณะเดียวกนัอตัราภาษีแบบกา้วหน้ากลบัไม่สนับสนุนหลกัความมีประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษี  หลกัความมีประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือในการเสียภาษี  ตลอดจน   หลกั
ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจหรือหลกัความเป็นกลางของภาษี  ทั้งน้ี  เพราะอตัราภาษีแบบ
กา้วหน้าย่อมน ามาซ่ึงบทบัญญติักฎหมายภาษีและระบบภาษีท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้น  อนัส่งผล
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กระทบในการจูงใจไม่ใหบุ้คคลท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Disincentive  Effects)  หรือการจูงใจให้
บุคคลกระท าการใด ๆ อนัเป็นการหลบหลีกภาษี (Tax  Avoidance)  และหนีภาษี (Tax  Evasion)109     
       2.2.5  วิธีการและขั้นตอนในการช าระภาษีอากร 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า  เมื่อบุคคลใดมีเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑต์ามท่ีประมวลรัษฎากร
ก าหนด  ย่อมมีหน้าท่ีตอ้งน าเงินได้พึงประเมินทุกประเภทท่ีไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  
แต่ไม่รวมเงินไดท่ี้กฎหมายยกเวน้หรือท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี  มาค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพื่อ
ยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีตามวิธีการและภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

การช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  แบ่งออกไดเ้ป็น  3  วิธี  ไดแ้ก่  โดยวิธีการหักภาษี  
ณ  ท่ีจ่าย  โดยวิธีการยืน่แบบประเมินตนเอง  และโดยการประเมินของเจา้พนกังาน  กล่าวคือ 

1.  การช าระภาษีโดยวิธีการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย (Withholding  Tax) 
การช าระภาษีโดยวิธีการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย   ถือเป็นวิธีการจัดเก็บภาษีล่วงหน้า 

(Advance  Tax)  ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดม้ีหน้าท่ีค  านวณหาจ านวนเงินภาษีท่ีผูม้ีเงินได้
จะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราภาษีท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้หักภาษีจ  านวนนั้นไว้
ก่อนจ่ายเงินใหแ้ก่ผูม้ีเงินไดห้รือผูรั้บเงิน  อนัเป็นการเก็บภาษีในขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนและถือเป็น
เครดิตของผูเ้สียภาษีในการค านวณภาษีเมื่อถึงก  าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจ าปี   
ซ่ึงผูจ่้ายเงินไดม้ีหนา้ท่ีน าส่งเงินแก่รัฐบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการช าระภาษี  ท าให้ไม่ตอ้ง
เสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกนัเป็นเงินจ านวนมากเมื่อถึงก  าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ   
เสียภาษี  โดยใหเ้สียภาษีเป็นคราว ๆ ไปตามจ านวนเงินไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละคราว  สามารถจดัเก็บ
ภาษีอากรไดส้ม  ่าเสมอและเต็มเมด็เต็มหน่วย  ป้องกนัการหนีภาษีหรือหลีกเล่ียงภาษี  อีกทั้งยงัช่วย
ใหรั้ฐบาลไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากในการจดัเก็บภาษีอากรและมีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากเงินภาษีอากรดงักล่าว 

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 50  ก  าหนดให้บุคคล  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  สมาคม  หรือ
คณะบุคคลผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40  เป็นผูม้ีหนา้ท่ีหักภาษีเงินไดไ้วทุ้กคราวท่ีจ่ายเงิน
ได้พึงประเมินตามวิธีการท่ีก  าหนด  และน าส่งต่อสรรพากรอ าเภอ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  
ภายใน  7  วนั  นับแต่วนัส้ินเดือนของเดือนท่ีมีการจ่ายเงินได ้ มิฉะนั้นผูจ่้ายเงินไดจ้ะตอ้งรับผิด   
ในจ านวนเงินภาษีท่ีมิไดห้กัและน าส่งหรือจ านวนเงินภาษีท่ีขาด  อีกทั้งเสียเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 
1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

ผูจ่้ายเงินไดม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายต่อเมื่อเงินไดพ้ึงประเมินท่ีจ่ายนั้นไม่ไดรั้บยกเวน้
ภาษีและมีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายและน าส่ง  หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว ้ เช่นน้ี
                                                

 109 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.79. 
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ตอ้งพิจารณาว่ามีค  าสัง่ของอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดใหห้กัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายและน าส่งหรือไม่110  ถา้มี
ผูจ่้ายเงินยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งหกัและน าส่ง  ทั้งน้ี  เพราะตามมาตรา 3  เตรส  ก  าหนดใหอ้ธิบดี มีอ  านาจ
ออกค าสัง่ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40  ซ่ึงไม่มีหน้าท่ีหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายตามลกัษณะ 2 
(ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร)  หักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายตามหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  และอตัราท่ีก  าหนดโดย
กฎกระทรวง  ไดแ้ก่  กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 144 (พ.ศ. 2522)  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 
228 (พ.ศ. 2544)  กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 238 (พ.ศ. 2545)111  

นอกจากน้ี  มาตรา 50 ทวิ  ยงัก  าหนดให้ผูม้ีหน้าท่ีหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  มีหน้าท่ีออก
หนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดให้แก่ผูถู้กหักภาษี       
ณ  ท่ีจ่ายสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนั  ดงัน้ี 

(1)  ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส  ใหอ้อกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย   
(2)  ในกรณีตามมาตรา 50 (1)  ใหอ้อกภายในวนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีภาษี  

หรือภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีผูถ้กูหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี    
(3)  ในกรณีตามมาตรา 50 (2) (3) หรือ (4)  ให้ออกในทนัทีทุกคร้ังท่ีมีการหักภาษี  ณ  

ท่ีจ่าย 
อย่างไรก็ตาม  หากผูม้ีหน้าท่ีหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไม่ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดให้

ถกูตอ้งครบถว้น  ยอ่มตอ้งรับผดิดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีมิได้หักและน าส่ง  หรือได้หักและน าเงินส่งแลว้แต่ไม่ครบจ านวนท่ี

ถกูตอ้ง  ผูจ่้ายเงินไดต้อ้งร่วมรับผิดกับผูม้ีเงินไดใ้นการเสียภาษีท่ีตอ้งช าระตามจ านวนเงินภาษีท่ี
มิไดห้กัและน าส่งหรือตามจ านวนท่ีขาดไปแลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีท่ีได้มีการหักภาษีไว้ถูกต้องครบถว้นแลว้  แต่ไม่น าส่งหรือน าส่งไม่
ครบถว้น  ใหผู้ม้ีเงินไดซ่ึ้งตอ้งเสียภาษีพน้ความรับผดิท่ีจะตอ้งช าระเงินภาษีเท่าจ  านวนท่ีผูจ่้ายเงินได้
หกัไวแ้ลว้นั้น  และใหผู้จ่้ายเงินรับผดิช าระเงินภาษีจ  านวนนั้นแต่เพียงผูเ้ดียว112 

ทั้งน้ี  การไม่หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไม่เป็นเหตุใหไ้ม่ตอ้งน าส่งเงินภาษี  ผูจ่้ายเงินไดย้งัคงมี
หน้าท่ียื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดแ้ละน าส่งภาษีตามปกติ  หากไม่ยื่นรายการย่อมเป็นการฝ่าฝืน
บทบญัญติัมาตรา 17  มีความผดิตามมาตรา 35  แห่งประมวลรัษฎากร  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  
2,000  บาท  เวน้แต่จะแสดงไดว้่ามีเหตุสุดวิสยั  การปรับใหป้รับเป็นรายคร้ังท่ีกระท าความผดิ   

                                                

 110 ค าสั่งกรมสรรพากร  ท่ี  ท.ป.4/2528  
 111 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.21 – 22. 
 112 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 54 
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ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ควรถูกฟ้องร้องต่อศาล  จะเสนอให้อธิบดี
กรมสรรพากรหรือผูว้่าราชการจงัหวดัเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับก็ได ้ ถา้ผูก้ระท าความผิดยินยอม
ใหค่้าปรับตามท่ีเปรียบเทียบเสร็จแลว้  ใหถื้อว่าเป็นอนัคุม้  มิใหถ้กูฟ้องร้องต่อไป 

 
2.  การช าระภาษีโดยวิธีการยืน่แบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
การช าระภาษีโดยวิธีการยืน่แบบประเมินตนเอง  เป็นวิธีการเสียภาษีเงินไดท่ี้ก  าหนด  ให้ผู ้

มีเงินไดถึ้งเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีจากเงินได้ท่ีตนเอง
ไดรั้บ  โดยน าเงินไดม้าค านวณตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  และจะตอ้งช าระภาษีตามจ านวนท่ี
ค านวณไดน้ั้นภายในเวลาและสถานท่ีท่ีก  าหนดไว ้ ทั้งน้ี  ไม่ตอ้งรอให้เจา้พนักงานประเมินท าการ
ประเมินภาษีก่อนว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ถา้ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีอากรไม่ด  าเนินการ
ประเมินตนเองหรือประเมินตนเองไวไ้ม่ถกูตอ้งหรือไม่สมบูรณ์  เจา้พนกังานมีอ  านาจประเมินให้ผู ้
มีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรตอ้งรับผดิช าระเงินเพ่ิมหรือเสียเบ้ียปรับเพ่ิมนอกจากภาษีอากร  ท่ีตอ้งเสียให้
ถกูตอ้งต่อไป   

ประมวลรัษฎากรก าหนดให้บุคคลทุกคนยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมิน ทุก
ประเภทภาษี (เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) – (8)) ท่ีตนไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  
พร้อมทั้งขอ้ความอ่ืน ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี  ตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนดต่อเจา้พนักงานซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง  ถา้บุคคลนั้นมีเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑท่ี์ก  าหนด113  และใหผู้ม้ีเงินไดพ้ึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8)  ไม่ว่าจะมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนรวมอยู่ดว้ยหรือไม่ท่ีไดรั้บตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  มีหนา้ท่ียืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนด  ภายในเดือนกนัยายน
ของทุกปีภาษีอีกส่วนหน่ึง114   ซ่ึงอาจพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี  

1.  ผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) – (8)  แห่งประมวลรัษฎากร  แต่มิใช่มี เงิน
ไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคมของ
ทุกปีภาษี  ไม่ว่าจะมีภาษีตอ้งเสียหรือไม่  หากมีเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  ย่อม
มีหน้าท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)  พร้อมทั้งช าระภาษี (ถา้มี)  
ภายในวนัท่ี  1  มรกาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคมของปีถดัไป  

2.  ผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  แห่งประมวลรัษฎากร  คือ  เงินไดเ้น่ืองจาก
การจา้งแรงงานเพียงประเภทเดียว  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคมของทุกปีภาษี  ไม่ว่าจะ
มีภาษีตอ้งเสียหรือไม่  หากมีเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  ย่อมมีหน้าท่ีตอ้งยื่น
                                                

 113 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 56 
 114 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 56 ทวิ 
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แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)  พร้อมทั้งช าระภาษี (ถา้มี)  ภายในวนัท่ี  1  
มรกาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคมของปีถดัไป  

3.  ผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)  แห่งประมวลรัษฎากรตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด  และเป็นเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน
ของทุกปีภาษี  มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี (ภ.ง.ด.94)  พร้อมทั้ง
ช าระภาษี (ถา้มี)  ระหว่างวนัท่ี  1  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายนของทุกปีภาษี 

4.  ในบางกรณีกฎหมายก าหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผูม้ีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการ    ใน
นามของผูม้ีเงินได ้ และเป็นตวัแทนในการช าระภาษี  ดงัน้ี 

4.1  ถา้มีผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง  เป็นผูเ้ยาว ์ หรือผูท่ี้ศาลสั่งให้
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือเป็นผูอ้ยู่ในต่างประเทศ  ให้เป็นหน้าท่ี
ของผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  ผูพ้ิทกัษ์  หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมิน  ใน
การยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินท่ีผูมี้เงินไดน้ั้นไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วง
มาแลว้  ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีต่อเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  และเป็นตวัแทนในการ
ช าระภาษีในนามของผูมี้เงินไดน้ั้น115   

4.2  ถา้มีผูม้ีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง  ถึงแก่ความตายเสียก่อนท่ีผูน้ั้น
ไดป้ฏิบัติตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง  หรือก่อนท่ีผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ได้
ปฏิบติัตามมาตรา 57  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาท  หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  
ปฏิบติัการแทนในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีในนามของผูมี้เงินไดน้ั้น  และโดยเฉพาะ
ในการยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินของผูต้ายนั้นให้รวมเงินไดพึ้งประเมินของผูต้ายและ
ของกองมรดกท่ีไดรั้บตลอดปีภาษีท่ีผูน้ั้นถึงแก่ความตาย  เป็นยอดเงินไดพึ้งประเมินท่ีจะตอ้งยืน่ทั้งส้ิน116 

4.3  ส าหรับในปีต่อไปถา้กองมรดกของผูต้ายยงัมิไดแ้บ่ง  และมีเงินไดพ้ึงประเมินในปี
ภาษีท่ีล่วงมาแลว้ถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ให้เป็นหน้าท่ีของผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาท  
หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  ในการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีในช่ือกองมรดกของผูต้าย117 

4.4  ในกรณีหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลมีเงินไดพ้ึงประเมินในปี
ภาษีท่ีล่วงมาแลว้ถึงเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนด  ให้เป็นหน้าท่ีของผูอ้  านวยการหรือผูจ้ดัการ  ใน
การยืน่แบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินในช่ือของหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลนั้นท่ี
ไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี  โดยให้รับผิดเสียภาษีจาก

                                                

 115 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 
 116 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ทวิ  วรรคหน่ึง 
 117 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ทวิ  วรรคสอง 
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ยอดเงินไดพึ้งประเมินทั้งส้ินเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไม่มีการแบ่งแยก  ทั้งน้ี  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนไม่จ  าตอ้งยืน่รายการเงินไดส้ าหรับจ านวนเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว
เพื่อเสียภาษีอีกแต่อยา่งใด  แต่ถา้หา้งหุน้ส่วนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคา้งช าระ  ให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผดิในเงินภาษีท่ีคา้งช าระนั้นดว้ย118  

5.  ในการเก็บภาษีเงินไดจ้ากสามีและภริยานั้น  ประมวลรัษฎากรก าหนดให้สามีและ
ภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บในระหว่างปี
ภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี119  

ในกรณีท่ีเงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้ชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่าย
จ านวนเท่าใด  ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง  เวน้แต่เงินไดพ้ึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8)  คือ  เงินไดจ้ากการธุรกิจ  การพาณิชย ์ การเกษตร  การอุตสาหกรรม  การขนส่ง  
หรือการอ่ืน ๆ  ใหแ้บ่งเงินไดพึ้งประเมินดงัน้ี 

(1)  สามีและภริยาจะแบ่งเงินไดพ้ึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนท่ีตกลงกนัก็ได ้ 
แต่รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกว่าเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บ 

(2)  ถา้ตกลงกนัไม่ได ้ ใหถื้อเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละก่ึงหน่ึง 
ในการยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดแ้ละเสียภาษีระหว่างสามีภริยานั้น  สามีและภริยาจะตก

ลงยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนั  โดยใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของตนเป็นเงินไดข้อง
สามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ หรือจะแยกยืน่รายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินได  ้

พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  คือ  เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน  โดยมิให้ถือเอาเป็น
เงินไดข้องอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ และเมื่อไดเ้ลือกยืน่แบบแสดงรายการโดยวิธีใดในปีภาษีใดแลว้  ให้ถือ
ว่าเป็นวิธีการยื่นรายการเก่ียวกับเงินได้ส าหรับปีภาษีนั้นตลอดไป  เวน้แต่อธิบดีจะอนุมติัให้
เปล่ียนแปลงวิธีการเลือกยืน่รายการดงักล่าว   

ส าหรับการเปล่ียนแปลงวิธีการเลือกยืน่แบบแสดงรายการ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงเฉพาะ
ปีภาษีนั้น ๆ เท่านั้น  มิไดห้มายถึงการเปล่ียนแปลงในปีภาษีอ่ืน  

อยา่งไรก็ดี  ถา้มีภาษีคา้งช าระสามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิดในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระ
นั้น  เฉพาะกรณียืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนัเท่านั้น  แมใ้นปีภาษีเดียวกนัจะมีการแยก
ยืน่รายการเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดต้ามมาตรา 40 (1) ดว้ยก็ตาม120 

                                                

 118 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 56  วรรคทา้ย 
 119 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 57 ฉ 
 120 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, “การเสียภาษีเงินไดข้องสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่,” รพีเนติ 56,       
น.24 – 33. (2556). 
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ส าหรับการช าระภาษีโดยวิธีการยืน่แบบประเมินตนเองนั้น  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีสามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมิน (แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94) ได้
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  ยืน่  ณ  ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีผูเ้สียภาษีมีภูมิล  าเนาอยู่  หรือจะ
ยืน่ต่างทอ้งท่ีก็ได ้  

(2)  ยืน่  ณ  ธนาคารพาณิชยไ์ทยหรือสาขาท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  หรือท่ีตั้งอยู่
ในจงัหวดัต่าง ๆ ในทอ้งท่ีท่ีผูเ้สียภาษีมีภูมิล  าเนาอยู ่  

(3)  ยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ทางเว็บไซด์ของ
กรมสรรพากร (www.rd.go.th)  โดยใหถื้อเป็นสถานท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดอี้กแห่งหน่ึง  
ทั้งน้ี  ก  าหนดเวลาในการยืน่แบบแสดงรายการผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะขยายเวลาออกไป
จนถึงวนัท่ี  8  เมษายนของปีถดัไป  ส าหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91  และจะขยายเวลา
ออกไปจนถึงวนัท่ี  8 ตุลาคมของทุกปีภาษี  ส าหรับการยืน่แบบ ภ.ง.ด.94  แลว้แต่กรณี 

นอกจากน้ี  ถา้ภาษีท่ีตอ้งเสียมีจ  านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  ผูต้อ้งเสียภาษี  จะช าระ
ภาษีเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนัก็ได้121  ดงัน้ี 

(1)  งวดท่ีหน่ึง  ตอ้งช าระภาษีพร้อมกบัยืน่แบบแสดงรายการภายในเวลาท่ีก  าหนด  คือ  
ภายในวนัท่ี  31  มีนาคม (ส าหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91)   หรือภายในวนัท่ี 8 เมษายน 
(ส าหรับการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  และภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 
(ส าหรับการยืน่แบบ ภ.ง.ด.94)  หรือภายในวนัท่ี  8  ตุลาคม (ส าหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94  ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  แลว้แต่กรณี  

(2)  งวดท่ีสอง  ตอ้งช าระภาษีภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง 
(3)  งวดท่ีสาม  ตอ้งช าระภาษีภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระ   งวดท่ีสอง 
ถา้ไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในเวลาท่ีก  าหนดไว ้ ผูต้อ้งเสียภาษีย่อมหมดสิทธิท่ี

จะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป  และตอ้งเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27  ส าหรับงวดท่ีไม่ช าระและงวด
ต่อ ๆ ไป 

อยา่งไรก็ตาม  หากผูต้อ้งเสียภาษีไม่ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ถูกตอ้งครบถว้น  
ยอ่มตอ้งรับผดิดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถา้บุคคลใดไม่เสียภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสียโดยไม่รวมเบ้ียปรับ  ทั้งน้ี การค านวณเงินเพ่ิมให้เร่ิมนับ

                                                

 121 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 64 
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เมื่อพน้ก  าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการจนถึงวนัช าระภาษีครบถว้น  แต่มิใหเ้กินจ านวนภาษีท่ี
ตอ้งเสีย122  และใหถื้อว่าเงินเพ่ิมดงักล่าวเป็นเงินภาษี123 

(2)  ถา้ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท  ตามมาตรา 35  แห่งประมวลรัษฎากร 

3.  การช าระภาษีโดยการประเมินของเจา้พนกังาน (Authoritative  Assessment) 
การช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  นอกจากจะใชว้ิธีการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  และวิธีการ

ยืน่แบบประเมินตนเองแลว้  ยงัมีวิธีการช าระภาษีโดยการประเมินของเจา้พนักงานอีกวิธีการหน่ึงเป็น
วิธีการจดัเก็บโดยเจา้พนกังานประเมินซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายใหมี้อ  านาจหน้าท่ีประเมินเรียก
เก็บภาษีได้124  ดงัต่อไปน้ี 

1.  การประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงก าหนดเวลายื่นรายการ   ประมวลรัษฎากร
ก าหนดใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินเรียกเก็บภาษีจากผูต้อ้งเสียภาษีก่อนถึงก าหนดเวลา
แบบแสดงรายการได ้ ดงัน้ี 

 (1)  มาตรา 18 ทวิ  ก  าหนดว่าในกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
อากร  เมื่อเจา้พนกังานประเมินไดท้ าการประเมินเรียกเก็บภาษีแลว้  ใหแ้จง้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งเสียไป
ยงัผูต้อ้งเสียภาษีและให้ผูต้ ้องเสียภาษีช าระภาษี  ภายใน  7  วนันับแต่ว ันไดรั้บหนังสือแจง้การ
ประเมิน โดยใหถื้อว่าภาษีท่ีประเมินเรียกเก็บนั้นเป็นเครดิตของผูต้อ้งเสียภาษีในการค านวณภาษี  
และหากมีภาษีท่ีตอ้งช าระจ านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  กรณีไม่อาจน ามาตรา 64  มาใชบ้งัคบัได้
แต่อยา่งใด 

ในการประเมินเรียกเก็บภาษีดงักล่าว  เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจสัง่ให ้ผูต้อ้งเสียภาษี
ยืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนด  และผูต้อ้งเสียภาษีจะอุทธรณ์การประเมินของ เจา้พนกังานกไ็ด ้  

(2)  มาตรา 60 ทวิ  ก  าหนดว่าในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา  เจ้าพนักงานประเมินมีอ  านาจท่ีจะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ ก่อนถึง
ก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการกไ็ด ้ เมื่อไดป้ระเมินแลว้ใหแ้จง้จ  านวนภาษีท่ีประเมิน ไปยงัผู ้
ตอ้งเสียภาษีและให้ผูต้อ้งเสียภาษีช าระภาษี  ภายใน  30  วนันับแต่วนัไดรั้บแจง้หนังสือแจง้ การ

                                                

 122 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 27 
 123 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 27 ทวิ 
 124 ปัจจุบนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดป้ระกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 39)  ขอ้ 2  ใชบ้ังคับตั้งแต่วนัที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้ขา้ราชการที่เป็น        
เจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16  แห่งประมวลรัษฎากร  และการใช้อ  านาจของเจ้าพนักงานประเมินตอ้ง
ด าเนินการภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว  ้
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ประเมินตามมาตรา 18 ตรี  โดยใหถื้อเป็นเครดิตของผูต้อ้งเสียภาษีในการค านวณภาษีจากยอด เงิน
ไดสุ้ทธิทั้งปี  และหากมีภาษีท่ีตอ้งช าระจ านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  ผูต้อ้งเสียภาษีจะขอช าระ
ภาษีเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั  ตามนยัมาตรา 64 ก็ได ้

ในการประเมินเรียกเก็บภาษีดงักล่าว  เจา้พนักงานประเมินไม่มีอ  านาจสั่งให้ผูต้อ้งเสีย
ภาษียืน่รายการตามแบบท่ีอธิบดีก  าหนด  และผูต้อ้งเสียภาษีจะอุทธรณ์การประเมินของ เจา้พนกังาน
ก็ได้125 

2.  การประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลงัก าหนดเวลายื่นรายการ  เมื่อผูต้อ้งเสียภาษีไดย้ื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีไวแ้ลว้  แต่ในภายหลงัปรากฏว่าไดย้ื่นรายการเก่ียวกบัเงินได้หรือ
ช าระภาษีไวไ้ม่ถูกต้องครบถว้น  เจ้าพนักงานประเมินมีอ  านาจในการตรวจสอบไต่สวนหรือ
ประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมไดภ้ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  ดงัน้ี 

(1)  กรณีการประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการท่ีไดย้ืน่ไว ้  
มาตรา 18  ก  าหนดว่ารายการท่ียื่นเพื่อเสียภาษีอากรนั้น  เมื่อเจา้พนักงานประเมินได้

ด  าเนินการตรวจรายการในแบบแสดงรายการท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ื่นไวแ้ลว้  ถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนใน
รายละเอียดต่าง ๆ  เช่น  หักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนไม่ถูกต้อง  หรือค านวณภาษีไม่ถูกต้อง             
เจา้พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินเรียกเก็บภาษีตามแบบแสดงรายการท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ื่นไวน้ั้น  
เมื่อไดป้ระเมินแลว้ให้แจง้จ  านวนภาษีอากรท่ีประเมินไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีและให้ผูต้ ้องเสียภาษี  
ช าระภาษี  ภายใน  30  วนันับแต่วนัไดรั้บแจง้หนังสือแจ้งการประเมินตามมาตรา 18 ตรี   ทั้งน้ี        
ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผดิเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27  อีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีท่ีตอ้งเสียโดยไม่รวมเบ้ียปรับ  ในกรณีน้ีผูต้อ้งเสียภาษีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้  

ในกรณีท่ีผูต้อ้งเสียภาษีถึงแก่ความตายเสียก่อนไดรั้บแจง้จ  านวนภาษีอากร ท่ีประเมิน  
ใหเ้จา้พนกังานประเมินแจง้จ านวนภาษีอากรท่ีประเมินไปยงัผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาท หรือผูอ่ื้นท่ี
ครอบครองทรัพยม์รดก  แลว้แต่กรณี  ให้เป็นผูด้  าเนินการช าระภาษีอากรท่ีถูกประเมินนั้น แต่ถา้
                                                

 125 สุเทพ  พงษ์พิทกัษ์, เอกสารประกอบการบรรยาย “ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร”  
Introduction  to  Revenue  Code, (ส านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร  กรมสรรพากร, วนัที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2557), 
น.77. 
 การประเมินเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 18 ทวิ   เป็นบทกฎหมายทัว่ไปใชไ้ดก้บัภาษีอากรประเมิน        
ทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ใชใ้นกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์แห่งรัฐ  ดงันั้น  หากไม่ด าเนินการรัฐตอ้งเสียประโยชน์  เจ้าพนักงานสรรพากร
จึงอาจตอ้งรับผิดทางแพ่ง 
 การประเมินเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 60 ทวิ  เป็นบทกฎหมายพิเศษใช้ไดเ้ฉพาะกรณีภาษีเงินได้   
บุคคลธรรมดาเท่านั้น  ใชใ้นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  แมไ้ม่ด  าเนินการรัฐกย็งัไม่เสียประโยชน์แต่อยา่งใด 
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ประเมินแลว้ปรากฏว่าไม่ตอ้งเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร  การแจง้จ  านวนภาษีอากรเป็นอนังด
ไม่ตอ้งกระท า  อยา่งไรก็ตามเจา้พนกังานประเมินยงัคงมีอ  านาจออกหมายเรียกผูต้อ้งเสียภาษีมาไต่
สวนตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีได้126  ซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไป 

(2)  กรณีการประเมินภาษีเน่ืองจากการตรวจสอบ 
ประมวลรัษฎากรก าหนดใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ  านาจออกหมายเรียก ผูต้อ้งเสียภาษี

มาท าการไต่สวนตรวจสอบเก่ียวกบัแบบแสดงรายการท่ียืน่หรือมิไดย้ืน่ไว ้ และท าการประเมินเรียก
เก็บภาษีดงัน้ี   

(ก)  กรณีผูม้ีเงินไดย้ืน่แบบแสดงรายไวแ้ลว้  มาตรา 19  ก  าหนดใหเ้จา้พนักงานประเมินมี
อ  านาจออกหมายเรียกผูต้อ้งเสียภาษีมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ผูย้ื่นแบบแสดง
รายการหรือพยานนั้นน าบญัชีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได้  หากมีเหตุอนั
ควรเช่ือว่าผูต้อ้งเสียภาษียืน่แบบแสดงรายการไวไ้ม่ถกูตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ แต่ตอ้งให้
เวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนันบัแต่ส่งหมายเรียก    

ในการออกหมายเรียกดงักล่าวจะตอ้งกระท าภายในเวลา  2  ปีนับแต่วนัท่ีไดย้ื่นแบบ
แสดงรายการไวแ้ลว้  ไม่ว่าการยืน่แบบแสดงรายการนั้นจะไดก้ระท าภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม่  แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั  ทั้งน้ี  
อธิบดีจะอนุมติัใหข้ยายเวลาการออกหมายเรียกเกินกว่า  2  ปีก็ได ้ แต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปีนับแต่วนัท่ี
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการ 

เมื่อไดอ้อกหมายเรียกให้ผูต้อ้งเสียภาษีมาไต่ส่วนหรือออกหมายเรียก ให้น าเอกสาร
หลกัฐานอ่ืนมาแสดงและผูน้ั้นไดรั้บทราบขอ้ความตามหมายเรียกขา้งตน้แลว้เจา้พนกังานประเมินมี
อ  านาจท่ีจะแกจ้  านวนเงินท่ีประเมินหรือท่ียื่นแบบแสดงรายการไวเ้ดิม  โดยอาศยัพยานหลกัฐานท่ี
ปรากฏ  และแจง้จ านวนเงินซ่ึงตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร  ในกรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมิน
ก็ได ้ ตามนยัมาตรา 20127   
                                                

 126 สุเทพ  พงษพ์ิทกัษ,์ เพ่ิงอ้าง, น.78. 
 การประเมินเรียกเกบ็ภาษีตามมาตรา 18  เป็นบทกฎหมายทัว่ไปซ่ึงใชบ้งัคบักบัเฉพาะกรณีภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที่มิไดมี้บทบญัญติัเกี่ยวกบัการประเมินภาษีอากรตามแบบแสดงรายการ  
ท่ียื่นไวเ้ป็นอย่างอื่น  แตกต่างจากกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีมีบทบัญญติัเกี่ยวกบัการประเมิน  
เรียกเกบ็ภาษีไวต้ามมาตรา 88 (2)  และมาตรา 91/15 (2)  แลว้แต่กรณี  ซ่ึงเป็นบทกฎหมายพิเศษบญัญติัยกเวน้   
บทกฎหมายทัว่ไปไวเ้ป็นการเฉพาะ   
 127 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1106/2520  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 19  และมาตรา 20  มิใช่บทบญัญติั
เร่ืองอายคุวามในการเรียกร้องใหช้ าระภาษี  แต่เป็นบทบญัญติัก าหนดระยะเวลาให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ  านาจ
ออกหมายเรียกตวัผูย้ื่นรายการมาไต่สวน  ในเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือว่ารายการที่ยื่นไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือ     
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ถา้ผูต้ ้องเสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน  
หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  เจา้พนักงานประเมินมีอ  านาจประเมิน
เงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นว่าถกูตอ้ง  และแจง้จ  านวนเงินซ่ึงตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร  ในกรณี
น้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน  ตามนยัมาตรา 21 

ในการประเมินเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 20  และมาตรา 21  ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผดิเสีย
เบ้ียปรับ  1  เท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ128  และตอ้งรับผดิเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสียโดยไม่รวมเบ้ียปรับอีกจ านวนหน่ึง   

(ข)  กรณีผูม้ีเงินมิไดย้ืน่แบบแสดงรายไว ้ มาตรา 23  ก  าหนดใหเ้จา้พนักงานประเมินมี
อ  านาจออกหมายเรียกตวัผูน้ั้นมาไต่สวน  และออกหมายเรียกพยานกบัสั่งให้ผูท่ี้ไม่ยื่นแบบแสดง
รายการหรือพยานนั้นน าบญัชีหรือพยานหลกัฐานอ่ืนอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงได ้ แต่ตอ้งให้เวลา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนันบัแต่วนัส่งหมาย 

เมื่อไดอ้อกหมายเรียกให้ผูต้อ้งเสียภาษีมาไต่ส่วนหรือออกหมายเรียก ให้น าเอกสาร
หลกัฐานอ่ืนมาแสดงและผูน้ั้นไดรั้บทราบขอ้ความตามหมายเรียกขา้งตน้แลว้ เจา้พนักงานประเมิน
มีอ  านาจประเมินเงินภาษีอากร  และแจง้จ  านวนภาษีอากรท่ีตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากรใน
กรณีน้ีจะอุทธรณ์การประเมินก็ได ้ ตามนยัมาตรา 24 

ในการออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องกระท าภายในเวลา  10  ปีนับแต่  ว ันครบ
ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี129 

ถา้ผูไ้ดรั้บหมายเรียกหรือค าสัง่ของเจา้พนกังานประเมิน  ไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือ
ค าสัง่ของเจา้พนกังานประเมิน  หรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  เจา้

                                                                                                                                       

ไม่บริบูรณ์ภายในก าหนด  5  ปี  พน้ก  าหนดน้ีแลว้จะมีผลเพียง เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอ  านาจออกหมายเรียก    
ผูย้ืน่รายการมาไต่สวนเท่านั้น  ส่วนสิทธิเรียกร้องใหช้ าระภาษีเงินไดแ้ละเงินเพิ่ม  มีอายคุวาม  10  ปี  โดยเร่ิมนับ
อายคุวามตั้งแต่วนัท่ีผูเ้สียภาษีตอ้งยืน่รายการและช าระค่าภาษตีามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 193/31 
(มาตรา 167  เดิม) 
 128 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 22 
 129 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.352 – 360. 
 การประเมินเรียกเก็บภาษีกรณีผูเ้สียภาษีมิไดย้ื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 23  และมาตรา 24  
ประมวลรัษฎากรไม่ไดบ้ญัญติัก  าหนดเวลาที่เจา้พนกังานประเมินอาจออกหมายเรียกตวัผูไ้ม่ยื่นรายการมาไต่สวน
เหมือนดงัเช่นกรณีการประเมินเม่ือมีการยืน่รายการตามมาตรา 19  และมาตรา 20  แต่เม่ือสิทธิเรียกร้องให้ช าระ
หน้ีค่าภาษีอากรมีอายคุวาม  10  นบัแต่วนัท่ีหน้ีค่าภาษอีากรถึงก  าหนดช าระ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
มาตรา 193/31  เจา้พนกังานประเมินจึงมีอ  านาจออกหมายเรียกตวัผูไ้ม่ยื่นรายการมาไต่สวนภายในก าหนดเวลา  
10  ปีนบัแต่ครบก าหนดยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี 
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พนกังานประเมินมีอ  านาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรู้เห็นว่าถกูตอ้ง  และแจง้จ  านวนภาษีอากรไป
ยงัผูต้อ้งเสียภาษีอากร  ในกรณีน้ีหา้มมิใหอุ้ทธรณ์การประเมิน  ตามนยัมาตรา 25 

ในการประเมินเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 24  และมาตรา 25  ผูต้อ้งเสียภาษีตอ้งรับผดิเสีย
เบ้ียปรับ  2  เท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ130  และตอ้งรับผดิเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสียโดยไม่รวมเบ้ียปรับอีกจ านวนหน่ึง   

(3)  กรณีการประเมินภาษีกรณีอ่ืน ๆ  
นอกจากการประเมินภาษีตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  เจา้พนกังานประเมินยงัคงมีอ  านาจ

ประเมินเรียกเก็บภาษีแก่ผูต้อ้งเสียภาษี  หากพิจารณาแลว้เห็นว่าผูม้ีเงินได้มิไดย้ื่นหรือยื่นรายการ
เก่ียวกบัเงินไดต้  ่ากว่าจ  านวนท่ีควรตอ้งยืน่  โดยอนุมติัอธิบดีมีอ  านาจท่ีจะก าหนดจ านวนเงินไดสุ้ทธิ
ข้ึน  โดยพิจารณาจากเงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิหรือเขา้มาอยูใ่นครอบครองของผูมี้เงินได ้ 
หรือรายจ่ายของผูม้ีเงินได ้ หรือฐานะความเป็นอยู ่ หรือพฤติการณ์ของผูม้ีเงินได ้ หรือสถิติเงินได้
ของผูม้ีเงินไดเ้อง  หรือของผูอ่ื้นท่ีกระท ากิจการท านองเดียวกบัของผูม้ีเงินได้ โดยท าการประเมิน
และแจง้จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระไปยงัผูต้อ้งเสียภาษี  ตามนยัมาตรา 49 

นอกจากน้ี  บุคคลใดมีช่ือในหนงัสือส าคญัใด ๆ ท่ีแสดงว่าตนเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอนั
ระบุไวใ้นหนงัสือส าคญัและทรัพยสิ์นนั้นก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมิน  หรือเป็นผูไ้ดรั้บเงินไดพ้ึง
ประเมินโดยหนงัสือส าคญัเช่นว่านั้น  เจา้พนกังานมีอ  านาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผูม้ีช่ือ
ในหนงัสือส าคญัได ้ แต่ถา้บุคคลนั้นตอ้งโอนเงินไดพึ้งประเมินใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  บุคคลนั้นมีสิทธิหกั
เงินภาษีจากจ านวนเงินซ่ึงตอ้งโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามส่วน  ตามนยัมาตรา 61  อน่ึง  แมจ้ะล่วงเลย
ก าหนดเวลาออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนแลว้  เจา้พนักงานประเมินยงัคงสามารถประเมินเรียก
เก็บภาษีได้131 

 
2.3  หลกัการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร 

การจัดเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้รัฐบาลมีรายได้เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารและพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเต็มท่ี  แต่หากผูม้ีเงินไดไ้ม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีอากร  

                                                

 130 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 26 
 131 ชยัสิทธ์ิ  ตาชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.383. 
 ประมวลรัษฎากรมิได้ให้ค  านิยามค าว่า “หนังสือส าคญั” ไว ้ กรณีจึงหมายถึงหนังสืออะไรก็ได ้      
ที่แสดงให้เห็นว่าผูใ้ดเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับเงินได้พึงประเมิน  เช่น  โฉนดที่ดิน  หนังสือสัญญาเช่า  
หนงัสือโอนสิทธิการเช่า  หนงัสือโอนลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  เคร่ืองหมายบริการ  หรือหนังสือ
อนุญาตใหใ้ชท้รัพยสิ์นทางปัญญา  เป็นตน้ 
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หรือเสียหรือน าส่งภาษีอากรไวแ้ต่ไม่ถกูตอ้งครบถว้น  ยอ่มก่อใหเ้กิดภาษีอากรคา้งข้ึน  ประมวลรัษฎากร
ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษยกเวน้หลกักฎหมายทัว่ไปท่ีใหอ้  านาจแก่ศาลเท่านั้นเป็นผูมี้อ  านาจในการสั่ง
ยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของเอกชนได ้ และเป็นบทบญัญัติหลกัในการจดัเก็บ  
ภาษีอากรคา้ง  ไดก้  าหนดวิธีการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งโดยใหฝ่้ายบริหารเป็นผูใ้ชอ้  านาจตุลาการ
ในการบงัคับช าระหน้ีภาษีอากรค้างกบัทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรได้เอง  กล่าวคือ  ให้อธิบดี
กรมสรรพากรมีอ  านาจสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  
โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่  ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  
เพราะหากด าเนินการล่าชา้อาจเป็นเหตุให้ผูค้า้งภาษีอากรหลีกเล่ียงการช าระภาษีอากร  โดยการ
จ าหน่าย  จ่าย  โอน  หรือยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์นได ้ และอาจส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถจดัเก็บ  
ภาษีอากรคา้งไดอ้ยา่งครบถว้น  ซ่ึงจะไดก้ล่าวตามล าดบั 
       2.3.1  ความหมายของภาษีอากรคา้งและผูค้า้งภาษีอากร 

ประมวลรัษฎากรมิไดใ้ห้ค  านิยามหรือค าจ  ากดัความของค าว่า “ภาษีอากรคา้ง”  และ   
“ผูค้า้งภาษีอากร” ไวโ้ดยเฉพาะ  จึงอาจกล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

2.3.1.1  ความหมายของค าว่า “ภาษีอากรคา้ง”  
ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคหน่ึง  ก  าหนดว่า “ภาษีอากรซ่ึงตอ้งเสียหรือน าส่ง  

เมื่อถึงก  าหนดช าระแลว้  ถา้มิได้เสียหรือน าส่ง  ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง”  และตามระเบียบ
กรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 5  ก  าหนดว่า “ภาษีอากรคา้ง  
หมายความว่า  ภาษีอากรท่ีตอ้งเสียหรือน าส่งตามประมวลรัษฎากรและหรือรายไดอ่ื้นท่ีกรมสรรพากร
มีหนา้ท่ีจดัเก็บเมื่อถึงก าหนดช าระแลว้มิไดเ้สียหรือน าส่ง” 

จากบทบญัญติัข้างต้นจึงอาจกล่าวไดว้่า  “ภาษีอากรค้าง (Tax  Arrears)”  หมายถึง  
จ  านวนภาษีอากรท่ีผูต้อ้งเสียหรือน าส่งมิไดช้  าระให้ครบถว้นตามแบบแสดงรายการท่ียื่น หรือตาม
หนงัสือแจง้ภาษีอากร  รวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมให้ถือเป็นเงินภาษี  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการ
เร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้ง132 

จะเห็นไดว้่า  เมื่อภาษีอากรถึงก าหนดช าระหรือน าส่งแลว้  หากมิไดช้  าระหรือน าส่งให้
ถกูตอ้งครบถว้น  ยอ่มเกิดเป็นหน้ีภาษีอากรคา้งข้ึนทนัที  ตั้งแต่เมื่อมิไดป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  
มิใช่เป็นภาษีอากรคา้งเมื่อเจา้พนักงานประเมินไดท้ าการประเมินภาษีอากร133  กล่าวคือ  ประมวล

                                                

 132 สุเทพ  พงษพ์ิทกัษ,์ “100  ถาม-ตอบ  ความรู้เกี่ยวกบัประมวลรัษฎากร,” เม่ือวนัที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2555, 
น.31. สืบคน้เม่ือวนัที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  จาก  www.rd.go.th/fileadmin/download/eBook/100revenuecode_121055.pdf 
 133 สมศกัดิ์   วิเศษแพทย,์ “การจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2528), น.34. 
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รัษฎากรก าหนดใหผู้เ้สียภาษีอากรตอ้งเสียภาษีอากรเม่ือใด  อายุความเร่ิมนับตั้งแต่วนัถดัจากวนันั้น
เป็นตน้ไป  โดยไม่ตอ้งค านึงว่าจะมีการประเมินเรียกเก็บภาษีหรือไม่  ทั้งน้ี  เน่ืองจากสิทธิ ในการ
เรียกร้องใหช้ าระภาษีอากรไดเ้กิดข้ึนแลว้ตั้งแต่เม่ือภาษีอากรถึงก  าหนดช าระ134   

แต่ในทางปฏิบติั  ภาษีอากรคา้งท่ีเกิดข้ึนยงัไม่สามารถด าเนินการยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นเพ่ือน ามาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งได ้ เพราะยงัมิไดมี้การก าหนดจ านวนหน้ีท่ี
แน่นอน  เจา้พนักงานจะใชอ้  านาจในการบังคับจัดเก็บภาษีอากรค้างได้ต่อเมื่อได้มีการแจง้การ
ประเมินใหผู้ต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร  ด  าเนินการน าภาษีอากรท่ีมิไดเ้สียหรือ
น าส่ง  หรือเสียหรือน าส่งแลว้แต่ไม่ครบถว้นมาช าระ  แต่บุคคลดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัตามภายในเวลาท่ี
ก  าหนด135  ดงันั้น  การท่ีเจา้พนักงานมีหนังสือแจง้การประเมินก าหนดให้ผูถู้กประเมินช าระภาษี
รวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม  ภายใน  30  วนันับแต่วนัไดรั้บหนังสือแจง้การประเมิน  จึงเป็นเพียง
การทวงถามหรือเตือนใหช้ าระหน้ีอนัเป็นการก าหนดจ านวนหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีแน่นอนเท่านั้น 

2.3.1.2  ความหมายของค าว่า “ผูค้า้งภาษีอากร” 
ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคสอง  ก  าหนดแต่เพียงว่า “เพื่อให้ไดรั้บช าระภาษี

อากรคา้ง  ใหอ้ธิบดีมีอ  านาจสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษี
อากรหรือน าส่งภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยึดหรือสั่ง” และตาม
ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 5  ก  าหนดว่า “ผูค้า้ง
ภาษีอากร  หมายความถึง   ผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร” 

“ผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร (A  Person  Liable  to  Pay  Tax)” นอกจากจะหมายถึง ผูม้ี
หนา้ท่ีเสียภาษีอากรดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.2.1  ยงัหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงตอ้งรับผิดใน
หน้ีภาษีอากรของผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีอากรตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากรดว้ย  ไดแ้ก่ผูเ้ป็น
หุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล136 
                                                

 134 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1401-1402/2515  หน้ีค่าภาษีเงินไดถ้ึงก  าหนดช าระตั้งแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียภาษี
มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร  การที่ผูต้อ้งเสียภาษียืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้ง  ท  าใหค้่าภาษีขาดไป
จะถือว่าภาษีจ  านวนท่ีขาดเพิ่งจะถึงก  าหนดช าระเม่ือมีหนงัสือแจง้การประเมินไปใหผู้ต้อ้งเสียภาษีภายหลงั  10  ปี
ไม่ได ้ เพราะหน้ีนั้นถึงก  าหนดช าระอยูก่่อนแลว้ตามระยะเวลาบญัชี  อายุความเรียกร้องให้ช าระหน้ีจึงเร่ิมนับแต่
วนันั้นเป็นตน้ไป  โดยท่ีอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องไดน้บัแต่วนันั้น 
 135 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 409/2524  การที่เจา้พนกังานประเมินมีหนงัสือแจง้ใหจ้ าเลยช าระภาษีและ
เงินเพิ่มภาษีภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินเป็นการทวงถามหรือเตือนจ าเลยให้ช าระหน้ี  
กรมสรรพากรโจทกส์ามารถฟ้องจ าเลยไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 194  โดยไม่จ าตอ้งรอ
ใหค้รบก าหนด  30  วนั  นบัแต่วนัที่จ  าเลยไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินก่อน 
 136 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคหก 

DPU



66 

“ผูต้อ้งรับผดิน าส่งภาษีอากร (A  Person  to  Remit  Tax)” หมายถึงบุคคลซ่ึงมิไดม้หีนา้ท่ี
เสียภาษีอากรโดยตรง  แต่ประมวลรัษฎากรก าหนดใหม้ีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิหรือน าส่งภาษีอากร ไดแ้ก่  
ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 54  แห่งประมวลรัษฎากร  มีหน้าท่ีตอ้งหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายไวทุ้ก
คราวท่ีมีการจ่ายเงินไดแ้ละน าส่งต่อกรมสรรพากร  หากมิไดห้กัและน าเงินส่งหรือไดห้กัและน าเงิน
ส่งแลว้แต่ไม่ครบจ านวนท่ีถกูตอ้ง  ผูจ่้ายเงินไดจ้ะตอ้งรับผดิร่วมกบัผูม้ีเงินไดใ้นการเสียภาษีท่ีตอ้ง
ช าระตามจ านวนเงินภาษีท่ีมิไดห้กัและน าส่งหรือตามจ านวนท่ีขาดไป 

จากค านิยามดงักล่าวจึงอาจพอสรุปไดว้่า  “ผูค้า้งภาษีอากร”  ไดแ้ก่137  
1.  ผูค้า้งภาษีอากรโดยตรง  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้

เป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรซ่ึงเป็นผูม้ีความรับผดิชอบโดยตรงในหน้ีภาษีอากร  และยงัหมายความ
รวมถึงผูต้อ้งน าส่งภาษีอากรตามกฎหมายซ่ึงตอ้งร่วมรับผดิในหน้ีภาษีอากร  

2.  ผูค้า้งภาษีอากรโดยผลของกฎหมายอ่ืน  หมายถึง  บุคคลท่ีมิไดเ้ป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี
อากรโดยตรง  แต่มีกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหต้อ้งร่วมรับผดิในหน้ีภาษีอากร  เช่น   

(1)  กรณีสามีภริยาเป็นลกูหน้ีร่วมกนัในหน้ีภาษีอากร  ให้ช าระหน้ีจากสินสมรสและ
สินส่วนตวัของทั้งสองฝ่าย138  แต่ถา้สามีหรือภริยาตอ้งรับผิดเป็นส่วนตวัเพ่ือช าระหน้ีท่ีก่อไวก่้อน
หรือระหว่างสมรส  ให้ช าระหน้ีด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้ นก่อน  เม่ือไม่พอจึงให้ช าระด้วย
สินสมรสท่ีเป็นส่วนของฝ่ายนั้น139 

(2)  ผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดั  ตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีของบริษทัจ ากดัเพียงไม่เกินจ านวน
เงินท่ีตนยงัส่งใชไ้ม่ครบมลูค่าของหุน้ท่ีตนถือ140  

(3)  ผูค้  ้าประกนัในหน้ีภาษีอากร  คือบุคคลภายนอกซ่ึงยอมผกูพนัตนต่อเจา้หน้ีเพ่ือช าระ
หน้ีในเม่ือลกูหน้ีไม่ช าระหน้ีนั้น141  ตอ้งรับผดิเมื่อผูค้า้งภาษีอากรไม่ช าระหน้ีภาษีอากร 

(4)  ทายาท  ตอ้งรับผิดในหน้ีภาษีอากรของผูต้ายไม่เกินกว่าจ  านวนทรัพยม์รดกท่ีตก
ทอดไดแ้ก่ตน142  แต่หา้มมิใหเ้จา้หน้ีฟ้องร้องเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่เม่ือเจา้หน้ีไดรู้้  หรือควร
ไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก143   

                                                

 137 ทรรศิน  ร่มร่ืนสุขารมย,์ “มาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาภาษีอากรคา้ง,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529), น.20 – 32. 
 138 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1489 
 139 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1488 
 140 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1096 
 141 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 680 
 142 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1601 
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ทั้งน้ี  ผูค้า้งภาษีอากรโดยผลของกฎหมายอ่ืนตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากร  ต่อเม่ือ
กรมสรรพากรในฐานะเจ้าหน้ีภาษีอากรไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลตามประมวลกฎหมาย  วิธี
พิจารณาความแพ่ง  เพ่ือบงัคบัใหช้ าระหน้ีภาษีอากรคา้งเช่นเดียวกบัหน้ีสามญั 
       2.3.2  ความรับผดิของผูค้า้งภาษีอากร 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า  ผูเ้สียภาษีมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินของตน
เพื่อเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรภายในเวลาท่ีก  าหนด  หากไม่ปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  
บุคคลนั้นยอ่มตกเป็นผูค้า้งภาษีอากรและตอ้งรับผิดช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง ซ่ึงกฎหมายไดก้  าหนด
ความรับผดิของผูค้า้งภาษีอากรไว ้ แบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ   

2.3.2.1  ความรับผดิทางแพ่ง 
1.  ในกรณีไม่ช าระภาษีอากรภายในก าหนดเวลา  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5  ต่อ

เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระนั้น  นับแต่วนัท่ีพน้ก  าหนดเวลาการยื่นรายการหรือ
น าส่งภาษีจนถึงวนัช าระหรือน าส่งภาษี  แต่เงินเพ่ิมท่ีค  านวณไดมิ้ใหเ้กินจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียหรือ
น าส่ง  ไม่ว่าภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือค าสัง่ของเจา้พนักงาน  หรือค า
วินิจฉยัหรือค าพิพากษาของศาล   

ในกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรใหข้ยายก าหนดเวลาช าระหรือน าส่งภาษี
และไดมี้การช าระหรือน าส่งภาษีภายในก าหนดเวลาท่ีขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมให้ลดลงเหลือร้อยละ 
0.75  ต่อเดือน  หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งช าระนั้น     

เงินเพ่ิม (Surcharge) ตามประมวลรัษฎากรถือเป็นเงินภาษีท่ีผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีตอ้งเสีย
ให้แก่รัฐบาล  ในกรณีท่ีไม่ช าระค่าภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
นอกเหนือจากเงินภาษีท่ีตอ้งเสียหรือน าส่งอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียท่ีลกูหน้ีตอ้งช าระ เมื่อถึง
ก  าหนดเวลาช าระหน้ีแลว้ผดินดั144  และเป็นเงินภาษีท่ีก  าหนดจ านวนไวแ้น่นอน  โดยไม่มีขอ้ยกเวน้
ใหง้ดได ้ และจะลดไดก้็จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย  ศาลจึงไม่อาจพิจารณาลดหรืองดได้145  และ
บทบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองเงินเพ่ิมน้ีประมวลรัษฎากร  มาตรา 27  ได้ก  าหนดแนวทางแก้ไขไว้
โดยเฉพาะแลว้  ในกรณีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีผดินดัช าระภาษีอากร  จึงไม่อาจน าบทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 224  ว่าดว้ยดอกเบ้ียระหว่างผดินดัมาใชบ้งัคบัได้146   

                                                                                                                                       

 143 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1754 
 144 ทรรศิน  ร่มร่ืนสุขารมย,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 137, น.33. 
 145 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2536  และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1753/2540 
 146 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1747/2531 
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2.  ในกรณีเจ้าพนักงานออกหมายเรียกตรวจสอบและเป็นกรณีมิได้ยื่นแบบแสดง
รายการไว ้ หรือยืน่แบบแสดงรายการไวแ้ต่ช าระภาษีขาดหรือต ่าไป  นอกจากจะตอ้งรับผิดเสียเงิน
เพ่ิมขา้งตน้แลว้  ยงัจะตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับอีก  1  เท่า  หรือ  2  เท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระ
แลว้แต่กรณี  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.2.5   

เบ้ียปรับ (Penalty) ตามประมวลรัษฎากรถือเป็นเงินภาษีท่ีเพ่ิมจ านวนข้ึน ในกรณีท่ีผูเ้สีย
ภาษีประเมินตนเองไม่ถูกตอ้ง  หรือให้ขอ้ความเพื่อการประเมินของเจา้พนักงานไม่ถูกตอ้ง  ท าให้ภาษี
อากรท่ีเสียนอ้ยกว่าท่ีตอ้งเสียจริงหรือมีขอ้ผดิพลาดอยา่งอ่ืน147 และอาจงดหรือลดได้ตามระเบียบท่ี
อธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี148  ทั้งน้ี  การของดหรือลดเบ้ียปรับตามค าสัง่อธิบดีกรมสรรพากร
เท่ากบัเป็นการมอบอ านาจใหเ้จา้พนกังานประเมินพิจารณางดหรือลดเบ้ียปรับลงได ้ในกรณีท่ีเห็น
ว่าผูต้อ้งเสียภาษีไม่มีเจตนาหลีกเล่ียงภาษีและไดใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอยา่งดี149 

3.  นอกจากความรับผดิทางแพ่งในส่วนของเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับขา้งตน้ หากผูค้า้งภาษี
อากรไม่ด าเนินการช าระภาษีอากรคา้งให้เสร็จส้ินไป  ประมวลรัษฎากรยงัก  าหนดวิธีการบงัคับ
ช าระหน้ีกับทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรไว ้ตามมาตรา 12 โดยวิธีการยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทท่ี 3 

2.3.2.2  ความรับผดิทางอาญา 
1.  ในกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือออกหนังสือรับรองหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  หรือ

พยานหลกัฐานอ่ืนใดภายในก าหนดเวลา  เวน้แต่จะแสดงว่าไดม้ีเหตุสุดวิสัย  ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพนับาท150 

2.  ในกรณีฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 12 ทวิ  กล่าวคือ  กระท าการใด ๆ อนัเป็นการท าลาย  
ยา้ยไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปใหแ้ก่บุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดหรืออายดัไวแ้ลว้  ตามมาตรา 
12  แห่งประมวลรัษฎากร  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท151 
                                                

 147 ทรรศิน  ร่มร่ืนสุขารมย,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 137, น.32. 
 148 ค าสั่งกรมสรรพากร  ท่ี  ท.ป.81/2542  ลงวนัที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2542 
 149 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.7-016. 
 อ านาจในการเรียกเก็บเบ้ียปรับ  หากอธิบดีกรมสรรพากรและหรือเจ้าพนักงานประเมินพิจารณา 
เห็นว่าไม่ควรงดหรือลดให ้ เม่ือคดีข้ึนสู่ศาล  ศาลมกัไม่พิจารณาในประเดน็น้ี  เพราะอ านาจการพิจารณาดงักล่าว
เป็นเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจ  ซ่ึงศาลเองมกัไม่เปลี่ยนแปลงดุลยพินิจของเจ้าพนักงานประเมินซ่ึงมีอ  านาจโดยชอบ
ตามกฎหมาย  เวน้แต่ในรายท่ีมีการผิดพลาดโดยชดัแจง้หรือเพื่อความเป็นธรรม  ฉะนั้น  ผลของคดีหากผูต้อ้งเสียภาษี
แพค้ดีมกัจะตอ้งช าระภาษีพร้อมทั้งเบ้ียปรับเตม็จ านวนท่ีเจา้พนกังานประเมินท าการประเมินเรียกเกบ็ไว ้
 150 มาตรา 35  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 41)  พ.ศ. 2559  
มาตรา 3  ลงวนัที่  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
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3.  ในกรณีจงใจไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกหรือค าสัง่ของอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย
หรือสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือเจา้พนกังานประเมิน  หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซกัถาม ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ152 

4.  ในกรณีเจตนาแจง้ขอ้ความเท็จ  หรือให้ถอ้ยค าเท็จ  หรือตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนั
เป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อ   ขอคืนภาษี
อากร  หรือโดยความเท็จ  หรือโดยฉ้อโกงหรืออุบาย  หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกนั  เพื่อ
หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากร  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท153 

5.  ในกรณีเจตนาไม่ยืน่รายการท่ีตอ้งยื่นเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ154 
       2.3.3  การประเมินภาษีอากร 

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรส่วนใหญ่เป็น “ภาษีอากรประเมิน”155  ซ่ึงการประเมิน
ภาษีอากร  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  กรณี  คือ   

1.  การประเมินตนเองของผูเ้สียภาษี 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ว่า  ผูเ้สียภาษีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการค านวณภาษีอากร  

การยืน่แบบแสดงรายการและการช าระภาษีอากรดว้ยตนเอง ภายในวนัท่ี 31 มีนาคมของปีถดัไป 
(ส าหรับการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91)  หรือภายในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี (ส าหรับการยื่น
แบบ ภ.ง.ด.94)  โดยไม่ตอ้งรอให้เจา้พนักงานประเมินท าการประเมินภาษีก่อนว่าจะตอ้งเสียภาษี
เป็นจ านวนเงินเท่าใด  ยืน่ต่อสรรพากรอ าเภอ  ณ  ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา หรือยื่นผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยไ์ทย  หรือยืน่ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แลว้แต่กรณี หากพน้ก าหนดเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้  ไม่ช าระภาษีอากรใหค้รบถว้น  ยอ่มเกิดเป็นภาษีอากรคา้ง  

ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเค รือข่ายอินเทอร์ เ น็ตนั้ น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดอ้าศยัอ  านาจตามมาตรา 3 อฏัฐ  วรรคสอง  แห่งประมวลรัษฎากร  

                                                                                                                                       

 151 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 35 ทวิ 
 152 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 36 
 153 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 37  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 41)  พ.ศ. 2559  มาตรา 4  ลงวนัที่  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
 154 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 37 ทวิ  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 41)  พ.ศ. 2559  มาตรา 5  ลงวนัที่  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
 155 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 14 
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ขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการ  การช าระภาษี  และการน าส่งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก  8  วนั  นับแต่วนัพน้ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด156   ดงันั้น  ในการยื่นแบบแสดงรายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส าหรับแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 จึงสามารถยื่นไดภ้ายในวนัท่ี       
8  เมษายนของปีถดัไป  และแบบ ภ.ง.ด.94 สามารถยืน่ไดภ้ายในวนัท่ี  8  ตุลาคมของทุกปีเป็นวนัสุดทา้ย 

ในกรณีภาษีท่ีตอ้งเสียมีจ  านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  มาตรา 64  ก  าหนดให้สิทธิแก่
ผูต้อ้งเสียภาษีจะช าระภาษีอากรเป็น  3  งวด  เฉล่ียงวดละเท่า ๆ กนัก็ได ้ โดยตอ้งช าระภาษีงวดท่ีหน่ึง
พร้อมกบัยืน่แบบแสดงรายการภายในเวลาท่ีก  าหนด  และตั้งหน้ีภาษีอากรคา้งตามใบแจง้การคา้ง
ช าระภาษีอากร (แบบ บ.ช.35)  หรือใบแจง้การขอช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นงวดผา่นระบบ
การยืน่แบบและช าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต (แบบ บ.ช.อ.35)  เพื่อช าระภาษีอากรท่ีเหลืออยูใ่นงวดท่ีสอง
และงวดท่ีสาม  โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

หากไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในเวลาท่ีก  าหนดไว ้ ยอ่มหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษี
เป็นงวด  ตกเป็นผูค้า้งภาษีอากรและตอ้งช าระภาษีท่ียงัคา้งอยูท่ั้งจ  านวนพร้อมเงินเพ่ิมตามกฎหมาย
ใหค้รบถว้น  หรือในกรณีผูเ้สียภาษียืน่แบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลา  แต่ไม่ช าระภาษี
อากรหรือช าระภาษีอากรไม่ครบถว้น  โดยตั้งหน้ีภาษีอากรคา้งตามใบแจง้การคา้งช าระภาษีอากร 
(แบบ บ.ช.35)  ณ  ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  และมิไดด้  าเนินการช าระใหเ้สร็จส้ินไป  ดงัน้ี  เจา้
พนกังานตามประมวลรัษฎากร  หรือท่ีเรียกว่า “เจา้หน้าท่ีเร่งรัด”  มีหน้าท่ีตอ้งท าการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้งตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ซ่ึงจะได้
กล่าวต่อไป 

2.  การประเมินโดยเจา้พนกังานประเมิน 
เมื่อผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีไดย้ืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีโดยการประเมินตนเอง  เจา้

พนกังานประเมินจะท าการตรวจสอบและวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีดงักล่าวว่าถกูตอ้งหรือไม่  
หากพบว่าการเสียภาษียงัไม่ถกูตอ้ง  เจา้พนกังานประเมินยอ่มมีอ  านาจประเมินภาษีอากรเพ่ิมได ้ ทั้ง
ก่อนถึงก าหนดเวลายื่นรายการและภายหลงัก  าหนดเวลายื่นรายการ  และมีอ  านาจในการประเมิน
เรียกเก็บเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมได้อีกส่วนหน่ึง  โดยจะตอ้งด าเนินการภายในขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ และการใช้อ  านาจประเมินควรเป็นไปตามหลกัฐานและขอ้เท็จจริง  ตลอดจนต้องมี
หลกัเกณฑท่ี์สมควรและยติุธรรม   

                                                

 156 ค าช้ีแจงกรมสรรพากร  เร่ือง  การขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
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ภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังานประเมินไดท้ าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพ่ิมเติม จากผู ้
เสียภาษีรายใดแลว้  ต้องด าเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  (แบบ 
ภ.ง.ด.11, ภ.ง.ด.12)  ใหผู้เ้สียภาษีทราบโดยชอบดว้ยกฎหมาย  เพ่ือให้ช าระภาษีอากรพร้อมทั้งเบ้ีย
ปรับและเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน 

ส าหรับวิธีการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากร  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 8  
ก  าหนดใหเ้จา้พนกังานประเมินสามารถกระท าไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  ใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  และใหห้มายความรวมถึงวิธีการส่งไป
ยงัท่ีท าการไปรษณียท่ี์บุคคลนั้นเช่า  การส่งตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดในไปรษณียนิเทศ ซ่ึงใช้
บงัคบัขณะส่งจดหมายหรือหนงัสือแจง้ใหเ้สียภาษีอากรหรือหนงัสืออ่ืน   

(2)  ใหเ้จา้พนกังานสรรพากรน าไปส่ง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่  หรือส านักงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น  ถา้ไม่พบ
ผูรั้บ  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ หรือส านกังานของผูรั้บจะส่งใหแ้ก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้  
และอยูห่รือท างานในบา้นหรือส านกังานท่ีปรากฏว่าเป็นของผูรั้บนั้นก็ได ้ โดยตอ้งจดัท าหลกัฐาน
การรับหนงัสือแจง้ดงักล่าวใหช้ดัเจน   

(3)  กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีท่ี (1) หรือ (2) ได ้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ใหใ้ชว้ิธีปิดหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  ในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ท่ีอยูห่รือส านักงานของบุคคล
นั้น หรือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทา้ย และเจา้
พนักงานสรรพากรต้องจดัท าหลกัฐานซ่ึงปรากฏรายละเอียดชัดเจนถึงสาเหตุท่ีไม่สามารถส่ง
หนงัสือแจง้การประเมินหรือหนงัสืออ่ืน  โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือโดยเจา้พนกังาน
น าส่งได ้

(4)  โฆษณาขอ้ความย่อในหนังสือพิมพท่ี์จ  าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น วิธีการน้ีใช้
ส าหรับกรณีไม่สามารถส่งโดยวิธีปิดหนงัสือตาม (3) ได ้ หรือกรณีท่ีบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจกัร
หรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นกลาง157 

เมื่อไดป้ฏิบติัตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ให้ถือว่าเป็นอนัไดรั้บแลว้  หากไม่เห็นดว้ย
กบัการประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังาน  ผูเ้สียภาษีอาจอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได ้ เวน้แต่กรณีการประเมินโดยตดัสิทธิอุทธรณ์ ผูเ้สียภาษีก็อาจ

                                                

 157 หนงัสือกรมสรรพากรที่  กค  0732/ว.5334  ลงวนัที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  เร่ือง  แนวทาง
ปฏิบติัในการส่งหมายเรียก  หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร  หรือหนังสืออื่นซ่ึงมีถึงบุคคลใด  ตามมาตรา 8  แห่ง    
ประมวลรัษฎากร 
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คดัคา้นการประเมินท่ีหา้มอุทธรณ์ของเจา้พนกังานประเมินต่อศาลได ้ และศาลจะเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาด
ว่าตอ้งหา้มอุทธรณ์จริงหรือไม่158  ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
       2.3.4  การอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากร 

การอุทธรณ์ภาษีอากรเป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหน่ึงท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด 
ให้ผูถู้กประเมินภาษีสามารถใชสิ้ทธิคดัคา้นการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินได้   
หากผูถ้กูประเมินเห็นว่าการประเมินภาษีอากรนั้นไม่ถกูตอ้ง  โดยยืน่อุทธรณ์คดัคา้นตามแบบ ภ.ส.6  
พร้อมทั้งช้ีแจงแสดงเหตุผลคดัคา้นการประเมินทุกขอ้ทุกประเด็นและแนบหรืออา้งพยานหลกัฐาน
ประกอบค าช้ีแจงโดยชดัแจง (ถา้มี) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงเป็นองคก์รของฝ่ายบริหาร  
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  3  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  ไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ีของกรมสรรพากร  
ฝ่ายปกครอง  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีของกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทย  และฝ่ายกฎหมายของรัฐ  
ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีของส านกังานอยัการสูงสุด  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัส านกังานของเจา้พนักงานประเมินว่า
อยูใ่นเขตใด  กล่าวคือ 

(1)  ถา้เจ้าพนักงานประเมินผูท้  าการประเมินมีส านักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบดว้ย  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน  ผูแ้ทนกรมการปกครอง  
และผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด  ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครจะมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
รวม  4  คณะ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจ าส านกังานสรรพากรภาค 1 – 3  ภาคละ  
1  คณะ  และส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  1  คณะ 

(2)   ถ้าเจ้าพนักงานประเมินผู ้ท  าการประเมินมีส านักงานอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน  
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบดว้ย  สรรพากรภาคหรือผูแ้ทน  ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูแ้ทน  
และอยัการจงัหวดัหรือผูแ้ทน  ซ่ึงในเขตจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จงัหวดัละ  1  คณะ159  

นอกจากน้ี  ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งแสดงความประสงคข์องการยืน่อุทธรณ์ในค าขอทา้ยอุทธรณ์
ใหช้ดัแจง้ว่า  จะขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท าการช้ีขาดในเร่ืองใด  ประเด็นใดบา้ง  ยืน่ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ณ  ส านักงานสรรพากรภาค  หรือส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ี      
เจา้พนกังานประเมินมีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีนั้น  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน160  

                                                

 158 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.7-014. 
 159 สาธิต  รังคสิริ, “วิกฤติและปัญหาในกระบวนการอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร”  
สรรพากรสาส์น, ฉบบัท่ี 4, ปีที่ 61, น.21. ( เมษายน  2557). 
 160 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 30 
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เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดรั้บค าอุทธรณ์แลว้  ก็จะพิจารณาว่าเหตุผลแห่ง
การคดัคา้นการประเมิน  พยานหลกัฐาน  ตลอดจนค าขอทา้ยอุทธรณ์ท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดย้ื่นมาพร้อมกบั
ค าอุทธรณ์เพียงพอท่ีจะพิจารณาช้ีขาดหรือไม่  หรืออาจฟังค าช้ีแจงหรือค าแถลงของผูอุ้ทธรณ์หรือ
เจา้พนกังานผูท้  าการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาช้ีขาดดว้ยก็ได ้ และมีค าวินิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์
ตามแบบ ภ.ส.7  แจง้ไปยงัผูอุ้ทธรณ์ว่า  ให้ปลดภาษี  ให้ลดภาษี  ให้ยกอุทธรณ์  หรือให้เพ่ิมภาษี  
หากไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น  ผูอุ้ทธรณ์อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ไดโ้ดยการฟ้องต่อศาลภาษีอากรซ่ึงเป็นองคก์รของฝ่ายตุลาการ  ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  เมื่อศาลภาษีอากรมีค  าพิพากษาประการใดแลว้  หากคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ
อุทธรณ์โต้แยง้ต่อไปยงัศาลฎีกา  ภายในก าหนด  1  เ ดือน  นับแต่วนัท่ีได้อ่านค าพิพากษา161          
ค  าพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นท่ีสุด  

อยา่งไรก็ตาม  แมก้ารประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
แต่หากไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ถือว่าการประเมินเป็นยุติและผูต้ ้องเสียภาษีตอ้ง    
เสียภาษีตามการประเมินนั้น162  ในทางปฏิบติัผูอุ้ทธรณ์ท่ีมีเหตุจ  าเป็นจนไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  มกัจะยืน่ค  าร้องขอขยายเวลาต่ออธิบดี
กรมสรรพากรพร้อมดว้ยค าอุทธรณ์  หากพิจารณาแลว้เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ก็อาจจะขยายเวลาให ้ และในกรณียืน่อุทธรณ์ต่อศาล  ถา้เกินก าหนด  30  วนั  นับแต่วนัไดรั้บแจง้
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์  อธิบดีกรมสรรพากรตอ้งอนุมติัขยายเวลาให้ก่อน  ผูต้อ้งเสียภาษีจึงจะมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศาลได ้

กรณีผูต้ ้องเสียภาษีอากรไม่ยื่นรายการเสียภาษีหรือยื่นรายการเสียภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้ง
หรือไม่บริบูรณ์  และเจา้พนกังานประเมินไดอ้อกหมายเรียกผูน้ั้นมาไต่สวนหรือสั่งให้น าบญัชีหรือ
พยานหลกัฐานอนัควรแก่เร่ืองมาแสดง  แต่ผูน้ั้นฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหรือไม่ยอมตอบค าถามเม่ือ
ซกัถามโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  เมื่อเจา้พนักงานประเมินท าการประเมินภาษีตามท่ีรู้เห็นว่า
ถกูตอ้งและแจง้จ  านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระไปใหผู้ต้อ้งเสียภาษีทราบแลว้  กรณีน้ีบุคคลดงักล่าวจะ
อุทธรณ์การประเมินของเจา้พนกังานประเมินไปยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือจะอุทธรณ์
ต่อศาลโดยตรงไม่ได ้ ทั้งน้ี  เพราะกฎหมายบญัญติัตดัสิทธิโดยเด็ดขาด163   
 
 

                                                

 161 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  พ.ศ. 2528  มาตรา 24 
 162 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 180/2536 
 163 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.8-001 – 8-010. 
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       2.3.5  การขอทุเลาการช าระภาษีอากร 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร  ผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งช าระภาษีอากรตามท่ี

ไดรั้บแจง้การประเมินเรียกเกบ็  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  ถา้ไม่เสียภาษีอากร
ภายในเวลาท่ีก  าหนด  ให้ถือเป็นภาษีอากรค้างตามมาตรา 12  เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากอธิบดี
กรมสรรพากรใหร้อการช าระภาษีอากรไวก่้อนในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  ก็ให้มีหน้าท่ีช าระ
ภาษีอากรภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  หรือไดรั้บทราบค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
แลว้แต่กรณี164 

การทุเลาการช าระภาษีอากรระหว่างการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร  เป็นอ  านาจของ
อธิบดีกรมสรรพากรท่ีจะพิจารณาว่าควรจะอนุมติัใหทุ้เลาการช าระภาษีอากรหรือไม่  ซ่ึงในทางปฏิบติั
หากผูต้อ้งเสียภาษีประสงคจ์ะขอทุเลาการช าระภาษีอากร  จะตอ้งท าค  าร้องยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร  
พร้อมทั้งช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นให้ทราบเพื่อขอทุเลาการช าระภาษีอากรไวก่้อน  และ
ตอ้งจัดให้มีการค ้ าประกนัหน้ีภาษีอากรก่อนอนุมติัให้ทุเลาการยื่นภาษี  เช่น  ให้ธนาคารออก
หนงัสือค ้าประกนัหน้ีภาษีอากร  น าอสงัหาริมทรัพยม์าจดทะเบียนจ านองเป็นประกนัหน้ี  หรือน า
พนัธบตัรรัฐบาลมาจดทะเบียนจ าน าเป็นประกนัหน้ี  เป็นตน้ 

หากอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น  ก็อาจอนุมติัให้ทุเลา
การช าระภาษีอากรในระหว่างรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลไวก่้อนได้  ซ่ึงมีผล   
แต่เพียงว่าภาษีอากรท่ีไดรั้บการทุเลาการช าระภาษีอากรนั้น  เจา้พนกังานจะใชอ้  านาจตามมาตรา 12  
แห่งประมวลรัษฎากร  บงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้งเสียภาษีในระหว่างการทุเลาไม่ไดเ้ท่านั้น  
แต่การค านวณเงินเพ่ิมยงัคงต้องด าเนินเร่ือยไปตั้งแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียภาษีได้รับแจง้การประเมิน
จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน  เพราะประมวลรัษฎากรมิไดบ้ญัญติัยกเวน้การเรียกเก็บเงินเพิ่มไวแ้ต่อยา่งใด165 

แต่ถา้พิจารณาแลว้เห็นควรไม่อนุมติัตามค าร้อง  ผูต้อ้งเสียภาษีจะตอ้งช าระภาษีอากร
ตามรายการประเมินภายในก าหนดเวลาตามหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากร  ถา้ไม่เสียภาษีถือ
เป็นภาษีอากรคา้ง  ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรมีอ  านาจท่ีจะสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของผูค้า้งภาษีอากร  เพื่อน ามาช าระค่าภาษีอากรคา้งตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรได้166  
 
 
 

                                                

 164 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 31 
 165 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1633/2519 
 166 ไพจิตร  โรจนวานิช, ชุมพร  เสนไสย, สาโรช  ทองประค า, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 59, น.8-011 – 8-012. 
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2.4  แนวความคดิเกีย่วกบัการออกกฎหมายภาษีแม่บทและกฎหมายภาษีล าดับรอง 
กฎหมายภาษี (Tax  Legislation)  ประกอบดว้ยกฎหมายแม่บท (Primary  Legislation)  

และกฎหมายภาษีล  าดบัรอง (Secondary  Legislation)  ซ่ึงในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาในเร่ือง
ของเหตุผลในการให้อ  านาจองค์การฝ่ายบริหารออกกฎหมายภาษีล  าดบัรอง  ขอ้ดีและขอ้เสียของ
กฎหมายภาษีล  าดบัรอง  เพื่อน าไปวิเคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้งส าหรับกรณีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรต่อไป   
       2.4.1  กฎหมายภาษีแม่บท 

พระราชบญัญติัภาษีและประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายภาษีแม่บทและเป็นกฎหมายพิเศษ
ท่ีออกโดยรัฐสภา (Acts  of  Parliament)  อนัเป็นองคก์รสูงสุดแห่งรัฐ  ซ่ึงประกอบดว้ยวุฒิสภาและ
สภาผูแ้ทนราษฎร  โดยวุฒิสมาชิกบางส่วนและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย  มีอ  านาจในการออกกฎหมายภาษีภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
ผา่นทางผูแ้ทนของประชาชน  และอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบทางกระบวนการนิติบญัญติัของรัฐสภา  
อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในเร่ืองระบบภาษีอากรท่ีดี  ดงัค  ากล่าวของ  เอฟ. เลเกอร์เบิร์ก 
(F. Lagerberg)  ท่ีว่า  “ระบบภาษีอากรท่ีดีตอ้งการใหก้ฎหมายภาษีถกูบญัญติัไวห้รือตราไวโ้ดยรัฐสภา  
เพราะอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของประชาชนท่ีเหมาะสมผา่นทางกระบวนการนิติบญัญติัของรัฐสภา”167 

การจดัเก็บภาษีอากรเป็นค าสัง่ของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ท าใหป้ระชาชนไม่สามารถใชเ้งินท่ีหามาไดท้ั้งหมดเน่ืองจากตอ้งกนัเงินบางส่วนไวเ้พ่ือการช าระ
ภาษีอากร  หรืออาจกล่าวไดว้่าภาษีอากรลดความสามารถในการใชจ่้ายเงินของประชาชนนั่นเอง  
นอกจากน้ี  ภาษีอากรยงัมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในการใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจและ
กระทบต่อเสรีภาพในการด ารงชีวิตของประชาชนอีกดว้ย   

หากมีการเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายภาษีมากเพียงใด  ความซบัซ้อนของ
ระบบกฎหมายภาษียิ่งมีมากข้ึนเพียงนั้น  หรือถา้การเปล่ียนแปลงนั้นมีข้ึนเพื่อให้การจดัเก็บภาษี  
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม  อาจท าให้กฎหมายภาษีมีลกัษณะท่ียากต่อ
การท าความเขา้ใจและอาจท าใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีในการช าระภาษีจากประชาชนผูม้ีเงินได ้ 
ทั้งน้ี  ความซบัซอ้น  ความสบัสน  และความยากในการใชก้ฎหมายภาษีเป็นผลมาจากการมีบทบญัญติั
ของกฎหมายจ านวนมาก  และการออกกฎหมายจ านวนหลายฉบบัเพื่อการจดัเก็บภาษีชนิดใดชนิดหน่ึง  
ดงัท่ี  จอห์น  ไทเลย ์(John  Tiley)  กล่าวสนบัสนุนว่า “การแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายภาษีท่ีมีอยู่

                                                

 167 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.228. 
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ในปัจจุบนัอาจท าข้ึนโดยตรงกบัตวับทบญัญติัเดิม  หรือบทบญัญติัใหม่ไดถ้กูน าออกมาใชค้วบคู่กบั
บทบญัญติัเดิม  ผลท่ีตามมาก็คือว่า  เกิดงานท่ีน ามาปะติดปะต่อกนั” นัน่เอง168 
       2.4.2  เหตุผลในการออกกฎหมายภาษีล  าดบัรอง 

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.4.1 ว่า  ระบบภาษีอากรท่ีดีคือการมีกฎหมายภาษีแม่บท
ซ่ึงออกโดยรัฐสภาและอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบทางกระบวนการนิติบญัญติั  แต่ในบางคร้ังกฎหมาย
ภาษีแม่บทอาจขาดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิคท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงบทบัญญติัของกฎหมาย
จึงต้องกระท าผ่านผูแ้ทนของประชาชน  ซ่ึงอาจเป็นการยากและก่อให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน  ดงันั้น  เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงอาจมีบทบญัญติัใน
กฎหมายภาษีแม่บทให้อ  านาจแก่องค์กรฝ่ายบริหาร (Administrative  Bodies) ในการออกค าสั่ง 
(Orders)  หรือระเบียบ (Regulations) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑท่ี์เป็นรายละเอียดและเทคนิค  เพื่อให้
กฎหมายภาษีแม่บทมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งต่อเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานและ  
ผูเ้สียภาษีซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  โดยรัฐสภาไม่จ  าเป็นตอ้งออกพระราชบญัญติัฉบบัใหม่  และ
ค าสัง่หรือระเบียบดงักล่าวสามารถท่ีจะถกูแกไ้ขในภายหลงัไดห้ากเกิดกรณีจ าเป็นข้ึน  

ค าสั่งหรือระเบียบท่ีออกโดยองค์กรฝ่ายบริหารถูกเรียกว่า “กฎหมายล าดับรอง” 
(Subordinate  Legislation)  อยูภ่ายใตห้ลกั Ultra  Vires  กล่าวคือ  กฎหมายล าดบัรองไม่สามารถมี
เน้ือหาสาระท่ีขดัหรือแยง้หรือเกินไปกว่าท่ีตวับทบญัญติัในกฎหมายแม่บทไดใ้หอ้  านาจไว ้ มิฉะนั้น
กฎหมายล าดบัรองจะไม่มีผลใชบ้งัคบั169  อีกทั้งกฎหมายล าดบัรองตอ้งมีลกัษณะใชบ้งัคบัทัว่ไป  
และตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะใชบ้งัคบักบักรณีใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ 

พระราชบญัญติัภาษีของไทยไดใ้หอ้  านาจแก่องค์กรฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษี
ล  าดบัรอง  ไดแ้ก่  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงการคลงั  ระเบียบกระทรวงการคลงั  
ประกาศอธิบดีฯ  และค าสัง่กรมฯ  เป็นตน้170 
       2.4.3  ขอ้ดีและขอ้เสียของกฎหมายภาษีล  าดบัรอง 

ประมวลรัษฎากร  พุทธศกัราช 2481  ถือเป็นกฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทยท่ีใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  แต่หากพิจารณาถอ้ยค าและส านวนของบทบญัญติัดงักล่าวอาจเห็นไดว้่ายงัคง
ใชภ้าษาทางเทคนิคหรือส านวนท่ีก  ากวมและไม่ชดัเจน  หรือใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีกระชบัจนเกินไป  
สร้างความสับสนและยากต่อการท าความเขา้ใจส าหรับผูเ้สียภาษีท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป  ดงันั้น  

                                                

 168 เพ่ิงอ้าง, น.231. 
 169 เพ่ิงอ้าง, น.236 -237. 
 170 เพ่ิงอ้าง. 
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เพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและผูเ้สียภาษีสามารถท าความเขา้ใจกบับทกฎหมายภาษี
ไดโ้ดยง่าย  จึงควรตอ้งมีการออกกฎหมายภาษีล  าดบัรองเพื่อก  าหนดรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทาง
เทคนิค  เพื่อให้กฎหมายภาษีแม่บทมีผลใชบ้งัคับไดอ้ย่างประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการ 
ภาษีอากรท่ีดี 

2.4.3.1  ขอ้ดีของกฎหมายภาษีล  าดบัรอง  
(1)  กฎหมายภาษีล  าดบัรองช่วยลดความกดดนัเร่ืองเวลาในการบญัญติักฎหมายหรือ

ออกพระราชบัญญัติภาษีฉบับใหม่  เพราะเป็นกฎหมายท่ีออกโดยองค์กรฝ่ายบริหาร  ภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายแม่บทใหอ้  านาจไว ้ โดยไม่ตอ้งรอใหรั้ฐสภาหรือองคก์รฝ่ายนิติบญัญติัเป็นผูอ้อก     

(2)  กฎหมายภาษีล  าดบัรองช่วยให้การท างานของกฎหมายแม่บทสามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว  และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั 

(3)  กฎหมายภาษีล  าดบัรองช่วยแกไ้ขปัญหาของกฎหมายแม่บทท่ีขาดกฎเกณฑ์ทาง
เทคนิคหรือกฎเกณฑท่ี์เป็นรายละเอียดในการท างาน  เพราะเป็นกฎหมายท่ีสามารถก าหนดกฎเกณฑ์
ทางเทคนิคและรายละเอียดปลีกยอ่ยส าหรับการท างานหรือการบงัคบัใชข้องกฎหมายแม่บทได ้

(4)  กฎหมายภาษีล  าดบัรองช่วยแกไ้ขความผดิพลาดหรือช่องโหว่ท่ีคน้พบในกฎหมาย
แม่บท  เพราะสามารถเปล่ียนแปลงบทบญัญติัแห่งกฎหมายตราบเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
แม่บท  และขัดขวางการหลบหลีกภาษีท่ีไม่สามารถยอมรับได้  โดยไม่ต้องรอให้รัฐสภาหรือ
องคก์ารนิติบญัญติัเป็นผูอ้อกพระราชบญัญติัภาษีฉบบัใหม่171   

2.4.3.2  ขอ้เสียของกฎหมายภาษีล  าดบัรอง  
(1)  กฎหมายภาษีล  าดบัรองท่ีมีจ  านวนมากยอ่มท าใหร้ะบบกฎหมายภาษีซบัซอ้นและไม่

สอดคลอ้งกบัหลกัความง่ายของภาษีอากรท่ีดี 
(2)  ประเทศไทยให้อ  านาจองค์กรฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายภาษีล  าดบัรองได้

หลายวิธี  ท าให้เกิดบทบัญญัติของกฎหมายภาษีล  าดับรองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  และยิ่งมีบท
กฎหมายภาษีล  าดบัรองเกิดข้ึนมากเท่าใด  ยอ่มท าใหค้วามโปร่งใสของระบบภาษีลดลง  ก่อให้เกิด
ความสบัสนและขดัแยง้กบัหลกัความแน่นอนชดัเจนของกฎหมายภาษี 

(3)  ประมวลรัษฎากรของประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัให้มีการตรวจสอบและควบคุม
กฎหมายภาษีล  าดบัรองโดยรัฐสภา  แมจ้ะสามารถออกกฎหมายภาษีล  าดบัรองก าหนดกฎเกณฑ์ทาง
เทคนิคเพื่อสนบัสนุนการท างานหรือบงัคบัใชข้องกฎหมายภาษีแม่บทไดก้็ตาม        แต่อาจขาดการ
ตรวจสอบอยา่งละเอียดรอบคอบ172    
                                                

 171 เพ่ิงอ้าง, น.237 – 238. 
 172 เพ่ิงอ้าง, น.238 – 240. 
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ดงันั้น  หนา้ท่ีของกฎหมายภาษีล  าดบัรองจึงควรจ ากดัเฉพาะในเร่ืองการก าหนดวิธีการ  
เง่ือนไข  แนวทางหรือทิศทางเพื่อการบริหารภาษีและการจดัเก็บภาษี  การขดัขวางแผนการหลบ
หลีกภาษี  การหนีภาษี  และโทษทางภาษี  ซ่ึงเป็นรายละเอียดกฎเกณฑท์างเทคนิคเพื่อสนบัสนุนการ
ท างานของกฎหมายภาษีแม่บทท่ีออกโดยรัฐสภา173  ภายใตก้ระบวนการบญัญติักฎหมายท่ีใหอ้  านาจ
แก่องคก์รฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษีล  าดบัรอง 

 
2.5  หลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษีอากร 

หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร (Equity  of  Taxation) เป็นการกระจาย
หรือแบ่งเฉล่ียภาระภาษีอยา่งเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนผูม้ีเงินไดจ่้ายเงินให้แก่รัฐบาลในจ านวน
หรือสดัส่วนท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ของพวกเขา  เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ่้ายของรัฐบาลในการ
จดัท าบริการสาธารณะท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน174  ทั้งน้ี  ความตอ้งการใหป้ระชาชนจ่ายเงินค่าภาษีอากร
ให้แก่รัฐบาลในจ านวนหรือสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนันั้น  มีหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่      
2  ประการ  กล่าวคือ   

(1)  หลกัความเป็นธรรมตามแนวนอน (Horizontal  Equity) กล่าวคือ  ผูท่ี้อยู่ในฐานะ
อยา่งเดียวกนัควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  หรือผูท่ี้มีรายไดเ้ท่ากนัและมีภาระค่าใชจ่้าย
ในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลในครอบครัวท่ีเท่ากนั  ควรตอ้งจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนท่ีเท่ากนั  
หรือบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพเดียวกนัและตั้งอยู่ในท าเลท่ีใกลเ้คียงกนั  ควรตอ้งเสียภาษีจาก
ทรัพยสิ์นดงักล่าวเท่ากนั 

(2)  หลกัความเป็นธรรมตามแนวตั้ง (Vertical  Equity)  กล่าวคือ  บุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะ
ท่ีแตกต่างกนัควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  หรือผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่าควรตอ้งจ่ายเงินเพื่อเป็น    
ค่าภาษีในจ านวนท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มีรายไดน้้อยกว่า  หรือคนรวยจ่ายภาษีในจ านวนสูงกว่าคนจน   
โดยใชอ้ตัราภาษีแบบกา้วหนา้ (Progressive  Tax  Rates)  ในการค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียเป็นเกณฑ์175 

อยา่งไรก็ดี  ในการพิจารณาเร่ืองความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรไดม้ีการศึกษา
และโตเ้ถียงกนัมาเป็นเวลาชา้นาน  ข้ึนอยูก่บัทศันคติและการใชว้ิจารณญาณของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั  
ในทางทฤษฎีการวดัความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชนทุกคนจะอยู่ในรูปของตวัเงิน   
ตามหลกัความเป็นธรรมโดยสมบูรณ์ (Principle  of  Absolute  Equity)  กล่าวคือ  ภาระค่าใชจ่้าย
ของรัฐบาลควรจะตอ้งกระจายแก่ผูเ้สียภาษีทุกคนในจ านวนท่ีเท่ากนั  ซ่ึงหลกัการดงักล่าวจะใชไ้ด้

                                                

 173 เพ่ิงอ้าง, น.241. 
 174 เพ่ิงอ้าง, น.20 – 21. 
 175 สรายทุธ์  วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 12, น.40. 
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ต่อเมื่อผูเ้สียภาษีทุกคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเหมือนกนัและรู้จ  านวนผูเ้สียภาษีท่ีแน่นอน  โดยการน า
รายจ่ายของรัฐบาลเป็นตวัตั้งหารดว้ยจ านวนผูเ้สียภาษีทุกคนและเก็บภาษีในรูปแบบของการเหมาจ่าย 
(Lump-Sum  Taxes)  แต่เน่ืองจากในความเป็นจริงฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนแต่ละคนย่อม
ไม่เท่าเทียมกนัและก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึนในสังคม  หลกัการน้ีจึงไม่อาจใชไ้ดแ้ต่อย่างใด  
ดงันั้น  การพิจารณาหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรจึงตอ้งพิจารณาทั้งความเป็นธรรม
เก่ียวกบัภาษีอากรท่ีจะจดัเก็บ  และความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการจัดเก็บภาษีอากร   
โดยสามารถพิจารณาจากหลกัผลประโยชน์ ท่ีได้รับและหลกัความสามารถในการเสียภาษีอากร    
ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
       2.5.1  ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

การจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit  Principle) เป็นหลกัการท่ี
ก  าหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บส่วนของผลประโยชนจ์ากบริการใด ๆ  ของรัฐบาลจะตอ้งเป็นผูเ้สียภาษี  เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายตามสดัส่วนของผลประโยชน์ท่ีตนไดรั้บ  ซ่ึงหลกัการดงักล่าวช่วยใหก้ารจดัสรรทรัพยากร
ของสงัคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยอาจจดัเกบ็จากตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ หรืออาจจดัเก็บ
ตามมลูค่าของสินคา้หรือบริการ  และจดัเก็บจากผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์นั้น ๆ  โดยตรงเพ่ือแลกเปล่ียน
กบับริการท่ีไดรั้บจากรัฐบาล  ท านองเดียวกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการจากภาคเอกชนนัน่เอง 

อยา่งไรก็ตาม  การจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บยงัคงมีขอ้บกพร่อง
และมีขอบเขตจ ากดัอยูบ่างประการ  เน่ืองจากหลกัการน้ีจะใชไ้ดต่้อเม่ือสามารถทราบถึงผลประโยชน์
ท่ีผูเ้สียภาษีแต่ละคนไดรั้บโดยแจง้ชดั  หรืออาจประเมินถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้สียภาษีจะไดรั้บแต่
ในทางปฏิบติัย่อมเป็นการยากท่ีจะทราบถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บดงักล่าว  หรือในบางคร้ังผูเ้สียภาษี
อาจไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะเสียภาษีได ้  
       2.5.2  ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีอากร 

การจดัเก็บภาษีอากรตามหลกัความสามารถในการเสียภาษีอากร (Ability - to - Pay  Principle)  
เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการวดัความเสมอภาคในการเสียภาษีโดยการใชก้ารเสียสละความพึงพอใจ 
(Sacrifice  of  Utility) ของผูเ้สียภาษีเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  เพราะผูเ้สียภาษีท่ีเสียภาษีในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั  
อาจมีความพึงพอใจในการเสียภาษีท่ีไม่เท่ากนัก็ได้176  นอกจากน้ี  การจดัเก็บภาษีอากรท่ีไม่ทัว่ถึง
หรือมีการเลือกปฏิบัติอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี  ดังนั้น  เจา้หน้าท่ีผูจ้ ัดเก็บ
จะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต  สามารถท าการจดัเกบ็ภาษีอากรตามท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง
และไม่มีการเลือกปฏิบติั  โดยพยายามป้องกนัมิให้มีการหลบเล่ียงภาษีโดยไม่ผิดกฎหมาย  และ

                                                

 176 เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 4, น.126 – 129. 
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สามารถป้องกนัหรือปราบปรามผูห้นีภาษีซ่ึงกระท าผดิกฎหมายอยา่งไดผ้ล  อนัน ามาซ่ึงการบริหาร
จดัเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความเสมอภาคและเป็นธรรม177 

อาจกล่าวสรุปไดว้่า  หากรัฐบาลด าเนินการออกกฎหมายภาษีหรือบริหารจดัเก็บภาษีอากร
อยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ย่อมสามารถลดความเล่ือมล ้า
หรือความไม่เสมอภาคดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนในสงัคมเดียวกนั  เพราะหากเมื่อใดท่ีผูเ้สียภาษี
มีความรู้สึกว่าภาษีชนิดใดชนิดหน่ึงไม่มีความเป็นธรรม  อาจก่อให้เกิดการต่อตา้นไม่ยอมเสียภาษี  
หรือหนีภาษี  หรือเล่ียงภาษีได ้ ดงันั้น  การจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีจึงตอ้งก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่     
ผูเ้สียภาษีทุกคน  โดยค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนแต่ละคน  และค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเน่ืองจากการคุม้ครองดูแลของรัฐบาลผูจ้ดัเก็บเป็นส าคญั 
 
2.6  หลกัความมปีระสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีอากร 

การจดัเก็บภาษีอากรไดมี้การจดัเก็บมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั  สมยักรุงศรีอยุธยา และ
สมยักรุงรัตนโกสินทร์เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6)  ไดท้รงรวมกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรมเดียวกนั  เรียกว่า “กรมสรรพากร” ตั้งแต่
วนัท่ี  2  กนัยายน  2458  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ  
สามารถจัดเก็บภาษีอากรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีต ่าหรือน้อยท่ีสุด     
(Low  Administrative  and  Compliance  Costs)  ทั้งค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรของ
ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บ (Tax-Gatherers) และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผูเ้สีย
ภาษี (Taxpayers)  ดงัค  ากล่าวของ  เครดิต  แซนฟอร์ด (Cedric  Sanford)  ท่ีว่า “ตน้ทุนในการปฏิบติั
ตามกฎหมายภาษีท่ีสูงอาจก่อให้เกิดความรู้สึกต่อตา้นการเสียภาษีและเกลียดชงัระบบภาษีอนัจะ
น ามาซ่ึงการหลบหลีกภาษีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การหนีภาษี”178 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษี  คือ  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ
ระบบภาษีและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีของเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษี  อนัมีผลกระทบต่อรายได้
ของรัฐบาลท่ีเกิดจากการจดัเก็บภาษี  ดงันั้น  ตน้ทุนในการบริหารจดัเก็บภาษีจึงหมายถึงเงินเดือน
ของเจา้หน้าท่ีผูจ้ ัดเก็บภาษี  ค่าอาคารสถานท่ี  ค่าอุปกรณ์   ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และค่าใชจ่้าย
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการบริการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับเจา้หน้าท่ี   เพื่อท าการจดัเก็บภาษีอากร  และยงั
หมายความรวมถึงเวลาท่ีต้องใช้จ่ายไปเพื่อท าการจัดเก็บภาษี  เงินและเวลาท่ีต้องใชจ่้ายไปเพื่อ
ฝึกอบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหม้ีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบในการจดัเก็บภาษี   
                                                

 177 เพ่ิงอ้าง, น.130. 
 178 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.33 – 35. 
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ฉะนั้น  ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีอากรจึงเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ  เพราะหากค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวเพ่ิมสูงข้ึนเพียงใด  การลดลงของรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาล  และความไม่เต็มใจ
ในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษียอ่มสูงข้ึนเพียงนั้น  หรืออาจเป็นสาเหตุให้ผูเ้สียภาษีหลบหลีกหรือหนีภาษี   

ค่าใชจ่้ายในการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมาย  คือ  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ี     
ผูเ้สียภาษีไดจ่้ายไปเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายภาษีและเพื่อปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการจดัเก็บภาษี
ของรัฐบาล  อนัเป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึนแก่ผูเ้สียภาษีนอกเหนือจากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย  ซ่ึงค่าใชจ่้าย 
ในกรณีน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับเวลาและเงินท่ีผูเ้สียภาษีไดใ้ชจ่้ายไป  เช่น  เวลาท่ีผูเ้สียภาษีไดใ้ชไ้ป     
ในการกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี  เวลาท่ีผูเ้สียภาษีไดใ้ชไ้ปในการเก็บสมุดบญัชีเพื่อวตัถุประสงค์
ในการเสียภาษี  เงินท่ีผูเ้สียภาษีไดใ้ชจ่้ายไปเพื่อว่าจา้งนกักฎหมายหรือนกับญัชีให้ท าการช่วยเหลือ
แนะน าใหผู้เ้สียภาษีปฏิบติัหนา้ท่ีในการเสียภาษีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  เป็นตน้179 

ดงันั้น  ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีของรัฐบาลและค่าใชจ่้ายในการใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัตามกฎหมายของผูเ้สียภาษีในระดบัท่ีต ่า  จึงถือว่าเป็นลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี  รวมทั้งตอ้งพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บภาษีดว้ยว่าสามารถจดัเก็บภาษีจากผูเ้สียภาษีไดอ้ย่างทัว่ถึง
และเต็มเมด็เต็มหน่วยแลว้หรือไม่  เพราะการกระท าดงักล่าวยอ่มมีส่วนช่วยยกระดบัความสมคัรใจ
ในการเสียภาษีอากรไดสู้งข้ึน  ช่วยลดความไม่เป็นธรรมระหว่างผูเ้สียภาษี  และช่วยให้ค่าใชจ่้าย  
ในการติดตามเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรลดต ่าลงตามล าดบั180    
       2.6.1  ลกัษณะของหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

การจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัหลายประการ  ดงัน้ี  
1.  ระบบภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีดีควรประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีง่าย  ไม่ก  ากวม  

ไม่ซบัซอ้น  และไม่ควรมีความยุง่ยากจนเกินไป  ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตวัผูเ้สียภาษี  อตัราภาษี  
ฐานภาษี  หน่วยภาษี  และวิธีการในการจดัเก็บภาษี  ทั้งน้ี  เพ่ือมิให้เกิดขอ้พิพาทข้ึนในภายหลงั
ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและผูเ้สียภาษี  

2.  ตอ้งสามารถจัดเก็บภาษีอากรในระดับท่ีเหมาะสมและทั่วถึง  ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต  ่า     
ทั้งของฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บในการบริหารจดัเก็บภาษีอากร  และฝ่ายผูเ้สียภาษีในการปฏิบติัตาม
กฎหมายภาษีอากร  ไม่ท าใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น 

3.  มุ่งพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

                                                

 179 เพ่ิงอ้าง, น.35 – 37. 
 180 ศุภรัตน์  ควฒัน์กุล, ชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ, “หน่วยที่ 2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัภาษีอากร”  กฎหมาย
ภาษีอากร 1  หน่วยที่ 1-7, (ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551), น.55. 
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4.  ปลูกจิตส านึกและสร้างความเข้าใจแก่ผูเ้สียภาษีให้เห็นว่าผูอ่ื้นเสียภา ษีถูกต้อง
ครบถว้น  ปราศจากส่ิงย ัว่ยวนอนัท าใหมี้การหลีกเล่ียงภาษี 

5.  เจา้หน้าท่ีผูจ้ ัดเก็บภาษีอากรตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ มีประสิทธิภาพ  
และเท่ียงธรรมตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร  กล่าวคือ 

(1)  ใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูเ้สียภาษีดว้ยความเต็มใจ  
(2)  ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผูเ้สียภาษีเพื่อให้เกิดความสมคัรใจในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบในระดบัสูงสุด  
(3)  ใหค้  าแนะน าถึงสิทธิและความรับผดิชอบในการเสียภาษีอากร  ทั้งน้ี  เพ่ือให้ทราบ

ถึงขอบเขตของการปฏิบติัตามกฎหมายและผลของการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
(4)  ด  าเนินการตามท่ีจ  าเป็นเพื่อให้มีการบริหารงานและการจัดเก็บภาษีอากรท่ี

เหมาะสม 
(5)  หาวิธีการท่ีทนัสมยั  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว้181 
อย่างไรก็ดี  แมว้่าบุคคลผูม้ีเงินไดจ้ะมีหน้าท่ีเสียภาษีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  แต่เพียง

ล  าพงัความรู้เก่ียวกบัภาษีอากรอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้บุคคลเหล่านั้นเสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น  การวางแผนภาษีจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้สียภาษีสามารถเสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และอาจช่วยใหเ้สียภาษีนอ้ยลงโดยไม่ผดิกฎหมาย 

ไซม่อน  เจมส์  และคริสโตเฟอร์  โนเบส (Simon  James  และ  Christopher  Nobes)  
ไดใ้หค้  านิยามของค าว่า “การวางแผนภาษี (Tax  Planning)”  คือ  การจดัการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ของบุคคลเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากผลของกฎเกณฑท์างดา้นภาษีท่ีถกูก  าหนดไวอ้ยา่งตั้งใจและ
เห็นเป็นท่ีประจกัษ ์ เพื่อจะท าใหผ้ลตอบแทนภายหลงัการเสียภาษีมีมากท่ีสุด182  ดงันั้น  หากกระท า
การใด ๆ  ท่ีรัฐไม่ไดอ้อกกฎหมายก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว ้ หรือโดยใชว้ธีิการท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายเพ่ือการลดภาระภาษีหรือปลดเปล้ืองภาระภาษี  การกระท านั้นยอ่มไม่เขา้ข่ายการวางแผนภาษี  
และอาจถือเป็นการหนีภาษีดว้ย   

                                                

 181 สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร  และคณะ, Tax  Knowledge, (บริษทั  ธรรมนิติ  เพรส  จ ากดั, 2547),    
น.13 – 14. 
 182 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, “คุณธรรมกบัการวางแผนภาษี  ตอน : การหนีภาษีและการหลบหลีกภาษีที่
ยอมรับไม่ได้ – การกระท าที่ท  าลายหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ,”  สรรพากรสาส์น, ฉบับที่ 5, ปีที่  60, น.94.  
(พฤษภาคม  2556). 

DPU



83 

จอห์น  ไทเลย ์(John  Tiley)  ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “การวางแผนภาษี”  คือ  ส่ิงซ่ึง
ผูค้นท่ีเป็นคนมีเหตุผลทั้งหลายไดก้ระท าเพ่ือลดภาระภาษีของพวกเขา  อนัเป็นการบรรเทาภาษีท่ีเกิดข้ึน
เมื่อผูเ้สียภาษีไดใ้ชป้ระโยชน์จากทางเลือกท่ีดึงดูดความสนใจในทางการเงิน  ซ่ึงทางเลือกนั้นไดถู้ก
ก  าหนดไวใ้นกฎหมายภาษี  และผูเ้สียภาษีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างแทจ้ริงตามท่ีรัฐสภา
มุ่งหมายท่ีจะใหผู้ท่ี้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากทางเลือกนั้นไดรั้บผลกระทบดงักล่าว183 

ดงันั้น  อาจกล่าวไดว้่าการวางแผนภาษีเป็นการก าหนดวิธีปฏิบติัไวล่้วงหน้าหรือการ
เตรียมการเพื่อเสียภาษีใหถ้กูตอ้งครบถว้นและประหยดันัน่เอง184 

นอกจากการวางแผนภาษีจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ภาษีแลว้  ยงัจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของผูอ้อกกฎหมายภาษีอีกดว้ย  แมใ้น
บางคร้ังอาจท าใหผู้เ้สียภาษีตอ้งเสียภาษีนอ้ยลงก็ตาม  มีลกัษณะเป็นการหลบหลีกภาษีหรือหลีกเล่ียงภาษี
แต่เป็นการกระท าท่ียอมรับได้  แต่หากการกระท านั้นไดก้ระท าไปเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งจ่ายภาษีท่ีตอ้ง
ช าระแก่รัฐบาลหรือใชว้ิธีการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เช่นน้ีถือว่าเป็นการหนีภาษีอนัเป็นความผิด
ต่อกฎหมายภาษี  ซ่ึงไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
 
       2.6.2  การหลบหลีกภาษี 

“การหลบหลีกภาษี  หรือการหลีกเล่ียงภาษี (Tax  Avoidance)”  หมายถึง  การอาศยั 
ช่องโหว่หรือความคลุมเครือของกฎหมายเพื่อท าใหเ้สียภาษีอากรนอ้ยลงโดยมิไดก้ระท าผดิกฎหมาย  
แต่ถือไดว้่าขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย  หรือเป็นการกระท าโดยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหเ้สียภาษีอากรนอ้ยลง185 

องคป์ระกอบส าคญัของการหลบหลีกภาษี  มีดงัต่อไปน้ี 
(1)  การกระท าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายเพ่ือลดภาระภาษีหรือปลดเปล้ืองภาระภาษี 
(2)  เป็นการกระท าโดยอาศยัช่องโหว่ท่ีมีอยูใ่นกฎหมายภาษี  หรืออาศยัการใชป้ระโยชน์

จากตวับรรเทาภาระภาษีท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายภาษี  เช่น  แต่เดิมการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ในกรณีคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลของไทยนั้น  จะเก็บภาษีเงินไดข้องหน่วยภาษีดงักล่าวแยกต่างหาก
จากผูเ้ขา้ร่วมเป็นคณะบุคคล  กล่าวคือ  เมื่อมีการจ่ายเงินส่วนแบ่งก าไรบุคคลในคณะบุคคลแต่ละราย
ไม่ตอ้งน าเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บมารวมค านวณเป็นเงินไดข้องตนเพื่อเสียภาษี  เพราะเงินดงักล่าว
ไดรั้บยกเวน้ภาษี  กรณีจึงเป็นเหตุใหผู้เ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหลายรายร่วมกนัจดัตั้งคณะบุคคล

                                                

 183 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, เพ่ิงอ้าง, น.96. 
 184 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 53, น.785. 
 185 ศุภรัตน์  ควฒัน์กุล, ชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ, เพ่ิงอ้าง, น.80. 
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ประกอบการหารายได ้ ซ่ึงท าใหม้ีการกระจายฐานภาษีออกไปหลายฐานและเสียภาษีในอตัราท่ีต ่ากว่า
ท่ีจะประกอบการโดยคณะบุคคลฯ เพียงคณะเดียวหรือในนามของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว   

แต่ปัจจุบนักฎหมายก าหนดใหบุ้คคลในคณะบุคคลตอ้งน าเงินส่วนแบ่งของก าไรหรือ
ส่วนแบ่งเงินไดท่ี้ไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป  มารวมค านวณเสียภาษีเงินได้
กบัเงินไดพึ้งประเมินประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมาในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้อีกคร้ังหน่ึง  และถือว่าเงินส่วนแบ่ง
ดงักล่าวเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8)  โดยไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 42 (14)  
แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่อไป 

การหลบหลีกภาษี  แบ่งออกได ้ 2  ประเภท  ไดแ้ก่ 
(1)  การหลบหลีกภาษีท่ียอมรับได ้(Acceptable  Tax  Avoidance)  คือ  การลดภาระภาษี

หรือปลดเปล้ืองภาระภาษีโดยอาศยัช่องโหว่ท่ีไม่ตอ้งจ่ายภาษีท่ีม่ีอยูใ่นกฎหมายภาษี  หรือโดยอาศยั
บทบญัญติัเก่ียวกบัตวับรรเทาภาระภาษี  ทั้งน้ี  ผูท่ี้ท าการลดภาระภาษีหรือปลดเปล้ืองภาระภาษี
ดงักล่าวจะมีการกระท าธุรกรรม  หรือกระท าการใด ๆ  ท่ีเป็นไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายก าหนด  และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความประสงคข์องผูอ้อกกฎหมายภาษีท่ีเปิดใหม้ีช่องโหว่หรือก าหนดให้
มีตวับรรเทาภาระภาษีเช่นว่านั้นในกฎหมายภาษี 

การหลบหลีกภาษีท่ียอมรับได้  จึงเป็นการกระท าท่ียอมรับได้ในสายตาของผูอ้อก
กฎหมาย  เพราะเป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์
หรือความประสงคข์องฝ่ายนิติบญัญติัท่ีเป็นผูอ้อกกฎหมายภาษีแม่บท  หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์
หรือความประสงคข์ององคก์ารฝ่ายบริหารท่ีเป็นผูอ้อกกฎหมายภาษีล  าดบัรอง186 

(2)  การหลบหลีกภาษีท่ียอมรับไม่ได ้(Unacceptable  Tax  Avoidance)  คือ  การลดภาระภาษี
หรือการปลดเปล้ืองภาระภาษีโดยอาศยัช่องโหว่ท่ีไม่ตอ้งจ่ายภาษีท่ีมีอยูใ่นกฎหมายภาษี  หรือโดยอาศยั
บทบญัญติัเก่ียวกบัตวับรรเทาภาระภาษีเพ่ือลดภาระภาษี  ซ่ึงเป็นการลดภาระภาษีหรือปลดเปล้ือง
ภาระภาษีท่ีเป็นการใชป้ระโยชน์จากตวับทกฎหมาย  แต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูอ้อกกฎหมาย
ท่ีเปิดใหมี้ช่องโหว่เช่นว่านั้นในกฎหมายภาษี   

แมว้่าการกระท าตามแผนการหรือการกระท าธุรกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือถกูตอ้งตามทฤษฎีหรือถกูตอ้งตามนิตินยัก็ตาม  แต่ผูก้ระท ามีจุดมุ่งหมายท่ีจะหลบหลีก
ไม่จ่ายภาษีเป็นส าคญั  และเป็นการกระท าท่ีผูก้ระท าไม่ไดมุ้่งท่ีจะก่อให้เกิดผลหรือมีผลผกูพนัทาง
พฤตินยัตามการกระท านั้นจริง ๆ แต่อยา่งใด187    

                                                

 186 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 182, น.100 – 101. 
 187 เพ่ิงอ้าง. 
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ดงันั้น  เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการหลบหลีกภาษี  จึงสมควรพยายามแกไ้ขปรับปรุง
บทบญัญติัของกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคลอ้งกบัการพฒันาของการด าเนินธุรกิจการคา้  
ต่าง ๆ  มากยิง่ข้ึน  เพื่อใหม้ีช่องโหว่หรือมีความคลุมเครือนอ้ยลง  และแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากร
เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อท าใหเ้สียภาษีนอ้ยลง    
       2.6.3  การหนีภาษี 

“การหนีภาษี (Tax  Evasion)”  หมายถึง  การไม่เสียภาษีอากรหรือเสียภาษีอากรนอ้ยกว่า
ท่ีควรจะเสียหรือนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด  เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติั
ของกฎหมายโดยมีเจตนา  หรือจากความเพิกเฉย  หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม  เช่น   การไม่ยื่น
รายการเสียภาษี  การยืน่รายการเสียภาษีไม่ครบถว้น  โดยแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัเงินไดต้  ่ากว่าความเป็นจริง  
หรือลงรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจริง  เป็นตน้188 

องคป์ระกอบส าคญัของการหนีภาษี  มีดงัต่อไปน้ี 
(1)  การใชว้ิธีการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือการลดภาระภาษี  ปลดเปล้ืองภาระภาษี  

หรือไม่จ่ายภาษีท่ีถึงก าหนดช าระใหแ้ก่รัฐบาล 
(2)  เป็นการกระท าท่ีมีความผิดทางอาญา  กล่าวคือ  เป็นการกระท าท่ีหลอกลวงหรือ

ฉอ้โกงต่อรัฐบาลซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีอากรโดยเจตนาทุจริต 
(3)  ผูก้ระท ารู้ดีอยูแ่ลว้ว่าการหนีภาษีไดถ้กูกระท าข้ึนโดยตวัเขาเองหรือบุคคลอ่ืน  และ

เขาไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมรับรู้หรือเก่ียวขอ้งในการกระท านั้น189  
อย่างไรก็ดี  จูดิท  ฟรีแมน (Judith  Freeman)  ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า  ไม่ใช่การหนีภาษี  

ทุกกรณีมีความผดิทางอาญา  แต่การหนีภาษีท่ีจะน าไปสู่การประเมินเพื่อการจดัเก็บภาษี  มีแต่เฉพาะ
กรณีการมีเจตนาท่ีไม่สุจริตเท่านั้นท่ีจะส่งผลใหมี้การฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาได้190  ดงันั้น  ถา้ระบบ
ภาษีอากรมีความเป็นธรรม  และการจดัเก็บภาษีอากรของผูม้ีหนา้ท่ีจดัเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนก็จะมีความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีอากร  การติดตามจดัเก็บยอ่มเป็นไปอย่างทัว่ถึง  การหนีภาษี
ก็จะมีนอ้ยลง  หรือถา้บทลงโทษตามกฎหมายภาษีอากรมีลกัษณะท่ีรุนแรงและมีการใชบ้ทลงโทษ
อยา่งจริงจงั  ยอ่มท าใหผู้เ้สียภาษีมีความเกรงกลวัต่อการหนีภาษีมากข้ึน 

                                                

 188 ศุภรัตน์  ควฒัน์กุล, ชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 180, น.79. 
 189 จิรศกัดิ์   รอดจนัทร์, อา้งแลว้  เชิงอรรถท่ี 182, น.98 – 99. 
 190 เพ่ิงอ้าง. 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร   

ของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 
 

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2  หากผูม้ีเงินไดไ้ม่เสียหรือน าส่งภาษีอากรภายในเวลาท่ี
ก  าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ยอ่มเกิดเป็นภาษีอากรคา้ง  และผูค้า้งภาษีอากรมีความรับผิดทางแพ่ง
หรืออาจตอ้งรับโทษทางอาญา  นอกเหนือจากจ านวนเงินภาษีอากรท่ีตอ้งเสียหรือน าส่ง  ทั้ งน้ี  
กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีภาษีอากรจะน ากระบวนการในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งมาใชบ้งัคบั  
เพ่ือใหไ้ดรั้บช าระหน้ีภาษีอากรคา้งใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย 

 
3.1  มาตรการในการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย 

การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง (Tax  Arrears  Collection)  เป็นมาตรการในการติดตาม
เร่งรัดหน้ีภาษีอากรของกรมสรรพากร  โดยวิธีการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของบุคคลผูต้อ้งรับผดิ
เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  หรือวิธีการใด ๆ จนถึงท่ีสุดเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้ง  
ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไปตามล าดบั 
       3.1.1  ประมวลรัษฎากรและระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 

ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  เป็นบทบญัญติัหลกัท่ีใหอ้  านาจพิเศษแก่อธิบดีกรมสรรพากร
ในการสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร โดยมิตอ้ง
ขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างและ     
การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง     

อย่างไรก็ดี  แมห้น้ีภาษีอากรค้างจะเกิดข้ึนทนัทีตั้งแต่เม่ือผูเ้สียภาษีมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  แต่กระบวนการในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือพน้ก าหนดเวลา    
30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  และเป็นหน้ีท่ีก  าหนดจ านวนไดโ้ดยแน่นอน  ทั้งน้ี  เพ่ือให้
การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นแนวทาง
เดียวกนั  กรมสรรพากรจึงไดก้  าหนดระเบียบปฏิบติัในการเร่งรัดจนถึงท่ีสุด  เพื่อให้ไดรั้บช าระ  
ภาษีอากรคา้งไวใ้นหลายกรณี  ไดแ้ก่ 
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(1)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545   
(2)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545   
(3)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยดึทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวล

รัษฎากร  พ.ศ. 2545   
(4)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวล

รัษฎากร  พ.ศ. 2546   
(5)  ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553   
(6)  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการขอใหช่้วยเร่งรัดจดัเก็บหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2539   
(7)  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545 
ทั้งน้ี  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวถือเป็นแนวทางปฏิบติัของหน่วยเร่งรัด  

ไดแ้ก่  ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง  ส านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีกรมสรรพากรก าหนด  ท่ีก  าหนดวิธีการเพื่อใหเ้จา้พนักงาน ซ่ึงเป็น
ขา้ราชการสงักดักรมสรรพากรด าเนินการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งจากผูค้า้งภาษีอากร  ตั้งแต่เร่ิม
กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งไปจนถึงการส้ินสุดกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง   
       3.1.2  การเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้ง 

การเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  
ไม่ว่าหน้ีภาษีอากรคา้งจะเกิดข้ึนจากการประเมินตนเองของผูเ้สียภาษี  หรือการประเมินโดยเจา้พนกังาน
ประเมิน  กล่าวคือ  เมื่อพน้ก  าหนดช าระเงินตามใบแจง้ภาษีอากรแลว้  หากผูค้า้งภาษีอากรยงัไม่น า
เงินมาช าระ  ให้เจา้พนักงานจดัท าหนังสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรคา้งไปช าระตามแบบ ภ.ส.12 
โดยเร็ว  และตอ้งใหเ้วลาผูค้า้งภาษีอากรน าเงินมาช าระภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือเตือน 

ส าหรับวิธีการน าส่งหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งนั้น  ให้เจา้พนักงานน าส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือจะน าไปส่งด้วยตนเอง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ของ           
ผูค้า้งภาษีอากรก็ได ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถน าส่งตามวิธีการดงักล่าวได ้ ใหน้ าบทบญัญติัในมาตรา 8  
แห่งประมวลรัษฎากรมาใชบ้งัคบั1  เช่นเดียวกบัการส่งหมายเรียก  หนังสือแจง้ให้เสียภาษีอากร  
หรือหนงัสืออ่ืน ๆ  โดยใหถื้อว่าผูค้า้งภาษีอากรเป็นอนัไดรั้บแลว้  กล่าวคือ 

(1)  ใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือ 
(2)  ใหเ้จา้พนกังานสรรพากรน าไปส่ง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่  หรือส านักงานของ

บุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น  ถา้ไม่พบ

                                                

 1 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 11 
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ผูรั้บ  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ หรือส านกังานของผูรั้บจะส่งใหแ้ก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้  
และอยูห่รือท างานในบา้นหรือส านกังานท่ีปรากฏว่าเป็นของผูรั้บนั้น 

(3)  กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีการขา้งตน้ได ้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจกัร  
ใหใ้ชว้ิธีปิดหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ท่ีอยู ่ หรือส านกังานของบุคคลนั้น  
หรือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทา้ย  หรือ 

(4)  โฆษณาขอ้ความยอ่ใหห้นงัสือพิมพท่ี์จ  าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น 
ในกรณีหน้ีภาษีอากรคา้งรายใดท่ีมีจ  านวนรวมทั้งส้ินตั้งแต่  1  ลา้นบาทข้ึนไป  ตามระเบียบ

กรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก  าหนดให้เจา้พนกังานตอ้งน าไปส่ง
ดว้ยตนเอง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยูข่องผูค้า้งภาษีอากร  หากไม่สามารถน าส่งตามวิธีการดงักล่าวได ้ 
จึงใหใ้ชว้ิธีปิดหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ท่ีอยู่  หรือส านักงานของ
บุคคลนั้น  หรือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทา้ย  
หรือโฆษณาขอ้ความยอ่ใหห้นงัสือพิมพท่ี์จ  าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น  แลว้แต่กรณี 

เมื่อครบก าหนดเวลาใหน้ าเงินมาช าระตามหนงัสือเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้ง  ให้เจา้พนักงาน
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีผูค้า้งภาษีอากรมาพบตามก าหนดเวลา  และมีความประสงค์จะขอผ่อนช าระ  
ใหป้ฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

(2)  กรณีผูค้า้งภาษีอากรขอช าระภาษีอากรเพียงบางส่วน  ใหเ้จา้พนกังานบนัทึกถอ้ยค า  
และรายการทรัพยสิ์นไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมกบัรับช าระภาษีอากรไวก่้อน 

(3)  กรณีผูค้า้งภาษีอากรไม่มาพบตามวนัเวลาท่ีก  าหนดไว ้ หรือมาพบแต่ไม่ยินยอม
ช าระภาษีอากรคา้ง  ใหเ้จา้พนกังานบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้จดัท าหนังสือเตือนให้น าเงิน
ภาษีอากรคา้งไปช าระข้ึนอีกฉบบัหน่ึง  โดยใหเ้จา้พนกังานน าส่งดว้ยตนเอง  หรืออยูใ่นดุลพินิจของ
เจา้พนกังานท่ีจะน าส่งตามมาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งน้ี  ตอ้งให้ระยะเวลาห่างจากวนัท่ี    
ผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บหนงัเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งคร้ังแรกไม่นอ้ยกว่า  30  วนั2   

อยา่งไรก็ตาม  ผูค้า้งภาษีอากรรายใดท่ีมีภาษีอากรคา้งตั้งแต่  1  ลา้นบาทข้ึนไป  ส าหรับ
ในทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  และท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารการจดัเก็บ
ของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  หรือผูค้า้งภาษีอากรท่ีมีภาษีอากรคา้งตั้งแต่  1  แสนบาทข้ึนไป  
ส าหรับในทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร  หรือรายท่ีมีปัญหาในการเร่งรัด  
ใหส้ านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีหรือส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ท าการควบคุมการเร่งรัดโดยใกลชิ้ด3  
                                                

 2 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 12 
 3 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 16 
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และหากปรากฏว่าผูค้า้งภาษีอากรยา้ยภูมิล  าเนาหรือมีถ่ินท่ีอยู่หรือ   มีทรัพยสิ์นอยู่ในทอ้งท่ีของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีอ่ืน  ให้หน่วยเร่งรัดตน้ทางขอให้หน่วยเร่งรัดปลายทางช่วยด าเนินการ
เร่งรัดจดัเก็บหน้ีภาษีอากร  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการขอให้ช่วยเร่งรัดจดัเก็บหน้ี 
ภาษีอากร  พ.ศ. 2539  ทั้งน้ี  หน่วยเร่งรัดตน้ทางยงัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
ต่อไปจนถึงท่ีสุด4   

ส าหรับการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากบุคคลธรรมดา  ตามระเบียบกรมสรรพากร 
ว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก  าหนใหเ้จา้พนกังานตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี5 

(1)  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ซ่ึงสามีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นรายการเสียภาษีอากร  ถา้มีภาษีอากรค้างช าระให้แจ้งให้ภริยาทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  ในกรณีน้ีภริยาตอ้งร่วมรับผดิเสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระ  โดยให้ท าการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภริยาตามนยัมาตรา 57 ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร  เวน้แต่ภาษีอากรคา้ง
ท่ีเกิดข้ึนจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  และเข้าลกัษณะตามมาตรา 57 เบญจ  แห่ง
ประมวลรัษฎากร  สามีหรือภริยาฝ่ายท่ีมีเงินไดค้งตอ้งรับผดิในหน้ีภาษีอากรคา้งนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ปัจจุบนัไดม้ีการตราพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 
2555  ให้ยกเลิกบทบญัญติัมาตรา 57 ตรี6  และมาตรา 57 เบญจ7  และเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 57 ฉ8  
แห่งประมวลรัษฎากรใชแ้ทนบทบญัญติัท่ีถูกยกเลิกไป  ก  าหนดให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมี
หนา้ท่ียืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภทท่ีตนไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  
โดยไม่จ  าตอ้งถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามีเช่นเดียวกบัมาตรา 57 ตรี (เดิม)  
แต่สามีและภริยาจะตกลงยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนัโดยใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของตนเป็น
เงินไดข้องสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ ถา้มีภาษีอากรคา้งช าระสามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิด     
ในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้น   

                                                

 4 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 22 
 5 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 24 
 6 มาตรา 57 ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร  ยกเลิกโดยมาตรา 4  แห่งพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 2555 
 7 มาตรา 57 เบญจ  แห่งประมวลรัษฎากร  ยกเลิกโดยมาตรา 5  แห่งพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 2555 
 8 มาตรา 57 ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  เพิ่มเติมโดยมาตรา 6  แห่งพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 18)  พ.ศ. 2555 
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กรณีจึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาว่าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกบัสามีและภริยานั้น
จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร  ทั้งน้ี  เพราะกระบวนการในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งและการบงัคบั
ช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  ถือเป็นการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ดงันั้น  เม่ือมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนเจา้พนกังานตอ้งแจง้ให้สามี
หรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงทราบเก่ียวกบัหน้ีภาษีอากรคา้งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  เพื่อให้ร่วมรับผิด
เสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระอยู่หรือไม่  หรือสามารถท าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากสามีหรือ
ภริยาอีกฝ่ายหน่ึงไดท้นัที  หรือหากไดด้  าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกบัภริยาไวแ้ลว้ก่อน
มาตรา 57 ฉ  มีผลใชบ้งัคบั  ภริยายงัคงตอ้งร่วมรับผดิในหน้ีภาษีอากรคา้งอีกหรือไม่  เพียงใด 

(2)  การเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งกรณีผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายตามประมวลรัษฎากร  
มิได้หักหรือน าส่งหรือหักแต่น าเงินส่งไม่ครบถว้น  ให้ท าการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจาก           
ผูม้ีหนา้ท่ีหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ตลอดจนยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามมาตรา 12  แห่ง
ประมวลรัษฎากรได ้

(3)  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็น  
คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือผูอ้ยู่ในต่างประเทศ  ให้ท าการเร่งรัดหรือ  
ทวงหน้ีภาษีอากรจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  ผูพ้ิทกัษ์  หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิด
เงินไดพึ้งประเมินนั้น  หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรได ้

(4)  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากรถึงแก่ความตายก่อนท่ีช าระ   
ภาษีอากรคา้ง  ใหเ้จา้พนกังานท าการสอบสวนให้ไดค้วามก่อนว่า  ผูต้ายไดต้ายลงเมื่อใด ใครเป็น
ผูจ้ดัการมรดก ใครเป็นทายาท  หรือผูใ้ดเป็นผูค้รอบครองมรดก ใหท้ าการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง  

ไปยงับุคคลเหล่านั้น  หากอยูใ่นระหว่างการร้องขอต่อศาลใหมี้การจดัตั้งผูจ้ดัการมรดกให้
คอยติดตามค าสั่งศาล  เม่ือศาลมีค าสั่งตั้งผูใ้ดเป็นผูจ้ดัการมรดกแลว้  ให้ท าการเร่งรัดจดัเก็บภาษี
อากรคา้งไปยงับุคคลนั้น หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระ ใหท้ าการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของกองมรดก ในกรณีท่ีกองมรดกของผูต้ายยงัมิได้แบ่ง หรือให้รายงานส านักงาน
สรรพากรภาค เพื่อด าเนินคดีทางศาล  ในกรณีท่ีกองมรดกของผูต้ายไดแ้บ่งไปยงัทายาทแลว้ 

อยา่งไรก็ดี  สิทธิเรียกร้องของเจา้หน้ีอนัมีต่อเจา้มรดกมีอายคุวามเพียง  1  ปี  นบัแต่เมื่อ
เจา้หน้ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก  ตามนยัมาตรา 1754  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ จึงตอ้งรีบด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งเป็นกรณีพิเศษ 
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(5)  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีกองมรดกเป็นผูค้า้งภาษีอากร  ให้ท าการเร่งรัด
ภาษีอากรคา้งไปยงัผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาท  หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  แลว้แต่กรณี  หากยงั
ไม่ยอมช าระ  ใหท้ าการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของกองมรดกได ้ หากกองมรดก
ไดแ้บ่งแลว้  ใหร้ายงานส านกังานสรรพากรภาคเพื่อด าเนินคดีทางศาล 
       3.1.3  การผอ่นช าระภาษีอากรคา้ง 

ตามกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 ว่า  ประมวลรัษฎากรมีบทบญัญติัผ่อนปรนให้ผูเ้สียภาษี
สามารถผอ่นช าระภาษีอากรได ้ โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัตามมาตรา 64  ท่ีก  าหนดให้ผูต้อ้งเสียภาษีซ่ึงมี
จ  านวนเงินภาษีอากรท่ีตอ้งช าระตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  สามารถช าระภาษีอากรเป็นสามงวด ๆ ละ
เท่า ๆ กนัได ้ เวน้แต่ไม่ช าระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในเวลาท่ีก  าหนด  ย่อมหมดสิทธิท่ีจะช าระ 
ภาษีอากรเป็นรายงวดและตอ้งเสียเงินเพ่ิมตามมาตรา 27  แห่งประมวลรัษฎากร  ส าหรับงวดท่ีไม่ช าระ
และงวดถดัไป 

นอกจากการผอ่นช าระภาษีอากรดงักล่าว  หากมีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนไม่ว่าหน้ีนั้นจะ
เกิดข้ึนจากการยืน่แบบแสดงรายการประเมินตนเองและผดินดัการผอ่นช าระตามมาตรา 64 ขา้งตน้  
หรือเกิดจากการช าระภาษีอากรบางส่วน  และภายหลงัจากพน้ก าหนดช าระเงินตามใบแจง้ภาษีอากร  
เมื่อผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งและมีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนช าระ
ภาษีอากรคา้ง  ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ทั้งน้ี  
ภาษีอากรท่ีจะขอผอ่นช าระไดน้ั้นตอ้งเป็นภาษีอากรท่ีตั้งคา้งอยูใ่นบญัชีลกูหน้ีค่าภาษีอากร9  แต่ไม่รวมถึง
ภาษีอากรคา้งท่ีเกิดจากการยืน่แบบแสดงรายการประเมินตนเอง  และไม่ช าระภาษีหรือช าระไม่ครบ  
หรือเช็คท่ีใชช้  าระภาษีอากรไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ ไดแ้ก่  แบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้ัก  ณ  ท่ีจ่าย  
หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี10   

ส าหรับขั้นตอนการผอ่นช าระภาษีอากรคา้งนั้น  ผูค้า้งภาษีอากรตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุมติั
ผอ่นช าระภาษีอากรตามแบบ ท.ป.2  พร้อมแนบเอกสารเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ หรือสถานะทางการเงิน  
หรือส าเนารายการเงินฝากธนาคารทุกบญัชีท่ีมีอยู่  นับแต่วนัตน้ปีปฏิทินถึงวนัท่ีขอผ่อนช าระและ
เอกสารดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  โดยให้ยื่นค าร้องต่อสรรพากรอ าเภอ  ณ  

                                                

 9 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการบญัชีลูกหน้ีค่าภาษีอากร  พ.ศ. 2547 
 10 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 5 
 ส าหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปีที่ห้ามผ่อนช าระ  ตามขอ้ 5.2  ของขอ้ 5  
แห่งระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ไม่กระทบถึงสิทธิที่ผูเ้สียภาษีอากรจะช าระ
เป็นสามงวดตามมาตรา 64 (1)  แห่งประมวลรัษฎากรแต่อยา่งใด 
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ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาตามท่ีระบุในใบแจง้ภาษีอากรหรือท่ีไดย้ืน่ แบบแสดงรายการภาษีไว ้ 
หรือยืน่ค  าร้องต่อสรรพากรพ้ืนท่ี  ณ  ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี  ส าหรับผูข้อผ่อนช าระภาษีอากร 
ในรายท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารการจดัเก็บภาษีอากรของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้ยื่น    
ค าร้องต่อผูอ้  านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ณ  ส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  
แลว้แต่กรณี11  ทั้งน้ี  ผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรตอ้งเสนอและจดัหาหลกัประกนัการผ่อนช าระให้
เพียงพอกบัค่าภาษีอากรท่ีตอ้งช าระ  เสนอหรือส่งมอบต่อผูม้ีอ  านาจอนุมติัให้ผ่อนช าระภาษีอากร
ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหผ้อ่นช าระภาษีอากร12  ไดแ้ก่ 

(1)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร (Bank  Guarantees)  ในกรณีท่ีผูข้อผ่อนช าระไม่ช าระ
ภาษีอากรงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลา  ผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรย่อมหมดสิทธิผ่อนช าระ  
และผูข้อผอ่นช าระหรือผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระภาษีอากรท่ีคา้งอยูท่ั้งจ  านวนพร้อมกบัเงินเพ่ิมท่ีตอ้งช าระ
ตามกฎหมายทนัที   

(2)  พนัธบตัรรัฐบาล  ซ่ึงตอ้งท าสญัญาจ าน าไวต่้อกรมสรรพากร 
(3)  ท่ีดิน  หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  ซ่ึงปลอดภาระผกูพนัหรือภาระจ านอง  และมี

ราคาประเมินท่ีใชเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ไม่ต ่ากว่าค่าภาษีอากรท่ีตอ้งช าระ  โดยน ามาจดทะเบียนจ านองไวต่้อกรมสรรพากร 

(4)  กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในอาคารชุด  ซ่ึงปลอดภาระผกูพนัหรือภาระจ านอง  และมีราคา
ประเมินท่ีใชเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ไม่ต ่ากว่าค่าภาษีอากรท่ีตอ้งช าระ  โดยน ามาจดทะเบียนจ านองไวต่้อกรมสรรพากร 

(5)  หลกัประกนัท่ีบุคคลอ่ืนน าทรัพยสิ์นมาจดทะเบียนจ าน าหรือจ านองไวต่้อกรมสรรพากร  
ไดแ้ก่  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือท่ีดิน  หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  หรือกรรมสิทธ์ิห้องชุดในอาคารชุด  
เป็นตน้  นอกจากหลกัประกนัหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งปลอดภาระผกูพนัแลว้  เจา้ของทรัพยสิ์น
ซ่ึงจ  านองทรัพยสิ์นของตนไวเ้พ่ือเป็นประกนัหน้ีท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งช าระ  ไม่จ  าตอ้งรับผิดในหน้ีนั้น
เกินกว่าราคาทรัพยสิ์นท่ีจ  านองแต่อยา่งใด 

(6)  ค ้าประกนัโดยบุคคลผูมี้หลกัทรัพยห์รือฐานะการเงินดี  หรือเป็นบุคคลผูมี้ช่ือเสียง
เช่ือถือได ้ โดยใหบุ้คคลดงักล่าวท าสญัญาค ้าประกนัระหว่างการช าระภาษีดว้ย13    

ในการจดทะเบียนจ านองทรัพยสิ์นตาม (3)  หรือ (4)  ให้ผูไ้ปจดทะเบียนจ านองแทน
อธิบดีกรมสรรพากรระบุขอ้ความว่า  “ในกรณีมีการบงัคบัจ านองเอาทรัพยสิ์นท่ีจ  านองออกขายทอดตลาด  

                                                

 11 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 6.1  ของขอ้ 6 
 12 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 6.2  ของขอ้ 6 
 13 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 8 
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ไดเ้งินสุทธิไม่พอช าระหน้ีเงินยงัขาดจ านวนเท่าใด  ผูจ้  านองยอมรับผดิใชห้น้ีท่ีขาดจ านวนนั้นใหแ้ก่
ผูรั้บจ านองจนครบ”  ไวใ้นสญัญาจ านองดว้ย14 

ส าหรับวิธีการผอ่นช าระภาษีอากร  กรมสรรพากรก าหนดให้ท าการผ่อนช าระเป็นงวด
รายเดือนเฉล่ียงวดละเท่า ๆ กนั  เวน้แต่งวดสุดทา้ยอาจช าระน้อยหรือมากกว่างวดอ่ืนก็ได้  ซ่ึงผูข้อ
ผอ่นช าระตอ้งช าระภาษีอากรงวดแรกทนัทีพร้อมกบัการยืน่ค  าร้องขอผอ่นช าระภาษีอากรตามแบบ 
ท.ป.2  เวน้แต่ผูมี้อ  านาจอนุมติัให้ผ่อนช าระภาษีอากรจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ส าหรับการผ่อนช าระ  
ภาษีอากรในงวดถดัไป  ผูข้อผ่อนช าระตอ้งช าระภาษีอากรภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีตอ้งช าระ 
ในงวดก่อน  โดยใหน้ าจ  านวนเงินท่ีช าระไปหกัจากตวัภาษีก่อนจนหมดแลว้จึงน าไปหกัจากเงินเพ่ิม
และเบ้ียปรับตามล าดบั  การไม่ช าระภาษีอากรงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลา  ผูข้อผ่อนช าระ
ยอ่มหมดสิทธิการผอ่นช าระและตอ้งช าระภาษีอากรท่ีคา้งอยูท่ั้งจ  านวนพร้อมกบัเงินเพ่ิมท่ีตอ้งช าระ
ตามกฎหมายทนัที15  ทั้งน้ี  แต่เดิมตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  
ยงัก  าหนดใหผู้ข้อผอ่นช าระภาษีอากรท่ีผดินดัการผอ่นช าระไม่เกินหน่ึงงวด  และไดน้ าเงินส าหรับ
งวดท่ีผิดนัดมาช าระให้ครบถว้นก่อนถึงก าหนดเวลาท่ีตอ้งช าระในงวดถดัไป  ให้การผ่อนช าระ
ด าเนินต่อไปไดโ้ดยอนุโลม  เสมือนหน่ึงว่ามิไดม้ีการผดินดัผอ่นช าระภาษีอากรแต่อยา่งใด 

อยา่งไรก็ดี  ปัจจุบนัไดม้ีการตราพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20)  พ.ศ. 2557  เพ่ือคุม้ครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมแก่ผูค้  ้าประกนัและ
ผูจ้  านองซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีชั้นต้นไดม้ากข้ึน  โดยมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี  11  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558   
กรณีจึงเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อกฎหมายล าดบัรองซ่ึงใช้บงัคบัอยู่  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติ
เก่ียวกับการผ่อนช าระภาษีอากรเป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกฎหมายแม่บท    
ฉบบัดงักล่าว  กรมสรรพากรจึงไดก้  าหนดแนวทางปฏิบัติไวต้ามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ย     
การผอ่นช าระภาษีอากร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2558  เพื่อให้หน่วยเร่งรัดถือปฏิบติั  โดยให้ยกเลิกความ
บางส่วนในข้อ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และ
ก าหนดวิธีการผอ่นช าระภาษีอากรในกรณีผูข้อผ่อนช าระผิดนัดไม่ช าระภาษีอากรงวดใดงวดหน่ึง
ภายในก าหนดเวลา  ใหผู้ข้อผอ่นช าระหมดสิทธิการผอ่นช าระและตอ้งช าระภาษีอากรท่ีคา้งอยู่ทั้งจ  านวน

                                                

 14 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 5  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 9  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 9 
 15 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 7 
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พร้อมกบัเงินเพ่ิมท่ีตอ้งช าระตามกฎหมายทนัที16  หากบุคคลดงักล่าวมีความประสงค์ขอขยายเวลา
การผอ่นช าระจะตอ้งใหผู้ค้  ้าประกนัท าขอ้ตกลงในการขยายเวลาการผ่อนช าระภาษีอากรนั้นดว้ย17  
และหากผดินดัการผอ่นช าระใหเ้จา้พนกังานมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนั  ภายใน  60  วนั  
นบัแต่วนัท่ีผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรผิดนัด  กรมสรรพากรจะเรียกให้ผูค้  ้ าประกนัช าระหน้ีก่อนท่ี
หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงหาไดไ้ม่  ทั้ งน้ี  ไม่ตัดสิทธิผูค้  ้ าประกันท่ีจะช าระหน้ีเม่ือหน้ีนั้นถึง
ก  าหนดช าระ18 

นอกจากน้ี  ในกรณีมีการบงัคบัจ  านองกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระ
ภาษีอากร  เจา้พนกังานตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรก่อนว่าให้ช าระหน้ี
ภาษีอากรภายในเวลาอนัสมควร  ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า  60  วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือบอกกล่าว  
หากยงัคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามให้ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้พิพากษาสั่งให้ยึดและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นซ่ึงจ  านองนั้น  ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนน ามาจดทะเบียนจ านองไวต่้อกรมสรรพากร
เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากร  เจา้พนกังานตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวใหผู้จ้  านองทราบ  
ภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อผอ่นช าระภาษีอากรทราบดว้ย19 

ในกรณีท่ีผูค้ ้างภาษีอากรมีความประสงค์จะขอผ่อนช าระภาษีอากร  แต่ไม่สามารถ
จดัหาหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาข้างต้นได ้ และสรรพากรพ้ืนท่ีเห็นว่า
บุคคลดงักล่าวมีฐานะอนัน่าเช่ือถือได ้ อาจใหผ้อ่นช าระภาษีอากรไดไ้ม่เกิน  6  งวด  โดยงวดแรก
ใหช้ าระทนัทีพร้อมกบัการยืน่ค  าร้องขอผอ่นช าระภาษีอากรตามแบบ ท.ป.2  และให้มีการออกเช็ค

                                                

 16 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 3  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 7.2  ของขอ้ 7 
 17 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 3  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 7.5  ของขอ้ 7 

 18 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 3  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 7.6  ของขอ้ 7 
 19 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 3  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 7.7  ของขอ้ 7 
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ของผูค้า้งภาษีอากร (เช็คประเภท ง.)20  ลงวนัท่ีล่วงหน้าถดัไปอีก  5  ฉบบั  ส่งมอบต่อผูม้ีอ  านาจ
อนุมติัใหผ้อ่นช าระภาษีอากรไวใ้นคราวเดียวกนั  หากเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าดงักล่าวขดัขอ้งไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็คได ้ กรณีถือว่าไม่ช าระภาษีอากรภายในก าหนดเวลา  ผูข้อผ่อนช าระภาษีอากร
ยอ่มหมดสิทธิการผอ่นช าระ  แต่ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขายงัคงมีหน้าท่ีน าเช็คท่ีเหลือส่งเป็น
รายไดแ้ผน่ดินเท่ากบัจ านวนภาษีอากรท่ีคา้งอยูต่ามก าหนดเวลาแต่ละงวด  และให้ด  าเนินคดีอาญา
กบัผูข้อผอ่นช าระภาษีอากรตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  พ.ศ. 2534  
ทุกกระทงความผดิ21  อน่ึง  การผอ่นช าระภาษีอากรในกรณีน้ีไม่เป็นเหตุท่ีจะใหเ้จา้พนกังานผูมี้อ  านาจ
ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  ถอนการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีไดด้  าเนินการไปก่อนแลว้22 
       3.1.4  การสืบหาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 

ภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังานไดม้ีหนังสือเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้งตามท่ีกล่าวมาแลว้
ในหวัขอ้ท่ี 3.1.1  หากปรากฏว่าผูค้า้งภาษีอากรไม่น าเงินภาษีอากรคา้งมาช าระใหค้รบถว้น  ภายใน
ก าหนดเวลา  30  ว ัน  นับแต่วนัพน้ก าหนดให้ช าระเงินตามหนังสือเตือนคร้ังแรก  ระเบียบ
กรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก  าหนดให้เจา้พนักงานด าเนินการ
สืบหาทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรตามท่ีเห็นสมควร 23  โดยพยายามท าการสอบสวนให้ถึงตัว        
ผูค้า้งภาษีอากรทุกรายและทรัพยสิ์นทั้งหมดของผูค้า้งภาษีอากร  โดยไม่ค านึงว่าทรัพยสิ์นนั้นจะ
สามารถด าเนินการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดตามกฎหมายไดห้รือไม่24  ซ่ึงในการสืบหาขอ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  กรมสรรพากรอาจด าเนินการสืบหาจากขอ้มูลภายนอกหรือ
จากตวัผูค้า้งภาษีอากรโดยตรงก็ได ้

ส าหรับก าหนดเวลาการสืบหาทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรให้กระท าให้แลว้เสร็จ
ภายใน  120  วนั  นบัแต่วนัครบก าหนดให้น าเงินมาช าระตามหนังสือเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้ง  
ถา้ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนทรัพยสิ์นใหเ้สร็จส้ินไปภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  หน่วยเร่งรัด
จะขอขยายระยะเวลาการสอบสวนทรัพยสิ์นเป็นคราว ๆ ก็ได ้ ทั้งน้ี  โดยให้ขออนุมติัต่อสรรพากร
ภาคหรือผูอ้  านวยการส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แลว้แต่กรณี25  ดงัต่อไปน้ี 

                                                

 20 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการรับเงินภาษีอากรเป็นเชค็  พ.ศ. 2556  ขอ้ 5.4  ของขอ้ 5  ก  าหนดว่า  
เชค็ท่ีผูมี้หนา้ที่ช  าระเงินภาษีอากรเป็นผูเ้ซ็นสั่งจ่ายและใชช้  าระโดยตรง (เชค็ประเภท ง.)  
 21 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 13 
 22 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 14 
 23 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 13 
 24 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 14 
 25 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 14 (3) 
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3.1.4.1  สืบหาทรัพยสิ์นจากขอ้มลูภายนอก 
การสืบหาทรัพยสิ์นจากข้อมูลภายนอกนั้น  กรมสรรพากรได้ท าความตกลงกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
หรือสิทธิเรียกร้องท่ีผูค้า้งภาษีอากรเป็นเจา้ของหรือเจา้ของร่วม  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีหนงัสือถึงส านกังานท่ีดินอ าเภอ  หรือส านกังานท่ีดินจงัหวดัอนัเป็นภูมิล  าเนาของ
ผูค้า้งภาษีอากร  หรือกรมท่ีดิน  เพ่ือขอทราบการถือครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยข์อง
ผูค้า้งภาษีอากร  พร้อมทั้งขอความร่วมมือใหร้ะงบัการท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

(2)  มีหนงัสือถึงหน่วยราชการใด ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดทะเบียนเก่ียวกบัสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รือกฎหมายอ่ืน  เช่น  ท่ีว่าการอ าเภอ  กรมการขนส่งทางบก  
กรมเจา้ท่า  ส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นต้น  เพ่ือเป็นหลกัฐานในขอ้สันนิษฐานว่าทรัพยสิ์นนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของผูค้า้งภาษีอากร  
พร้อมทั้งขอความร่วมมือใหร้ะงบัการท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบัสงัหาริมทรัพยน์ั้น  

(3)  ในกรณีท่ีสืบทราบว่าผูค้า้งภาษีอากรถือหุน้  หรือเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลใด  ให้มี
หนงัสือสอบถามไปยงันายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัอนัเป็นภูมิล  าเนาของนิติบุคคลนั้น  เพ่ือขอทราบ
จ านวนหุน้ท่ีถือและการช าระมลูค่าหุน้  หรือจ านวนเงินท่ีลงหุน้ในนิติบุคคลนั้น 

(4)  ขอส าเนาแบบแสดงรายการภาษีท่ียื่นไวม้าประกอบการพิจาณา  เช่น  ส าเนาแบบ 
ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2 หรือ ภ.ง.ด.3   ซ่ึงจะเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบหาช่ือ - 
นามสกุล  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล  สถานท่ีท างาน  และอาชีพของผูค้า้งภาษีอากร  รวมทั้ง
ช่ือของคู่สมรสและบุตรของผูค้า้งภาษีอากร  เป็นตน้ 

(5)  สอบสวนทรัพยสิ์นประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร  บญัชีเงินฝากต่าง ๆ  จาก
ธนาคารพาณิชยไ์ทย 

(6)  สอบสวนทรัพยสิ์นประเภทพนัธบตัรรัฐบาล  จากธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือ
บริษทั  หลกัทรัพยป์ระเทศไทย  จ  ากดั 

(7)  ท าการสอบสวนทรัพยสิ์นโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  
เมื่อไดด้  าเนินการสอบสวนทรัพยสิ์นจากแหล่งขอ้มลูดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่า ผูค้า้งภาษี

อากรมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอยู่จริง  ให้เสนอผูมี้อ  านาจเพ่ือออกค าสั่งยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรต่อไป 

3.1.4.2  สืบหาทรัพยสิ์นจากตวัผูค้า้งภาษีอากร 
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การสืบหาทรัพยสิ์นจากตวัผูค้า้งภาษีอากรนั้น  ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก  าหนดให้เจา้พนักงานพยายามท าการสอบสวนเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นใหถึ้งตวัผูค้า้งภาษีอากรทุกราย  โดยใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูค้า้งภาษีอากรไม่ยอมช าระภาษีอากรคา้ง  ใหเ้จา้พนกังานออกไปท าการ
สอบสวนทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ โดยพยายามท าการสอบสวนให้
ถึงตวัผูค้ ้างภาษีอากรทุกรายและสอบสวนทรัพยสิ์นทั้งหมดของผูค้ ้างภาษีอากร เช่น ทรัพยสิ์น
ประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร  บญัชีเงินฝากต่าง ๆ  หุ้น  เคร่ืองประดบัท่ีมีมูลค่า ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  
ลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิต่าง ๆ ของผูค้า้งภาษีอากร  ทั้งน้ี  ใหร้วมตลอดถึงเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  สินคา้  และ
วตัถุดิบ  เป็นตน้   

(2)  บันทึกรายการทรัพยสิ์น  จ  านวน  ราคาของทรัพยสิ์น  และรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์น  เช่น  มีหนังสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิหรือไม่  จ  าน าหรือจ านองไวก้บัใครเป็นจ านวน
เท่าใด  ไวใ้นรายงานแสดงการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง (แบบ ภ.ส.16) 

(3)  บนัทึกสภาพความเป็นอยู่ของผูค้า้งภาษีอากร  เช่น  อาชีพ  รายได ้ ผูอ้ยู่ในความ
อุปการะเล้ียงดู 

(4)  ในกรณีไม่สามารถสอบสวนทรัพยสิ์นจากตวัผูค้า้งภาษีอากรได้ให้เจา้พนักงานท า
การไต่สวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือสภาพความเป็นอยู่ของผูค้า้งภาษีอากร  จากญาติหรือ
บุคคลในครอบครัวท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ซ่ึงอาศยัอยูภ่ายในบา้นท่ีผูค้า้งภาษีอากรมีช่ืออยู่ในทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรืออาจท าการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวจากก านัน  
ผูใ้หญ่บา้น  นายจา้ง  หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 

นอกจากน้ี  เจา้พนกังานจะออกหมายเรียกผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีอากรคา้งหรือบุคคลใด 
ๆ ท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจดัเก็บภาษีอากรคา้งมาให้ถอ้ยค า  หรือ   สั่งให้น า
บญัชี  เอกสาร  หรือหลกัฐานอ่ืนอนัจ  าเป็นแก่การจดัเก็บภาษีอากรคา้งมาเพื่อท าการตรวจสอบ  และ
ตอ้งใหเ้วลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  นับแต่วนัไดรั้บหมายเรียกหรือค าสั่ง  หรือออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรท าการตรวจค้น  หรือยึดบัญชี  เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนของ
บุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจดัเก็บภาษีอากรแลว้แต่กรณี   ทั้งน้ี  การออก
หมายเรียกหรือค าสัง่ใหท้ าการตรวจคน้ใหป้ฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการออกค าสั่งท าการตรวจคน้  
และการออกหมายเรียกตามมาตรา 12 ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร26 

เมื่อท าการสืบหาทรัพยสิ์นแลว้ปรากฏว่า  ผูค้า้งภาษีอากรมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นหรือมี
สิทธิเรียกร้องต่อบุคคลใด ๆ  ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบว่าทรัพย์สินหรือ สิทธิเรียกร้องเป็น
                                                

 26 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 15 

DPU



98 

กรรมสิทธ์ิของผูค้า้งภาษีอากรจริงหรือไม่  โดยให้ตรวจสอบขอ้มูลจากหน่วยตรวจสอบก่อน  เช่น  
เลขประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  หลกัฐานการขอมีเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร  
หลกัฐานการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดิน  หรือหลกัฐานเก่ียวกบัขอ้มูลเฉพาะตวัอ่ืน ๆ  
และใหเ้จา้พนกังานท ารายงานเสนอผูมี้อ  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เพ่ือสั่งยึดหรือ
อายดัทรัพยสิ์นและสิทธิเรียกร้องของผูค้า้งภาษีอากร  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นับแต่วนัท่ี
สอบสวนทรัพยสิ์นเสร็จ  ส าหรับวิธีการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรให้ปฏิบติัตาม
ระเบียบว่าดว้ยการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรแลว้แต่กรณี27  
และให้ด  าเนินการขออนุมติัขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการยึดหรืออายดันั้ น  
ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีท าการยึดหรืออายดัเสร็จส้ินลง  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย     
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร28  ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
       3.1.5  การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง 

เมื่อได้ท าการสืบหาทรัพยสิ์นตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวข้อท่ี 3.1.3  ปรากฏว่าพบ            
ผูค้า้งภาษีอากรมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นหรือมีสิทธิเรียกร้องอ่ืนใด  ใหเ้จา้พนกังานด าเนินการบงัคบั
ช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกร้องของผูค้า้งภาษีอากร  เพื่อน า
เงินมาช าระค่าภาษีอากรคา้ง  โดยท ารายงานเสนอผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  
เพื่อสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  ทั้งน้ี  กระบวนการในการบงัคบั
ช าระหน้ีภาษีอากรคา้งใหเ้จา้พนกังานปฏิบติัตามระเบียบท่ีกรมสรรพากรก าหนด  ดงัต่อไปน้ี   

3.1.5.1  การอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 
การอายดัทรัพยสิ์น  คือ  การสั่งห้ามมิให้ผูค้ ้างภาษีอากรและหรือบุคคลภายนอก

จ าหน่าย  จ่าย  โอน  หรือกระท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องท่ีไดส้ั่งอายดัไว ้ 
รวมทั้งสัง่หา้มมิใหบุ้คคลภายนอกน าส่งทรัพยสิ์นหรือช าระหน้ีแก่ผูค้า้งภาษีอากร  นอกจากให้ส่ง
มอบหรือช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานเพ่ือเป็นค่าภาษีอากร  ณ  ท่ีซ่ึงผูมี้อ  านาจออกค าสัง่อายดัก  าหนด 

ส าหรับวิธีการอายดัทรัพยสิ์น  ประมวลรัษฎากรก าหนดให้ปฏิบติัตามระเบียบท่ีอธิบดี
ก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  ดงันั้น  เพ่ือใหก้ารอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเป็นไปดว้ยความ
เหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกนั  กรมสรรพากรจึงไดอ้าศยัอ  านาจตามความในมาตรา 12  วรรคส่ี  
แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 
11)  พ.ศ. 2525  อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  ก  าหนดระเบียบ
ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
                                                

 27 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 17 
 28 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 18 
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1.  ผูม้ีอ  านาจออกค าสัง่อายดัทรัพยสิ์น 
ส าหรับผูมี้อ  านาจออกค าสั่งอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามมาตรา 12  แห่ง

ประมวลรัษฎากร  ไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  อธิบดีกรมสรรพากร  มีอ  านาจออกค าสั่งอายดัทรัพย์สินส าหรับท้องท่ี ทั่ว

ราชอาณาจกัร 
(2)  รองอธิบดีกรมสรรพากร  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจออกค าสั่งอายดั

ทรัพยสิ์นส าหรับทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 
(3)  สรรพากรภาค  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจออกค าสั่งอายดัทรัพยสิ์น

ส าหรับในเขตทอ้งท่ีของส านกังานสรรพากรภาคนั้น29 
2.  ทรัพยสิ์นแห่งการอายดั 
ทรัพยสิ์นท่ีอาจถกูบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรโดยวิธีการอายดันั้น  อาจพิจารณาออกได้

เป็น  2  กรณี  กล่าวคือ  ทรัพยสิ์นท่ีอายดัได ้ และทรัพยสิ์นท่ีอายดัไม่ได ้ ดงัต่อไปน้ี 
2.1  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบงัคบัแห่งการอายดั 
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกรมสรรพากรสามารถท าการอายดัเพ่ือน ามาช าระหน้ีภาษีอากรได ้ 

ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 282  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ไดแ้ก่ 
(1)  สงัหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่าง 
(2)  อสงัหาริมทรัพย ์
(3)  สิทธิทั้งปวงอนัมีอยูใ่นทรัพยสิ์น   
(4)  เงิน 
นอกจากน้ี  ทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพหรือลกัษณะท่ียึดไดต้ามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ย

การยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรก็สามารถท าการอายดัได้
เช่นเดียวกนั30  ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปในหวัขอ้ท่ี 3.1.4.2 

2.2  ทรัพยสิ์นท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งการอายดั 
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งการอายดั  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องอนั

จ าเป็นเพื่อการด ารงชีพหรือการประกอบวิชาชีพอนัเป็นการเฉพาะตวัของผูค้า้งภาษีอากร  กรมสรรพากร
ไม่อาจท าการอายดัเพ่ือน ามาช าระหน้ีภาษีอากรได ้ กล่าวคือ 

                                                

 29 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 5 
 30 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 7 
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(1)  ทรัพยสิ์นท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
(ก)  เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอนหรือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  โดยประมาณรวมกนัราคาไม่เกิน

หา้พนับาท 
ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะก าหนดทรัพยสิ์นดงักล่าว  ท่ีราคาเกินหา้พนับาท  ใหเ้ป็น

ทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัแห่งการอายดัก็ได ้ ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของผู ้
คา้งภาษีอากร 

(ข)  เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นในการเล้ียงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณ
รวมกนัราคาไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  แต่ถา้ผูค้ ้างภาษีอากรมีค  าขอโดยท าเป็น  ค  าร้องต่ออธิบดีขอ
อนุญาตยึดหน่วงและใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้อนัจ  าเป็นเพ่ือด าเนินการเล้ียงชีพหรือประกอบ
วิชาชีพอนัมีราคาเกินกว่าจ  านวนราคาดงักล่าวแลว้  ให้อธิบดีมีอ  านาจท่ีจะใชดุ้ลพินิจอนุญาตหรือไม่
อนุญาตภายในบงัคบัแห่งเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร 

(ค)  วตัถุ  เคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชท้ าหน้าท่ีแทน  หรือช่วยอวยัวะของผู ้
คา้งภาษีอากร   

(ง)  ทรัพยสิ์นอย่างใดท่ีโอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย  หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ใน
ความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 

(จ)  ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรท่ียึดหรืออายดัได ้แต่น าออกขายทอดตลาดไม่ได ้ 
ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นอนัมีลกัษณะเป็นของส่วนตวัโดยแท ้ เช่น  หนงัสือส าหรับวงศต์ระกูล  โดยเฉพาะ
จดหมายหรือสมุดบญัชีต่าง ๆ นั้น  เป็นตน้ 

(2)  สิทธิเรียกร้องเป็นเงินของผูค้า้งภาษีอากร  ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน  
ไดแ้ก่ 

(ก)  เบ้ียเล้ียงชีพซ่ึงกฎหมายก าหนดไว ้ และเงินรายไดเ้ป็นคราว ๆ อนับุคคลภายนอก
ไดย้กใหเ้พ่ือเล้ียงชีพเป็นจ านวนตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร  ไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนขั้นต ่าสุดของ
ขา้ราชการพลเรือนในขณะนั้น  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผูค้า้งภาษีอากรและ
จ านวนบุพการีและผูสื้บสนัดานซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของผูค้า้งภาษีอากรดว้ย 

(ข)  เงินเดือน  ค่าจา้ง  บ านาญ  บ าเหน็จ  และเบ้ียหวดัของขา้ราชการหรือลูกจา้งของ
รัฐบาล  และเงินสงเคราะห์หรือบ านาญท่ีรัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติท่ียงัมีชีวิตของบุคคล
เหล่านั้น 

(ค)  เงินเดือน  ค่าจา้ง  บ านาญ  ค่าชดใช ้ เงินสงเคราะห์  หรือเงินรายไดอ่ื้นในลกัษณะ
เดียวกนัของพนกังาน  ลูกจา้ง  หรือคนงาน  นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (ข) ท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่บุคคล
เหล่านั้น  หรือคู่สมรส  หรือญาติท่ียงัมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจ านวนตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร  
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ไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนขั้นต ่าสุดของขา้ราชการพลเรือนในขณะนั้น  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงฐานะ
ในทางครอบครัวของผูค้า้งภาษีอากรและจ านวนบุพการีและผูสื้บสันดานซ่ึงอยู่ในความอุปการะ
ของผูค้า้งภาษีอากรดว้ย 

(ง)  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บอนัเน่ืองมาจากความตายของบุคคล
อ่ืน  เป็นจ านวนตามท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูต้ายท่ีอธิบดีเห็นสมควร 

(3)  ทรัพยสิ์นของกสิกรตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยการยึดทรัพยสิ์นของ
กสิกร  พ.ศ. 2475  ไดแ้ก่ 

(ก)  พืชผลท่ียงัไม่ถึงเวลาเก็บเก่ียว 
(ข)  พืชพนัธุท่ี์ใชใ้นปีต่อไปตามประมาณอนัสมควร  โดยเทียบเคียงกบัเน้ือท่ีท่ีกสิกรได้

ท าในปีท่ีล่วงมาแลว้ 
(ค)  พืชผลท่ีเก็บไวส้ าหรับเล้ียงตวัและครอบครัวตามฐานานุรูปส าหรับปีหน่ึง 
(ง)  สตัว ์ และเคร่ืองมือประกอบอาชีพท่ีมีไวพ้อควรแก่การด าเนินอาชีพต่อไป 
(4)  ทรัพยสิ์นท่ีโอนกนัไม่ได ้ หรือไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดีตามกฎหมาย

อ่ืน  เช่น 
(ก)  สิทธิท่ีจะไดค่้าอุปการะเล้ียงดู  ตามมาตรา 1598/41  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์
(ข)  ท่ีวดัและท่ีธรณีสงฆ ์ ตามกฎหมายว่าดว้ยคณะสงฆ ์
(ค)  ทรัพยสิ์นตามกฎหมายอ่ืน  เช่น  ทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยการรถไฟ  เป็นตน้31 
3.  วิธีการอายดัทรัพยสิ์น 
เมื่อไดด้  าเนินการสืบหาทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวข้อท่ี 

3.1.3  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีสอบสวนทรัพยสิ์นเสร็จ  หากพบทรัพยสิ์นท่ีอาจท า
การอายดัได ้ ใหเ้จา้พนกังานท ารายงานเสนอผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร เพ่ือสัง่
อายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาช าระหน้ีภาษีอากร โดยให้
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี32 

(1)  ใหส้ านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  แลว้แต่กรณี  
รายงานขออนุญาตอายดัทรัพยสิ์นพร้อมทั้งส่งรายงานแสดงการเร่งรัดภาษีอากรคา้งตามแบบ ภ.ส.16  

                                                

 31 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 8 
 32 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 10 
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หลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการเร่งรัด  และค าสั่งอายดัตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.ส.
17/1)33  ไปยงัผูมี้อ  านาจออกค าสัง่อายดัทรัพยสิ์น  เม่ือไดล้งนามในค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นแลว้ ใหส่้งเร่ือง
คืนใหแ้ก่หน่วยงานท่ีขออนุมติัอายดัทรัพยสิ์น  เพ่ือด าเนินการส่งค าสั่งอายดัให้แก่ผูค้า้งภาษีอากร
และบุคคลซ่ึงตอ้งรับผดิเพ่ือช าระเงินหรือส่งมอบส่ิงของนั้น 

(2)  การพิจารณาสัง่อายดัทรัพยสิ์น  ถา้เป็นสิทธิเรียกร้องขอให้ช าระเงินหรือให้ส่งมอบ
ส่ิงของ  นอกจากพนัธบตัร  หลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั  และตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ ใหผู้ม้ีอ  านาจออกค าสั่ง
อายดัทรัพยสิ์นสั่งอายดัได ้ ไม่ว่าหน้ีค่าภาษีอากรจะมีข้อโตแ้ยง้หรือขอ้จ  ากดั  หรือมีเง่ือนไขใด ๆ  
หรือก าหนดจ านวนแน่นอนหรือไม่ก็ตาม  โดยค าสัง่อายดันั้นตอ้งระบุขอ้หา้มดงัน้ี     

(ก)  หา้มผูค้า้งภาษีอากรจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่เวลาท่ีไดส่้งค าสั่งอายดัทรัพยสิ์น
นั้น 

(ข)  หา้มบุคคลภายนอกช าระเงินหรือส่งมอบส่ิงของใหแ้ก่ผูค้า้งภาษีอากร  แต่ให้ช าระ
หรือส่งมอบให้แก่เจา้พนักงาน  ณ  เวลา  หรือภายในก าหนดเวลาตามท่ีก  าหนดไวใ้นค าสั่งอายดั
ทรัพยสิ์น 

(3)  ใหอ้ายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไดไ้ม่เกินหน้ีภาษีอากร โดยใหค้  านวณค่าภาษี
อากร  เบ้ียปรับ  เงินเพ่ิมจนถึงวนัช าระ  รวมถึงภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยรายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  เวน้แต่ทรัพยสิ์นท่ีอายดันั้นไม่อาจแบ่งแยกได้34 

(4)  เมื่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดย้ดึหรืออายดัทรัพยสิ์นอย่างใดของผูค้า้ง ภาษีอากรไว้
แทนเจา้หน้ีตามค าพิพากษาแลว้  หา้มไม่ใหเ้จา้พนกังานอายดัทรัพยสิ์นนั้นซ ้าอีกแต่ใหย้ืน่ค  าขอโดย
ค าเป็นค าร้องต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีใหย้ดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นตามแบบท่ีศาลก าหนด  เพื่อ
ขอเขา้เฉล่ียในทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีขายหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้น35  ตามมาตรา 290  แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

4.  วิธีการส่งค าสัง่อายดัทรัพย ์  
การส่งค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บค าสั่งอายดัและผูค้า้งภาษีอากรนั้น ตามระเบียบ

กรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  พ.ศ. 2546  

                                                

 33 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 6  ก  าหนดว่า  ค  าสั่งแจง้การอายดัทรัพยสิ์น  ใหใ้ชต้ามแบบ ภ.ส.17/1  ท่ีอธิบดีก  าหนด 
 34 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 9 (1) 
 35 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 9 (2) 
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ไดก้  าหนดวิธีการส่งไวอ้นัมีลกัษณะคลา้ยกบัการส่งหมายเรียก  หนังสือแจง้ให้เสียภาษีอากร  หรือ
หนงัสืออ่ืนใด  ตามนยัมาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยใหเ้จา้พนกังานปฏิบติัดงัต่อไปน้ี    

(1)  ใหส่้ง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือส านักท าการงานของผูรั้บ  ในระหว่างเวลา   พระอาทิตย์
ข้ึนและพระอาทิตยต์กในวนัท าการปกติ   

การส่งค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นท่ีอ่ืนนอกจากสถานท่ีดงักล่าว  ใหใ้ชไ้ดต่้อเม่ือ  
(ก)  ผูค้า้งภาษีอากรหรือผูรั้บยอมรับค าสัง่อายดันั้นไว ้ หรือ   
(ข)  การส่งค าสั่งอายดันั้น  ได้กระท าในส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือส านักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  หรือส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  แลว้แต่กรณี 
(2)  ถา้ไม่พบผูค้ ้างภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสั่งอายดั  ณ  ภูมิล  าเนา  หรือ

ส านกัท าการงานของบุคคลนั้น ๆ  ให้ส่งแก่บุคคลใด ๆ ท่ีมีอายุเกินยี่สิบปี  ซ่ึงอยู่หรือท างาน  ใน
บา้นเรือน  หรือส านกัท าการงานท่ีปรากฏว่าเป็นของผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสัง่เม่ือ
บุคคลนั้นเต็มใจรับไวแ้ทน 

(3)  ถา้ผูค้ ้างภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสั่งอายดัปฏิเสธไม่ยอมรับไว ้โดย
ปราศจากเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมาย  ใหเ้จา้พนกังานผูส่้งค  าสัง่อายดัขอให้พนักงานเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองท่ีมีอ  านาจ  หรือเจา้พนกังานต ารวจไปดว้ยเพ่ือเป็นพยาน  ถา้ผูน้ั้นยงัปฏิเสธไม่ยอมรับ ก็ให้
วางค าสัง่อายดัไว ้ ณ  ท่ีนั้น  ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีดงักล่าว 

(4)  ในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจออกค าสัง่อายดัสัง่ให้ส่งโดยวิธีใด ๆ แลว้ก็ให้ปฏิบติัตามค าสั่ง
นั้น  เช่น  ให้จัดการส่งถึงผูค้ ้างภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไว้ในค าสั่งอายดัโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยวิธีปิด  ณ  ภูมิล  าเนาหรือส านักท าการงานท่ีระบุไวใ้นค าสั่งอายดันั้น
ในท่ีเปิดเผยใหเ้ห็นไดโ้ดยง่าย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  แลว้แต่กรณี36 

5.  การคดัคา้นการอายดัทรัพยสิ์น  
เม่ือกรมสรรพากรไดมี้ค  าสัง่อายดัทรัพยสิ์นแลว้  ถา้บุคคลภายนอก ซ่ึงไดรั้บค าสัง่อายดั

ปฏิเสธหรือโตแ้ยง้หน้ีท่ีเรียกร้องเอาแก่ตน  ใหเ้จา้พนกังานร้องขอใหผู้ม้ีอ  านาจตามมาตรา 12  ออก
หมายเรียกโดยอาศยัอ  านาจตามมาตรา 12 ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร  เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมาให้
ถอ้ยค าหรือเพื่อท าการไต่สวน  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตรวจสอบบญัชี  เอกสาร  หรือหลกัฐาน
อ่ืนอนัจ าเป็นแก่การจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ใหอ้อกหมายเรียกหรือออกค าสัง่ใหเ้จา้พนักงานออกท าการ
ตรวจคน้ก็ได ้  

                                                

 36 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 11 
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หากปรากฏแก่เจา้พนักงานว่าหน้ีท่ีเรียกร้องนั้นมีอยู่จริง  ให้ออกค าสั่งเตือนให้บุคคล
ดงักล่าวปฏิบติัตามค าสัง่อายดัอีกคร้ังหน่ึง  ถา้ยงัคงด้ือดึงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งอายดั ให้เจา้พนักงาน
รายงานผูมี้อ  านาจออกค าสัง่  เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 35 ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  
และในขณะเดียวกนัใหด้  าเนินคดีแพ่งฟ้องร้องใหบุ้คคลนั้นรับผดิเสมือนหน่ึงว่าบุคคลดงักล่าวเป็น
ผูค้า้งภาษีอากร  ตลอดจนค่าแห่งความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งอายดั
ทรัพยสิ์นนั้นพร้อมกนัไปดว้ย37 

6.  การถอนการอายดัทรัพยสิ์น  
เมื่อกรมสรรพากรได้รับช าระหน้ีภาษีอากรค้างครบถว้นแลว้ ไม่ว่าจากการอายดั

ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรหรือด้วยเหตุอ่ืนใด  ให้เจา้พนักงานท ารายงานเสนอผูม้ีอ  านาจตาม
มาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เพื่อออกค าสั่งถอนการอายดัตามแบบ ภ.ส.21/1 ท่ีอธิบดีก  าหนด  
และหากมีทรัพยสิ์นอยูก่บัเจา้พนกังานก็ใหคื้นแก่ผูถ้กูอายดัไป38 

3.1.5.2  การยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 
การยึดทรัพยสิ์น  คือ  การกระท าการใด ๆ ต่อทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  เพื่อให้

ทรัพยสิ์นนั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจ้าพนักงานหรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมาย 

ส าหรับวิธีการยึดทรัพยสิ์น  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคส่ี  ก  าหนดให้ปฏิบติั
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  เช่นเดียวกบัการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสัง่  ดงันั้น  เพ่ือใหก้ารยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็น
แนวทางเดียวกนั  กรมสรรพากรจึงไดก้  าหนดระเบียบปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูมี้อ  านาจออกค าสัง่และประกาศยดึทรัพยสิ์น 
ส าหรับผูมี้อ  านาจออกค าสัง่และประกาศยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามมาตรา 12  

แห่งประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  อธิบดีกรมสรรพากร  มีอ  านาจออกค าสัง่และประกาศยดึทรัพยสิ์นส าหรับทอ้งท่ีทัว่

ราชอาณาจกัร 
(2)  รองอธิบดีกรมสรรพากร  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจออกค าสั่งและ

ประกาศยดึทรัพยสิ์นส าหรับทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 

                                                

 37 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 12 
 38 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2546  ขอ้ 17 
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(3)  สรรพากรภาค  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจออกค าสั่งและประกาศยึด
ทรัพยสิ์นส าหรับในเขตทอ้งท่ีของส านกังานสรรพากรภาคนั้น39 

2.  ทรัพยสิ์นแห่งการยดึ 
ทรัพยสิ์นท่ีอาจถกูบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรโดยวิธีการยดึนั้น  อาจพิจารณาออกไดเ้ป็น  

2  กรณี  กล่าวคือ  ทรัพยสิ์นท่ียดึได ้ และทรัพยสิ์นท่ียดึไม่ได ้ ดงัต่อไปน้ี  
2.1  ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบงัคบัแห่งการยดึ 
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกรมสรรพากรสามารถท าการยึดเพื่อขายทอดตลาด น าเงินมาช าระ

หน้ีภาษีอากร  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  หรือทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนกล่าวคือ 
(1)  ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  ไดแ้ก่ 
(ก)  ทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรือกรรมสิทธ์ิร่วมของผูค้า้งภาษีอากร 
(ข)  ทรัพยสิ์นท่ีผูค้า้งภาษีอากรเอาไปจ าน า  จ  านอง  หรือประกนั หน้ีไว ้
(ค)  ทรัพย์สินท่ีผูค้ ้างภาษีอากรได้กรรมสิทธ์ิมาโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ แมจ้ะยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนการไดม้าก็ตาม 
(ง)  ท่ีดินมือเปล่าซ่ึงผูค้า้งภาษีอากรมีสิทธิครอบครอง 
(จ)  ท่ีดินมีโฉนดแมผู้ค้า้งภาษีอากรจะโอนการครอบครองให้แก่กนัแลว้  แต่ยงัไม่ได้

โอนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
(ฉ)  กรณีมีการโอนโดยการฉ้อฉล  เมื่อไดฟ้้องคดีและศาลมีค  าพิพากษาหรือค าสั่งให้

เพิกถอนนิติกรรมอนัเป็นการฉอ้ฉลนั้นแลว้ 
(2)  ทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน  คือ  ทรัพยสิ์นท่ีคู่สมรสหรือบุตรผูเ้ยาวท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย

ของผูค้า้งภาษีอากรถือกรรมสิทธ์ิ   
(ก)  ทรัพยสิ์นของคู่สมรส  ไดแ้ก่  สินสมรสและสินส่วนตวั ในกรณีหน้ีภาษีอากรคา้ง

นั้นเป็นหน้ีร่วม  เช่น  หน้ีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีสามีและภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษี
รวมกนั  โดยใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของตนเป็นเงินไดข้องสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึง  และเมื่อมี
ภาษีคา้งช าระใหส้ามีและภริยาตอ้งร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้ง  ช าระนั้น  ตามมาตรา 57 ฉ  แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

แต่ถา้หน้ีภาษีอากรคา้งนั้นเป็นหน้ีส่วนตวัของผูค้า้งภาษีอากร  เช่น ภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  ภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย  หรืออากรแสตมป์  เจ้าพนักงานจะท าการยึดสินส่วนตัวของคู่
สมรสไม่ได ้ คงยดึไดแ้ต่เฉพาะสินสมรสในส่วนของผูค้า้งภาษีอากรเท่านั้น 
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(ข)  ทรัพยสิ์นของบุตรผูเ้ยาว ์ ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดว้่าเป็นของ ผูค้ ้างภาษีอากร  
เช่น  กรณีมีพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ อนัแสดงใหป้รากฏว่า  ผูค้า้งภาษีอากรไดเ้อาทรัพยสิ์น
ใส่ช่ือบุตรผูเ้ยาวเ์ป็นเจา้ของ  โดยมีเจตนาหลีกเล่ียงจากการถกูยดึทรัพยสิ์นดงักล่าว  อนัเป็นการท า
นิติกรรมอ าพราง  ยอ่มถือว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นยงัเป็นของผูค้า้งภาษีอากรอยู ่

(ค)  ทรัพยสิ์นอนัอาจบงัคบัเอาช าระหน้ีได ้ เช่น  เคร่ืองประดบัอนัมีค่าท่ีผูค้า้งภาษีอากร
ซ้ือใหแ้ก่บุตรผูเ้ยาวข์องตน  เป็นตน้40 

2.2  ทรัพยสิ์นท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งการยดึ 
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไม่อยู่ในบงัคบัแห่งการยึด  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องอนั

จ าเป็นเพื่อการด ารงชีพหรือการประกอบวิชาชีพอันเป็นการเฉพาะตัวของผูค้ ้างภาษีอากร  
กรมสรรพากรไม่อาจท าการยดึเพ่ือขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรได ้ กล่าวคือ 

(1)  ทรัพยสิ์นท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
(ก)  เคร่ืองนุ่งห่มหลบันอน  หรือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  โดยประมาณรวมกนัราคาไม่เกิน

หา้พนับาท 
ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะก าหนดทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีราคาเกินห้าพนับาท  ให้เป็น

ทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัแห่งการยดึก็ได ้ ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของผูค้า้ง
ภาษีอากร 

(ข)  เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ  าเป็นในการเล้ียงชีพหรือประกอบวิชาชีพ  โดยประมาณ
รวมกนัราคาไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  แต่ถา้ผูค้ ้างภาษีอากรมีค  าขอโดยท าเป็น  ค  าร้องต่ออธิบดีขอ
อนุญาตยึดหน่วงและใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้อนัจ  าเป็นเพ่ือด าเนินการเล้ียงชีพหรือประกอบ
วชิาชีพอนัมีราคาเกินกว่าจ  านวนราคาดงักล่าวแลว้  ให้อธิบดีมีอ  านาจท่ีจะใชดุ้ลพินิจอนุญาตหรือไม่
อนุญาตภายในบงัคบัแห่งเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร 

(ค)  วตัถุ  เคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชท้ าหน้าท่ีแทน  หรือช่วยอวยัวะของผู ้
คา้งภาษีอากร   

(ง)  ทรัพยสิ์นอย่างใดท่ีโอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย  หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ใน
ความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 

(จ)  ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรท่ียึดหรืออายดัได้  แต่น าออกขายทอดตลาดไม่ได ้ 
ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นอนัมีลกัษณะเป็นของส่วนตวัโดยแท ้ เช่น  หนังสือส าหรับวงศต์ระกูล โดยเฉพาะ
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จดหมายหรือสมุดบญัชีต่าง ๆ นั้น  อาจยึดมาตรวจดูเพ่ือประโยชน์ไดถ้า้จ  าเป็น  แต่ห้ามน าออกขาย
ทอดตลาด  เป็นตน้ 

(2)  สิทธิเรียกร้องเป็นเงินของผูค้า้งภาษีอากร  ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน  
ไดแ้ก่ 

(ก)  เบ้ียเล้ียงชีพซ่ึงกฎหมายก าหนดไว ้ และเงินรายไดเ้ป็นคราว ๆ อนับุคคลภายนอก
ไดย้กใหเ้พ่ือเล้ียงชีพเป็นจ านวนตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร  ไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนขั้นต ่าสุดของ
ขา้ราชการพลเรือนในขณะนั้น  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผูค้า้งภาษีอากรและ
จ านวนบุพการีและผูสื้บสนัดานซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของผูค้า้งภาษีอากรดว้ย 

(ข)  เงินเดือน  ค่าจา้ง  บ านาญ  บ าเหน็จ  และเบ้ียหวดัของขา้ราชการหรือลูกจา้งของ
รัฐบาล  และเงินสงเคราะห์หรือบ านาญท่ีรัฐไดจ่้ายให้แก่ผูค้า้งภาษีอากรในฐานะเป็นคู่สมรสหรือ
ญาติท่ียงัมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 

(ค)  เงินเดือน  ค่าจ้าง  บ านาญ  ค่าชดใช ้ เงินสงเคราะห์  หรือรายไดอ่ื้นในลกัษณะ
เดียวกนัของพนักงาน  ลูกจา้ง  หรือคนงาน  นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (ข)   ท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่ผูค้า้ง
ภาษีอากรในฐานะท่ีตนเป็นบุคคลเหล่านั้น  หรือคู่สมรส  หรือญาติท่ียงัมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
เป็นจ านวนตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร  ไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนขั้นต ่าสุดของข้าราชการพลเรือนใน
ขณะนั้น  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผูค้า้งภาษีอากรและจ านวนบุพการีและ
ผูสื้บสนัดานซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของผูค้า้งภาษีอากรดว้ย 

(ง)  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บอนัเน่ืองมาแต่ความตายของบุคคล
อ่ืน  เป็นจ านวนตามท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูต้ายท่ีอธิบดีเห็นสมควร 

(3)  ทรัพยสิ์นของกสิกร  ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการยึดทรัพยสิ์นของกสิกร พ.ศ. 
2475  ไดแ้ก่ 

(ก)  พืชผลท่ียงัไม่ถึงเวลาเก็บเก่ียว 
(ข)  พืชพนัธุท่ี์ใชใ้นปีต่อไปตามประมาณอนัสมควร  โดยเทียบเคียงกบัเน้ือท่ีท่ีกสิกรได้

ท าในปีท่ีล่วงมาแลว้ 
(ค)  พืชผลท่ีเก็บไวส้ าหรับเล้ียงตวัและครอบครัวตามฐานานุรูปส าหรับปีหน่ึง 
(ง)  สตัว ์ และเคร่ืองมือประกอบอาชีพท่ีมีไวพ้อควรแก่การด าเนินอาชีพต่อไป41 
3.  วิธีการยดึทรัพยสิ์น 
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เมื่อไดด้  าเนินการสืบหาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาแลว้ ในหัวขอ้ท่ี 
3.1.3  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีสอบสวนทรัพยสิ์นเสร็จ  หากพบทรัพยสิ์นท่ีอาจท า
การยดึได ้ ใหเ้จา้พนกังานท ารายงานเสนอผูมี้อ  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เพ่ือสั่ง
ยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี42 

(1)  ใหส้ านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  แลว้แต่กรณี  
รายงานขออนุมติัยึดทรัพยสิ์นพร้อมทั้งส่งรายงานแสดงการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง   (แบบ ภ.ส.16)  
หลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการเร่งรัดภาษีอากรคา้ง  ค  าสัง่ยดึทรัพยสิ์น (แบบ ภ.ส.17)  และประกาศยึด
ทรัพยสิ์น (แบบ ภ.ส.18)  ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร43  ไปยงัผูมี้อ  านาจออกค าสั่งยึด
ทรัพยสิ์น  เม่ือไดล้งนามในค าสั่งยึดทรัพยสิ์นและประกาศยึดทรัพยสิ์นแลว้  ให้ส่งเร่ืองคืนให้แก่
หน่วยงานท่ีขออนุมติัยดึทรัพยสิ์นเพ่ือด าเนินการต่อไป  ทั้งน้ี  ผูมี้อ  านาจออกค าสั่งยึดทรัพยสิ์นจะ
เป็นผูก้  าหนดตวัเจา้พนกังานผูไ้ปยดึทรัพยสิ์น 

(2)  ก่อนออกไปท าการยึดทรัพยสิ์น  ให้เจา้พนักงานผูไ้ปท าการยึดตรวจสอบและท า
ความเขา้ใจใหแ้น่ชดัว่าจะตอ้งยดึทรัพยสิ์นอะไรบา้ง  ของใคร  และจ านวนราคาทรัพยสิ์น   ท่ีจะยึด
ไดต้ามกฎหมายมีประมาณเท่าใด  โดยใหไ้ปท าการยดึทรัพยสิ์นตามวนั - เวลาท่ีไดน้ดัหมาย  พร้อม
กบัใหน้ าค  าสัง่ยดึทรัพยสิ์นและเคร่ืองมือส าหรับการยดึทรัพยสิ์นติดตวัไปดว้ย  เช่น  คร่ัง  และตราตี
คร่ัง  เป็นตน้ 

(3)  ใหเ้จา้พนกังานกระท าการยึดทรัพยสิ์นในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตย์
ตกในวนัท าการปกติ  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ  านาจออกค าสั่งยึด
ทรัพยสิ์นก็ใหก้ระท าได ้ แต่ทั้งน้ีก่อนท่ีจะกระท าการยึดทรัพยสิ์น  ให้เจา้พนักงานแสดงค าสั่งยึด
ทรัพยสิ์นต่อผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสั่งยึดทรัพยสิ์นนั้น  ถา้ไม่ปรากฏตวับุคคล
ดงักล่าวใหแ้สดงต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้น  ถา้มีผูข้ดัขวาง  ใหเ้จา้พนกังานช้ีแจงว่ากล่าวแต่โดยดี
ก่อน  ถา้ผูน้ั้นยงัคงขดัขวางอยู่อีก  ให้เจา้พนักงานขอความช่วยเหลือจากเจา้พนักงานต ารวจเพ่ือ
ด าเนินการยดึทรัพยสิ์นจนได ้

(4)  ในการยึดทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากร  ให้แต่เพียงประมาณราคาท่ีควรจะขาย
ทอดตลาดได้พอช าระหน้ีตามค าสั่งยึดทรัพยสิ์น  พร้อมทั้งค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  

                                                

 42 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2545  ขอ้ 10 
 43 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2545  ขอ้ 6  ก  าหนดว่า  ค  าสั่งและประกาศยดึทรัพยสิ์นใหใ้ชต้ามแบบ ภ.ส.17  และ ภ.ส.18  ท่ีอธิบดีก  าหนด 
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ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่้ายในการยึดทรัพยสิ์นและขายทอดตลาดกบัเงินภาษีอากรคา้งเท่านั้น  แต่ถา้   
ผูค้า้งภาษีอากรมีทรัพยสิ์นซ่ึงมีราคามากกว่าจ  านวนเงินภาษีอากรคา้ง  และไมอ่าจแบ่งยดึ   โดยมิให้
ทรัพยสิ์นนั้นเส่ือมราคา  ทั้งทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีจะยึดให้พอคุม้จ  านวนภาษีอากรคา้งไม่ปรากฏดว้ยแลว้  
ใหย้ดึทรัพยสิ์นท่ีว่านั้นออกขายทอดตลาด 

ส าหรับการประมาณราคาทรัพยสิ์นท่ีจะท าการยดึใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
(ก)  ทรัพยสิ์นประเภทท่ีดิน   
- ราคาซ้ือขายกันในท้องตลาด  โดยค านึงถึงสภาพแห่งท่ีนั้นว่าเป็นท่ีอะไร  หรือมี

ประโยชน์รายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
- ราคาท่ีดินต าบลนั้น  หรือต าบลใกลเ้คียงซ่ึงเจา้พนกังานเคยขายทอดตลาดไปแลว้ 
- ราคาซ้ือขาย  หรือจ านอง  หรือขายฝากคร้ังสุดทา้ยของท่ีดินท่ียดึและท่ีดินขา้งเคียง 
- ราคาประเมินท่ีใชเ้ป็นทุนทรัพยใ์นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน 
(ข)  ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนนอกจากท่ีดิน 
- ราคาซ้ือขายในทอ้งตลาดตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพยสิ์น  
- กรณีทรัพยสิ์นท่ีมีการจ าน าหรือจ านอง  ให้ประมาณราคาตามราคาประเมินท่ีใชเ้ป็น

ทุนทรัพย ์ หรือราคาซ้ือขายในทอ้งตลาด  แลว้แต่กรณี  โดยใหห้มายเหตุไวด้ว้ยว่าจ  าน าหรือจ านอง
เม่ือใด  ตน้เงินเท่าใด  เพ่ือประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น 

นอกจากน้ี  เจา้พนักงานมีอ  านาจเท่าท่ีมีความจ าเป็นเพื่อท่ีจะคน้สถานท่ีใด ๆ อนัเป็น
ของผูค้า้งภาษีอากร  หรือท่ีผูค้า้งภาษีอากรไดค้รอบครองอยู่  เช่น  บา้นท่ีอยู่  คลงัสินคา้   โรงงาน  
และร้านคา้ขาย  อีกทั้งมีอ  านาจท่ีจะยดึและตรวจสมุดบญัชีหรือแผ่นกระดาษ  และกระท าการใด ๆ 
ตามสมควร  หรือเพื่อเปิดสถานท่ีหรือบา้นท่ีอยูห่รือโรงเรือนดงักล่าวแลว้  รวมทั้งตูนิ้รภยั  ตู ้ หรือ
ท่ีเก็บของอ่ืน ๆ แลว้รายงานใหผู้มี้อ  านาจออกค าสัง่ยดึทรัพยสิ์นทราบ 

(5)  เมื่อกระท าการยึดทรัพยสิ์นเสร็จแลว้  ให้เจา้พนักงานปิดประกาศยึดทรัพยสิ์นไว ้ 
ณ  สถานท่ียดึโดยเปิดเผย  และให้ท ารายงานและบญัชีทรัพยสิ์นท่ียึดเสนอผูมี้อ  านาจออกค าสั่งยึด
ทรัพยสิ์น  แต่ก่อนท าการยึดทรัพยสิ์นให้เจ้าพนักงานจะแจ้งการอายดัไปยงัพนักงานผูรั้บจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหง้ดการท านิติกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้นดว้ยก็ได ้

เจ้าพนักงานต้องแสดงให้เห็นประจกัษ์แจง้ตามวิธีการท่ีเห็นสมควรว่า ได้มีการยึด
ทรัพยสิ์นแลว้  และใหแ้จง้การยดึนั้นไปยงัเจา้พนกังานผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  หรือกรม
เจ้าท่า  หรือหัวหน้าเขต  หรือนายทะเบียนแห่งทรัพยสิ์น  เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนใหแ้จง้การยดึใหผู้ค้า้งภาษีอากรทราบ  หากทรัพยสิ์นท่ียึดมีบุคคลอ่ืนเป็นผูถื้อ
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กรรมสิทธ์ิร่วม  ใหแ้จง้การยดึใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมทราบดว้ย  แต่ถา้ไม่สามารถกระท าไดใ้ห้ปิดประกาศ
แจง้การยดึไว ้ ณ  สถานท่ีท่ียดึ  ท่ีว่าการอ  าเภอ  หรือส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือกรมสรรพากร  
และท่ีจ  าหน่ายทรัพยสิ์น  หรือประกาศแจง้การยดึทรัพยสิ์นทางหนงัสือพิมพร์ายวนัไม่น้อยกว่า  7  วนั  
แลว้แต่กรณี   

ในการยดึทรัพยสิ์นใหย้ดึเฉพาะส่วนของผูค้า้งภาษีอากรเท่านั้น  แต่ถา้ทรัพยสิ์นท่ีจะท า
การยดึมีบุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ย  และไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นของผูค้า้งภาษีอากรให้ยึด
ทรัพยสิ์นมาทั้งหมด  เพื่อขายทอดตลาดน าเงินมาช าระภาษีอากรคา้ง  แต่ไม่ตดัสิทธิบุคคลภายนอก
ท่ีจะร้องขอใหบ้งัคบัเหนือทรัพยสิ์นท่ีเจา้พนกังานไดย้ดึไว ้ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
แพ่ง  มาตรา 287  ทั้ งน้ีสิทธิของบุคคลภายนอกนั้นกฎหมายจะให้ความคุ้มครองเพียงใดก็ต้อง
แลว้แต่ลกัษณะของสิทธิของบุคคลนั้น ๆ ดว้ย44  กล่าวคือ  ในกรณีท่ียงัมิไดต้กลงแบ่งแยกการ
ครอบครองท่ีดินเป็นสัดส่วน  เจา้ของกรรมสิทธ์ิรวมอาจร้องขอกนัส่วนในเงินท่ีได้จากการขาย
ทอดตลาดท่ีดินท่ียดึไว ้ แต่ถา้ไดม้ีการตกลงแบ่งแยกการครอบครองท่ีดินเป็นสัดส่วนแลว้  เจา้ของ
กรรมสิทธ์ิรวมอาจร้องขอกนัส่วนท่ีดินในส่วนท่ีตนครอบครองก่อนขายทอดตลาดได้45 

การแบ่งแยกการครอบครองทรัพยสิ์นนั้น  หากเจา้ของกรรมสิทธ์ิรวม  ในทรัพยสิ์นเป็น
เพียงการตกลงภายในระหว่างกนัเองว่าให้มีการแบ่งสัดส่วนกนัอย่างไร  หาไดม้ีการแบ่งแยกการ
ครอบครองอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนแลว้  แมจ้ะมีบนัทึกขอ้ตกลงแบ่งสัดส่วนของเจา้ของรวมทุก
คนไวด้ว้ย  การกระท าดงักล่าวถือเป็นเพียงการไดม้าโดยนิติกรรมซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์ เมื่อมิไดท้  า
เป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ียอ่มไม่บริบูรณ์  และไม่อาจใชย้นับุคคลภายนอก
ท่ีมิไดเ้ป็นคู่สญัญาได ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1299  วรรคแรก  จึงตอ้งถือว่า
เจา้ของรวมแต่ละคนไดค้รอบครองทรัพยสิ์นนั้นทุกส่วนร่วมกนั  หาใช่เป็นกรณีท่ีมี การแบ่งแยก
การครอบครองอยา่งเป็นสดัส่วนไม่  เจา้ของกรรมสิทธ์ิรวมจึงไม่อาจร้องขอกนัส่วนท่ีดินในส่วนท่ี
ตนครอบครองก่อนขายทอดตลาดได ้ คงมีสิทธิเพียงขอกนัส่วนในเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาด
ท่ีดินท่ียดึไวเ้ท่านั้น46 

(6)  เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดย้ดึทรัพยสิ์นอยา่งใดของผูค้า้งภาษีอากรไวแ้ทนเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษาแลว้  หา้มไม่ใหเ้จา้พนกังานยดึทรัพยสิ์นนั้นซ ้าอีก  แต่ใหย้ืน่ค  าขอโดยท าเป็นค าร้อง
ต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีใหย้ดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นตามแบบท่ีศาลก าหนด   เพื่อขอเขา้เฉล่ีย

                                                

 44 วิเชียร  ดิเรกอุดมศกัดิ์ , กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร  เล่ม 3, (Jurisprudence  Group), น.251. 
 45 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2883/2528, ค  าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3139/2537, ค  าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2451/2548  และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2437/2538 
 46 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 675/2546  และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3832/2530  
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ในทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีขายหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น  ก่อนส้ินระยะเวลาสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีมีการขาย
ทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้น  หรือนบัแต่วนัยดึ  แลว้แต่กรณี47  

การท่ีเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรได้ยึดไวก่้อนตามมาตรา 12 แห่งประมวล
รัษฎากร  มิใช่เป็นการยึดของเจา้หน้ีตามค าพิพากษา  และไม่ท าให้ทรัพยท่ี์ยึดกลายเป็นทรัพยสิ์น
ของแผ่นดิน  กรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ี์ยึดยงัเป็นของผูค้ ้างภาษีอากรต่อไปจนกว่าจะได้มีการขาย
ทอดตลาด  จึงไม่ห้ามเจ้าพนักงานบังคับคดีท่ีจะท าการยึดทรัพยสิ์นนั้นซ ้ าอีก  ทั้ งน้ีเพราะตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 290  ท่ีก  าหนดหา้มมิใหย้ดึซ ้านั้นจะตอ้งเป็นการยึดทรัพย์
ซ ้ ากนัในระหว่างเจา้หน้ีตามค าพิพากษาด้วยกนัในทรัพยร์ายเดียวกนัของลูกหน้ีตามค าพิพากษา  
ส่วนบทบญัญติัตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เป็นแต่เพียงใหอ้  านาจพิเศษแก่อธิบดีกรมสรรพากร
ท่ีจะสัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพ่ือขายทอดตลาดได ้ โดยไม่ตอ้งฟ้องศาลเท่านั้น48 

4.  วิธีการส่งค าสัง่ยดึทรัพยแ์ละประกาศยดึทรัพยสิ์น   
การส่งค าสั่งและประกาศยึดทรัพยสิ์น  ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วย  การยึด

ทรัพยสิ์นตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดวิธีการส่งไวอ้นัมี
ลกัษณะคลา้ยกบัการส่งหมายเรียก  หนงัสือแจง้ใหเ้สียภาษีอากร  หรือหนงัสืออ่ืนใด  ตามนยัมาตรา 
8  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยใหเ้จา้พนกังานปฏิบติัดงัต่อไปน้ี    

(1)  ใหส่้ง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือส านกัท าการงานของผูค้า้งภาษีอากรหรือผูรั้บ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กในวนัท าการปกติ   

การส่งค าสั่งยึดทรัพยห์รือประกาศยึดทรัพยสิ์นท่ีอ่ืน  นอกจากสถานท่ีดงักล่าว  ให้
ใชไ้ดต่้อเมื่อ  

(ก)  ผูค้า้งภาษีอากรหรือผูรั้บยอมรับค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์น นั้นไว ้ หรือ   
(ข)  การส่งค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์นไดก้ระท าในส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือ

ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  หรือส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  แลว้แต่กรณี 
(2)  ถา้ไม่พบผูค้ ้างภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสั่งหรือประกาศยึดทรัพย ์ณ 

ภูมิล  าเนา  หรือส านกัท าการงานของบุคคลนั้น ๆ  ใหส่้งแก่บุคคลใด ๆ ท่ีมีอายเุกินยีสิ่บปี ซ่ึงอยู่หรือ
ท างานในบา้นเรือน  หรือส านกัท าการงานท่ีปรากฏว่าเป็นของผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไว้
ในค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์น  ในเม่ือบุคคลนั้นเต็มใจรับไวแ้ทน 

(3)  ถา้ผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสัง่หรือประกาศยึดทรัพยสิ์นปฏิเสธไม่
ยอมรับไว ้ โดยปราศจากเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมาย  ให้เจา้พนักงานผูส่้งค  าสั่งหรือประกาศยึด
                                                

 47 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 290 
 48 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1094/2510 
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ทรัพยสิ์นขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีอ  านาจ  หรือเจา้พนักงานต ารวจไปดว้ยเพื่อเป็น
พยาน  ถา้ผูน้ั้นยงัปฏิเสธไม่ยอมรับก็ให้วางค าสั่งหรือประกาศยึดทรัพยสิ์นไว ้ณ ท่ีนั้น ต่อหน้า
เจา้หนา้ท่ีดงักล่าว 

(4)  ในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจออกค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์นสัง่ใหส่้งโดยวิธีใด ๆ แลว้ก็
ให้ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น  เช่น  ให้จัดการส่งถึงผูค้า้งภาษีอากรหรือบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าสั่งหรือ
ประกาศยดึทรัพยสิ์นโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือโดยวิธีปิด  ณ  ภูมิล  าเนาหรือส านัก
ท าการงานท่ีระบุไวใ้นค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์นนั้นในท่ีเปิดเผยให้เห็นไดโ้ดยง่าย  หรือโดย
วิธีอ่ืนใด  แลว้แต่กรณี49 

5.  การคดัคา้นการยดึทรัพยสิ์น  
เมื่อกรมสรรพากรไดท้ าการยึดทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  

และก่อนท่ีไดเ้อาทรัพยสิ์นท่ียดึออกขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน ๆ  หากมีบุคคลใดกล่าวอา้ง
ว่าผูค้า้งภาษีอากรไม่ใช่เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเจา้พนักงานไดท้ าการยึดไว ้ บุคคลนั้นอาจยื่น ค าร้อง
คดัคา้นการยึดทรัพยสิ์นต่อผูมี้อ  านาจออกค าสั่งหรือประกาศยึดทรัพยสิ์นเพ่ือขอให้มีค  าสั่งปล่อย
ทรัพยสิ์นท่ียดึนั้น  เม่ือเจา้พนกังานไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวก็ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นไวใ้นระหว่างรอค าวินิจฉยัช้ีขาดต่อไป50  เวน้แต่ 

(1)  หากมีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงว่าค  าร้องนั้นไม่มีมลู  และเป็นค าร้องท่ียืน่เขา้มา
เพ่ือประวิงใหช้กัชา้  ผูมี้อ  านาจออกค าสัง่หรือประกาศยดึทรัพยสิ์นมีอ  านาจสั่งให้ผูร้้องวางเงินตาม
จ านวนเงินท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก  าหนด  เพื่อเ ป็นประกันความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจได้รับ  
เน่ืองจากสาเหตุท่ีเน่ินชา้ในการขายทอดตลาดอนัเกิดแต่การยื่นค าร้องขอนั้น  ถา้ผูร้้องไม่ปฏิบติัตาม
ค าสัง่เช่นว่านั้น  ใหย้กค าร้องนั้นเสีย  และมีค าสัง่ใหเ้จา้พนกังานด าเนินการต่อไป       

(2)  ถา้ทรัพยสิ์นท่ีพิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละมีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงว่า
ค  าร้องขอนั้นไม่มีเหตุอนัควรฟัง  หรือเป็นสังหาริมทรัพยท่ี์เก็บไวน้านไม่ได ้ ผูมี้อ  านาจออกค าสั่ง
หรือประกาศยึดทรัพยสิ์นมีอ  านาจสั่งให้เจา้พนักงานงานขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ียึดนั้นโดยไม่
ชกัชา้51 

                                                

 49 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร    
พ.ศ. 2545  ขอ้ 11 
 50 การคัดคา้นการยึดทรัพย์สินมีลกัษณะเช่นเดียวกับการร้องขัดทรัพย์  ตามประมวลกฎหมาย        
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 288 
 51 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร    
พ.ศ. 2545  ขอ้ 12 
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6.  การถอนการยดึทรัพยสิ์น  
เมื่อกรมสรรพากรไดท้ าการยดึทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไวแ้ลว้ตามมาตรา 12  แห่ง

ประมวลรัษฎากร  หากปรากฏขอ้เท็จจริงหรือมีเหตุอนัสมควรให้เจา้พนักงานท ารายงานเสนอผูม้ี
อ  านาจออกค าสัง่และประกาศยดึทรัพยสิ์น  เพ่ือสัง่ถอนการยึดทรัพยสิ์นโดยออกประกาศถอนการ
ยดึทรัพยสิ์นตามแบบ ภ.ส.21  ท่ีอธิบดีก  าหนด  กล่าวคือ  

(1)  ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรคา้งไดรั้บช าระเสร็จส้ินแลว้ 
(2)  ในกรณีท่ีไดว้างเงินประกนัต่อผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งหรือประกาศยึดทรัพยสิ์น หรือ

ต่อเจ้าพนักงานผูท้  าการยึดทรัพย์สิน  เป็นจ านวนพอช าระหน้ีภาษีอากรค้างนั้ น พร้อมทั้ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพยสิ์น  หรือได้หาประกนัมาให้จนเป็นท่ีพอใจส าหรับ
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ   

(3)  เมื่อไดม้ีค  าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือ  ค าพิพากษา
ของศาลถึงท่ีสุดว่า  ผูค้า้งภาษีอากรไม่ตอ้งรับผิดช าระหน้ีภาษีอากรคา้งตามจ านวนท่ี  ถูกประเมิน
หรือสัง่ใหช้  าระ  เวน้แต่ค  าวินิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลนั้นไดล้ดหน้ีภาษีอากรคา้ง
เพียงบางส่วน  ให้เจา้พนักงานด าเนินการยึดทรัพยสิ์นต่อไปจนกว่าจะรวบรวมทรัพยสิ์นและขาย
ทอดตลาดได้เงินพอท่ีจะช าระหน้ีภาษีอากรค้าง  ตลอดจนค่าภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย  ตามประมวล
รัษฎากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าใชจ่้ายในการยดึทรัพยสิ์น52 

3.1.5.3  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  คือ  การน าเอาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรออกขายโดยวิธี

ใหสู้ร้าคากนัโดยเปิดเผย  
ส าหรับวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคส่ี  

ก  าหนดใหป้ฏิบติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  เช่นเดียวกบัการบงัคบัคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสัง่  ดงันั้น  เพ่ือให้การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรท่ีไดย้ึด
หรืออายดัไว ้ เป็นไปดว้ยความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกนั  กรมสรรพากร
จึงไดก้  าหนดระเบียบปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูมี้อ  านาจสัง่ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ส าหรับผูมี้อ  านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามมาตรา 12  แห่ง

ประมวลรัษฎากร  ไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

                                                

 52 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร   
พ.ศ. 2545  ขอ้ 17 

DPU



114 

(1)  อธิบดีกรมสรรพากร  มีอ  านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์นส าหรับท้องท่ีทั่ว
ราชอาณาจกัร 

(2)  รองอธิบดีกรมสรรพากร  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจสัง่ขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นส าหรับทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 

(3)  สรรพากรภาค  ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายและมีอ  านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ส าหรับในเขตทอ้งท่ีของส านกังานสรรพากรภาคนั้น53 

2.  การขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ภายหลงัจากท่ีไดท้ าการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไวต้ามท่ีกล่าวมาแลว้

ในหวัขอ้ท่ี 3.1.4.1  และ 3.1.4.2  ใหห้น่วยเร่งรัดด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ภายใน  45  วนั  นับแต่วนัท่ีได้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นเสร็จส้ิน  หรือไดรั้บค า

วินิจฉยัอุทธรณ์  และหรือค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดใหผู้ค้า้งภาษีอากรช าระภาษีอากร  ใหจ้ดัท ารายงาน
เพื่อขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีไดท้ าการยึดหรืออายดัไวต่้อผูมี้อ  านาจสั่งขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น  โดยใหจ้ดัท าประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามแบบ ภ.ส.19 ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ค  าสั่งแต่งตั้งเจา้พนักงานให้ยึดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามแบบ 
ภ.ส.17  และประกาศเร่ืองให้ยึดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามแบบ ภ.ส.18 หลกัฐานการส่ง
ประกาศเร่ืองยดึทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูค้า้งภาษีอากรและผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ส าเนาค าวินิจฉัยอุทธรณ์  และ
หรือค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดของศาล (ถา้มี)  และเอกสารอ่ืนใดอันเก่ียวกับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น  พร้อมกบัแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะขาย  แผนท่ีโดยสงัเขป  ราคากลางหรือ
ราคาประเมิน  ตลอดจนภาระติดพนัต่าง ๆ   รวมทั้งเสนอความเห็นว่าควรขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไว้
ในรายงานแสดงการเร่งรัดภาษีอากรคา้งตามแบบ ภ.ส.1654 

(2)  เม่ือผูมี้อ  านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์นได้รับรายงานการขออนุญาตขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นแลว้  ใหพ้ิจารณาสัง่การว่าอนุญาตใหข้ายทอดตลาดทรัพยสิ์นหรือไม่ 

(ก)  กรณีอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ให้ผูม้ีอ  านาจลงนามในประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจากขา้ราชการ
ประเภทวิชาการไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญการท่ีสงักดัส านกังานสรรพากรภาค  หรือส านกับริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่  หรือส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  หรือส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา  ซ่ึงท าการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น  หรือทอ้งท่ีซ่ึงมีภาษีอากรคา้งตั้งอยูใ่นบญัชีลกูหน้ีค่าภาษีอากร  หรือทอ้งท่ีท่ี
ไดรั้บการร้องขอจากหน่วยเร่งรัดตน้ทางใหช่้วยท าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  แลว้แต่กรณี 
                                                

 53 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 5 
 54 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 6 
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ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการขายทอดตลาดนั้น  ตอ้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าสามคน  
โดยก าหนดใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  หากไดแ้ต่งตั้งกรรมการมากกว่าสาม
คน  และกรรมการคนใดไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้กรรมการท่ีเหลือมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่า
สามคน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ  แต่กรรมการท่ีเหลืออยูต่อ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน55 

(ข)  กรณีไม่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ผูม้ีอ  านาจสั่งขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นสัง่การตามท่ีเห็นสมควร56 

(3)  การก าหนดวนัขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังแรก  ใหก้  าหนดวนัขายไม่น้อยกว่า  45  
วนั  นบัแต่วนัท่ีผูม้ีอ  านาจลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  
คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพยสิ์นได ้ เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย   5  วนั  นับแต่วนัยึด
ทรัพยสิ์นเสร็จส้ินก็ได ้ ดงัน้ี 

(ก)  กรณีท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  ใหก้  าหนดวนัขายไม่นอ้ยกว่า 45 วนั แต่ไม่
เกิน  120  วนั 

(ข)  กรณีโรงเรือนส่ิงปลกูสร้างต่าง ๆ  และทรัพยสิ์นอ่ืน  ใหก้  าหนดวนัขายไม่น้อยกว่า  
45  วนั  แต่ไม่เกิน  60  วนั 

ส าหรับการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อ ๆ  ไป ใหก้  าหนดวนัขายแต่ละคร้ังห่างกนัไม่
เกิน  25  วนั  และเมื่อประกาศขายทอดตลาดไปแลว้  หากมีเหตุอนัสมควรผูม้ีอ  านาจอาจก าหนดวนั
ขายทอดตลาดใหม่ได ้ หรือหากคณะกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งเล่ือนการขายทอดตลาด
ออกไป  ก็ใหเ้ล่ือนออกไปได ้ แลว้แต่กรณี57 

3.  วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ส าหรับวิธีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีอากรคา้งให้ปฏิบัติ

ดงัน้ี58 
(1)  ก่อนเร่ิมต้นขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ให้คณะกรรมการหรือผูท้อดตลาดอ่าน

ประกาศเร่ืองขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามแบบ ภ.ส.19  ณ  ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น
ตั้งอยู่  หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีผูมี้อ  านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์นก าหนดโดยเปิดเผย  แต่หาก

                                                

 55 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 8 
 56 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 7 
 57 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 10 
 58 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 14 
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คณะกรรมการเห็นว่าทรัพยสิ์นท่ีท าการขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมาก  และมีผูสู้้ราคาโดยไม่สุจริต  
หรือไม่สามารถจะช าระราคาได ้ ใหจ้ดัใหม้ีการวางหลกัประกนัท่ีเช่ือถือไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(2)  การขายทอดตลาดยอ่มบริบูรณ์  เมื่อผูท้อดตลาดแสดงความตกลงดว้ยการเคาะไม ้ 
หรือดว้ยกิริยาอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  ถา้ยงัมิไดแ้สดงความตก
ลงในการขายทอดตลาดแลว้  ผูสู้้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ได ้ และให้ผูท้อดตลาดตั้งตน้ร้อง
ขานราคาใหม่ 

ทั้งน้ี  ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือผูท้อดตลาดเขา้สู้ราคาโดยตนเอง  หรือจะใชใ้ห้ผู ้
หน่ึงผูใ้ดเขา้สูร้าคาในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีตนเป็นผูจ้ดัการขายไม่ไดเ้ช่นกนั 

(3)  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีติดจ านอง  ใหม้ีหนงัสือแจง้ให้ผูรั้บจ านองภายใน  
10  วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บแบบ ภ.ส.19 ท่ีผูมี้อ  านาจสั่งขายทอดตลาดลงนามแลว้ เพื่อทราบถึงวนั  
เวลา  และสถานท่ีท่ีจะท าการขายทอดตลาด  พร้อมทั้งให้สอบถามผูรั้บจ านองเก่ียวกบัรายละเอียด
ของภาระจ านอง  ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าจะให้ขายโดยติดจ านองหรือปลอดจ านอง  ถา้
ผูรั้บจ านองไม่แจ้งให้ทราบภายใน  15  วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแลว้  ให้ขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นโดยติดจ านอง 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยติดจ านอง  ใหป้ระกาศแสดงรายช่ือ  ผูรั้บจ านองพร้อม
ทั้งตน้เงินและดอกเบ้ียท่ียงัคา้งช าระจนถึงวนัขาย  และในประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นให้มี
ขอ้ความว่า  “ผูใ้ดซ้ือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งรับภาระจ านองติดไปดว้ย”  โดยชดัเจน 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยปลอดจ านอง  ใหก้  าหนดราคาขาย โดยพิจารณาถึงตน้
เงินและดอกเบ้ียจ  านองท่ียงัคา้งช าระแก่ผูรั้บจ านองจนถึงวนัขาย  พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย
ในการยึดและขายทอดตลาด  และเงินภาษีอากรค้าง  แต่ถา้คาดหมายว่า เงินท่ีได้จากการขาย
ทอดตลาดนั้นไม่อาจปลดเปล้ืองหน้ีภาษีอากรคา้งได ้ หรือเจา้หน้ีผูรั้บจ านองจะไดรั้บเงินจากการ
ขายทอดตลาดไปทั้งหมด  ใหร้ายงานผูมี้อ  านาจเพ่ือพิจารณาชะลอการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นไว้
ก่อน59 

(4)  ให้คณะกรรมการและผูท้อดตลาดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกับการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นไวทุ้กคร้ัง  โดยใหมี้ขอ้ความอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  จ  านวนบุคคลซ่ึงมาฟังการขายและเขา้สูร้าคา 
(ข)  ในการสูร้าคาทรัพยสิ์นชนิดใด  มีผูใ้ห้ราคาสูงสุดเท่าใดและราคาล าดบัรองลงมา

อีกสองราคา (ถา้มี) 
(ค)  คณะกรรมการไดข้ายใหห้รือไม่  เพราะเหตุใด 

                                                

 59 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 15 
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(ง)  คณะกรรมการและผูท้อดตลาดตอ้งลงนาม  วนั  เดือน  ปีไวด้ว้ย60 
(5)  เม่ือตกลงราคาขายกนัแลว้  ผูซ้ื้อตอ้งช าระเงินทนัทีหรือวางเงินมดัจ าไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25  ของราคาทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ  ถา้เงินภาษีอากรคา้งรวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยึด
และขายทอดตลาดมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 25  ของราคาทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ  ให้วางเงินมดัจ าเท่ากบั
จ  านวนเงินภาษีอากรคา้งรวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยึดและขายทอดตลาดนั้น แต่ถา้
ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือมีราคาสูง  คณะกรรมการอาจก าหนดให้วางเงินมดัจ าน้อยกว่าร้อยละ 25  ของราคา
ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือก็ได ้  

ในการวางเงินมดัจ าให้ท าสัญญาขายทอดตลาด (แบบ ภ.ส.22)  และช าระเงินส่วนท่ี
เหลือ  ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัซ้ือทรัพยสิ์นนั้น  หากพน้ก าหนดแลว้ใหริ้บเงินมดัจ านั้น  เวน้แต่มี
เหตุอนัจ  าเป็นไม่สามารถใชเ้งินท่ีคา้งช าระใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ให้ขออนุญาตผู ้
มีอ  านาจสัง่ขายทอดตลาดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร61 

ในกรณีผูซ้ื้อไม่ช าระเงินหรือไม่วางเงินมดัจ า  หรือวางเงินมดัจ าแต่ไม่ช าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามสญัญาขายทอดตลาด  หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการน า
ทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดอีก  ไดเ้งินเท่าใด  เม่ือหกัค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่้ายในการยึดและขาย
ทอดตลาดแลว้  เหลือเงินสุทธิเท่าใด  ถา้ยงัไม่คุ ้มราคาและค่าขายทอดตลาดคร้ังก่อน ให้จัดการ
เรียกร้องใหผู้ซ้ื้อเดิมนั้นช าระเงินส่วนท่ียงัขาดอยู่62  ทั้งน้ี  เงินมดัจ าท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้ ้างภาษีอากร  ย่อมน าไปช าระ
ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่้ายในการยดึและขายทอดตลาด  ตลอดจนเงินภาษีอากรคา้งได้63  หากหกัเงินมดั
จ าแลว้คุ้มจ  านวน  ให้เสนอผูมี้อ  านาจเพ่ือสั่งคืนทรัพยสิ์นท่ีน าออกขายทอดตลาดให้แก่เจ้าของ
ทรัพยสิ์นต่อไป  แต่หากไม่คุม้จ  านวนให้น าทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ถา้มีเงินเหลือให้
คืนแก่เจา้ของทรัพยสิ์น 

(6)  การช าระราคาทรัพยสิ์นท่ีขายทอดตลาดนั้น  ใหช้  าระเป็นเงินสด  หรือเช็คธนาคาร
แห่งประเทศไทย  หรือเช็คท่ีมีธนาคารค ้ าประกนั  หรือเช็คท่ีมีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  แลว้แต่กรณี64  
และใหค้ณะกรรมการน าส่งเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ณ  ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

                                                

 60 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 17 
 61 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (1) 
 62 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (2) 
 63 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (7) 
 64 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (3) 
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สาขาซ่ึงมีภาษีอากรคา้งตั้งอยู่ในบัญชีลูกหน้ีค่าภาษีอากร  หรือส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  หรือส านกับริหารการคลงัและรายได้65 

หากผูซ้ื้อทรัพยสิ์นไดจ้ากการขายทอดตลาดเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิรวม  หรือเป็นผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย  หรือเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นนั้น  บุคคลดงักล่าวจะขอหักส่วนไดข้องตนออกจาก
ราคาซ้ือทรัพยสิ์นก็ได้66 

4.  การคดัคา้นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
หากคณะกรรมการได้ด  าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยมิได้ส่งประกาศขาย

ทอดตลาดใหผู้ค้า้งภาษีอากรหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ  บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องต่อผูมี้อ  านาจสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นก่อนท่ีการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งไดเ้สร็จส้ินลง  แต่ตอ้ง  ไม่ชา้กว่า  15  
วนั  นับแต่วนัท่ีทราบขอ้ความหรือพฤติการณ์อนัเป็นมูลแห่งขอ้อา้งนั้น  แต่ทั้งน้ีผูย้ื่นค  าร้องตอ้ง
มิไดด้  าเนินการอนัใดข้ึนใหม่  หรือตอ้งมิไดใ้หส้ตัยาบนัแก่การกระท านั้น  เพ่ือใหผู้มี้อ  านาจพิจารณา
ค าร้องและมีค าวินิจฉยัช้ีขาด  และให้คณะกรรมการชะลอการขายทอดตลาดไวก่้อนจนกว่าจะไดรั้บ  
ค  าวินิจฉยัช้ีขาด 

อยา่งไรก็ดี  ก่อนท่ีผูท้อดตลาดจะเคาะไมข้ายให้แก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดท่ีคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นราคาท่ีสมควรขายได ้ ผูค้า้งภาษีอากรหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นอาจคดัคา้นว่าราคา
ดงักล่าวมีจ  านวนต ่าเกินสมควร  และให้คณะกรรมการเล่ือนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นไปก่อน  
เพ่ือใหผู้ค้า้งภาษีอากรหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีคดัคา้นหรือไม่  หาผู ้
ซ้ือท่ีจะเสนอซ้ือในราคาท่ีตอ้งการมาเสนอซ้ือในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป  โดยให้ผู ้
เสนอราคาสูงสุดตอ้งผกูพนักบัการเสนอราคาดงักล่าวเป็นระยะเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีเสนอราคา
นั้น   

ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป  หากมีผูเ้สนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่สูงกว่า
จ  านวนท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดไดเ้สนอไวใ้นการขายทอดตลาดคร้ังก่อน  หรือไม่มีผูใ้ดเสนอราคาเลย  
ใหผู้ท้อดตลาดเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดคร้ังก่อนเป็นผูป้ระมูลซ้ือ
ได ้ แต่หากมีผูเ้สนอราคาสูงสุดในจ านวนสูงกว่าจ  านวนท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดไดเ้สนอไว้ในการขาย
ทอดตลาดคร้ังก่อน  ใหผู้ท้อดตลาดเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
นั้น67 
 

                                                

 65 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (5) 
 66 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 20 (4) 
 67 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  พ.ศ. 2553  ขอ้ 18 
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       3.1.6  อายคุวามและระยะเวลาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่  หน้ีภาษีอากรยอ่มเกิดข้ึนทนัทีเม่ือผูเ้สียภาษีมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  

การนบัอายคุวามในการติดตามทวงถามหน้ีภาษีอากรคา้ง  จึงตอ้งเร่ิมนบัตั้งแต่ขณะท่ีกรมสรรพากร
ในฐานะเจา้หน้ีภาษีอากรอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเพ่ือหน้ีค่าภาษีอากรได ้ ส าหรับกระบวนการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งตอ้งพิจารณาแยกออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ในส่วนของการติดตามทวงหน้ีดว้ย
วิธีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง  ซ่ึงต้องกระท าภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด  และในส่วนของการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  
ซ่ึงต้องกระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  แต่เน่ืองจากประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติ
เก่ียวกบัเร่ืองอายุความและระยะเวลาไวโ้ดยเฉพาะ  จึงตอ้งน าบทบญัญติัตามหลกักฎหมายทัว่ไป  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

3.1.6.1  อายคุวามการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 193/31  ก  าหนดว่า  “สิทธิเรียกร้องของรัฐท่ี

จะเรียกเอาค่าภาษีอากรใหม้ีก  าหนดอายคุวามสิบปี  ส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐท่ีจะเรียกหน้ีอย่างอ่ืน
ใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัในลกัษณะน้ี” 

จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า  กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีของรัฐจะใชสิ้ทธิ
เรียกร้องเพ่ือเรียกเอาหน้ีภาษีอากรจากผูค้า้งภาษีอากรไดน้ั้น  ตอ้งด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร
คา้งใหเ้สร็จส้ินไปภายในก าหนดอายคุวาม  10  ปี  โดยใหเ้ร่ิมนบัแต่ขณะท่ีอาจบงัคบัสิทธิเรียกร้อง
ไดเ้ป็นตน้ไป  ดงัต่อไปน้ี68   

(1)  กรณีหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีเกิดจากการประเมินตนเองของผูเ้สียภาษี  การนบัอายคุวาม
ในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ยท่ีผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีตอ้งยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีตามกฎหมาย  และไดมี้การตั้งหน้ีภาษีอากรคา้งในบญัชีลูกหน้ีค่าภาษี
อากร 

การท่ีเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรโดยการยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง
ของผูเ้สียภาษี  และมีการตั้งหน้ีภาษีอากรตามใบแจง้การคา้งช าระภาษีอากร (แบบ บ.ช.35  หรือแบบ 
บ.ช.อ.35)  ถือว่าเป็นกรณีท่ีลกูหน้ีรับสภาพหน้ีเป็นหนังสือต่อกรมสรรพากร  ท าให้อายุความสะดุด
หยดุลงตามมาตรา 193/14 (1)  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เป็นผลให้อธิบดีมีอ  านาจสั่ง

                                                

 68 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 193/12 
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ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได ้ โดย
มิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่  ตามมาตรา 12  วรรคสอง  แห่งประมวลรัษฎากร69 

(2)  กรณีหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีเกิดจากการประเมินโดยเจา้พนักงานประเมินการนับอายุ
ความในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เม่ือเจา้พนกังานประเมินไดแ้จง้การประเมิน
ภาษีอากรไปยงัผูถ้กูประเมินโดยชอบดว้ยกฎหมาย   

การท่ีเจา้พนกังานประเมินท าการประเมินภาษีและแจง้การประเมินให้ผูเ้สียภาษีอากร
ทราบ  ถือว่าเจา้พนกังานประเมินไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเอาแก่ผูเ้สียภาษีอากรแลว้  นบัว่ามีผลเป็นอย่าง
เดียวกบัการฟ้องคดี  ท าใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลงตามมาตรา 193/14 (5) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ เป็นผลใหอ้ธิบดีมีอ  านาจสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิด
เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได ้ โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  ตามมาตรา 12  
วรรคสอง  แห่งประมวลรัษฎากร70  ไม่อาจน าระยะเวลานบัแต่วนัท่ีผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีมิไดป้ฏิบติัให้
ถกูตอ้งตามกฎหมายนั้นมานบัเขา้ในอายคุวามได ้ และให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เมื่อผูเ้สียภาษี
ไดรั้บทราบการประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้71  

นอกจากน้ี  การใชสิ้ทธิเรียกร้องกบัผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทหรือผูค้รอบครองทรัพย์
มรดก  กรณีผูค้า้งภาษีอากรถึงแก่ความตายก่อนท่ีช าระภาษีอากรค้าง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ มาตรา 1754  ก  าหนดว่าสิทธิเรียกร้องของเจา้หน้ีอนัมีต่อเจา้มรดกมีอายคุวามเพียง 1 ปี นบัแต่
เม่ือเจา้หน้ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก  ดงันั้น  กรมสรรพากร ในฐานะเจา้หน้ีภาษี
อากรจึงตอ้งรีบด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งเป็นกรณีพิเศษ  และตอ้งฟ้องคดีภายใน  1  ปี  
นบัแต่ไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก  แต่หา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเมื่อพน้ก าหนด  10  
นบัแต่เมื่อเจา้มรดกตาย 

3.1.6.2  ระยะเวลาการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง 
ประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคส่ี  ก  าหนดวิธีการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์น  ใหป้ฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  หรือให้
ปฏิบติัตามระเบียบท่ีอธิบดีก  าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี  แลว้แต่กรณี  แต่มิไดก้  าหนดระยะเวลาใน
การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไวเ้ป็นการเฉพาะจึงตอ้งกระท า
ภายในเวลา  10  ปี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมเช่นเดียวกนั 

                                                

 69 หนังสือ  ที่  กค  0732/ว.761  ลงวนัที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2549  เร่ือง  แนวทางปฏิบติัในการ
บงัคบัช าระหน้ีตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร 
 70 เพ่ิงอ้าง. 
 71 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 193/15   
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 271  บญัญติัว่า  “ถา้คู่ความหรือบุคคล
ซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี (ลกูหน้ีตามค าพิพากษา)  มิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทั้งหมด
หรือบางส่วน  คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะ (เจา้หน้ีตามค าพิพากษา) ชอบท่ีจะร้องขอใหบ้งัคบั
คดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นไดภ้ายในสิบปีนบัแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสัง่โดยอาศยัและตาม
ค าบงัคบัท่ีออกตามค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้น” 

จะเห็นไดว้่า  การยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเป็นเพียง
ขั้นตอนในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งอนัมีผลเช่นเดียวกบัการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาเท่านั้น  
มิใช่การกระท าอ่ืนใดอนัมีผลเป็นอยา่งเดียวกบัการฟ้องคดี  จึงไม่ท าใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลง  และ
ตอ้งน าก  าหนดเวลาบังคับคดี  10  ปี  นับแต่วนัมีค  าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุด  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 271  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  แต่ก  าหนดเวลาดงักล่าวเป็น
เพียงระยะเวลาในการบงัคบัช าระหน้ี  มิใช่อายุความแห่งสิทธิเรียกร้องอนัจะอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
บทบญัญัติว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กรณีจึงไม่อาจน าบทบญัญัติ
เก่ียวกบัอายคุวามสะดุดหยดุลงมาใชบ้งัคบัได้72 

อยา่งไรก็ตาม  แมก้ฎหมายจะก าหนดใหต้อ้งมีการร้องขอใหบ้งัคบัคดีภายใน  10  ปี  แต่
มิไดบ้ญัญติัว่าตอ้งมีการบงัคบัคดีให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลาดงักล่าวแต่อย่างใด  ดงันั้น  หาก
กรมสรรพากรไดท้ าการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไวแ้ลว้ภายใน  10  
ปี  ก็ยงัคงมีสิทธิด าเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จส้ิน  แมจ้ะพน้ก าหนดเวลา  10  ปีแลว้ก็ตาม 
       3.1.7  การส้ินสุดของกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 

เม่ือกรมสรรพากรได้รับช าระหน้ีภาษีอากรค้างพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากรจนครบถว้นแลว้  กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งย่อมส้ินสุดลง  แต่ในบางกรณี
แมจ้ะยงัมิไดรั้บช าระหน้ีภาษีอากรคา้งจนครบถว้น  หากไดด้  าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
จนถึงท่ีสุดแลว้  กระบวนการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรคา้งก็อาจส้ินสุดลงไดด้้วยการจ าหน่ายหน้ี     
อีกกรณีหน่ึง  และเพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกบัการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรในความรับผิดชอบของ
กรมสรรพากรเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกนั  กระทรวงการคลงัจึงก  าหนด
ระเบียบเพื่อใหเ้จา้พนกังานปฏิบติัตามไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  เหตุผลในการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร 
หน้ีภาษีอากรท่ีจะขออนุญาตจ าหน่ายออกจากบญัชีลกูหน้ีค่าภาษีอากรได ้ ตอ้งเป็นหน้ี

ภาษีอากรท่ีเจา้พนกังานไดท้ าการเร่งรัดถึงท่ีสุดแลว้และไม่อาจเรียกเก็บได ้ ดงัน้ี 
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(1)  ลกูหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นหรือรายไดใ้ด ๆ ท่ีจะยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดได ้ หรือ
มีแต่ไม่สามารถขายทอดตลาดไดเ้น่ืองจากทรัพยสิ์นนั้นติดภาระผกูพนั  และมีเหตุผลขอ้เท็จจริงเช่ือ
ไดว้่าลกูหน้ีไม่มีโอกาสประกอบอาชีพหารายไดเ้พ่ือช าระหน้ีภาษีอากรไดใ้นเวลาอนัสมควร 

(2)  ลูกหน้ีได้ถึงแก่กรรม  หรือเป็นผูส้าบสูญ  หรืออพยพไม่ทราบท่ีอยู่  และไม่มี
ทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีจะยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดได ้

(3)  ลูกหน้ีเป็นคนต่างด้าวซ่ึงเดินทางไปต่างประเทศไม่กลบัเข้ามาอีก และไม่มี
ทรัพยสิ์นใด ๆ อยูใ่นประเทศไทยท่ีจะยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดได ้

(4)  ลกูหน้ีมีผูค้  ้าประกนัหน้ีภาษีอากรไม่สามารถช าระหน้ีได ้ และเจา้พนักงานไดท้ า
การเร่งรัดหน้ีภาษีอากรจากผูค้  ้าประกนัถึงท่ีสุดแลว้  ไม่อาจเรียกเก็บภาษีอากรจากผูค้  ้าประกนันั้นได ้

(5)  ลกูหน้ีถกูฟ้องคดีให้ลม้ละลาย  โดยกรมสรรพากรเป็นโจทก์  หรือเจา้หน้ีอ่ืนเป็น
โจทก ์ และศาลไดมี้ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้กูหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ 

(6)  หน้ีภาษีอากรขาดอายคุวามการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(7)  หน้ีภาษีอากรท่ีมีจ  านวนนอ้ยกว่า  500  บาท  และเจา้พนกังานไดท้ าหนงัสือเตือนให้

น าเงินภาษีอากรค้างไปช าระไม่น้อยกว่า  2  คร้ังแลว้  แต่ไม่พบผูค้ ้างภาษีอากรหรือผูค้า้งภาษีอากรไม่
สามารถจะน าเงินมาช าระได้73 

2.  วิธีการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร 
ส าหรับวิธีการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีออกจากบญัชีลูกหน้ีค่าภาษีอากร  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้นการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ก  าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี74 

(1)  ใหส้ านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีจดัท ารายงานเพ่ือขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรตาม
แบบ ภ.ส.15  หรือแบบท่ีอธิบดีก  าหนด  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษี
อากรออกจากบญัชีลกูหน้ีค่าภาษีอากรและหลกัฐานการเร่งรัด  เสนอต่อส านกังานสรรพากรภาคเพื่อ
พิจารณา 

(2)  ใหส้ านกังานสรรพากรภาคพิจารณารายงานการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรว่า  
เจา้พนักงานไดด้  าเนินการเร่งรัดภาษีอากรคา้งเป็นไปตามระเบียบสมควรอนุญาตให้จ  าหน่ายได้
หรือไม่ประการใด  หรือหากการจ าหน่ายหน้ีรายใดเห็นสมควรจะออกไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได ้

                                                

 73 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 5 
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หากเห็นว่าการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรนั้นไม่อยูใ่นอ  านาจพิจารณา  ใหส่้งรายงานการขอ
อนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรและหลกัฐานการเร่งรัดไปยงักรมสรรพากร  ภายใน  30  วนั  นับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือของส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  แต่ถา้เห็นสมควรใหเ้จา้พนกังานด าเนินการเร่งรัด
หน้ีภาษีอากรในรายนั้น ๆ ต่อไป  ให้รีบส่งคืนส านวนการเร่งรัดไปให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็ว 

(3)  ในกรณีท่ีลกูหน้ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัเก็บภาษีอากรของส านักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ่  ให้ส่วนเร่งรัดภาษีอากรคา้งจดัท ารายงานเพ่ือขออนุญาตจ าหน่ายหน้ีเช่นเดียวกบั (1)  
เสนอต่อส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้จ  าหน่ายไดห้รือไม่
ประการใด  หรือหากการจ าหน่ายหน้ีรายใดพิจารณาแลว้เห็นสมควรจะออกไปตรวจสอบขอ้เท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได ้  

หากเห็นว่าการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรนั้นไม่อยูใ่นอ  านาจพิจารณา  ใหส่้งรายงานการขอ
อนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรและหลกัฐานการเร่งรัดไปยงักรมสรรพากรต่อไป  หรือถา้เห็นสมควร
ใหเ้จา้พนกังานด าเนินการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรในรายนั้น ๆ ต่อไป  ใหรี้บส่งคืนส านวนการเร่งรัดไป
ใหส่้วนเร่งรัดภาษีอากรคา้งด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็ว 

(4)  เม่ือส านกัมาตรฐานการจดัเก็บภาษีไดรั้บรายงานการขออนุญาตจ าหน่ายหน้ี ภาษี
อากรจากส านักงานสรรพากรภาคหรือส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีหรือรองปลดักระทรวง75เพ่ือสัง่อนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรต่อไป 

ในกรณีท่ีอธิบดีหรือรองปลดักระทรวงเห็นสมควรใหเ้จา้พนกังานด าเนินการเร่งรัดภาษี
อากรในรายนั้น ๆ ต่อไป  ใหรี้บส่งคืนส านวนการเร่งรัดไปให้ส านักงานสรรพากรภาคหรือส านัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็ว 

3.  อ  านาจการอนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร 
ในการพิจารณาอนุญาตจ าหน่ายหน้ีออกจากบัญชีลูกหน้ีค่าภาษีอากร  ระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2547  ก  าหนดให้บุคคลดงัต่อไปน้ี
เป็นผูม้ีอ  านาจในการอนุญาตใหจ้  าหน่ายหน้ีภาษีอากรได ้ กล่าวคือ76 

                                                

 75 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 4  ก  าหนดว่า 
 “รองปลดักระทรวง”  หมายความว่า  รองปลดักระทรวงการคลงั (หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นรายได)้  
หรือผูท้ี่รองปลดักระทรวงการคลงั (หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นรายได)้ มอบหมาย 
 “อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสรรพากร  หรือผูมี้อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
 76 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2547  ขอ้ 3   
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(1)  กรณีหน้ีภาษีอากรมีจ  านวนไม่เกิน  5,000,000  บาท  ให้สรรพากรภาค  หรือ
ผูอ้  านวยการส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นผูม้ีอ  านาจอนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร 

(2)  กรณีหน้ีภาษีอากรมีจ  านวนไม่เกิน  50,000,000  บาท  ให้อธิบดีเป็นผูม้ีอ  านาจ
อนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร     

(3)  กรณีหน้ีภาษีอากรมีจ  านวนเกินกว่า  50,000,000  บาทข้ึนไป  ให้รองปลดักระทรวง
หรือคณะกรรมการท่ีรองปลดักระทรวงแต่งตั้งเป็นผูพิ้จารณาและอนุญาตจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร 

(4)  กรณีหน้ีภาษีอากรท่ีมีจ  านวนน้อยกว่า  500  บาท  และเจา้พนักงานไดม้ีหนังสือ
เตือนใหน้ าเงินภาษีอากรไปช าระไม่นอ้ยกว่า  2  คร้ังแลว้  แต่ไม่พบผูค้า้งภาษีอากรหรือผูค้า้งภาษีอากร
ไม่สามารถจะน าเงินมาช าระได ้ ใหส้รรพากรภาคหรือผูอ้  านวยการส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
หรืออธิบดีเป็นผูส้ัง่อนุญาตจ าหน่ายโดยไม่จ  ากดัจ  านวนหน้ีภาษีอากร77 

อน่ึง  เม่ือผูมี้อ  านาจไดส้ั่งอนุญาตให้จ  าหน่ายหน้ีภาษีอากรรายใดแลว้ให้เจา้พนักงาน
ด าเนินการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากรออกจากบญัชีลูกหน้ีค่าภาษีอากรให้เสร็จส้ิน  ภายใน  7  วนั  นับ
แต่วนัท่ีได้รับค าสั่งอนุญาต78  ถา้หน้ีภาษีอากรนั้นยงัไม่ขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  ใหจ้ดัท าทะเบียนลกูหน้ีค่าภาษีอากรไวเ้พื่อติดตามเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งรายนั้น ๆ 
ต่อไป  และหากพบว่าผูค้า้งภาษีอากรรายใดกลบัมีทรัพยสิ์นหรือรายไดพ้อท่ีจะช าระหน้ีภาษีอากร
ได ้ ใหด้  าเนินการเรียกบุคคลดงักล่าวช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินไปจนกว่าจะขาดอายคุวาม79  ทั้งน้ี  ผูว้ิจยั
ไดแ้สดงภาพแผนผงัของบ่อเกิดหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  และกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 77 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้6.4  ของขอ้ 6 
 78 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 8 
 79 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ าหน่ายหน้ีภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 11 
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ภาพที่ 3.1  แสดงแผนผงัพอสงัเขปของบ่อเกิดแห่งหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
 
 

บ่อเกดิแห่งหนี ้
ภาษีอากร 

ผูเ้สียภาษียืน่แบบแสดง
รายการประเมินตนเอง 

(ใบแจง้การคา้งช าระภาษีอากร) 

เจา้พนกังานประเมินตรวจสอบ
และประเมินภาษีอากร 

(หนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร) 

แจง้การประเมนิภาษีอากร  
ตามมาตรา 8  แห่ง 
ประมวลรัษฎากร 

ผูเ้สียภาษี 

ไม่เห็นชอบ
ดว้ยกบัการ
ประเมิน 

ภาษีอากร 

ผูเ้สียภาษี 

เห็นชอบดว้ยกบั 

การประเมินภาษีอากร 

อุทธรณ์คดัคา้นการประเมิน
ภาษีอากร  

ตามมาตรา 30  แห่ง 
ประมวลรัษฎากร 

ขอทุเลาการเสียภาษีอากร 
ตามมาตรา 31  แห่ง 
ประมวลรัษฎากร 

ไม่ขอทุเลา 
การเสียภาษีอากร  
ตามมาตรา 31  
แห่งประมวล

รัษฎ่กี 
รอค าวินิจฉยัอุทธรณ์/ค  าพพิากษา 
(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์/ 

ศาลภาษีอากร) 

กระบวนการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษอีากรค้าง
คาง 
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ภาพที่ 3.2  แสดงแผนผงัพอสงัเขปของกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากร 

กระบวนการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษอีากรค้าง 

เตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้ง (คร้ังท่ี 1) 
เม่ือพน้ก าหนดช าระเงินตามใบแจง้ภาษีอากร
และผูค้า้งภาษีอากรยงัไม่น าเงินมาช าระ 

เตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้ง (คร้ังท่ี 2) 
ตอ้งใหร้ะยะเวลาห่างจากวนัที่ผูค้า้งภาษีอากร
ไดรั้บหนงัสือเตือนคร้ังแรกไม่นอ้ยกว่า  30  วนั 

สืบหาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร 
ตอ้งกระท าใหเ้สร็จส้ินภายใน  120  วนั  นบัแต่  

วนัครบก าหนดใหน้ าเงินมาช าระตาม       

หนงัสือเตือน (คร้ังท่ี 1) 

สืบหาทรัพยสิ์นจาก 
ขอ้มลูภายนอก 

 

สืบหาทรัพยสิ์นจาก 
ตวัผูค้า้งภาษีอากร 

หน้ีภาษีอากรมีจ  านวน
นอ้ยกว่า  500  บาท 

พบทรัพยสิ์น ไม่พบทรัพยสิ์น 

บงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรกบัทรัพยสิ์น 

ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร 
(ยดึ / อายดั / ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น) 

กระบวนการด าเนนิคด ี

 

กระบวนการจ าหน่ายหนีภ้าษีอากร 
*การเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งถึงที่สุด 

 

คดีลม้ละลาย 
คดีฟ้ืนฟกูจิการ 
คดีแพ่ง 
คดีอาญา 
คดีภาษีอากร 
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3.2  มาตรการในการจดัเกบ็ภาษีอากรค้างตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ส าหรับมาตรการในการจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามกฎหมายของต่างประเทศนั้น  ผูว้ิจยัจะ

ท าการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการจดัเก็บภาษีอากรคา้งของเครือรัฐออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทยต่อไป 
       3.2.1  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของเครือรัฐออสเตรเลีย 

แมว้่าระบบกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียจะอยูใ่นรูปแบบกฎหมายท่ีถือว่าค  าพิพากษา
ของศาลเป็นกฎหมาย  หรือท่ีเรียกว่า “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law  System)”    
แต่เน่ืองจากการปกครองของเครือรัฐดงักล่าวเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีกษตัริย ์
เป็นประมุขภายใตบ้ทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และในเวลาต่อมาจึงเร่ิมมีการให้ความส าคญักับ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภามากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายภาษีอากร
ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษท่ีออกโดยรัฐสภา  ใชบ้งัคบักบัพลเมืองทุกคนของเครือรัฐไม่ว่าจะอยู่ใน
ส่วนกลางหรือส่วนท้องถ่ินก็ตาม  จึงอาจถือไดว้่ากฎหมายภาษีอากรของเครือรัฐออสเตรเลียนั้น 
เป็นบทกฎหมายท่ีอยูใ่นรูปแบบของกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือท่ีเรียกว่า “ระบบกฎหมาย
ลายลกัษณ์อกัษร (Civil  Law  System)” นัน่เอง  ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐบญัญติัต่าง ๆ  ท่ีก  าหนดเก่ียวกบั
นโยบายดา้นภาษีอากรและกระบวนการในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรเพื่อให้รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินของเครือรัฐน าไปใชบ้งัคบัจดัเก็บภาษีอากรจากประชาชนผูมี้เงินได ้ และน าเงิน
ภาษีอากรท่ีจดัเก็บไดน้ั้นมาจดัท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนโดยส่วนรวม  ซ่ึงในการบริหาร
องคก์รจดัเกบ็ภาษีของออสเตรเลียจะมีคณะกรรมการภาษีอากร (Board  of  Taxation)  ประกอบดว้ย
ตวัแทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนัเป็นผูก้  าหนดนโยบายภาษีโดยภาพรวมของเครือรัฐ  มีอ  านาจ
เสนอให้มีการแกไ้ขกฎหมายภาษีอากรได้  นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานทางภาษีแบบครบวงจรและ
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีทางวิชาการในการทบทวนระบบภาษีอากรในอนาคต80 

3.2.1.1  ระบบภาษีอากร 
ภาษีอากรถือเป็นรายไดห้ลกัของเครือรัฐออสเตรเลีย  และมีช่องทางในการจดัเก็บหลาย

ช่องทางไม่ว่าจะจดัเก็บภาษีจากตวับุคคลหรือบริษทัหรือธุรกิจท่ีอยู่ในประเทศ  โดยมีส านักรายได้
ภาษีของรัฐบาลกลาง (Common  Wealth  Government  Tax  Revenue)  ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  ภาษีทางออ้ม  และภาษีอ่ืน ๆ  และส านักรายได้ภาษีของ

                                                

 80 ธีระวุฒิ  เตม็สิริวฒันกุล, “ขอ้เสนอรูปแบบการบริหารกรมสรรพากร,” น.5. สืบคน้เม่ือวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก http://www.rd.go.th/fileadmin/download/Pramual/Proj/a5summarize1.doc 
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รัฐบาลแห่งรัฐและทอ้งถ่ิน (State  and  Local  Government  Tax  Revenue)  ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บ
ภาษียานพาหนะขนส่ง  ภาษีดอกเบ้ียธนาคาร  ภาษีโรงเรือน  ภาษีท่ีดิน  ภาษีสินคา้และบริการซ่ึง
รายไดจ้ากเงินภาษีอากรท่ีจดัเก็บไดโ้ดยรัฐบาลดงักล่าวนั้นจะถูกน าไปใชใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  อาทิ  การให้บริการดา้นสุขภาพ  การป้องกนัประเทศ  
การคมนาคม  สวสัดิการหรือประโยชน์อ่ืนใด  เป็นตน้81   

ส าหรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีจดัเก็บในเครือรัฐออสเตรเลีย  มีรูปแบบการจดัเก็บ
ภาษีแบบอตัรากา้วหนา้เช่นเดียวกบัประเทศไทย  โดยพลเมืองของเครือรัฐทุกคนไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวี
ซ่าประเภทใดท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ างานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและมีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (Tax  
File  Number  หรือ  TFN)  หากบุคคลนั้นมีเงินไดไ้ม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการท างาน  ดอกเบ้ีย  เงินฝาก
ธนาคาร  เงินปันผลจากหุ้น  เงินก าไรจากการซ้ือขายหุ้นและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
สวสัดิการต่าง ๆ  หรือการประกอบธุรกิจส่วนตวั  ย่อมมีหน้าท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบั
เงินไดท่ี้ได้รับมาตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายนของปีถดัไป  และเสียภาษีต่อ
ส านักงานภาษีออสเตรเลีย (Australia  Taxation  Office  หรือ  ATO)  ซ่ึงต่อไปในท่ีน้ีจะเรียกว่า 
“กรมสรรพากร”  ภายในวนัท่ี  1  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  31  ตุลาคมของทุกปีหลงัส้ินปีภาษีนั้น ๆ82  

วิธีการยืน่แบบแสดงรายการภาษีสามารถกระท าได ้ 3  วิธี  ดงัต่อไปน้ี 
1.  ยืน่แบบแสดงรายการออนไลน์ (online)  โดยใชโ้ปรแกรมของกรมสรรพากรหรือท่ี

เรียกว่า  โปรแกรม e-Tax  ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการค านวณวา่ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีจะตอ้งจ่ายภาษี
เพ่ิมเป็นจ านวนเท่าใด  หรือจะไดรั้บคืนเงินภาษีอากรหรือไม่  เป็นจ านวนเท่าใด  และสามารถยื่น
แบบแสดงรายการไดภ้ายหลงัจากวนัท่ี  1  กรกฎาคมของทุกปี  อนัมีลกัษณะคลา้ยกบัการยื่นแบบ
แสดงรายการผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรประเทศไทย 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการทางไปรษณีย ์ โดยกรอกแบบแสดงรายการภาษีท่ีไดรั้บจาก
กรมสรรพากร  หรือดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีทางเว็ปไซด์ของกรมสรรพากร 
https://www.ato.gov.au  และส่งแบบแสดงรายการภาษีดงักล่าวมายงักรมสรรพากร 

3.  ให้ส านักงานบญัชี (Tax  Agent)  ท่ีลงทะเบียนกบัคณะกรรมการผูป้ระกอบการ
ตวัแทนในการเสียภาษี (Tax  Practitioners  Board – Tax  agent)  เป็นผูท้  าการยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีแทนและสามารถยืน่ภายหลงัวนัท่ี  31  ตุลาคมได ้ ซ่ึงผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีสามารถน าค่าใชจ่้ายท่ี

                                                

 81 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
https://th.wikipedia.org/wiki   
 82 ปีภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  จะเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายนของ      
ปีถดัไป 
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จ่ายให้กับส านักงานบัญชีมาหักลดหย่อนในการเสียภาษีอากรได้ด้วย  หรืออาจให้บุคคลใน
ครอบครัวเป็น  ผูย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนได ้ แต่บุคคลนั้นตอ้งลงลายมือช่ือในแบบแสดง
รายการและตอ้งรับผดิชอบหากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน83 

ในปี ค.ศ. 2015 ไดม้ีการก าหนดอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับผูม้ีรายไดท่ี้เป็น
ชาวออสเตรเลียและคนต่างชาติท่ีอยู่และมีรายได้เกิดข้ึนในเครือรัฐออสเตรเลียไวแ้ตกต่างกัน  
กล่าวคือ 

1.  คนออสเตรเลียในความหมายทางดา้นภาษี (Australian  resident  for  tax  purposes)  
หมายถึง  ประชากรของเครือรัฐออสเตรเลียและให้รวมถึงคนต่างชาติหรือผูติ้ดตามท่ี  เขา้มาพกั
อาศยัและท างานอยูใ่นเครือรัฐออสเตรเลียเป็นเวลามากกว่า  6  เดือน  โดยมีท่ีอยู่อาศยัและท างาน
เป็นหลกัแหล่ง  ก  าหนดอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ส าหรับคนออสเตรเลียในความหมายทางดา้นภาษี 
 
รายไดห้ลงัหกัค่าลดหยอ่น 
($ : ดอลลาร์ออสเตรเลีย)* 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

ภาษีในแต่ละขั้น 
ของเงินได ้($) 

ภาษีสะสมของเงินได้
ในแต่ละขั้น ($) 

0 – 18,200 ไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียภาษี 0 
18,201 – 37,000 19 3,572 3,572 
37,001 – 80,000 32.5 13,975 17,547 
80,001 – 180,000 37 37,000 54,547 
180,001 ข้ึนไป 47   

 
หมายเหตุ.  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบัลูกคา้  ตามขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ณ  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 : 1  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)  เท่ากบั  
27.3260  บาท (Baht) 
 

2. คนท่ีไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมายทางดา้นภาษี (Non-Australian  resident  for  
tax  purposes)  หมายถึง  คนต่างชาติท่ีเขา้มาอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียโดยวีซ่าท างานในวนัหยุด   

                                                

 83 Story  by  Ann, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
https://www.facebook.com/MelbMagazine/posts/662484537167967 
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(Working  Holiday  Visa)  ตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  ค.ศ. 2016  เป็นตน้ไป  ก าหนดอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.2  อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส าหรับคนท่ีไม่ใช่คนออสเตรเลียในความหมาย
ทางดา้นภาษี 
 
รายไดห้ลงัหกัค่าลดหยอ่น 
($ : ดอลลาร์ออสเตรเลีย)* 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

ภาษีในแต่ละขั้น 
ของเงินได ้($) 

ภาษีสะสมของเงินได้
ในแต่ละขั้น ($) 

0 – 80,000 32.5 26,000 26,000 
80,001 – 180,001 37 37,000 63,000 
180,001 ข้ึนไป 47   

 
หมายเหตุ.  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบัลูกคา้  ตามขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ณ  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 : 1  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)  เท่ากบั  
27.3260  บาท (Baht) 
 

จากตารางอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าคนต่างชาติท่ี เขา้มาอยู่
และท างานในเครือรัฐออสเตรเลียเพียงชัว่คราว  หากมีเงินไดต้ั้งแต่  1  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี  
ยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีในทุกกรณีและตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงกว่าคนออสเตรเลียในความหมาย
ทางดา้นภาษีซ่ึงจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี  หากบุคคลนั้นมีเงินไดไ้ม่เกินกว่า  18,200  ดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อปี84  ทั้งน้ี  อตัราภาษีขั้นสูงสุดตามตารางขา้งตน้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 2 (จากเดิมร้อยละ 45  เป็นร้อยละ 47)  และมีผลใชบ้งัคบัถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน  ค.ศ. 201785 

อย่างไรก็ดี  หากผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี  หรือยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษีไม่ถกูตอ้งหรือล่าชา้  หรือหลีกเล่ียงภาษีอากร  ย่อมมีความผิดและตอ้งรับโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

 

                                                

 84 Tax  Time 2015, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
http://www.aussietip.com/profiles/blogs/tax-time-2015   
 85 atotaxrates.info, สืบคน้ เม่ือวนัที่  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก 
 https://atotaxrates.info/individual-tax-rates-resident/ato-tax-rates-2016/  
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3.2.1.2  การประเมินภาษีอากรและการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 
เมื่อผูเ้สียภาษีไดย้ื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีไวแ้ลว้  กรมสรรพากรจะท าการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการดงักล่าว  หากพบว่าผูเ้สียภาษีรายใดไม่เสียภาษีให้
ถูกตอ้งครบถว้น  เจา้พนักงานประเมินมีอ  านาจท าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรและแจง้การประเมิน
ภาษีอากรตามจ านวนท่ีถกูตอ้งไปยงัผูเ้สียภาษีเพื่อให้ด  าเนินการเสียภาษีตามการประเมินนั้น  และ
ในกรณีผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมิน  ผูเ้สียภาษีมีสิทธิ
คดัคา้นการประเมินภาษีอากรดงักล่าวตามกฎหมายไดท้นัทีท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  
โดยตอ้งท าค  าคดัคา้นเป็นหนงัสือและยืน่ต่อกรมสรรพากรภายใน  2  ปี  นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมินภาษีอากร  และกรมสรรพากรตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นนั้นภายใน  60  วนั  นับแต่มีการยื่น  
ค  าคดัคา้น  หรือภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการอนุญาตให้ขยายเวลาการยื่นค าคดัคา้น  ในการน้ี  
ผูเ้สียภาษีมีสิทธิท าหนังสือเตือนไปยงักรมสรรพากรเพ่ือให้พิจารณาค าสั่งเก่ียวกบัค าคดัค้านได ้ 
หากกรมสรรพากรไม่มีค  าสัง่เก่ียวกบัค าคดัคา้นภายใน  60  วนั  นับแต่ไดรั้บหนังสือเตือนดงักล่าว  
กฎหมายใหถื้อว่ากรมสรรพากรไม่เห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นการประเมินภาษีอากร  และมีผลให้ผูเ้สียภาษี
มีสิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินต่อไป86  อน่ึง  การคดัคา้นการ
ประเมินภาษีอากรไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีแต่อยา่งใด 

ส าหรับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเครือรัฐออสเตรเลียมีลกัษณะคลา้ยกบั
ประเทศไทย  กล่าวคือ  ผูเ้สียภาษีตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณา
วินิจฉยัช้ีขาดเก่ียวกบัการค าคดัคา้นการประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมินท่ีไดย้ื่นไวต่้อ
กรมสรรพากรแลว้ข้างตน้  หากผูเ้สียภาษียงัไม่พอใจกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จึงใหม้ีสิทธิยืน่อุทธรณ์ค าวินิจฉยัช้ีขาดนั้นต่อศาล  ดงัน้ี 

1.  การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามรัฐบญัญัติว่าดว้ยการบริหารงานอุทธรณ์  ค.ศ. 1975 (Administrative  Appeals  

Tribunal  Act 1975)  ก  าหนดใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Administration  Appeal  Tribunal 
หรือ AAT)  เป็นหน่วยงานอิสระภายนอกกรมสรรพากร  จดัตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้ผูเ้สีย
ภาษีใชร้ะงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนระหว่างเจา้พนักงานประเมินและผูเ้สียภาษี  แต่งตั้ง
โดยผูส้ าเร็จราชการของรัฐบาลกลางแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Governor – General  of  the  

                                                

 86 นพมาศ  เหมเวช, “ปัญหาการทุเลาการบังคับช าระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), น.88 – 90. 
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Commonwealth  of  Australia)87  ซ่ึงประกอบดว้ย  ประธาน  สมาชิกระดบัสูง  สมาชิกอาวุโส  และ
สมาชิกสามญั  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  7  ปี88   กล่าวคือ 

(1)  ประธานแต่งตั้งจากผูพิ้พากษาศาลยติุธรรม  เวน้แต่ความเป็นผูพ้ิพากษาไดส้ิ้นสุดลง89   
(2)  สมาชิกระดบัสูงแต่งตั้งจากผูพิ้พากษาศาลยติุธรรมหรือศาลครอบครัว  โดยอาจเป็น

การแต่งตั้งใหท้ างานแบบไม่เต็มเวลาได้90 
(3)  สมาชิกอาวุโสตอ้งเป็นผูจ้ดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายมา ไม่น้อยกว่า  

5  ปี  และมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในดา้นท่ีไดรั้บแต่งตั้ง91 
(4)  สมาชิกสามญัตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในดา้นท่ีไดรั้บแต่งตั้ง92 
ในการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูเ้สียภาษีตอ้งยื่นค า

ร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจง้ผลไม่
เห็นดว้ยกบัค าสัง่เก่ียวกบัการคดัคา้นการประเมินภาษีอากรของกรมสรรพากรตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
เพ่ือขอให้ทบทวนค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมินอีกคร้ัง  เม่ือได้รับค าร้องขออุทธรณ์แล้ว  
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาค าร้อง  
พร้อมทั้งจดัประชุมเพ่ือสอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้จากผูเ้สียภาษีประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
โดยอาจจดัใหม้ีการพิจารณาขอ้พิพาทผา่นการประชุมทางไกลก่อนท่ีจะมีการนดัฟังผลการพิจารณา
ขอ้พิพาทก็ได้  ทั้ งน้ี  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ  านาจในการตรวจสอบและท าค  าช้ีขาด
เก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินไดเ้พียง  3  กรณี  กล่าวคือ  เห็นดว้ย (Affirm)  
ไม่เห็นดว้ย (Vary)  หรือเห็นควรให้เจา้พนักงานประเมินพิจารณาใหม่ (Set  aside  the  decision  
under  review)93  แต่ไม่มีอ  านาจในการสัง่ใหแ้กไ้ขการประเมินภาษีอากรเน่ืองจากเป็นอ านาจของ
กรมสรรพากรโดยเฉพาะ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดมี้ค  าวนิิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์แลว้หากผูเ้สียภาษียงัไม่
พอใจกบัค าวินิจฉยัยอ่มมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์เฉพาะประเด็นปัญหาขอ้กฎหมายต่อไปยงัศาลได้94 
                                                

 87 เปรียบเหมือนผูป้ฏิบติัราชการแทนพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร  แต่งตั้งโดยพระราชินีฯ ตาม   
ค  าเสนอของนายกรัฐมนตรี (Section 6  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975.) 
 88 Section 8  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 89 Section 7 (1)  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 90 Section 7 (1AA)  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 91 Section 7 (1B)  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 92 Section 7 (2)  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 93 Section 43  Administrative  Appeals  Tribunal  Act 1975. 
 94 นพมาศ  เหมเวช, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 86, น.92 – 94. 
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2.  การอุทธรณ์ต่อศาล 
ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดมี้ค  าวินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกับอุทธรณ์

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.2.2.1  หากผูเ้สียภาษีไม่พอใจค าวินิจฉยัดงักล่าวใหม้ีสิทธิยืน่อุทธรณ์
เฉพาะในประเด็นปัญหาขอ้กฎหมาย  ภายใน  60  วนั  นับแต่วนัท่ีมีค  าวินิจฉัยต่อศาลแห่งรัฐบาล
กลาง (Federal  Court)  ซ่ึงมีอ  านาจในการพิจารณาคดีภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียรวมทั้งพิจารณา
อุทธรณ์ทุกประเภทและพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเร่ือง
ค าสัง่เก่ียวกบัค าคดัคา้นในทุกประเด็นซ่ึงกระทบต่อความรับผิดของผูเ้สียภาษี  แต่ไม่มีอ  านาจใน
การแกไ้ขการประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมินเช่นเดียวกับคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 

เมื่อศาลแห่งรัฐบาลกลางไดม้ีค  าพิพากษาแลว้  หากผูเ้สียภาษียงัไม่พอใจค าพิพากษานั้น
ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์เฉพาะประเด็นปัญหาขอ้กฎหมายต่อไปยงัศาลสูง (High  Court) ได ้ ภายใน  21  
วนั  นับจากระยะเวลาท่ีอนุญาตให้อุทธรณ์  หรือระยะเวลาท่ีมีหนังสือให้อุทธรณ์  หรือวนัท่ีศาล
แห่งรัฐบาลกลางมีค าพิพากษา  และค าพิพากษาของศาลสูงถือว่าเป็นท่ีสุด95 

อน่ึง  แมว้่าผูเ้สียภาษีจะไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือต่อศาล
รัฐบาลกลางและอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ก็ตาม  อธิบดีกรมสรรพากรยงัคง   มีสิทธิ
เรียกร้องให้ผูเ้สียภาษีช าระหน้ีภาษีอากรเต็มจ านวน  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลกัประกันว่าผูเ้สียภาษี ไม่
สามารถประวิงเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรอย่างไม่เหมาะสม  และศาลอาจใชอ้  านาจในการคุม้ครอง
ชัว่คราวแก่ผูเ้สียภาษีเพ่ือท่ีจะยบัย ั้งการด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากร  แต่ผูเ้สียภาษีตอ้งพิสูจน์
ใหศ้าลเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษในการออกค าสัง่คุม้ครองชัว่คราว96  หรือในกรณีท่ีมีการท าผดิหนา้ท่ี
โดยอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูเ้สียภาษีมีความยากล าบากโดยส่วนตวั  แมว้่าจะไม่ไดเ้กิดจากการ
บงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรก็ตาม  ศาลอาจมีค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 

3.2.1.3  กระบวนการในการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง 
ตามนโยบายการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรของส านักงานภาษีออสเตรเลีย  หรือท่ีเรียกว่า  

“ATO  Receivables  Policy : ATORP”  ไดก้  าหนดขั้นตอนและวิธีการในการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากร
คา้งไวใ้นหลายกรณี  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามหน้ีอยา่งไม่เป็นทางการ  การแจง้การประเมินภาษีอากร  

                                                

 95 เพ่ิงอ้าง, น.95 – 97. 
 96 ณัฐวรรณ  เรืองเดช, “การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), น.10. 
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การขยายระยะเวลาการช าระภาษีอากรและการผอ่นผนัการช าระภาษีอากร  การใชสิ้ทธิเรียกหน้ีภาษี
อากรระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการเรียกใหบุ้คคลท่ีสามช าระหน้ีภาษีอากรแทน  เป็นตน้97  
 
ตารางที่ 3.3  หน้ีภาษีอากรของเครือรัฐออสเตรเลีย  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  6  ระดบั  ดงัน้ี 
 

ระดบัหน้ี (Debt  level) จ านวนหน้ีภาษีอากร (Amount  of  debt) 
1 หน้ีต ่ากว่า  2,500  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
2 หน้ีตั้งแต่  2,500 – 7,499  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
3 หน้ีตั้งแต่  7,500 – 24,999  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
4 หน้ีตั้งแต่  25,000 – 49,999  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
5 หน้ีตั้งแต่  50,000 – 99,999  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
6 หน้ีตั้งแต่  100,000  ดอลลาร์ออสเตรเลียข้ึนไป 

 
ส าหรับหน้ีระดบั 1 – 3  ถือเป็นหน้ีระดบัต ่า (lower  debt  levels)  และหน้ีระดบั 4 – 6  

ถือเป็นหน้ีระดบัสูง (higher  debt  levels)98  และเม่ือมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึน  กรมสรรพากรอาจ
ติดตามทวงหน้ีอย่างไม่เป็นทางการดว้ยวิธีการโทรศพัท์ติดต่อหรือบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
หรืออาจมีหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรไปยงัผูเ้สียภาษีแลว้แต่กรณี 

1.  การแจง้การประเมินภาษีอากร 
เมื่อกรมสรรพากรไดท้ าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร  เจา้พนักงานประเมินตอ้งส่ง

หนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรไปยงัผูเ้สียภาษีเพื่อให้ช าระค่าภาษีอากรตามท่ีถูกประเมิน  โดย
สามารถกระท าไดใ้นหลายช่องทาง  อาทิ  ส่งตามท่ีอยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์  หรือ e-mail  หรือส่งโดย
ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูปั่จจุบนัของผูเ้สียภาษีท่ีระบุไว ้ หรือส่งไปยงัตวัแทนในการเสียภาษีของผูเ้สีย
ภาษีแลว้แต่กรณี  ซ่ึงผูเ้สียภาษีอาจเลือกใหส่้งหนงัสือแจง้การประเมินโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงก็ได ้ 
เจา้พนกังานประเมินตอ้งด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการดงักล่าวโดยเคร่งครัดและตอ้งกระท าโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย99   

                                                

 97 ณัฐวรรณ  เรืองเดช, เพ่ิงอ้าง, น.97. 
 98 Chapter 4: Tax  Office  processes  in  manging  debt, สืบคน้เม่ือวนัที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2559 
จาก https://translate.googleusercontent.com /translate_c?   
 99 ณัฐวรรณ  เรืองเดช, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 96, น.98. 

DPU



135 

ส าหรับการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีท่ีไม่อยูห่รือไม่มีตวัตน
อยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย  ตามรัฐบัญญติัว่าด้วยการบริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 1953 (Taxation  
Administration  Act 1953)  ก  าหนดใหก้รมสรรพากรสามารถส่งเอกสารดงักล่าวโดยทางไปรษณีย์
หรือจดหมายปิดผนึกไปยงัท่ีอยูข่องผูเ้สียภาษีท่ีใดท่ีหน่ึงในเครือรัฐออสเตรเลียตามท่ีระบุไวค้ร้ังล่าสุด  
โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากศาลแต่อยา่งใด  

เมื่อไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินและทราบถึงจ านวนเงินภาษีอากรตามท่ีถูกประเมิน
แลว้  ผูเ้สียภาษีตอ้งช าระหน้ีภาษีอากรภายใน  21  วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้การประเมิน  หรือ
ภายใน  21  วนั  นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระตามท่ีระบุไวแ้ลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงัสุด   โดยอาจ
ด าเนินการส่งเช็คตามจ านวนดงักล่าวทางไปรษณียม์ายงักรมสรรพากรเพ่ือช าระหน้ีภาษีอากร  หรือ
อาจกระท าโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเห็นสมควร  เช่น  ยอมให้หักเงินจากบญัชีเงิน
ฝากธนาคารโดยตรง  และการช าระหน้ีภาษีอากรนั้นผูเ้สียภาษีตอ้งช าระทั้งจ  านวนตามท่ีถกูประเมินจน
ครบถว้น  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัใหผ้อ่นช าระจากอธิบดีกรมสรรพากร100 

อย่างไรก็ดี  เม่ือมีภาษีอากรค้างเกิดข้ึนไม่ว่าเป็นเงินจ านวนเท่าใด  กรมสรรพากร
จะตอ้งด าเนินการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรเพ่ือใหผู้เ้สียภาษีน าเงินภาษีอากรตามท่ีถูกประเมินมาช าระ
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัเก็บหน้ีภาษีอากรระดบัต ่า (หน้ีระดบั 1 – 3)  กรมสรรพากรจะออกหนังสือ
เตือนใหช้ าระหน้ีไปยงัผูเ้สียภาษีโดยทนัที  เพ่ือใหน้ าเงินมาช าระหน้ีภายในก าหนดเวลา  ซ่ึงหนงัสือ
เตือนฉบบัแรกน้ี  เรียกว่า “a  soft  letter”  ซ่ึงผูเ้สียภาษีประมาณร้อยละ 60  มกัจะด าเนินการช าระ
หน้ีตามหนงัสือเตือนดงักล่าว  แต่ถา้ไม่ช าระจะออกหนังสือเตือนฉบบัท่ี 2  เรียกว่า “a  firm  letter” 
อีกหน่ึงฉบบั  และถา้ยงัไม่ช าระก็จะออกหนงัสือเตือนฉบบัท่ี 3  เรียกว่า “a  hard  letter” อีกคร้ัง   ซ่ึงใน
การออกหนังสือเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้งแต่ละคร้ังจะมีความหนักเบาแตกต่างกนัไปตามล าดับ  
และหากผูเ้สียภาษียงัคงเพิกเฉยมิไดด้  าเนินการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินไป  เจา้พนักงานจะออกไป
ด าเนินการติดตามหน้ีภาษีอากรคา้งดว้ยตนเอง 

(2)  การจดัเก็บหน้ีภาษีอากรระดบัสูง (หน้ีระดบั 4 – 6)  ภายหลงัจาก  ท่ีไดรั้บทราบการ
ประเมินภาษีอากรแลว้  หากผูเ้สียภาษีมิไดด้  าเนินการช าระหน้ีภายใน  24  ชัว่โมง  ถึง  7  วนั  นบัแต่
วนัท่ีหน้ีถึงก  าหนดช าระ  เจา้พนักงานจะออกไปด าเนินการติดตามหน้ีภาษีอากรคา้งด้วยตนเอง
เช่นเดียวกนั101 

                                                

 100 เพ่ิงอ้าง, น.98 – 99. 
 101 Chapter 4: Tax  Office  processes  in  manging  debt, สืบคน้เม่ือวนัที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2559 
จาก https://translate.googleusercontent.com /translate_c?   
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นอกจากน้ี  หากมีเหตุอันสมควรเช่ือว่าผูเ้สียภาษีอาจจะเดินทางออกนอกเครือรัฐ
ออสเตรเลียก่อนหน้ีภาษีอากรถึงก  าหนดช าระ  อธิบดีกรมสรรพากรมีอ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี   

1.  มีหนงัสือแจง้ให้ผูเ้สียภาษีด าเนินการช าระหน้ีภาษีอากรพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงิน
เพ่ิมก่อนครบก าหนดเวลา  ทั้งน้ี  ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับจะนับจากวนัถึงก  าหนดช าระ
ท่ีอธิบดีแจง้ในหนงัสือดงักล่าว102   

2.  ออกค าสั่งห้ามมิให้ผูเ้ สียภาษี เดินทางออกนอกเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเป็น
หลกัประกนัว่าบุคคลนั้นจะไม่ออกนอกราชอาณาจกัรไปโดยปราศจากการช าระหน้ีภาษีอากรทั้งหมด
เสียก่อน  และตอ้งแสดงให้เห็นว่าการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรของกรมสรรพากรอาจจะถูกกระทบ
เน่ืองจากการเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรของผูเ้สียภาษีนั้นดว้ย103 

ในกรณีปรากฏว่าผูเ้สียภาษีตกเป็นบุคคลลม้ละลายในขณะเกิดหน้ีภาษีอากร  ให้ถือว่า
หน้ีนั้นยงัคงเป็นภาษีอากรคา้งของบุคคลลม้ละลายผูน้ั้นอยูต่่อไป  แมว้่าบุคคลดงักล่าวจะไม่ตอ้งรับ
ผดิเป็นการส่วนตวัในการช าระหน้ีก็ตาม  กรมสรรพากรอาจเรียกเก็บหน้ี   ภาษีอากรคา้งต่อศาลใด ๆ 
ท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีได ้ หรือกรณีมีการโอนทรัพยสิ์นไปเสียก่อนท่ีผูเ้สียภาษีจะ
ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  กรมสรรพากรก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้มีค  าสั่งเพิกถอนความ
ยนิยอมในการโอนทรัพยสิ์นนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั104 

2.  การขยายระยะเวลาการช าระภาษีอากรและการผอ่นช าระภาษีอากร 
ในการช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  อธิบดีกรมสรรพากรอาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการ

ช าระภาษีอากร  หรือใหผ้อ่นช าระภาษีอากรได ้ โดยส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้สีย
ภาษี  หากผูเ้สียภาษีมีความปะสงคจ์ะขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ีภาษีอากร  บุคคลนั้นตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสามารถหรือศกัยภาพของตนในการช าระหน้ีภาษีอากรในอนาคต  แต่การยนิยอมให้
ขยายระยะเวลาดงักล่าวไม่ท าให้ก  าหนดเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรเปล่ียนแปลงไป  ดงันั้น  การ
คิดเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับจึงตอ้งเร่ิมคิดจากเวลาท่ีถึงก าหนดเดิม105 

การพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรเป็นดุลพินิจของอธิบดี
กรมสรรพากร  และเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกตอ้งจึงต้องค านึงถึงปัจจยัหลายประการ  
ไดแ้ก่  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากฐานขอ้มลูของกรมสรรพากร  สภาวะทางการเงินของผูเ้สียภาษี  ปัจจยัท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระภาษีอากร  ขั้นตอนในการด าเนินการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากร  

                                                

 102 ณัฐวรรณ  เรืองเดช, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 96, น.100. 
 103 เพ่ิงอ้าง, น.106. 
 104 เพ่ิงอ้าง. 
 105 เพ่ิงอ้าง. 
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และขอ้เสนอต่าง ๆ ของผูเ้สียภาษีในการช าระหน้ีภาษีอากร  เป็นตน้  หากการพิจารณาค าร้องขอ
ขยายระยะเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรไม่ถูกตอ้ง  ศาลอาจเขา้มาตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจในการ
พิจารณาค าร้องของอธิบดีกรมสรรพากรดงักล่าวได ้

นอกจากน้ี  ผูเ้สียภาษีหรือผูจ้ดัการทรัพยม์รดกอาจยืน่ค  าร้องขอใหป้ลดหน้ีทั้งหมดหรือ
บางส่วนเน่ืองจากความยากจน  ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรอาจอนุญาตให้ผูเ้สียภาษีผ่อนช าระหน้ีภาษี
อากรได ้ หากปรากฏว่าผูเ้สียภาษีอาจตอ้งเผชิญกบัความยากจนถา้ตอ้งช าระหน้ีภาษีอากรเต็มจ านวน
ในคราวเดียวกนั  หรืออาจใชดุ้ลพินิจปฏิเสธท่ีจะใหผ้อ่นผนัการช าระหน้ีภาษีอากรแมว้่าผูเ้สียภาษีมี
ความยากจน  ในกรณีน้ีผูเ้สียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้106  

3.  การเรียกใหบุ้คคลท่ีสามช าระหน้ีภาษีอากรแทนผูค้า้งภาษีอากร 
ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 1953   ก  าหนดให้อธิบดี

กรมสรรพากรมีอ  านาจเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรจากบุคคลท่ีสามหรือบุคคลผูซ่ึ้งเป็นหน้ีทางการเงินต่อ
ผูเ้สียภาษีได ้ ดว้ยวิธีการส่งหนงัสือเตือนพร้อมกบัออกหนังสือแจง้การประเมินก่อนวนัช าระภาษี  
เพื่อแจง้จ  านวนเงินท่ีบุคคลดงักล่าวตอ้งช าระให้แก่กรมสรรพากรแทนผูค้า้งภาษีอากร  อนัถือเป็น
การเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรทางออ้มนัน่เอง 

ส าหรับหนังสือเตือนให้ช าระหน้ีภาษีอากรแทนผูค้า้งภาษีอากรนั้น  ต้องท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและส่งไปยงับุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นลูกหน้ีหรืออาจเป็นหน้ีทางการเงินต่อผูเ้สียภาษี  ใน
กรณีท่ีบุคคลนั้นมีเงินท่ีครบช าระตอ้งช าระต่อผูเ้สียภาษี  หรือถือเงินไวแ้ทนผูเ้สียภาษีเพ่ือประโยชน์
ต่าง ๆ  หรือถือเงินในบญัชีของบุคคลอ่ืนส าหรับการช าระต่อผูเ้สียภาษี  หรือไดรั้บมอบอ านาจจาก
บุคคลอ่ืนใดใหจ่้ายเงินแทนผูเ้สียภาษี  โดยระบุให้น าเงินตามท่ีตอ้งช าระต่อผูเ้สียภาษีมาช าระหน้ี
ภาษีอากรใหแ้ก่กรมสรรพากรแทนผูค้า้งภาษีอากรจนกว่าจะครบถว้น  ซ่ึงการแจง้เตือนนั้นจะตอ้ง
กระท าโดยปราศจากความคลุมเครือและตอ้งระบุถึงหนา้ท่ีของผูรั้บอยา่งชดัแจง้  โดยไม่จ  าตอ้งอธิบาย
เพ่ิมเติมไม่ว่าดว้ยวาจาหรือท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร107  และการส่งหนงัสือเตือนโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ยอ่มก่อใหเ้กิดสิทธิท่ีจะเรียกให้ช าระเงินและสิทธิในการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายเหนือหน้ีท่ีมีอยู่
หรืออาจมีข้ึนภายหลงัจากวนัส่งหนงัสือเตือนโดยทนัที  ซ่ึงสิทธิดงักล่าว จะอยูเ่หนือกว่าการกระท า
ใด ๆ ต่อมาอนัเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเตือน  แต่ถา้ผูรั้บหนงัสือเตือนไดจ่้ายเงินใหแ้ก่
บุคคลอ่ืนใดนอกจากช าระหน้ีภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร  หรือโอนหน้ีไปให้บุคคลอ่ืนเพ่ือท่ีจะ  
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ใหมี้สิทธิดีกว่าสิทธิในการไดรั้บช าระหน้ีของกรมสรรพากรภายหลงัจากไดรั้บหนังสือเตือนแลว้  
ถือว่าเป็นการกระท าท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย108 

อยา่งไรก็ตาม  บุคคลท่ีสามซ่ึงถกูเรียกใหช้ าระหน้ีภาษีอากรแก่กรมสรรพากรแทนผูค้า้ง
ภาษีอากร  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกฟ้องร้องใด ๆ โดยผูเ้สียภาษีซ่ึงอา้งว่าบุคคลนั้นไม่ช าระ
หน้ีใหแ้ก่ตน109  แต่ถา้บุคคลท่ีสามปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ด  าเนินการตามหนังสือเตือนท่ีไดรั้บ  ย่อมมี
ความผดิและตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด110 

4.  การขอค าสัง่คุม้ครองชัว่คราว 
ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีมีพฤติการณ์ในการจัดการหรือจ าหน่าย  จ่าย โอนทรัพยสิ์นไป

ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความสามารถในการช าระหน้ีภาษีอากรหรือการบงัคบัตามค า
พิพากษาซ่ึงควรจะได ้ หรือมีภายหลงัเสร็จส้ินกระบวนการทางกฎหมายแลว้  อธิบดีกรมสรรพากร
อาจขอให้ศาลมีค าสั่งคุ ้มครองชั่วคราว (Mareva  Injunctions)  เพื่อยบัย ั้งการกระท าในการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปให้พ้นจากเขตอ านาจศาลหรือการบังคับคดีกับทรัพยสิ์นได้  และค าสั่ง
คุม้ครองชัว่คราวอาจรวมถึงขอ้จ  ากดัสิทธิในการหา้มมิใหเ้ดินทางออกนอกประเทศดว้ย  

การพิจารณาค าขอคุม้ครองชัว่คราวตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริง  ดงัต่อไปน้ี 
(1)  คดีมีมลู 
(2)  การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเต็มท่ีต่อศาล 
(3)  ทรัพยสิ์นตอ้งอยู่ในเขตอ านาจ  โดยไม่จ  าตอ้งพิจารณาว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวอยู่ใน

เครือรัฐออสเตรเลียหรือไม่ 
(4)  มีความเส่ียงท่ีจะท าให้ทรัพยสิ์นนั้นหมดไป  โดยมีเหตุอนัควรเช่ือว่า อาจมีการ

จ าหน่าย  จ่าย  โอนทรัพยสิ์นเพ่ือไม่ให้ไดรั้บช าระหน้ี  และต้องปรากฏหลกัฐานชัดเจนเป็นท่ี
ประจกัษว์่าอาจมีการกระท าดงักล่าวเกิดข้ึน 

(5)  การกระท าของผูเ้สียภาษีเส่ียงต่อการท าใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิของเจา้หน้ี 
ในการขอใหศ้าลมีค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวนั้น  อธิบดีกรมสรรพากรสามารถ  ท่ีจะขอให้

คุ ้มครองชั่วคราวทรัพย์สินของผูเ้สียภาษีได้ไม่เกินจ านวนท่ีต้องรับผิด  และจะต้องจัดหา
หลกัประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  หากค าขอคุม้ครองชัว่คราวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
กิจการของลกูหน้ี  อนัอาจน ามาสู่การเรียกร้องใหก้รมสรรพากรรับผดิหากการร้องขอคุม้ครองชัว่คราวนั้น
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ไดรั้บการพิจารณาอยา่งไม่สมเหตุสมผล111  และหากผูร้้องกระท าการท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  ยดึทรัพยสิ์น
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือประวิงคดีโดยไม่มีเหตุสมควร  ศาลอาจปฏิเสธท่ีจะไม่ออกค าสั่ง
คุม้ครองชัว่คราวหรือขยายระยะเวลาการคุม้ครองชัว่คราวออกไป  ทั้งน้ี  เพราะค าสัง่คุม้ครองชัว่คราว
มีผลเป็นการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  จึงต้องค านึงถึงหลกัความเป็นธรรมเป็นส าคัญ      
ในขณะเดียวกันศาลจะพิจารณาเพ่ือป้องกันผูเ้สียภาษีมิให้หลบหนีค าสั่งคุม้ครองชั่วคราว  และ   
การกระท าใด ๆ  อนัเป็นการฝ่าฝืนค าสัง่คุม้ครองชัว่คราว  ถือเป็นความผดิฐานละเมิดอ  านาจศาลและ
ตอ้งถกูก  าหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร112 

3.2.1.4  การตดัสินใจไม่บงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง 
เม่ือไดด้  าเนินการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรตามกระบวนการท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวข้อท่ี 

3.2.3  และไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีจากผูเ้สียภาษีไดค้รบถว้น  กรมสรรพากรอาจพิจารณาตดัสินใจ
ไม่บงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรค้างกับผูเ้สียภาษีต่อไปก็ได ้ ดังจะเห็นไดจ้ากรัฐบญัญติัว่าดว้ยการ
จดัการการคลงัและความรับผดิชอบ  ค.ศ. 1997 (Financial  Management  and  Accountability  Act 
1997 : FMAA)  ท่ีก  าหนดว่าหน้ีใด ๆ  ก็ตามจะตอ้งไดรั้บการช าระ  เวน้แต่กรณีท่ีประธานคณะกรรมการมี
ความเห็นว่า 

1.  มูลหน้ีนั้นไม่สามารถบังคับช าระหน้ีได้ตามกฎหมาย  กล่าวคือ  เป็นหน้ีท่ี  ไม่
สามารถฟ้องร้องหรือบงัคบัตามค าพิพากษาได ้ หรือหน้ีท่ีไดรั้บการปลดหน้ีภายใตก้ระบวนการ
ลม้ละลาย  หรือเป็นหน้ีคงคา้งท่ีเกิดจากการยติุการด าเนินการตามขอ้ตกลงซ่ึงเกิดจากการบงัคบัโดยศาล  
หรือเป็นหน้ีคงคา้งท่ีไม่มีขอ้พิพาท  ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรเห็นควรท่ีจะไม่ติดตามภายใตห้นังสือ
ตกลงเก่ียวกบัการประนอมหน้ี  หรือการด าเนินการภายหลงัจากลูกหน้ีไดป้ฏิบติัตามหนังสือตกลง
เรียบร้อยแลว้  เป็นตน้113 

2.  มูลหน้ีนั้นไม่คุม้ค่าในการติดตามให้ช าระหน้ี  กล่าวคือ  เป็นหน้ีท่ีกรมสรรพากรได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า  ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดจากการติดตามทวงหน้ีน่าจะเกินกว่าจ  านวนหน้ีท่ีจะเรียก
เก็บได ้ โดยพิจารณาจากปัจจยัเก่ียวกบัขอ้มลูรายไดแ้ละประเภทของรายได้ท่ีเก่ียวขอ้ง  ระยะเวลา
การคา้งช าระหน้ี  ขั้นตอนในการติดตามหน้ี  ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี  และความเห็น
ทางกฎหมายของท่ีปรึกษากฎหมายของกรมสรรพากร  เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี  ในการพิจารณาว่ามูลหน้ีนั้นคุม้ค่าท่ีจะท าการติดตามหรือไม่  ตอ้งพิจารณาถึง
ปัจจยัทั้งหมดรวมกนัเพ่ือใหไ้ดค้วามชดัเจนว่าการติดตามต่อไปคุม้ค่าท่ีจะด าเนินการ114 

3.  ผูเ้สียภาษีไม่มีทรัพยสิ์นหรือเงินทุน  และมีสถานะทางการเงินไม่น่าจะมีแนวโนม้ท่ีดี
ข้ึน  หากเป็นหน้ีท่ีไม่สามารถขอบรรเทาภาระภาษี  หรือหน้ีในคดีลม้ละลาย  หรือหน้ีท่ีมีการผ่อน
ช าระท่ีไม่อาจเป็นไปได ้ และมีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีจะเก่ียวกบัสถานะทางการเงินและทรัพยสิ์น
ของผูเ้สียภาษีดงักล่าว  ใหถื้อเสมือนว่าเป็นหน้ีท่ีไม่คุม้ค่าท่ีจะติดตาม115   

อน่ึง  หากปรากฏภายหลงัว่าผูเ้สียภาษีนั้นกลบัมีรายไดห้รือมีสถานะทางการเงินและ
ทรัพยสิ์นท่ีดีข้ึน  เช่นน้ีกรมสรรพากรอาจด าเนินการติดตามบงัคบัช าระหน้ีกบัผูเ้สียภาษีเพ่ือให้
ไดรั้บช าระหน้ีภาษีอากรจนครบถว้นต่อไปได้116 
       3.2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรคา้งของสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐต่าง ๆ รวมตัวเข้าเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่า 
“สหรัฐอเมริกา (United  States  of  America)”  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีการบริหาร
จดัการในรูปแบบสหพนัธรัฐ  ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐบาลกลาง (Federal  Government)  กบัรัฐบาลมลรัฐ 
(States  Government)  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของประเทศ  มีอ  านาจ
ในการแต่งตั้งผูพิ้พากษาศาลฎีกาและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ตลอดจนมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก าหนดโครงสร้างทางการเมืองและการปกครอง  ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลมลรัฐ  
การให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการจดัเก็บภาษีอากรเพื่อน ามาใชใ้นการ
บริหารประเทศ   

3.2.2.1  ระบบภาษีอากร 
แมว้่าระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะเป็นระบบกฎหมายแบบท่ีถือว่าค  าพิพากษา

ของศาลเป็นกฎหมาย  หรือท่ีเรียกว่า “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law  System)”  แต่
ส าหรับกฎหมายภาษีอากรถือเป็นกฎหมายพิเศษท่ีใหอ้  านาจฝ่ายนิติบญัญติัในการออกกฎหมายภาษี
อากรเพ่ือน าเงินภาษีมาใชจ่้ายในการบริหารประเทศ  โดยมีรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ เป็น
ผูม้ีอ  านาจในการจดัเก็บภาษีอากร  ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได ้ ภาษีการบริโภค  และภาษีทรัพยสิ์น  ดงั
จะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงถือเป็นการออกกฎหมายในรูปแบบท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือท่ีเรียกว่า “ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil  Law  System)” นัน่เอง 

 

                                                

 114 เพ่ิงอ้าง, น.124. 
 115 เพ่ิงอ้าง. 
 116 เพ่ิงอ้าง, น.126. 
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อ านาจในการจดัเก็บภาษีอากรของรัฐบาลกลาง (Federal  Tax  Authority)  มีเง่ือนไข  4  
ประการ  ดงัน้ี 

1.  เง่ือนไขเพ่ือน ามาใชห้น้ีสาธารณะ  ซ่ึงเก่ียวกบัการบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีรวมถึงการน า
เงินภาษีมาใชใ้นการป้องกนัประเทศ (General  Welfare  Clause) 

2.  เง่ือนไขในความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน  สามารถใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้ ง
ประเทศ (Uniformity  Clause) 

3.  เง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัสรรในการจดัเก็บภาษีทางตรง (Apportionment  of  Direct  
Taxes)   

4.  เง่ือนไขเก่ียวกบัการยกเวน้การเก็บภาษีจากการส่งสินคา้ออกจากมลรัฐต่าง ๆ (No  
taxes  on  exports)117 

ส าหรับอ านาจในการจดัเก็บภาษีอากรของมลรัฐและรัฐบาลทอ้งถ่ิน (State  and  Local  
Tax  Jurisdiction)  รัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐใหอ้  านาจจดัเก็บภาษีภายในขอบเขตพ้ืนท่ีของมลรัฐ
หรือทอ้งถ่ินนั้น ๆ ตราบเท่าท่ีไม่ละเมิดอ  านาจของรัฐบาลกลาง118 

กระทรวงการคลงั (Treasury  Department)  เป็นหน่วยงานท่ีอ  านาจในการจดัเก็บภาษี
อากรของสหรัฐอเมริกา  และมีส านักงานสรรพากร (Internal  Revenue  Service  หรือ  IRS)  ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กรมสรรพากร”  เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร (Internal  Revenue  Code  หรือ  IRC)  ซ่ึงเป็นกฎหมายในระดบัรัฐบาลกลาง  ไดแ้ก่  ภาษี
เงินได ้ ภาษีการโอน  ภาษีมรดก  ภาษีการให้  ภาษีจากการจา้งแรงงาน  และภาษีสรรพสามิต  และมี
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากไม่ถกูแทรกแซงหรือกดดนัจากทางการเมือง  เน่ืองจากอธิบดี
กรมสรรพากร (Commissioner  of  Internal  Revenue)  เป็นต าแหน่งทางการเมืองข้ึนอยู่ก ับ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรง  มิใช่ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนเช่นเดียวกบัอธิบดีกรมสรรพากร
ของประเทศไทย    

กรมสรรพากร (IRS)  มีอ  านาจหน้าท่ีในการประเมินภาษีและการจัดเก็บภาษีอากร  
รวมทั้งการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ การ
ก าหนดแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  การคดัเลือกแบบแสดงรายการเพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการจัดเก็บภาษีอากร  การให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้สียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการ  ให้
ถกูตอ้ง  การระงบัขอ้พิพาททางภาษีโดยการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งและการน าคดีข้ึนสู่ ศาล

                                                

 117 สุพัตรา  สืบสม  อนันตพงศ์, “การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินคดีในศาลภาษีอากรของ
สหรัฐอเมริกากบัศาลภาษีอากรกลางของไทย,” วารสารศาลยติุธรรมปริทศัน์, น.42 – 43. 
 118 เพ่ิงอ้าง. 
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ภาษีอากร  การช่วยเหลือผูเ้สียภาษีในการใชแ้ละตีความตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เป็นตน้  และมี
คณะกรรมการก ากบัดูแลการท างานของเจา้หนา้ท่ีอีกชั้นหน่ึง119   

นอกจากน้ี  ยงัมีอ  านาจในการสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัการฟอกเงินท่ี
ไดจ้ากการทุจริต  ฉอ้โกง  หรือการคา้ยาเสพติด  ตลอดจนมีส่วนในการต่อสู้กบัผูก่้อการร้ายระหว่าง
ประเทศผ่านบทบญัญติัต่าง ๆ ดว้ย  และมีอ  านาจในการยึดทรัพยสิ์นส าหรับโทษแห่งการกระท า
ความผิดให้ตกเป็นของรัฐบาล  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานท่ีประชาชนของ
สหรัฐอเมริกาใหค้วามย  าเกรงเป็นพิเศษ  แตกต่างกบักรมสรรพากรของประเทศไทยซ่ึงมีเพียงแต่
อ  านาจตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดัเก็บภาษีอากรไดอ้ย่างเต็มท่ี
เท่าท่ีควร120 

การจดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1861  ดงั
จะเห็นไดจ้ากรัฐบญัญติัว่าดว้ยการจดัเก็บรายไดภ้าษีอากร  ค.ศ. 1861 (Revenue  Act  of  1861)  ซ่ึงถือว่า
ภาษีเงินไดเ้ป็นภาษีท่ีมีความส าคญัของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  กล่าวคือ  
ผูม้ีเงินไดไ้ม่ว่าจะถือสญัชาติใด  หรือเดินทางเขา้มาอยู่ประเทศดว้ยเหตุใด  หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนใน
สหรัฐอเมริกายอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดป้ระเมินตนเองและเสียภาษีอากร 
(Self – Assessment)  ภายในวนัท่ี  15  เมษายนของทุกปี  โดยพิจารณาจากหลกัการดงัน้ี 

1.  การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามหลกัถ่ินท่ีอยู่ (Residence  Rule)  กล่าวคือ  
ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา (U.S.Resident)  จะตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่สหรัฐอเมริกาจากเงินไดท่ี้ไดรั้บทั้ง
ในและนอกประเทศตามประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริกา  มาตรา 1  เป็นการจดัเก็บภาษีจากเงินได้
ทัว่โลกของบุคคลนั้นตามหลกัเงินไดท้ัว่โลก (Worldwid  Income  Basis)  ทั้งน้ี  เพราะผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น
ประเทศยอ่มไดรั้บประโยชน์และความคุม้ครองจากการอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหลายประการจากรัฐบาล 

หลกัการในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่  อาจ
พิจารณาไดด้งัน้ี 

(1)  หลกัการไดรั้บใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ถาวร (Green  Card  Rule)  หรือหลกัความเป็นผูม้ี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรโดยชอบดว้ยกฎหมาย (Lawful  Permanent  Resident  Rule)  บุคคลใดไดรั้บใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู่ถาวรของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายคนเข้าเมือง  บุคคลนั้นถือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกาตั้ งแต่ว ันแรกของปีท่ีปรากฏตัวในสหรัฐอเมริกา  และการอยู่หรือไม่อยู่ใน

                                                

 119 เพ่ิงอ้าง, น.45 – 46. 
 120 บทที่ 4  บทเปรียบเทียบและวิเคราะห์, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1317/09CHAPTER_4.pdf.  
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สหรัฐอเมริกาหลงัจากไดรั้บใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ ไม่มีผลท าใหค้วามเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา
เปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด121  เวน้แต่จะถกูเพิกถอนหรือสละการเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูถ่าวรนั้นเสีย 

(2)  หลกัการปรากฏตวัอยู่ในสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาอนัสมควร (Substantial  
Presence  Rule)  ชาวต่างชาติผูใ้ดปรากฏตวัอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  183  วนัในปี
ปฏิทินใด (ตั้ งแต่วนัท่ี  1  มกราคม – 31  ธันวาคม)  ถือว่าเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา122  หรือ
ชาวต่างชาติผูใ้ดปรากฏตวัอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  และในปีท่ี 3  ซ่ึงเป็น ปี
ปัจจุบนัปรากฏตวัอยูไ่ม่นอ้ยกว่า  31  วนั (ระยะเวลารวมกนัตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  ไม่นอ้ยกว่า  183  วนั) 

การนบัจ านวนวนัท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาในปีแรกนั้น  ให้นับจ านวนเต็ม (All  the Day)  
ส าหรับปีท่ี 2  ใหน้บัระยะเวลาการอยูโ่ดยถือ 1 ใน 3  วนัถือเป็นหน่ึงวนั  ส่วนปีท่ี 3  ให้นับ 1 ใน 6  
วนัถือเป็นหน่ึงวนั  และหากรวมระยะเวลาการอยู ่ 3  ปี  เท่ากบั  183  วนั  หรือมากกว่านั้น  ให้ถือว่าเป็นผู ้
มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา123  

(3)  หลกัการเลือกปีแรกเพ่ือถือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา (Frist  year  Election  to  
be  Treated  as  a  Resident  Rule)  ประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเลือกเป็นผูม้ี
ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาในปีแรกท่ีเขา้เมืองได ้ หากปรากฏตวัอยูใ่นปีแรกท่ีเขา้เมือง ไม่นอ้ยกว่า  31  
วนัติดต่อกนั  หรือปรากฏตวัอยูไ่ม่นอ้ยกว่า  75%  ของระยะเวลาตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้เมืองจนถึงวนัท่ี  31  
ธนัวาคมของปีนั้น  โดยนบัรวม  31  วนัแรกเขา้ดว้ยกนั124  และในปีถดัมาจะตอ้งเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูต่าม
หลกั  Substantial  Presence  Rule  ตาม (2) ท่ีกล่าวมาแลว้ 

2.  การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามหลกัแหล่งเงินได ้(Source  Rule)  กล่าวคือ  
บุคคลใดมีเงินไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดในประเทศ  หรือจากผูจ่้ายเงินไดซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ  หรือเงิน
ปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัในประเทศ  ยอ่มมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาให้แก่สหรัฐอเมริกา  
โดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูห่รือมีสญัชาติหรือเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือไม่   

เวน้แต่ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา  90  วนั  หรือนอ้ยกว่าในปีภาษีนั้น  หรือ
ค่าจา้งท่ีเกิดข้ึนส าหรับการบริการนั้นมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  ดอลลาร์สหรัฐ  หรือผูเ้สียภาษีถูกจา้ง

                                                

 121 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม  และดุลยลกัษณ์  ตราชูธรรม, บทความเร่ือง “การเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นท่ีอยู่,” ในค าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, (ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2556), น.877 – 878. 
 122 เพ่ิงอ้าง. 
 123 สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
https://www.asco.or.th/uploads/articles_attc/1417665598.ppt       
 124 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม  และดุลยลกัษณ์  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 121, น.880. 
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โดยบุคคลต่างชาติซ่ึงไม่เก่ียวกบักิจการในสหรัฐอเมริกา  ถา้การใหบ้ริการหรือท างานไดก้ระท าใน
ส านกังานของสหรัฐอเมริกา  ให้ถือว่าเงินไดท่ี้ไดรั้บมานั้นเกิดภายนอกประเทศและไม่อยู่ในข่าย
ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแต่อยา่งใด125 

3.  การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามหลกัสัญชาติ (Nationnality  Rule)  หรือ
หลกัความเป็นพลเมือง (Citizenship  Rule)  กล่าวคือ  ผูซ่ึ้งเกิดในสหรัฐอเมริกาหรือไดรั้บสัญชาติ
อเมริกัน (U.S.Naturalized)   ถือว่ามีสัญชาติอเมริกันหรือเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา 
(U.S.Citizen)  หากมีเงินไดท่ี้ไดรั้บทั้งในและนอกประเทศย่อมมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินไดใ้ห้แก่
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นการเก็บภาษีจากเงินได้ทั่วโลกของบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตาม  แมผู้ม้ีเงินไดจ้ะไดส้ละสญัชาติหรือความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
ไปแลว้ก็ยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีอยู่ต่อไป  ข้ึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงว่าบุคคลนั้นไดส้ละสัญชาติหรือ
ความเป็นพลเมืองเมื่อใด  หากสละสญัชาติหรือความเป็นพลเมืองหลงัวนัท่ี  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2541  
แต่ก่อนวนัท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  ยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บจากแหล่งเงินไดใ้น
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา  10  ปี  นับแต่วนัท่ีสละสัญชาติหรือความเป็นพลเมืองตั้งแต่วนัท่ี  17  
มิถุนายน  พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป  ใหถื้อเสมือนหน่ึงว่าบุคคลนั้นไดข้ายทรัพยสิ์นทั้งหมด ท่ีมีอยู่ใน
ราคาตลาดท่ียติุธรรม (Fair  Market  Value)  ก่อนวนัสละสญัชาติหรือความเป็นพลเมือง  และผลได้
สุทธิ (Net  Gain)  ส่วนท่ีเกิน  600,000  ดอลลาร์สหรัฐจะต้องเสียภาษี  ตามประมวลรัษฎากร
สหรัฐอเมริกา  มาตรา 877 A126 

การค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียของสหรัฐอเมริกานั้น  ไดมี้ก  าหนดรูปแบบในการจดัเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบอตัรากา้วหน้า  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกับการจดัเก็บภาษีเงินได้ของ
ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย  และในปี ค.ศ. 2016  ไดม้ีการก าหนดอตัราภาษีขั้นสูงสุดถึง
ร้อยละ 39.6  โดยไม่มีการยกเวน้ภาษีของจ านวนเงินไดใ้นแต่ละขั้นดงัต่อไปน้ี127 
 
 
 

                                                

 125 สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก  
https://www.asco.or.th/uploads/articles_attc/1417665598.ppt 
 126 ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม  และดุลยลกัษณ์  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 121, น.875 – 876. 
 127 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี, สืบคน้เม่ือวนัที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559, จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_the_United_States 
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ตารางที่ 3.4  อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

เงินไดใ้นแต่ละขั้น ($ : ดอลลาร์สหรัฐ)* 
คนโสด คู่สมรสยืน่รวม/

หยา่ร้าง 
คู่สมรสแยกยืน่ หวัหนา้ครอบครัว 

10 0 – 9,275 0 – 18,550 0 – 9,275 0 – 13,250 
15 9,276 – 37,650 18,551 – 75,300 9,276 – 37,650 13,251 – 50,400 
25 37,651 – 91,150 75,301 – 151,900 37,651 – 75,950 50,401 – 130,150 
28 91,151 – 190,150 151,901 – 231,450 75,951 – 115,725 130,151 – 210,800 
33 190,151 – 413,350 231,451 – 413,350 115,726 – 206,675 210,801 – 413,350 
35 413,351 – 415,050 413,351 – 466,950 206,676 – 233,475 413,351 – 441,000 
39.6 415,051  ข้ึนไป 466,951  ข้ึนไป 233,476  ข้ึนไป 441,001  ข้ึนไป 

 
หมายเหตุ.  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบัลูกคา้  ตามขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ณ  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 : 1  ดอลลาร์สหรัฐ (USD)  เท่ากบั  35.1511  บาท 
(Baht) 
 

หากผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี  หรือยื่นแบบแสดงรายการและ  
เสียภาษีไม่ถูกต้อง  หรือหลีกเล่ียงภาษีอากร  เจา้หน้าท่ีของกรมสรรพากรย่อมมีอ  านาจประเมิน 
เรียกเก็บภาษีอากรใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ตลอดจนมีอ  านาจในการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งและบงัคบั
ช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีได ้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป  

3.2.2.2  การประเมินภาษีอากรและการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 
ระบบภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการประเมินตนเองเช่นเดียวกบัประเทศ

ไทย  โดยมีมาตรการในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้สียภาษีเก่ียวกบัการปรับใชแ้ละ  การ
ตีความกฎหมายภาษีอากร  ซ่ึงก  าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีอ  านาจออกหนังสือ
อธิบายและตีความประมวลรัษฎากรหรือ IRC  และกรมสรรพากรยงัคอยให้บริการตอบขอ้หารือ 
(Ruling)  เพื่ออธิบายหรือตีความบทบญัญติักฎหมายภาษีอากรและการปรับใชบ้ทบญัญติัดงักล่าว
กบัขอ้เท็จจริงเฉพาะกรณีอีกดว้ย 

ส าหรับมาตรการในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการปรับใชแ้ละการตีความ
กฎหมายภาษีอากรดงักล่าว  เป็นมาตรการท่ีช่วยให้ผูเ้สียภาษีและกรมสรรพากรมีความเขา้ใจใน
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บทบญัญติักฎหมายไปในทิศทางเดียวกนั  และถือว่าเป็นมาตรการท่ีช่วยให้ผูเ้สียภาษีไดรั้บความ
คุม้ครองสิทธิในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารจากรัฐ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยลดปัญหาการ
เกิดขอ้พิพาททางภาษีอากรไดอี้กทางหน่ึง128   

1.  การประเมินภาษีอากร 
ภายหลงัจากท่ีผูเ้สียภาษีไดย้ืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษี โดยวิธีการประเมินตนเอง

แลว้  กรมสรรพากรมีอ  านาจในการตรวจสอบแบบแสดงรายการดงักล่าว  เพื่อหาขอ้ผดิพลาดในการ
ค านวณภาษีและความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเงินไดท่ี้ผูเ้สียภาษีไดก้รอกขอ้มูลไวใ้นแบบ
แสดงรายการว่าถกูตอ้งหรือไม่ อยา่งไร หากตรวจสอบพบความผดิพลาดก็จะส่งแบบแสดงรายการ
นั้นไปยงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษี (Tax  audit)  ซ่ึงกรมสรรพากรแต่งตั้งข้ึนมาเป็นการเฉพาะกิจเพื่อ
ท าหน้าท่ีในการทบทวนความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการท่ีไดถู้กส่งเขา้มาอีกชั้นหน่ึง  และใน
ขณะเดียวกนัผูเ้สียภาษีจะไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากรว่าแบบแสดงรายการของตนถูกตรวจสอบโดย
ใหน้ าหลกัฐานต่าง ๆ มาแสดงตามวนั  เวลา  สถานท่ีท่ีก  าหนด  หรือเจา้หน้าท่ีอาจออกไปท าการ
ตรวจสอบด้วยตนเอง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือท่ีท าการของผูเ้สียภาษี  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามี
ค่าใช้จ่ายตามท่ีผูเ้สียภาษีกล่าวอา้งหรือไม่  ในกรณีน้ีเจา้หน้าท่ีจะขอดูหลกัฐานเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย  
ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบก ากบัภาษีดว้ยก็ได ้ หรือเจา้หน้าท่ีอาจพิจารณาขอ้กฎหมายว่าค่าใชจ่้ายนั้น
เป็นค่าใชจ่้ายจริงและชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่129  

หากผูเ้สียภาษีและเจา้พนกังานภาษีอากรมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัและ ไม่สามารถตก
ลงกันได้เก่ียวกับจ านวนภาษีอากร  เจ้าพนักงานภาษีอากรจะส่งหนังสือแจ้งการประเมิน ซ่ึงเป็น
หนังสือท่ีแจ้งถึงจ  านวนภาษีอากรท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงพร้อมกับส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบแสดงรายการ  เพื่อใหผู้เ้สียภาษีอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อ  ฝ่ายปกครองหรือ
ต่อศาลภายในเวลาท่ีก  าหนดแลว้แต่กรณี 

2.  การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 
เมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบแลว้พบว่า  ผูเ้สียภาษียืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดโ้ดย

จงใจยืน่แบบไม่ถกูตอ้ง  เจา้พนกังานประเมินจะมีหนงัสือแจง้การประเมินใหผู้เ้สียภาษีทราบถึงจ านวน
เงินภาษีอากรท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  ซ่ึงหากผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัจ านวนภาษีอากรดงักล่าว  
ยอ่มมีสิทธิอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินได ้ 2  กรณี  คือ 

                                                

 128 สุเมธ  ศิริคุณโชติและคณะ, “บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีอากร   
ในศตวรรษที่ 21”  รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อศาลภาษีอากร, น.114 – 117. ในถึงอา้ง  นพมาศ  เหมเวช, 
อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 86, น.62. 
 129 สุพตัรา  สืบสม  อนนัตพงศ,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 117, น.47. 
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(1)  อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อฝ่ายปกครอง 
ในกรณีตรวจสอบพบว่าผูเ้สียภาษียื่นแบบแสดงรายการไวไ้ม่ถูกต้องเจ้าพนักงาน

ประเมินจะมีหนงัสือแจง้การประเมินโดยแจง้จ  านวนเงินภาษีอากรท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผู ้
เสียภาษีทราบ  เพื่อใหใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมินต่อฝ่ายปกครอง
หรือแผนกพิจารณาอุทธรณ์  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  ภายใน  30  วนั  
นบัจากวนัท่ีปรากฏในหนงัสือดงักล่าว 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะท าหนา้ท่ีพิจารณาทบทวนการประเมินภาษีอากรของ
เจา้พนกังานประเมิน  และเจรจากบัผูเ้สียภาษีหรือตวัแทนของผูเ้สียภาษี  เพื่อน าไปสู่การระงบัขอ้
พิพาทในทางภาษีอากร  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาประมาณ  90  วนั  นับแต่วนัท่ี
ผูเ้สียภาษียื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรมายงัส านักงานพิจารณาอุทธรณ์ (Appeals  
Office)  และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นกลางในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  จึงไดม้ีการก าหนดหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระจากกรมสรรพากร  แมว้่าจะยงัคง
มีฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึงในสงักดัของกรมสรรพากรก็ตาม  ทั้งน้ี  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์น าตวัแทนมาประชุมร่วมกนั  ซ่ึงอาจเป็นทนายความหรือนักบญัชีเพ่ือช้ีแจงพร้อม
กบัน าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาแสดง  ถา้ตกลงกนัไดค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ  านาจรับกบั
จ านวนเงินหรือท่ีผูเ้สียภาษียินยอมจ่ายตามท่ีถูกประเมิน  และการท่ีผูเ้สียภาษียอมช าระค่าภาษี
เพ่ิมเติมตามการประเมินยอ่มมีผลท าใหค้ดีภาษีอากรระงบั130 

ในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูเ้สียภาษีตอ้ง
ท าการร้องขอเพ่ือใหด้  าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามค าร้อง  ดงัน้ี 

 (ก)  กรณีท่ีจ  านวนภาษีอากรท่ีพิพาทมีจ  านวนเกินกว่า  25,000  ดอลลาร์สหรัฐ  ผูเ้ สีย
ภาษีตอ้งยื่นหนังสือคดัค้านการประเมินภาษีอากรอย่างเป็นทางการ  โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศพัทข์องผูเ้สียภาษี  จ  านวนภาษีอากรท่ีไม่เห็นดว้ย  ปีภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  ประเด็นปัญหาท่ีไม่เห็น
ดว้ยและตอ้งการโตแ้ยง้พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนขอ้โตแ้ยง้  ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
ส าเนาหนังสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผูเ้สียภาษีอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองภายใน  30  วนั  และลง
ลายมือช่ือของผูเ้สียภาษี  ส่งมายงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ภายใน  30  วนั  นับจากวนัท่ี
ปรากฏในหนังสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผูเ้สียภาษีอุทธรณ์ต่อแผนกพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  30  
วนัดงักล่าว131   

                                                

 130 นพมาศ  เหมเวช, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 86, น.65 – 68. 
 131 เพ่ิงอ้าง, น.69. 
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(ข)  กรณีท่ีจ  านวนภาษีอากรท่ีพิพาทมีจ านวนเท่ากบั  25,000  ดอลลาร์สหรัฐหรือต ่ากว่า  
ผูเ้สียภาษีไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่หนงัสือคดัคา้นการประเมินภาษีอากรอยา่งเป็นทางการ  แต่อาจยืน่จดหมาย
หรือหนงัสือคดัคา้นการประเมินภาษีอากรอยา่งไม่เป็นทางการ  หรืออาจเขียนคดัคา้นการประเมิน
ภาษีอากรไวใ้นทา้ยหนังสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผูเ้สียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายใน  30  วนั  นบัแต่ท่ีไดรั้บมา  และส่งหนงัสือดงักล่าวกลบัคืนมายงัคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์  ภายใน  30  วนั  นับจากวนัท่ีปรากฏในหนังสือแจง้การประเมินดงักล่าว  หรืออาจร้องขอทาง
โทรศพัทเ์พื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้132 

หากผูเ้สียภาษีไม่คัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน และไม่
ด  าเนินการใด ๆ ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีปรากฏในหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อให้ผูเ้สียภาษี
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว  กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจง้การประเมิน
เพ่ือให้ผูเ้สียภาษีฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร  ภายใน  90  วนัอีกคร้ัง  เพ่ือให้สิทธิแก่ผูเ้สียภาษีท่ีจะ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรไดโ้ดยตรง  โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร
ต่อฝ่ายปกครองก่อนซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

(2)  อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อศาล 
ในกรณีเกิดขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรเกิดข้ึน  และในกรณีท่ีผูเ้สียภาษี

เพิกเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีปรากฏในหนังสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผู ้
เสียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  30  วนั  กรมสรรพากรจะส่งหนงัสือแจง้
การประเมินเพื่อใหผู้เ้สียภาษีฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได ้ ภายใน  90  วนั  หรือหากผูเ้สียภาษีมีความ
ประสงค์ฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรก็สามารถร้องขอให้ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินท่ีต้อง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว  และขอให้กรมสรรพากรด าเนินการออกหนังสือ
แจง้การประเมินเพื่อให้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน  90  วนัทนัทีโดยไม่ตอ้งรอให้พน้ก  าหนด  30  วนั  
วิธีการน้ีท าใหผู้เ้สียภาษีสามารถด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไดเ้ร็วข้ึนนัน่เอง133 

นอกจากน้ี  ในระหว่างคดีรอการพิจารณาของศาลภาษีอากรอยูน่ั้นผูเ้สียภาษียงัคงมีสิทธิ
ท่ีจะกลบัมาใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยฝ่ายปกครองได ้ หากบุคคลดงักล่าวยงัไม่เคยใชสิ้ทธิ
อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มาก่อน  ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีอาจมี
ความเป็นไปไดท่ี้ขอ้พิพาทดังกล่าวจะยุติลงในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ก่อนท่ีจะถึงวนัท่ีศาลภาษีอากรนัดพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าว  ข้อพิพาทประเภทน้ีเรียกว่า “ข้อ
พิพาทซ่ึงอยูร่ะหว่างรอการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากร” (Docketed  Cases)  ซ่ึงหากไม่สามารถท่ี
                                                

 132 เพ่ิงอ้าง, น.69 – 70. 
 133 สุพตัรา  สืบสม  อนนัตพงศ,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 117, น.48 – 50. 
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จะยติุขอ้พิพาททางภาษีอากรไดใ้นชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอ้พิพาทนั้นกจ็ะ
ถกูน ากลบัเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทในชั้นศาลต่อไป134 

เม่ือศาลชั้นต้นได้มีค  าพิพากษาแลว้  หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่เห็นด้วยกับค า
พิพากษาของศาล  ก็สามารถยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ได ้ ภายใน  90  วนั  นับ
แต่วนัท่ีศาลภาษีอากรมีค  าพิพากษา  และคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงสามารถท่ีจะยื่นอุทธรณ์กลบัไดภ้ายใน  
120  วนั  นับแต่วนัท่ีศาลภาษีอากรมีค  าพิพากษาได้เช่นกัน  หากไม่มีการยื่นอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลา  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีศาลภาษีอากรมีค  าพิพากษา  หรือไม่มีการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษายืน
ของศาลอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด  ภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษา  จะถือว่าค  าพิพากษา
ของศาลภาษีอากรเป็นท่ีสุด135   

ส าหรับกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดและมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  ถือว่าค  า
พิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุดทนัที  นับแต่วนัท่ีศาลสูงสุดมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  แต่ถา้ศาล
สูงสุดมีค าสัง่รับอุทธรณ์  ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีศาลสูงสุดมีค าพิพากษา  
หรือในกรณีท่ีศาลสูงสุดมีค าสั่งให้ศาลภาษีอากรพิจารณาคดีใหม่  ค  าพิพากษาของศาลภาษีอากร  
ถึงท่ีสุดภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีศาลภาษีอากรมีค  าพิพากษาใหม่136 

อย่างไรก็ตาม  หากผูเ้สียภาษีไม่ด  าเนินการอุทธรณ์คดัค้านการประเมินภาษีอากรต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด  ถือว่า
การประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานเป็นยติุ  ผูเ้สียภาษีเป็นหน้ีภาษีอากรคา้ง   ตามจ านวนท่ีแจง้
การประเมิน  เจา้พนกังานประเมินไม่มีอ  านาจตกลงกบัผูเ้สียภาษีว่าจะรับจ านวนเงินหรือท่ีผูเ้สียภาษี
ยนิยอมจ่ายตามท่ีถกูประเมิน  และกรมสรรพากรจะด าเนินการจดัเก็บภาษีอากรคา้งและบังคบัช าระ
หน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพ่ือมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งต่อไป 

3.2.2.3  กระบวนการในการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง 
ภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังานสรรพากรไดท้ าการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรโดยแจง้

ใหผู้เ้สียภาษีทราบถึงจ านวนเงินภาษีอากรท่ีตอ้งช าระแลว้  หากผูเ้สียภาษีไม่ด  าเนินการช าระภาษี
อากร  และไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดดงัท่ี
กล่าวมาแลว้  เจา้พนกังานสรรพากรจะท าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรตามจ านวนท่ีถูกตอ้งและ
ด าเนินการจดัเก็บภาษีอากรอีกคร้ัง  โดยจะมีหนงัสือแจง้การประเมินแจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบภายใน  

                                                

 134 นพมาศ  เหมเวช, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 86, น.70 – 71. 
 135 เพ่ิงอ้าง. 
 136 เพ่ิงอ้าง, น.74. 

DPU



150 

60  วนั  นบัแต่วนัท่ีประเมิน  เพ่ือแจง้ใหผู้เ้สียภาษีช าระภาษีและเบ้ียปรับใหค้รบถว้น  ภายใน  10  วนั  
นบัแต่ไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินให้มาช าระภาษีอากร  หากยงัคงเพิกเฉยมิไดด้  าเนินการช าระ
ภาษีอากรให้เสร็จส้ินไป  ถือว่าเกิดหน้ีภาษีอากรคา้งข้ึนและผูเ้สียภาษีจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
จดัเก็บภาษีอากร (Collection  Activity)  ทั้งน้ี  ประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกาไดก้  าหนดให้
อ  านาจแก่เจา้พนกังานสรรพากรในการยดึหน่วงทรัพยสิ์น (Lien)  ยึดและอายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพ่ือมาช าระหน้ีภาษีอากรไดเ้ช่นเดียวกบัประเทศไทย137 

1.  การยดึหน่วงทรัพยสิ์น 
ภายหลงัจากท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรและไม่ไดช้  าระภาษี

อากรภายใน  10  วนั  นบัแต่วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแจง้การประเมิน  กรมสรรพากรมีสิทธิท่ีจะเขา้
ไปยึดหน่วงทรัพยสิ์นรวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีได้  ทั้งน้ี  ตาม IRC  มาตรา 6321  
ก  าหนดใหเ้จา้พนกังานสรรพากรเป็นผูมี้อ  านาจในการยึดหน่วงเหนือทรัพยสิ์น  รวมทั้งสิทธิเหนือ
ทรัพยสิ์นทั้งปวงของผูเ้สียภาษีทั้งท่ีเป็นของผูเ้สียภาษีในขณะถูกประเมินภาษีอากรและท่ีไดม้า
ภายหลงัเพ่ือช าระภาษีอากรคา้งรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมต่าง ๆ  แต่การยึดหน่วงทรัพยสิ์นนั้น  
ไม่มีผลใหก้รรมสิทธ์ิหรือการครอบครองทรัพยสิ์นมาอยูก่บักรมสรรพากรแต่อย่างใด  ผูเ้สียภาษียงั
ครอบครองและมีสิทธิใชส้อยทรัพยสิ์นดงักล่าว  เพื่อหารายไดแ้ละน าเงินมาช าระค่าภาษีอากรอยูต่่อไป   

เมื่อเจา้พนกังานสรรพากรไดท้ าการยดึหน่วงทรัพยสิ์นไวแ้ลว้จะมีหนงัสือบอกกล่าวให้
ผูเ้สียภาษีทราบ  ภายใน  5  วนัท าการหลงัจากท่ีไดมี้ค  าสั่งยึดหน่วงทรัพยสิ์น  โดยระบุขอ้ความ
เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ  สิทธิท่ีผูเ้สียภาษีจะไดรั้บการรับฟังในก าหนดเวลา  30  วนันับแต่
ส้ินสุดระยะเวลา  5  วนัท าการท่ีไดมี้การบอกกล่าว  สิทธิในการอุทธรณ์รวมทั้งวิธีพิจารณาอุทธรณ์
ของผูเ้สียภาษี  และวิธีการเพื่อการปลดสิทธิยดึหน่วงเหนือทรัพยสิ์น 

ส าหรับระยะเวลาในการยดึหน่วงทรัพยสิ์น  เจา้พนักงานสรรพากรมีอ  านาจในการยึด
หน่วงทรัพยสิ์นเพื่อจะท าการยดึอายดัและขายทอดตลาดไดเ้ป็นเวลา  6  ปี  แต่ถา้เป็นกรณีภาษีกอง
มรดกและภาษีการใหร้ะยะเวลาดงักล่าวสามารถจะขยายไดถึ้ง  10  ปีแลว้แต่กรณี138  

2.  การยดึอายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
นอกจากการฟ้องผูเ้สียภาษีเป็นคดีแพ่งอย่างลูกหน้ีแลว้ เจ้าพนักงานสรรพากรยงัมี

อ  านาจในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษี โดยวิธีการยึดอายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีอากรคา้งรวมถึงเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ท่ีผูเ้สียภาษี
เป็นหน้ีจะตอ้งช าระตามประมวลรัษฎากรได ้
                                                

 137 เพ่ิงอ้าง. 
 138 เพ่ิงอ้าง, น.75. 
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2.1  การยดึและอายดัทรัพยสิ์น 
ตาม IRC  มาตรา 6331  ก  าหนดให้เจา้พนักงานสรรพากรมีอ  านาจในการยึดและอายดั

ทรัพยสิ์นและสิทธิในทรัพยสิ์นทั้งหมดของผูเ้สียภาษีได ้ เวน้แต่ทรัพยสิ์นบางประเภทท่ีไม่อยู่ใน
ข่ายแห่งการยึดและอายดั  เช่น  เส้ือผา้  เคร่ืองใชใ้นบา้น  ของใชส่้วนตวัซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน  1,500  
ดอลลาร์สหรัฐ  เป็นตน้   

ในการยึดและอายดัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษี  เจา้พนักงานสรรพากรจะตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อน  30  วนั  ก่อนด าเนินการยึดและอายดั  โดยท าเป็นหนังสือระบุข้อความเก่ียวกับ
จ านวนเงินท่ีคา้งช าระ  สิทธิท่ีผูเ้สียภาษีจะไดรั้บการรับฟังในก าหนดเวลา  30  วนั  สิทธิในการ
อุทธรณ์รวมทั้งวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของผูเ้สียภาษี  สิทธิเก่ียวกบัวิธีการซ่ึงท าให้ทรัพยสิ์นไม่ถูก
ด าเนินการยึดและอายดั  และสิทธิในการไถ่ถอนหรือการปลดสิทธิยึดหน่วงทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี  เจ้า
พนกังานสรรพากรมีสิทธิยดึและอายดัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีไดต่้อเมื่อมีการเขา้ยดึหน่วงทรัพยสิ์น
ของผูเ้สียภาษีไวแ้ลว้  และตอ้งท าการยึดและอายดัทรัพยสิ์นให้แลว้เสร็จก่อน  6  ปี  นับแต่วนั
ประเมินภาษีอากร139 

2.2  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
หากผูเ้สียภาษีไม่ไดก้ระท าการใด ๆ เพ่ือช าระหน้ีภาษีอากรคา้งให้ถูกตอ้งครบถว้นเจา้

พนกังานสรรพากรมีอ  านาจในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีได้ท าการยึดและอายดัไวแ้ลว้ เพื่อน า
เงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ อนัเกิดข้ึนจากการยดึและอายดัทรัพยสิ์นได ้

ก่อนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  เจา้พนักงานสรรพากรตอ้งท าหนังสือแจง้การขาย
ทรัพยสิ์น (Notice  of  Sale)  พร้อมทั้งก  าหนดราคาขั้นต ่าของทรัพยสิ์นท่ีจะท าการขายทอดตลาด
และท าการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือติดประกาศไว ้ ณ  ท่ีท าการ
สรรพากรแห่งทอ้งท่ีท่ีผูเ้สียภาษีมีภูมิล  าเนาอยูเ่พื่อใหผู้เ้สียภาษีทราบ  หากไม่พอใจกบัราคาท่ีจะท า
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ผูเ้สียภาษีตอ้งท าการแจง้ไปยงัเจา้พนักงานสรรพากรเพื่อให้ก  าหนด
ราคาใหม่อีกคร้ัง  และการขายทอดตลาดจะเร่ิมข้ึนภายหลงัจากท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บหนงัสือแจง้การขาย
ทรัพยสิ์นระหว่าง  10  ถึง  40  วนั  เวน้แต่กรณีเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถเน่าเสียหายจะท าการขายทนัที 

ส าหรับเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  เจา้พนักงานสรรพากรจะน าไปช าระ
หน้ีภาษีอากรคา้งของผูเ้สียภาษี  หากมีเงินเหลือจะคืนเงินส่วนดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี  แต่ถา้ไดเ้งิน
ไม่เพียงพอกบัหน้ีภาษีอากรคา้ง  เช่นน้ีเจา้พนกังานสรรพากรยงัคงมีอ  านาจในการติดตามทรัพยสิ์น
อ่ืนของผูเ้สียภาษีเพ่ือน ามาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งจนกว่าจะครบถว้น140 
                                                

 139 เพ่ิงอ้าง, น.76. 
 140 เพ่ิงอ้าง, น.76 – 77. 
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3.2.2.4  การระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากร 
นอกจากความยนิยอมช าระภาษีอากรเพ่ิมเติมตามการประเมินของผูเ้สียภาษีท่ีมีผลท า

ใหค้ดีภาษีอากรระงบัแลว้  การน าคดีข้ึนสู่ศาลยงัเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการระงบัขอ้พิพาททางภาษี
อากรท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้สียภาษีกบักรมสรรพากร 

การน าคดีมาสู่ศาลภาษีอากรของสหรัฐอเมริกานั้น  มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1.  กรณีมีการประเมินภาษีอากร  หากผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัหนังสือแจง้การประเมิน

ใหเ้สียภาษีของกรมสรรพากร  จะตอ้งยืน่ค  าฟ้องต่อศาลภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการส่งหนงัสือ
แจง้การประเมิน  หรือภายใน  150  วนั  ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา      หากไม่ยื่นค า
ฟ้องภายในเวลาท่ีก  าหนด  ถือว่ายอมรับขอ้เท็จจริงและเห็นดว้ยกบัจ านวนภาษีอากร   ท่ีถูกประเมิน  
และผูเ้สียภาษีไม่สามารถขอขยายระยะเวลาในการยืน่ค  าฟ้องดงักล่าวต่อศาลได  ้

2.  กรณีไม่มีการประเมินภาษีอากร  เมื่อมีปัญหาขอ้โตแ้ยง้ทางภาษีอากรระหว่างผูเ้สีย
ภาษีกบักรมสรรพากรเกิดข้ึน  ผูเ้สียภาษีสามารถยื่นค าร้องใด ๆ  โดยตอ้งไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการของกรมสรรพากรก่อน  หากไม่เห็นดว้ยจึงจะใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได ้ 
เช่น  คดีท่ีผูเ้สียภาษียืน่ค  าร้องขอคืนภาษีอากร  หากกรมสรรพากรพิจารณาแลว้เห็นควรไม่คืนเงิน
ภาษีอากรให ้ ผูเ้สียภาษีจะตอ้งยืน่ค  าฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรภายใน  30  วนั  นบัแต่มีค  าวินิจฉยัจาก
กรมสรรพากร  ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 6213 (a)  เป็นตน้141   

ส าหรับคู่ความท่ีจะยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไดน้ั้น  ตอ้งเป็นผูเ้สียภาษีท่ีไดรั้บ
หนงัสือแจง้การประเมินใหช้ าระค่าภาษีอากรท่ีขาดอยู่จากกรมสรรพากร  และไดย้ื่นค าฟ้องภายใน
เวลาท่ีก  าหนด  หรือเป็นผูเ้สียภาษีท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ค  าวินิจฉัยจากคณะกรรมการของกรมสรรพากร  โดย
คู่ความฝ่ายท่ียืน่ค  าฟ้องมีฐานะเป็นโจทก ์(Petitioner) ในคดีและสามารถด าเนินคดีดว้ยตนเองหรือ
ใหผู้แ้ทนซ่ึงเป็นทนายความเป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได ้

ในการยืน่ค  าฟ้องนั้นโจทกส์ามารถเลือกฟ้องคดีต่อศาลชั้นตน้ใด ๆ  ท่ีตนมีภูมิล  าเนาอยูก่็
ได ้ และไม่จ  าตอ้งช าระค่าภาษีอากรตามท่ีถูกประเมินจนกว่าศาลจะมีค  าพิพากษาให้ช าระค่าภาษี
อากรแก่กรมสรรพากร  เวน้แต่โจทกจ์ะตกลงยอมช าระหน้ีก่อนพิจารณาพิพากษาคดี  ในส่วนของ
ดอกเบ้ียค่าภาษีอากรท่ีคา้งช าระยงัคงเดินอยูต่่อไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน  ตามกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การช าระเงินค่าภาษีและเบ้ียปรับของศาลภาษีอากร142   

อย่างไรก็ดี  คดีภาษีอากรส่วนใหญ่สามารถตกลงกันได้ไม่จ  าตอ้งสืบพยาน  หากไม่
สามารถตกลงกนัได ้ และมีการพิจารณาคดีตามกระบวนการในศาลจะตอ้งกระท าภายในเวลาอนั
                                                

 141 สุพตัรา  สืบสม  อนนัตพงศ,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 117, น.57 – 58. 
 142 เพ่ิงอ้าง, น.60 – 62. 
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สมควร  การพิจารณาคดีของผูพิ้พากษาส าหรับกรณีเก่ียวกบัการช าระหน้ีภาษีอากรนั้นศาลจะตอ้ง
คน้หาขอ้เท็จจริงและพิเคราะห์พยานหลกัฐานแลว้พิจารณาพิพากษาตามท่ีไดว้ินิจฉัย ไวแ้ลว้นั้น143  
หากคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้  ภายใน  90  วนั  นับ
แต่วนัท่ีศาลมีค  าพิพากษาแลว้แต่กรณี144 

                                                

 143 เพ่ิงอ้าง, น.59. 
 144 เพ่ิงอ้าง, น.84. 
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บทที ่4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษอีากรค้าง 

จากภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 
 

ประมวลรัษฎากรมีล าดบัศกัด์ิของกฎหมายเป็นพระราชบญัญติัหรือประมวลกฎหมาย  
ซ่ึงถือเป็นกฎหมายภาษีแม่บทท่ีถูกตราข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความเป็นธรรม
แก่สังคม  อนัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางในการจดัเก็บภาษีอากรจากราษฎรหรือประชาชนผูมี้เงินไดทุ้กคน  
ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัตามมาตรา 3  แห่งพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลรัษฎากร  พุทธศกัราช 2481  
ท่ีก าหนดให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามท่ีตราไวต่้อท้ายพระราชบัญญัติน้ีเป็นกฎหมายตั้ งแต่วนัท่ี           
1  เมษายน  พุทธศกัราช 2482  เป็นตน้ไป1  ดงันั้น  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal  Income  Tax)  
จึงเป็นแหล่งเงินไดท่ี้ส าคญัของรัฐบาลประเภทหน่ึงและเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดห้รือ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคล       
ผูมี้เงินไดท่ี้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด  มีหน้าท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีตามลกัษณะของ
เงินไดพ้ึงประเมินประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 (1) ถึง (8)  แลว้แต่กรณี  เพื่อประเมินตนเองวา่ในปีภาษี
ท่ีล่วงมาแลว้นั้นตนมีเงินไดพ้ึงประเมินจ านวนเท่าใด  ตอ้งเสียภาษีหรือไม่  เป็นจ านวนเงินเท่าใด  
และต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด  ถ้ามิได้เสียหรือน าส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง         
อนัน ามาสู่กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งต่อไป 

ซ่ึงในบทน้ีผูว้ิจยัจะได้ท าการศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บ      
ภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย  กฎเกณฑ์และ
ระเบียบท่ีกรมสรรพากรก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั  ตามหลกัการและ
แนวความคิดท่ีกล่าวมาในบทท่ี 2 – 3  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บ 
ภาษีอากรคา้งของต่างประเทศและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาปรับปรุงและเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ทั้งในส่วนของบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บ

                                                 

 1 สุเทพ  พงษพ์ิทกัษ,์ “100  ถาม-ตอบ  ความรู้เก่ียวกบัประมวลรัษฎากร,”  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555, น.2. สืบคน้เม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2558, จาก  
www.rd.go.th/fileadmin/download/eBook/100revenuecode_121055.pdf. 
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ภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรให้มีความชดัเจนแน่นอนและด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
 
4.1  ปัญหาการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย 

การจดัเก็บภาษีอากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารายไดใ้ห้แก่แผน่ดินอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
มาใชใ้นการพฒันาและบริหารประเทศ  หากมีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนมากเท่าใด  ยอ่มแสดงถึงความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรมากข้ึนเท่านั้น  และแมว้า่ประมวลรัษฎากรจะบญัญติัให้
อ านาจพิเศษแก่ฝ่ายบริหารเป็นผูใ้ชอ้  านาจตุลาการในการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร
ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  แต่การใช้อ านาจดงักล่าวเป็นไปเพื่อ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่เจา้พนกังานในการติดตามเร่งรัดและบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  
โดยการสั่งหา้มมิใหจ้  าหน่าย  จ่าย  โอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของผูค้า้งภาษีอากรให้แก่
บุคคลอ่ืน  นอกจากน าส่งแก่กรมสรรพากรเพื่อช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นการใช้
มาตรการบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษี
โดยตรง  ดงันั้น  เพื่อให้การด าเนินการของฝ่ายเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากร  อีกทั้งก่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ฝ่ายผูค้า้งภาษีอากรหรือผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากร  กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัการภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร  ซ่ึงจะไดก้ล่าว
ต่อไปตามล าดบั   
       4.1.1  ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายไทยกบั 
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2  ว่าการจดัเก็บภาษีอากรยงัต้องด าเนินการไปตาม
หลกัการภาษีอากรท่ีดี  กล่าวคือ  ตอ้งมีความเสมอภาคแก่ผูเ้สียภาษีทุกคนโดยค านึงถึงความสามารถ
ในการเสียภาษีของประชาชน  และค านึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเน่ืองจากการคุม้ครองดูแล
ของรัฐบาลผูจ้ดัเก็บ  ตอ้งมีความแน่นอนและชดัเจนท าให้ผูเ้สียภาษีสามารถเขา้ใจหลกัการจดัเก็บ
ภาษีอากรไดโ้ดยง่าย  ตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายทั้งฝ่ายเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บและฝ่ายผูเ้สียภาษี  
ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายภาษี  ก่อให้เกิดตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัเก็บภาษีท่ีต ่าและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผูเ้สียภาษีมากจนเกินไป  และตอ้งหารายไดใ้ห้รัฐบาลอย่างเพียงพอเพื่อท่ีจะ
สามารถอุดหนุนรายจ่ายสาธารณะของประเทศ  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร  
ซ่ึงถือเป็นกฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทยท่ีก าหนดให้ประชาชนผูมี้เงินไดทุ้กคนไม่วา่จะเป็น 
ผูมี้สัญชาติไทยหรือไม่  หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนในประเทศหรือมีเงินไดเ้กิดข้ึนนอกประเทศ  โดยไดน้ า
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เงินไดน้ั้นเขา้มาในประเทศและพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยถึง  180  วนัในปีภาษีใด  ยอ่มมีหน้าท่ี
ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเสียภาษีให้แก่รัฐบาล  หากบุคคลใดฝ่าฝืน
ไม่ยื่นรายการเก่ียวกบัเงินได้พึงประเมินท่ีตนได้รับมาในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแล้วให้ถูกตอ้ง
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  บุคคลนั้นอาจต้องถูกตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีอากร
พร้อมดว้ยเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  เกิดเป็นภาษีอากรคา้งและตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งต่อไป 

ส าหรับหลกัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากร  กรมสรรพากรมุ่งเนน้
ให้เจา้พนกังานผูป้ฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นแนวทาง
เดียวกนั  จึงไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติัไวเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายภาษีแม่บท  หากพิจารณา
ถึงตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง  จะเห็นได้ว่ามาตรา 12  แห่ง
ประมวลรัษฎากร  เป็นเพียงบทบัญญัติมาตราเดียวและเป็นหัวใจส าคญัของการ เร่งรัดจัดเก็บ       
ภาษีอากรคา้ง  โดยก าหนดถึงความหมายของภาษีอากรซ่ึงตอ้งเสียหรือน าส่งเม่ือถึงก าหนดช าระแลว้  
ถ้ามิได้เสียหรือน าส่งให้ถือเป็นภาษีอากรคา้งตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.3  แต่การพิจารณาว่า    
ภาษีอากรท่ีมิไดเ้สียหรือน าส่งภายในก าหนดจะเป็นภาษีอากรคา้งตั้งแต่เม่ือใด  สามารถแบ่งออกได้
เป็น  2  กรณี  คือ   

1.  ตามท่ีกล่าวในบทท่ี 3  ผูเ้สียภาษีไดย้ื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง  แต่มิได ้
เสียภาษีให้ครบถว้น  โดยตั้งหน้ีภาษีอากรคา้งตามใบแจง้การคา้งช าระภาษีอากร  หรือแบบ บ.ช.35 ไว ้ 
ณ  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา  ถือว่าภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนตั้งแต่วนัยื่นแบบแสดงรายการนั้น  
เวน้แต่จะขอช าระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั  ตามมาตรา 64  แห่งประมวลรัษฎากร  ถา้ไม่ช าระภาษี
งวดหน่ึงงวดใดภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ ผูน้ั้นย่อมหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นรายงวดต่อไป     
และถือวา่ภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนนบัแต่วนัท่ีหมดสิทธิผอ่นช าระภาษีตามมาตราดงักล่าว 

2.  ตามท่ีกล่าวในบทท่ี 3  ผูเ้สียภาษีไดย้ื่นแบบแสดงรายการแต่เสียภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้ง  
หรือมีเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีให้ถูกตอ้ง  
เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรได้2  และถือวา่ภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนเม่ือพน้ก าหนด  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือ
แจง้การประเมินภาษีอากร3  

                                                 

 2 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 19 - 27 
 3 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 30 - 31 
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เม่ือมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึน  กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีภาษีอากรยอ่มมีสิทธิเรียกร้อง
เอาค่าภาษีอากรจากผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงมีฐานะเป็นลูกหน้ีได ้ ภายในอายุความ  10  ปี4  นบัแต่วนัยื่น
แบบแสดงรายการ  หรือเม่ือพน้ก าหนด  30  วนั  นับแต่รับหนงัสือแจง้การประเมิน  หรือนับแต่ 
ไดรั้บทราบผลค าวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือค าพิพากษา  แลว้แต่กรณี  และเพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ตามวรรคสองของบทบญัญติัดงักล่าวยงัก าหนดถึงวิธีการในการ
บงัคบัช าระหน้ีเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้งไว ้ โดยให้อ านาจพิเศษแก่อธิบดีกรมสรรพากรสั่ง
ยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได ้    
ทัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  แต่การใช้อ านาจดงักล่าวตอ้งกระท า
ภายในก าหนดเวลา  10  ปี  นบัแต่วนัท่ี จะใชอ้  านาจตามมาตราน้ีได้5  ซ่ึงก าหนดเวลา  10  ปี  ในการ
บงัคบัช าระหน้ีนั้นมิใช่อายคุวามแห่งสิทธิเรียกร้องอนัจะอยูใ่นบงัคบัแห่งบทบญัญติัวา่ดว้ยอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ จึงไม่อาจน าบทบญัญติัเก่ียวกบัอายคุวามสะดุดหยดุลงมาใช้
บงัคบัได้6 

แต่ในทางปฏิบติักรมสรรพากรยงัไม่อาจใชอ้  านาจในการสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพื่อน ามาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งได ้ จนกวา่จะไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการเร่งรัดอย่างถูกต้องและโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซ่ึงตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วย    
การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป  
ไดก้  าหนดใหเ้จา้พนกังานตอ้งปฏิบติัการใด ๆ จนถึงท่ีสุดเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้งดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ในบทท่ี 3  โดยเฉพาะการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากบุคคลธรรมดา  นอกจากเจา้พนกังาน
จะตอ้งด าเนินการเร่งรัดจากตวัผูค้า้งภาษีอากรโดยตรงแลว้  ยงัก าหนดให้สามารถท าการเร่งรัดจาก
บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูค้า้งภาษีอากรได้  ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภริยาของผูค้า้งภาษีอากร     
ผูมี้หนา้ท่ีหกัภาษี   ณ  ท่ีจ่าย  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว ์ ผูอ้นุบาลของผูท่ี้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ  
ผูพ้ิทกัษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ  ผูจ้ดัการกิจการของผูอ้ยู่ในต่างประเทศ  ผูจ้ดัการมรดก  
หรือทายาท  หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  แลว้แต่กรณี7 

อยา่งไรก็ตาม  หากพิจารณาผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรจากการประเมินตรวจสอบโดย
เจา้พนกังานประเมินและการประเมินตนเองและขอผ่อนช าระภาษีอากรในพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ของส านกังานสรรพากรภาค 4  พบวา่  หน้ีภาษีอากรคา้งเฉพาะในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

                                                 

 4 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 193/31 
 5 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  มาตรา 271 
 6 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 586/2544 
 7 ระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 24 (1) – (5) 
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555  มีจ  านวนหน้ี  6.964  ล้านบาท  ปีงบประมาณ 2556  มีจ านวนหน้ี  
1,753.954  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  1,746.990  ลา้นบาท  ปีงบประมาณ 2557  มีจ  านวนหน้ี  
1,799.008  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  45.054  ลา้นบาท  และปีงบประมาณ 2558  มีจ านวนหน้ี  
1,539.147  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน  259.861  ลา้นบาท8  อนัแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งเท่าท่ีควร  และหากพิจารณาในส่วนของตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากบุคคลธรรมดา  จะเห็นไดว้า่แมป้ระมวลรัษฎากรจะให้อ านาจ
ในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพื่อใหไ้ดรั้บช าระภาษีอากรคา้ง  
และตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  จะก าหนดถึง
ขั้นตอนและวิธีการเร่งรัดเพื่อให้เจา้พนกังานปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั  แต่กระบวนการตามท่ี
ก าหนดยงัไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีแม่บทท่ีถูกตราข้ึนเพื่อให้เป็นไปตาม       
หลกัความเป็นธรรมแก่สังคมในการจดัเก็บภาษีอากรจากราษฎรหรือประชาชน9  และอาจยงัไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรทั้งต่อฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษี
และฝ่ายลูกหน้ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิตามกฎหมายภาษีในบางประการ  โดยอาจพิจารณาตามล าดบัได้
ดงัต่อไปน้ี   

4.1.1.1  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้
ส าหรับการเร่งรัดจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีหรือภริยาของผูค้า้งภาษี

อากร  ตามระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 24 (1)  ก าหนด
วา่  “กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ซ่ึงสามีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นรายการเสียภาษี
อากร  ถา้มีภาษีอากรคา้งช าระใหแ้จง้ใหภ้ริยาทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  ภริยาตอ้งร่วมรับผิด
เสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระ  ให้ท าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภริยาตามนัยมาตรา 57 ตรี  แห่ง
ประมวลรัษฎากร  เวน้แต่ภาษีอากรคา้งท่ีเกิดจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  และเข้า
ลกัษณะมาตรา 57 เบญจ  แห่งประมวลรัษฎากร”  ซ่ึงเป็นการก าหนดวิธีการเพื่อให้มีเน้ือหาสอดคลอ้ง
กบัการจดัเก็บภาษีอากรของสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี (เดิม)  แห่งประมวลรัษฎากรท่ีให้ถือเอา
เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (8)  ของภริยาเป็นเงินไดข้องสามีตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.1.1 

                                                 

 8 รายงานผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากร  ลูกหน้ีภาษีอากรจากการประเมินตรวจสอบ  และประเมิน
ตนเองและขอผอ่นช าระ (ข.1) – (ข.2)  ของส านกังานสรรพากรภาค 4  ประจ าเดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554  ถึงเดือน
กันยายน  พ.ศ. 2558, ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559, สืบคน้จากระบบควบคุมลูกหน้ีภาษีอากร     
(Debt  Management  System : DMS) ของกรมสรรพากร  
 9 ปรากฏตามยอ่หนา้แรกของพระราชบญัญติัใหใ้ชบ้ทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร  พทุธศกัราช 2481 
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แต่ปัจจุบนัไดมี้การตราพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร       (ฉบบัท่ี 18)  
พ.ศ. 2555  ให้ยกเลิกบทบญัญติัมาตรา 57 ตรี  และมาตรา 57 เบญจ  โดยเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 
57 ฉ  แห่งประมวลรัษฎากรใชแ้ทนบทบญัญติัท่ีถูกยกเลิกไป  ก าหนดใหส้ามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมี
หนา้ท่ียืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินทุกประเภทท่ีตนไดรั้บในระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  โดย
ไม่จ  าตอ้งถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามีอีกต่อไป  แต่สามีและภริยาจะตกลง
ยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนัโดยใหถื้อเอาเงินไดพ้ึงประเมินของตนเป็นเงินไดข้องสามีหรือภริยา
อีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ ถา้มีภาษีอากรคา้งช าระสามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิดในการ   เสียภาษีท่ีคา้งช าระ
นั้น  ทั้งน้ี  เพราะบทบญัญติัดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผูมี้
เงินไดแ้ต่ละฝ่ายในการยืน่แบบแสดงรายการและเสียภาษีดว้ยตนเองโดยมิตอ้งก าหนดให้เป็นหนา้ท่ี
ของสามีแต่เพียงฝ่ายเดียว  ตามหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร    ท่ีคนอยู่ในสถานะ
เดียวกนัควรไดรั้บการปฏิบติัในทางภาษีอย่างเดียวกนัดงัท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.5  ในขณะเดียวกนั
หาได้ตดัสิทธิสามีและภริยาในการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกนัแต่อย่างใด  ซ่ึงในกรณี
หลงัน้ีหากมีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึน  ประมวลรัษฎากรเพียงแต่ก าหนดให้สามีและภริยาตอ้งร่วมรับผิด
ในการเสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระนั้น  กรณีจึงมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาว่ากระบวนการในการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะด าเนินการอยา่งไร 

ผูว้จิยัเห็นวา่  กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งและการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากร
คา้งถือเป็นการใช้มาตรการบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ. 2539  กรณีหน่ึง  ซ่ึงเจา้พนกังานมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะสั่งให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ช าระหน้ีเงินค่าภาษีอากรหรือด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองไดเ้อง  โดยมิตอ้ง
ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล  และมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน
หรือผู ้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร 10  ในอันท่ีจะด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องค่าภาษีอากรให้แก่
กรมสรรพากร   

ดงันั้น  เม่ือบทบญัญติัตามมาตรา 57 ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  ก าหนดให้สามีและภริยา
ตอ้งร่วมรับผิดในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระ  การท่ีเจา้พนกังานจะใชอ้ านาจในการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษี
อากรคา้งจากสามีหรือภริยาของผูค้า้งภาษีอากรอีกฝ่ายหน่ึง  จึงตอ้งค านึงถึงความเสมอภาคของผู ้
เสียภาษีฝ่ายท่ีตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้ง  และตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  เพื่อใหก้ารใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามค าสั่งทางปกครองเป็นไปอยา่ง

                                                 

 10 กมลชยั  รัตนสกาววงศ์, “มาตรการบงัคบัตามค าสั่งทางปกครอง  ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539,” ในคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, (ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง     
เนติบณัฑิตยสภา, 2543), น.430. 

DPU



160 

ถูกตอ้งและโดยชอบดว้ยกฎหมาย  กล่าวคือ  ตอ้งแจง้เพื่อให้บุคคลดงักล่าวทราบเก่ียวกบัหน้ีภาษี
อากรคา้งท่ีเกิดข้ึน  และตนตอ้งร่วมรับผดิตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่นอ้ยกวา่  7  วนั11  เพื่อให้น าเงิน
ค่าภาษีอากรไปช าระ   ทั้ ง น้ี   เพราะกระบวนการ เ ร่ง รัดจัด เก็บภาษีอากรค้างย่อมมีผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงดว้ยเช่นกนั  หากสามีหรือ
ภริยาฝ่ายท่ีตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งไม่ปฏิบติัตามหนังสือเตือน  กล่าวคือ  เพิกเฉยไม่
ช าระเงินค่าภาษีอากรหรือช าระโดยไม่ถูกตอ้งครบถว้น  เจา้พนกังานอาจใช้อ านาจตามมาตรา 12  
แห่งประมวลรัษฎากร  ในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรโดยการสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูน้ั้น
ออกขายทอดตลาด    เพื่อน าเงินมาช าระภาษีอากรคา้งได ้

ส าหรับกรณีท่ีไดด้ าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกบัภริยาไวก่้อนท่ีบทบญัญติัตาม
มาตรา 57 ฉ  มีผลใช้บงัคบั  และกฎหมายมิไดบ้ญัญติัให้ภริยาหลุดพน้จากความรับผิดในหน้ีภาษี
อากรค้างแต่อย่างใด  ดังนั้ น  หากได้ด าเนินการยึดหรืออาย ัดทรัพย์สินของภริยาไว้ด้วยแล้ว  
กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ียงัคงมีอ านาจขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี
ภาษีอากรคา้งได้  และถือว่าภริยาเป็นบุคคลผูต้อ้งร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งของสามีซ่ึงเป็น     
ผูค้า้งภาษีอากรอยูต่่อไปนัน่เอง  ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

4.1.1.2  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็น
คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ส าหรับการเร่งรัดจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นบุคคลผู ้
หยอ่นความสามารถในทางกฎหมาย  ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร  
พ.ศ. 2545  ข้อ 24 (3)  ก าหนดว่า  “กรณีผูค้ ้างภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว์  ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือผูอ้ยูใ่นต่างประเทศ  ให้เร่งรัดหรือทวงหน้ีภาษีอากร
จากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  ผูพ้ิทกัษ ์ หรือผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมินนั้น
แลว้แต่กรณี  หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
ผูค้า้งภาษีอากรดงักล่าวได”้  ทั้งน้ี  เน่ืองจากผูเ้ยาว ์(Minor)12  คนไร้ความสามารถ (Incompetent  Person)13  
และคนเสมือนไร้ความสามารถ (Quasi-Incompetent  Person)14  เป็นบุคคลท่ีไม่อยูใ่นภาวะท่ีจะบริหาร
ความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  หรือเป็นบุคคลผูห้ยอ่นความสามารถในการท านิติกรรม

                                                 

 11 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  มาตรา 57 
 12 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 19 - 20 
 13 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 28 
 14 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 32 
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ใด ๆ ด้วยตนเอง15  กฎหมายจึงก าหนดให้บุคคลเหล่านั้นตอ้งมีผูท้  าการแทนในกิจการบางอย่าง  
รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินได้พึงประเมินและเสียภาษีอากร  ดงัจะเห็นได้จาก
บทบญัญติัตามมาตรา 57  แห่งประมวลรัษฎากร  ท่ีก าหนดให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือ
ผูพ้ิทกัษ์อนัก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินของผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ     
คนเสมือนไร้ความสามารถ  มีหนา้ท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง  และ
เป็นตวัแทนในการช าระภาษีของผูมี้เงินไดน้ั้นตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.2.5 

แต่เน่ืองจากในทางปฏิบติัอาจมีบางกรณีซ่ึงบุคคลผูห้ย่อนความสามารถมิไดมี้ส่วนรู้
เห็นกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีเกิดข้ึน  แต่อาจเกิดจากการกระท าของผูท้  าการแทนโดยตรง  เช่น  กรณี
บิดามารดาน าช่ือบุตรผูเ้ยาวข์องตนเพื่อเขา้รับท างานใด ๆ  หรือส่งรายช่ือเพื่อเขา้ประกวดแข่งขนัชิง
รางวลัต่าง ๆ  และก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินจากการท ากิจกรรมเหล่านั้น  จะเห็นได้ว่าเงินได้
ดงักล่าวแทท่ี้จริงแลว้บิดามารดาเป็นผูจ้ดัการดูแลทั้งหมดหาใช่เป็นของผูเ้ยาวไ์ม่  เม่ือปรากฏตาม
หลกัฐานการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่ายว่าผูจ่้ายเงินไดไ้ดจ่้ายเงินให้แก่ผูเ้ยาว ์ กฎหมายจึงให้ถือว่ารายไดท่ี้
เกิดข้ึนนั้นเป็นเงินไดพ้ึงประเมินของผูเ้ยาวท่ี์จะตอ้งน ามายื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีอากร
ให้แก่กรมสรรพากร  โดยให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและเป็นตวัแทนในการช าระภาษีอากรแทนผูเ้ยาว ์ เน่ืองจากผูมี้เงินไดน้ั้นเป็นบุคคล 
ผูห้ย่อนความสามารถในทางกฎหมายและยงัไม่มีความสามารถในการเสียภาษีอากรดว้ยตนเองได ้ 
หากปรากฏวา่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมมิไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และเจา้พนกังาน
ประเมินไดท้  าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่มแลว้  กรณีน้ีตามระเบียบ
กรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก าหนดแต่เพียงให้ท าการเร่งรัด
หรือทวงหน้ีจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมอนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมินนั้น  แต่หากบุคคลดงักล่าว   
ไม่ยอมช าระ  ใหท้  าการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นผูเ้ยาวไ์ด ้  

จะเห็นได้ว่า  ทั้ งประมวลรัษฎากรและระเบียบของกรมสรรพากรท่ีใช้บังคบัอยู่ใน
ปัจจุบนัหาไดก้ าหนดให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ์อนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมิน
นั้นตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งกบัผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถแต่อยา่งใด  คงก าหนดแต่เพียงใหบุ้คคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการ
และเป็นตวัแทนในการช าระภาษีเท่านั้น  ดงัปรากฏตามตวัอยา่งการประเมินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของผูเ้ยาวท่ี์แนบมาพร้อมน้ี 
 
                                                 

 15 กิตติศกัด์ิ  ปรกติ, ค  าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไปวา่ดว้ยบุคคลธรรมดาและหลกัทัว่ไป  
วา่ดว้ยนิติบุคคล, (ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 2549), น.38 – 100. 

DPU



162 

 
 
ภาพที ่4.1  แสดงรายละเอียดขอ้เทจ็จริง  ขอ้กฎหมาย  และเหตุผลในการประเมินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของผูเ้ยาว ์
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ภาพที ่4.2  แสดงการออกหมายเรียกตามประมวลรัษฎากร  เพื่อตรวจสอบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของผูเ้ยาว ์
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ภาพที ่4.3  แสดงค าใหก้ารในการตรวจสอบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูเ้ยาว ์
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ภาพที ่4.3 (ต่อ)  แสดงค าใหก้ารในการตรวจสอบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูเ้ยาว ์
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ผู้วิจ ัย เห็นว่า   ในกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรค้างของผู ้เยาว์  ผู ้ท่ีศาลสั่งให้ เป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  เกิดข้ึนจากการกระท าของผูแ้ทนโดยชอบธรรม     
ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ์อนัก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมิน  ไม่ว่าหน้ีนั้นจะเกิดจากการยื่นแบบแสดง
รายการประเมินตนเองหรือเกิดจากการประเมินโดยเจา้พนกังานประเมินก็ตาม  กรณีจึงอาจถือไดว้า่
บุคคลเหล่านั้นไดร่้วมกนัก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่กรมสรรพากรและท าให้ไม่สามารถจดัเก็บ
ภาษีอากรใหแ้ก่รัฐบาลไดอ้ยา่งครบถว้น  ดงันั้น  การท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดแต่เพียงให้ผูท้  าการแทน
เป็นผูมี้หน้าท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการและเป็นตวัแทนในการช าระภาษีของผูมี้เงินไดซ่ึ้งเป็น
บุคคลผูห้ยอ่นความสามารถตามกฎหมาย  และตามระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ก าหนดให้เจา้พนักงานท าการเร่งรัดหรือทวงหน้ีภาษีอากรจากผูแ้ทน  
โดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ ์ หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการยึดหรืออายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรได้แต่เพียงฝ่ายเดียวตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 3.1.1   
โดยมิได้ก าหนดให้บุคคลซ่ึงเป็นผูก่้อให้เกิดเงินได้พึงประเมินอนัแท้จริงต้องร่วมรับผิดในหน้ี    
ภาษีอากรคา้งของผูเ้ยาว ์  ผูท่ี้ศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น  
อาจเป็นกรณีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้
ท่ี 2.5.2  ท่ีตอ้งค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนผู้มีเงินไดแ้ต่ละคนเป็นส าคญั  
การท่ีจะให้ผูค้า้งภาษีอากรตอ้งถูกบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของตนเพียงฝ่ายเดียว  โดยไม่อาจ   
ท าการบงัคบัช าระหน้ีจากบุคคลผูก่้อให้เกิดหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีแทจ้ริง  จึงอาจเป็นเหตุให้รัฐตอ้ง
สูญเสียรายไดจ้ากการกระท าอนัเป็นการหลบหลีกภาษีของบุคคลท่ีก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมินนั้น
โดยอาศยัช่องโหว่ของกฎหมายภาษีท่ีมีอยู่  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.6.2  ดงันั้น  จึงมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาว่ากรณี
ตามตวัอยา่งขา้งตน้  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะตอ้งรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูเ้ยาว์
หรือไม่  

อน่ึง  แมว้า่ตามหลกักฎหมายทัว่ไปจะก าหนดให้บิดามารดาหรือผูอ้นุบาลเป็น  ผูท่ี้ดูแล
ปกครองบุคคลผูไ้ร้ความสามารถนั้น  จึงมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งดูแลป้องกนัมิให้ผูเ้ยาวห์รือ
วิกลจริตกระท าการใด ๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกก็ตาม  แต่หากขอ้เท็จจริง
ปรากฏวา่หน้ีภาษีอากรคา้งเกิดจากการกระท าของผูห้ย่อนความสามารถโดยตรง  เช่น  ผูเ้ยาวเ์ล่น
เกมส์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวลัตามค าโฆษณาและก่อให้เกิดเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งน ามายื่น
แบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรแก่กรมสรรพากร  โดยท่ีผูแ้ทนโดยชอบธรรมมิไดมี้ส่วนรู้เห็นใน
การกระท าอนัก่อใหเ้กิดเงินไดพ้ึงประเมินนั้น  ในกรณีเช่นน้ีหากจะให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมตอ้งร่วม
รับผดิในหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีเกิดข้ึน  อาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและอาจท าใหสิ้ทธิเสรีภาพของ
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บุคคลดงักล่าวตอ้งถูกลิดรอนเน่ืองจากการกระท าของบุตรผูเ้ยาวต์ามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.5  ท่ี
ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเน่ืองจากการคุม้ครองดูแลของรัฐบาลนัน่เอง       ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  า
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 
       4.1.2  ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามกฎหมายไทยกบั
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อท่ี 2.5  ว่า  การจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น     
ตอ้งสามารถจดัเก็บภาษีอากรให้ไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย  และก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีต ่าหรือนอ้ยท่ีสุด  
ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรของฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  กล่าวคือ  ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของระบบภาษีและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีของเจา้หน้าท่ี      
ผูจ้ดัเก็บภาษี  อนัมีผลกระทบต่อรายไดข้องรัฐบาลท่ีเกิดจากการจดัเก็บภาษี  และค่าใชจ่้ายในการ 
ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผูเ้สียภาษี  กล่าวคือ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ี      
ผูเ้สียภาษีตอ้งจ่ายไปเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีและเพื่อปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ
จดัเก็บภาษีของรัฐบาล  อนัเป็นภาระท่ีเพิ่มข้ึนของผูเ้สียภาษีนอกเหนือจากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายจริง  
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเวลาและเงินท่ีผูเ้สียภาษีไดใ้ช้จ่ายไป  อีกทั้งการกระท าดงักล่าวยงัมีส่วน
ช่วยยกระดบัความสมคัรใจในการเสียภาษีอากรไดสู้งข้ึน  ช่วยลดความไม่เป็นธรรมระหวา่งผูเ้สียภาษี  
และช่วยใหค้่าใชจ่้ายในการติดตามเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรลดต ่าลงตามล าดบั16 

อยา่งไรก็ดี  หากพิจารณาผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งตามท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 4.1.1  
จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัยงัคงมีหน้ีภาษีอากรคา้งในส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ไม่วา่จะเป็นหน้ี
ท่ีเกิดจากการประเมินตรวจสอบโดยเจา้พนกังานประเมินหรือเกิดจากการประเมินตนเองของผูเ้สียภาษี
มีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี  อนัอาจแสดงให้เห็นไดว้า่การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากร
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ดว้ยเหตุน้ีจึงสมควรท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เพื่อปรับปรุงตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งและเพื่อก าหนด
แนวทางใหฝ่้ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษีสามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่ายและปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกนัสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

4.1.2.1  การผอ่นช าระภาษีอากรคา้งของบุคคลธรรมดา  
แมว้า่บทบญัญติัตามมาตรา 64  แห่งประมวลรัษฎากร  จะก าหนดให้ผูเ้สียภาษี  ท่ีมีภาษี

ตอ้งเสียจ านวนตั้งแต่  3,000  บาทข้ึนไป  สามารถผอ่นช าระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนัได ้ อนัเป็น
บทบญัญติัท่ีช่วยผ่อนปรนให้ผูเ้สียภาษีสามารถแบ่งช าระภาษีเป็นงวดรายเดือนโดยไม่ตอ้งเสียเงิน
                                                 

 16 ศุภรัตน์  ควฒัน์กลุ, ชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ, “หน่วยท่ี 2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร”  กฎหมาย
ภาษีอากร 1  หน่วยท่ี 1 – 7, (ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551), น.55. 
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เพิ่มอีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  และเป็นการบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ผูเ้สียภาษีก็ตาม  แต่หากผูเ้สียภาษีมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  กล่าวคือ ไม่ช าระภาษี
งวดหน่ึงงวดใดภายในเวลาท่ีก าหนดไวย้อ่มหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นรายงวดและตกเป็นผูผ้ิดนดั  
สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความละเลยหรือหลงลืมก าหนดเวลาในการช าระภาษีอากร  หรือมิไดท้  าความ
เขา้ใจวิธีการช าระภาษีอากรให้ถูกตอ้ง  หรือบางกรณีอาจอาศยัช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อขอใช้สิทธิ
แบ่งช าระภาษีอากรไปก่อน  ทั้ ง ๆ ท่ีตนอาจไม่สามารถช าระภาษีอากรให้เสร็จส้ินไปภายใน
ก าหนดเวลาได ้ เป็นตน้  ซ่ึงพฤติการณ์ดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดหน้ีภาษีอาการคา้งและ
ตอ้งเขา้สู่กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1.2    

ในกรณีท่ีมีภาษีอากรคา้งช าระเกิดข้ึนจากการผิดนดัการผอ่นช าระขา้งตน้  หรือจากการ
ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองและช าระภาษีอากรบางส่วน  หรือจากการประเมินโดยเจา้
พนกังานประเมิน  และภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังานไดด้ าเนินการตามระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  หากผูค้า้งภาษีอากรมีความประสงค์จะขอผ่อนช าระ ภาษี
อากรคา้งก็ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545   โดยให้
ยื่นค าร้องต่อผูมี้อ  านาจเพื่อขออนุมติัผ่อนช าระภาษีอากรคา้งนั้น  และตอ้งเสนอหลกัประกนัการ
ผอ่นช าระภาษีอากรต่อกรมสรรพากรให้เพียงพอกบัหน้ีภาษีอากรท่ีคา้งช าระ  ไม่วา่จะเป็นหนงัสือค ้า
ประกนัของธนาคาร (Bank  Guarantees)  พนัธบตัรรัฐบาล  ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในอาคารชุดซ่ึงปลอดภาระผกูพนั  ไม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นกรรมสิทธ์ิของผูค้า้ง
ภาษีอากรหรือท่ีบุคคลอ่ืนน ามาเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรของผูค้า้งภาษีอากร  ตลอดจน
การค ้าประกนัโดยบุคคลผูมี้หลกัทรัพยห์รือฐานะทางการเงินดีหรือเป็นบุคคลผูมี้ช่ือเสียงเช่ือถือได ้ 
เป็นตน้  หากผูค้า้งภาษีอากรไม่ช าระภาษีอากรงวดหน่ึงงวดใดภายในก าหนดเวลา  ย่อมหมดสิทธิ
การผอ่นช าระและตอ้งช าระภาษีอากรท่ีคา้งอยูท่ ั้งจ  านวนพร้อมกบัเงินเพิ่มท่ีตอ้งช าระตามกฎหมายทนัที  
และหากไม่ปฏิบติัตามกรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีค่าภาษีอากรมีอ านาจด าเนินการกบัทรัพยสิ์น
ของผูค้า้งภาษีอากรตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรได ้ โดยถือเสมือนวา่มิไดมี้การผอ่นช าระ
ภาษีอากรคา้งแต่อยา่งใด 

ส าหรับกรณีท่ีบุคคลภายนอกเข้าท าสัญญาค ้ าประกนัระหว่างการช าระภาษีหรือน า
ทรัพยสิ์นอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนมาจดทะเบียนจ านองหรือจ าน าไวต้่อกรมสรรพากรเพื่อเป็น
หลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของผูค้า้งภาษีอากรนั้น  ถือไดว้่าเป็นกรณีท่ีบุคคลภายนอก 
ยอมผูกพนัตนต่อเจา้หน้ีเพื่อช าระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีนั้น  หรือเอาทรัพยสิ์นตราไวห้รือ  
ส่งมอบทรัพยสิ์นของตนต่อเจา้หน้ีเพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี17  ซ่ึงมีผลเท่ากบับุคคลภายนอกนั้น
                                                 

 17 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 680, มาตรา 702  และมาตรา 747 

DPU



169 

ไดย้นิยอมรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากร  หากผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นตน้
มิไดด้ าเนินการช าระหน้ีให้เป็นไปตามค าร้องขอผ่อนช าระภาษีอากรคา้งนัน่เอง  แต่หากพิจารณา
บทบญัญติัตามมาตรา 12  วรรคหก  แห่งประมวลรัษฎากร  จะเห็นไดว้่ากฎหมายมิได้ก าหนดให้
บุคคลภายนอกนั้นเป็นผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรเช่นเดียวกบัผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ประกอบกบัปัจจุบนัไดมี้การตราพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20)  พ.ศ. 2557  โดยมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี  11  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558  
เป็นตน้มา  เพื่อคุม้ครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมแก่ผูค้  ้าประกนัและผูจ้  านองซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้
มากยิง่ข้ึน  กรณีจึงเป็นเหตุใหมี้ผลกระทบต่อกฎหมายภาษีซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น  กรมสรรพากร
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อให้หน่วยเร่งรัดถือปฏิบติัไวต้ามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วย    
การผอ่นช าระภาษีอากร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2558  โดยก าหนดวิธีการผอ่นช าระภาษีอากรคา้งในกรณี 
ผูข้อผอ่นช าระภาษีอากรผดินดัไม่ช าระภาษีอากรงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลา  ให้เจา้พนกังาน
มีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรผิดนัด  
แต่จะเรียกให้ผูค้  ้ าประกนัช าระหน้ีก่อนท่ีหนังสือบอกกล่าวจะไปถึงหาได้ไม่  ทั้งน้ี  ไม่ตดัสิทธิ       
ผูค้  ้ าประกันท่ีจะช าระหน้ีเม่ือหน้ีนั้นถึงก าหนดช าระ  หากเจา้หน้ีมิได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยงั       
ผูค้  ้ าประกนัภายใน  60  วนันับแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนัด  ให้ผูค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากความรับผิดใน
ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายนั้นบรรดาท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัจากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว18  และในกรณีมีการบงัคบัจ านองกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั
การผ่อนช าระภาษีอากรซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนน ามาจดทะเบียนจ านองไวต้่อ
กรมสรรพากร  เจา้พนกังานจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวให้ผูจ้  านองทราบภายใน  15  วนั  นบัแต่
วนัท่ีส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อผอ่นช าระภาษีอากรทราบ19  และให้ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้
พิพากษาสั่งใหย้ดึและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นซ่ึงจ านองเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งจนครบถว้น 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  กรณีท่ีผูค้า้งภาษีอากรได้ยื่นค าร้องขออนุมติัผ่อนช าระภาษีอากรโดยมี
บุคคลภายนอกมาเป็นผูค้  ้ าประกันหรือน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการผ่อนช าระ  ย่อมมีผล
เท่ากบัเป็นกรณีท่ีบุคคลภายนอกนั้นยอมผกูพนัตนเพื่อช าระหน้ีภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากร
เช่นเดียวกบัผูค้า้งภาษีอากร  แต่เน่ืองจากบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร  มาตรา 12  วรรคหก  
มิได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้ าประกันการผ่อนช าระภาษีอากรนั้นเป็นผูต้้องรับผิด      

                                                 

 18 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 20)  พ.ศ. 2558  มาตรา 686 
 19 ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการผ่อนช าระภาษีอากร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 3  ให้ยกเลิก
ความในขอ้ 7  ของระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการผอ่นช าระภาษีอากร  พ.ศ. 2545  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน
ในขอ้ 7.1 – ขอ้ 7.7  ของขอ้ 7 
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เสียภาษีอากรเช่นเดียวกบัผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงถือ
เสมือนเป็นผูค้า้งภาษีอากรคนหน่ึง  ดงันั้น  เม่ือลูกหน้ีผิดนดัการผอ่นช าระ  กรมสรรพากรในฐานะ
เจา้หน้ีภาษีอากรจึงไม่อาจอาศยัอ านาจตามมาตรา 12  วรรคสอง  ด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีกับ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัหรือบงัคบัจ านองกบัทรัพยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนน ามาเป็น
หลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรได ้ หากจะเรียกให้บุคคลดงักล่าวรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้ง   
ท่ีลูกหน้ีผิดนดั  เจา้พนกังานตอ้งด าเนินการตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1.2  และกรณีดงักล่าว   
ถือไดว้่ามีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิตามกฎหมายแพ่ง  กรมสรรพากรซ่ึงเป็นผูถู้กโตแ้ยง้สิทธิ
ตามกฎหมายชอบท่ีจะเสนอคดีต่อศาลส่วนแพง่ท่ีมีเขตอ านาจ20  เพื่อฟ้องผูค้  ้าประกนัให้รับผิดช าระ
หน้ีภาษีอากรคา้งในเม่ือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีนั้น  หรือเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาสั่งให้ยึดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีจ านองหรือจ าน าเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรเพื่อน าเงินมาช าระ
หน้ีภาษีอากรคา้ง   

ดงันั้น  เม่ือประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นบทกฎหมายพิเศษท่ีให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการ
จดัเก็บภาษีอากรและบังคบัช าระหน้ีภาษีอากรได้เอง  โดยมิต้องอาศยัอ านาจตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล  มิไดก้ าหนดให้กรมสรรพากรสามารถบงัคบัช าระหน้ีกบับุคคลภายนอกซ่ึงยอม
ผูกพนัตนเพื่อช าระหน้ีภาษีอากรคา้งในเม่ือผูค้า้งภาษีอากรไม่ช าระหน้ีนั้นไวโ้ดยเฉพาะ  กรณีจึง
เป็นเหตุให้ตอ้งน าบทกฎหมายทัว่ไปมาใชบ้งัคบัในการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ผูค้  ้าประกนั
รับผิดช าระหน้ีภาษีอากรหรือบังคับจ านองหรือจ าน าเอากับทรัพย์สินท่ีบุคคลอ่ืนน ามาเป็น
หลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของผูค้า้งภาษีอากรนั้น  และท าให้การใช้สิทธิเรียกร้องของ
กรมสรรพากรเพื่อเรียกให้ผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองรับผิดช าระหน้ีภาษีอากรคา้งเป็นไปอย่างล่าช้า  
ไม่สอดคล้องกับหลักการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตามท่ีกล่าวมาในหัวข้อท่ี 2.1.5  อีกทั้งยงัท าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการด าเนินคดีทางศาล  ก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนทั้งต่อ   
ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษีหรือบุคคลซ่ึงตกเป็นจ าเลยในคดี  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.6  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  า
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

4.1.2.2  การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  
ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายภาษีแม่บทและเป็นกฎหมายพิเศษท่ีออกโดยรัฐสภาและ

อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของประชาชนผา่นทางกระบวนการนิติบญัญติั  แมจ้ะไม่มีบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายใดบงัคบัวา่คนทุกคนจะตอ้งรู้กฎหมาย  แต่ก็มีหลกักฎหมายวา่ “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็น
ขอ้แกต้วัให้พน้ความรับผิด (Ignorantia  juris  neminem  excusat)”  ดงันั้น  บุคคลใดจะแกต้วัวา่ไม่รู้
                                                 

 20 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  มาตรา 55 
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กฎหมายเพื่อให้หลุดพน้จากความรับผิดตามกฎหมายมิได้  ทั้ งน้ี  เพราะหากให้มีการกล่าวอา้ง
ดงักล่าวได้แล้ว  การบงัคบัใช้กฎหมายก็จะไม่ได้ผล21  และการจดัเก็บภาษีอากรเป็นค าสั่งของ
ภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน  เน่ืองจากตอ้งกนัเงินส่วนหน่ึงไว้
เพื่อการช าระภาษีอากร  ท าให้ไม่สามารถใช้เงินท่ีหามาทั้งหมดไปในชีวิตประจ าวนัได ้ ซ่ึงหากมี
การเปล่ียนแปลงบทบญัญติัของกฎหมายภาษีมากเพียงใด  ยอ่มท าใหเ้กิดความซบัซ้อนของระบบภาษี
และอาจท าใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากประชาชนผูมี้เงินไดม้ากข้ึนเพียงนั้น   

แต่ในบางคร้ังกฎหมายภาษีท่ีใช้บงัคบัอยูอ่าจขาดกฎเกณฑ์ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัรายละเอียด
หรือเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีจะน ามาปรับใชเ้พื่อใหก้ฎหมายดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากบทบญัญติัตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายภาษีแม่บทเพียงมาตราเดียว
ท่ีก าหนดถึงอ านาจอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ี้อธิบดีมอบหมายในการสั่งยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือ
สั่ง  อนัเป็นกระบวนการภายหลงัจากท่ีมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนแล้ว  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
อ านาจในการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  เพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้งได้
อยา่งสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย  ในขณะเดียวกนัหาไดมี้บทบญัญติัมาตราใด     ท่ี
ก าหนดถึงขั้นตอนและวธีิการในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งวา่เจา้พนกังานหรือหน่วยเร่งรัดตอ้ง
ด าเนินการอย่างไร  ก่อนท่ีจะอาศัยอ านาจตามมาตรา 12  สั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  ดงันั้น  เพื่อให้การเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากรเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน  
กรมสรรพากรจึงก าหนดระเบียบปฏิบติัไวเ้พื่อให้เจา้พนกังานด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้ง  การผอ่นช าระภาษีอากรคา้ง  การสืบหาทรัพยสิ์น
ของผูค้า้งภาษีอากร  การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  ตลอดจนการส้ินสุดของกระบวนการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1  หรืออาจกล่าวไดว้า่องคก์รฝ่ายบริหารเป็น 
ผูก้  าหนดกฎเกณฑห์รือออกระเบียบท่ีเป็นรายละเอียดและเทคนิคเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
เพื่อให้ประมวลรัษฎากรมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  แต่กฎเกณฑ์หรือระเบียบ 
ท่ีออกมานั้นจะมีเน้ือหาสาระท่ีขดัหรือแยง้หรือเกินไปกว่าท่ีตวับทบญัญติัในกฎหมายภาษีแม่บท 
ใหอ้ านาจไวห้าไดไ้ม่ 

อย่างไรก็ดี  กฎเกณฑ์หรือระเบียบท่ีฝ่ายบริหารออกมาเพื่อใช้บงัคบักบัประชาชนโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายนั้นยอ่มไม่มีฐานะเป็นกฎหมาย  แต่เน่ืองจากกฎเกณฑ์เหล่านั้นมีผลบงัคบั
                                                 

 21 ภูมิชยั  สุวรรณดี  และคณะ, ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป (Introduction  to  Law), 
(ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2543), น.2. 
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เป็นการทัว่ไปและไม่ระบุตวับุคคล  จึงถูกอนุโลมเรียกว่าเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหาร  หรือ
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร (legal  norm  issued  by  the  executive  branch)22  
ส าหรับระเบียบท่ีเก่ียวการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของราชการ
กรมสรรพากรเป็นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเพื่อให้การบริหาร
ราชการแผน่ดินเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  จึงมีผล
ให้เจา้พนักงานตามประมวลรัษฎากรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามในฐานะเป็นระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ  แมว้า่ระเบียบดงักล่าวอธิบดีกรมสรรพากรจะเป็นผูอ้อกโดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534  แต่ก็หาไดมี้ผลบงัคบักบัประชาชน
ทัว่ไปไม่  ซ่ึงในกฎหมายปกครองฝร่ังเศสถือว่าการออกระเบียบในลักษณะน้ีเป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะวางระเบียบภายในของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินการบริการสาธารณะ
เป็นไปดว้ยดี  และเป็นอ านาจออกระเบียบอิสระท่ีไม่ตอ้งรอการมอบอ านาจจากกฎหมายแม่บท23  
หรืออาจเรียกวา่เป็นกฎหมายล าดบัรอง (subordinate  legislation)  ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อ
บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแม่บทโดยไม่ตอ้งมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรใดรองรับนัน่เอง 

ผูว้ิจยัเห็นวา่  แมร้ะเบียบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรเป็นผูอ้อกจะก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบั
รายละเอียดทางเทคนิคในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  เพื่อสนบัสนุนการท างานของเจา้พนกังาน
หรือการบงัคบัใช้ของกฎหมายภาษีแม่บทก็ตาม  แต่ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทยหาได้มี
บทบญัญติัให้มีการตรวจสอบและควบคุมกฎหมายภาษีล าดบัรองโดยรัฐสภา  ประกอบกบัปัจจุบนั
กรมสรรพากรไดมี้การออกระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยกนัหลายฉบบัตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 
3.1  กรณีจึงอาจท าให้กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งมีความซบัซ้อนและไม่สามารถท าความ
เข้าใจได้โดยง่าย  อีกทั้งระเบียบต่าง ๆ เป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือแนวทางท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้
เจา้หน้าท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัเป็นอยา่งเดียวกนั  ไม่มีผลบงัคบัใชก้บัประชาชนเป็นการทัว่ไปและไม่มี
ฐานะเป็นกฎหมาย  ดงันั้น  จึงอาจท าใหก้รมสรรพากรไม่สามารถจดัเก็บภาษีอากรไดอ้ยา่ง  เต็มเม็ด
เตม็หน่วยตามนโยบายของรัฐบาล  เน่ืองจากอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีในการช าระภาษีอากร
จากประชาชนผูมี้เงินได้  และอาจมีผลท าให้การน าระเบียบ ต่าง ๆ มาใช้บงัคบัเก่ียวกบัการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.6 ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวใน
บทท่ี 5 ต่อไป 

                                                 

 22 บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, “ท่ีมาของกฎหมายมหาชนและหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย,”  
ในคู่มือการศึกษาวชิากฎหมายปกครอง, (ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2543), น.38. 
 23 เพ่ิงอ้าง, น.50. 
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4.2  ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย
เปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3  วา่การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทย  
เครือรัฐออสเตรเลีย  และสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการจดัเก็บภาษีแบบอตัรากา้วหนา้  โดยผูมี้เงินไดมี้
หนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดป้ระเมินตนเองและเสียภาษีให้แก่รัฐบาลภายในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด  ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นผูมี้สัญชาติของประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม  และหากมี
หน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึน  กฎหมายภาษีของแต่ละประเทศไดก้ าหนดวิธีการและขั้นตอนในการติดตาม
และเร่งรัดจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งเพื่อใหรั้ฐบาลไดรั้บการชดใชจ้ากเม็ดเงินภาษีอากรท่ีไดรั้บช าระหน้ี
จากผูเ้สียภาษีหรือผูค้า้งภาษีอากรอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

อยา่งไรก็ดี  แมร้ะบบกฎหมายโดยทัว่ไปของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจะ
อยู่ในรูปแบบท่ีถือวา่ค าพิพากษาของศาลเป็นกฎหมาย  หรือท่ีเรียกว่า “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common  Law System)”  แต่ส าหรับในส่วนของกฎหมายภาษีนั้นถือเป็นกฎหมายพิเศษท่ีให้
อ านาจฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภาในการออกกฎหมายเพื่อใชบ้งัคบักบัพลเมืองทุกคนในการจดัเก็บ       
ภาษีอากรและน าเงินภาษีมาใช้ในการบริหารประเทศและจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
โดยส่วนรวม  จึงอาจกล่าวไดว้า่การออกกฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเป็น
การออกกฎหมายในรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือท่ีเรียกวา่ “ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
(Civil  Law System)” เช่นเดียวกบัประเทศไทยนัน่เอง 

ส าหรับมาตรการในการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของแต่ละประเทศมีความคลา้ยคลึงกนั
และแตกต่างกันอยู่หลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประเมินภาษีอากรและการส่ง
หนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร  การจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง
และ การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  เป็นตน้  ดงันั้น  จึงสมควรท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
เปรียบเทียบกบัการติดตามเร่งรัดจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของแต่ละประเทศ  เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขบทบญัญติัแห่งกฎหมายและน ามาปรับใช้กับกระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของ
กรมสรรพากรประเทศไทยใหส้ามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
       4.2.1  ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกบักฎหมายของเครือออสเตรเลีย 

ในหัวข้อน้ีผู ้วิจ ัยจะได้ท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บ        
ภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย  โดยเปรียบเทียบการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง
ของเครือรัฐออสเตรเลีย  ดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1.1  การประเมินภาษีอากรและการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อท่ี 2.3.3  ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวล

รัษฎากรเป็นภาษีอากรประเมิน  ดงันั้น  ผูมี้เงินไดจึ้งมีหน้าท่ียื่นรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมิน   
ท่ีตนไดรั้บในระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี  หากมีเงินไดพ้ึงประเมิน
ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดตามมาตรา 56  แห่งประมวลรัษฎากร  เพื่อประเมินภาษีอากรดว้ยตนเอง  แต่หาก
ภายหลงัพบว่าการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง  เจา้พนกังานประเมินอาจ 
ท าการตรวจสอบและวเิคราะห์แบบแสดงรายการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัฐานและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ
ตามสมควรและยุติธรรม  และมีอ านาจประเมินเรียกเก็บภาษีพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรได ้ ในกรณีน้ีถือวา่เป็นการประเมินภาษีอากรโดยเจา้พนกังานประเมินนัน่เอง 

เม่ือเจ้าพนักงานประเมินได้ท าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรแล้ว  ประมวลรัษฎากร
ก าหนดให้ตอ้งมีการแจง้การประเมินภาษีอากรไปยงัผูเ้สียภาษีซ่ึงถูกประเมิน  เพื่อทราบและช าระ
ภาษีอากรตามท่ีถูกประเมินภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน24  ซ่ึงหากมิไดแ้จง้
การประเมินภาษีอากรโดยชอบดว้ยกฎหมาย  กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งย่อมไม่อาจ
เกิดข้ึนได ้ ส าหรับวิธีการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรนั้น  บทบญัญติัตามมาตรา 8  ก าหนดให้
เจา้พนกังานประเมินสามารถกระท าได ้ 4  วธีิ  กล่าวคือ 

(1)  ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือ 
(2)  ส่งโดยเจา้พนกังานสรรพากรน าไปส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ หรือส านกังาน

ของบุคคลนั้นในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถา้ไม่พบ
ผูรั้บ  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู ่ หรือส านกังานของผูรั้บจะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้  
และอยูห่รือท างานในบา้นหรือส านกังานท่ีปรากฏวา่เป็นของผูรั้บนั้นก็ได ้

 (3)  กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีท่ี  (1) หรือ (2) ได้  หรือบุคคลนั้ นออกไปนอก
ราชอาณาจกัร  ใหส่้งโดยวธีิปิดหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  ในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ท่ีอยูห่รือ
ส านกังานของบุคคลนั้น  หรือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร
คร้ังสุดทา้ย  หรือ 

(4)  ในกรณีไม่สามารถส่งตามวิธีท่ี (3) ได้  ให้ส่งโดยวิธีโฆษณาข้อความย่อใน
หนงัสือพิมพท่ี์จ าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น 

ส าหรับการประเมินภาษีอากรของเครือรัฐออสเตรเลียมีลกัษณะคลา้ยกบัการประเมิน
ภาษีอากรของประเทศไทย  กล่าวคือ  เ ม่ือผู ้เสียภาษีได้ท าการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  
กรมสรรพากรจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการดงักล่าว  หากพบวา่ผูเ้สียภาษี
                                                 

 24 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 18 ตรี 
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ไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไวถู้กตอ้ง  เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจท าการประเมินภาษีอากรและแจง้
ไปยงัผูเ้สียภาษีเพื่อเสียภาษีให้ถูกตอ้งภายใน  21  วนั  นบัแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจง้การประเมิน  
และในการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรนั้น  ผูเ้สียภาษีอาจเลือกให้ส่งโดยวิธีการส่งตามท่ีอยู่
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ e-mail  หรือส่งโดยทางไปรษณียต์ามท่ีอยูปั่จจุบนัของผูเ้สียภาษีท่ีระบุไว ้ 
หรือส่งไปยงัตวัแทนในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษีก็ได ้ หรือหากผูเ้สียภาษีไม่อยูห่รือไม่มีตวัตนอยู่
ในเครือรัฐออสเตรเลีย  ตามรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 1953 (Taxation  Administration  
Act 1953)  ยงัก าหนดให้ท าการส่งโดยทางไปรษณียห์รือจดหมายปิดผนึกไปยงัท่ีอยูข่องผูเ้สียภาษี  
ท่ีใดท่ีหน่ึงในเครือรัฐออสเตรเลียตามท่ีระบุไวค้ร้ังล่าสุด  โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากศาล  ทั้งน้ี  เจา้หนา้ท่ี
ของกรมสรรพากรต้องด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการดงักล่าวโดยเคร่งครัดและตอ้งกระท า   
โดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.2.3.1   

ผูว้จิยัเห็นวา่  ประมวลรัษฎากรไดก้ าหนดวิธีการส่งหนงัสือแจง้การประเมิน ภาษีอากร
ไวเ้พียง  4  วิธีขา้งตน้  ซ่ึงเจา้พนกังานประเมินตอ้งท าการส่งโดยวิธีการตามวรรคหน่ึงก่อนเสมอ  
หากไม่สามารถส่งตามวิธีการนั้นไดจึ้งให้ใช้วิธีการตามวรรคสอง  และกฎหมายให้ถือว่าเป็นอนั
ได้รับแล้วซ่ึงเป็นไปตามหลกักฎหมายปิดปาก  เม่ือได้ปฏิบติัตามวิธีใดวิธีหน่ึงและบุคคลผูน้ั้นจะ
โตแ้ยง้วา่ตนไม่ไดรั้บหาไดไ้ม่25  แต่ในทางปฏิบติัการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรแต่ละคร้ังจะ
ใชเ้วลาค่อนขา้งนานกวา่ท่ีหน่วยเร่งรัดจะทราบวา่ผูเ้สียภาษีไดรั้บทราบการประเมินภาษีอากรตั้งแต่
เม่ือใด  ท าให้กระบวนการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างยงัไม่อาจเร่ิมต้นได้  หากยงัไม่ปรากฏ
หลกัฐานการรับหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรนั้น  อีกทั้งยงัท าให้เสียเวลาและอาจตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมากในการด าเนินการตามกฎหมาย  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์ 
ค่าน ้ามนัรถ  ค่าสึกหรอของยานพาหนะ  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานออกไปส่งดว้ยตนเอง  
หรือค่าโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้  ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนแก่ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีในการบริหาร
จดัเก็บภาษีอากร  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมา
ในหวัขอ้ท่ี 2.6  ท่ีตอ้งการตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดในการปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย  จะเห็นไดว้า่นอกจากวิธีการส่งโดยทางไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูปั่จจุบนัหรือท่ีอยูค่ร้ังล่าสุด
ของผูเ้สียภาษี  หรือส่งไปยงัตวัแทนในการเสียภาษีของผูเ้สียภาษีแล้ว  ตามรัฐบญัญติัว่าด้วยการ
บริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 1953  ยงัก าหนดให้ผูเ้สียภาษีอาจเลือกให้ส่งตามท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์  

                                                 

 25 สุเทพ  พงษพ์ิทกัษ,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, น.27 – 28. 
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หรือ e-mail26 ของผูเ้สียภาษีได้ดว้ย  ซ่ึงวิธีการดงักล่าวถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร 
ดว้ยการน าเอาความกา้วหนา้ของเทคโนโลยผีา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใชก้บัการส่งหรือรับ
ขอ้มูลต่าง ๆ  ไม่วา่ผูส่้งและผูรั้บจะอยูท่ี่ใดและถือวา่ไดรั้บทราบขอ้มูลทนัที  เม่ือขอ้มูลท่ีถูกส่งไปนั้น
เขา้มาสู่กล่องรับขอ้ความ  หรือ Mail  Box ของผูรั้บปลายทาง  และวิธีการน้ีน่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วย
ให้การส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรสามารถกระท าไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายทั้งต่อฝ่ายเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการตามท่ี
กล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.15 และ 2.6.1 

อยา่งไรก็ดี  แมป้ระเทศไทยจะเป็นประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจจะ
ยงัเขา้ไม่ถึงประชาชนในทุกระดบัชั้น  แต่ปัจจุบนัผูมี้เงินไดจ้  านวนไม่นอ้ยเลือกท่ีจะเขา้ใช้บริการ
ผ่านเว็ปไซด์ www.rd.go.th  ของกรมสรรพากร  โดยเฉพาะระบบการยื่นแบบและช าระภาษีทาง
อินเทอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นระบบท่ีกรมสรรพากรไดมี้การพฒันาระบบงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์และไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศโครงการประกวดไอทีภาครัฐดีเด่น (Government  IT  Award)  ประเภทโครงการ
บริการประชาชนแบบออนไลน์ (on-line) ดีเด่น  ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทัว่ประเทศ  ส าหรับปีภาษี  พ.ศ. 2557  พบขอ้มูลการยืน่แบบ ภ.ง.ด.90, 91 
และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมีจ านวน  8,196,908  ฉบบั  เม่ือเปรียบเทียบกบัการ ยื่นแบบ  ณ  
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขามีจ านวน  2,259,379  ฉบบั  และการยื่นแบบผ่านธนาคารพาณิชย์
ไทยมีจ านวน  141,092  ฉบบั27  อนัอาจแสดงให้เห็นได้ว่าการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในสังคมเมืองค่อนขา้งมาก  อีกทั้งยงัเขา้ถึงกลุ่มคนไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็วสะดวกประหยดัและ
สามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัตลอด  24  ชั่วโมง  และตามพระราชบญัญติัว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544  ยงัก าหนดห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพนัและการบงัคบัใช้ทาง

                                                 

 26ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  E-mail,  สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี   2 0  มี น า ค ม  พ . ศ .  2 5 5 9 ,จ า ก 
https://sites.google.com>ampere2535 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  คือการส่งขอ้ความหรือข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืน ๆ 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกบัการส่งจดหมาย  แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณขอ้มูลท่ีเป็น
อิเลก็ทรอนิกส์  โดยเปล่ียนการน าส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณียม์าเป็นโปรแกรม  และเปล่ียนจากการใชเ้ส้นทาง
จราจรคมนาคมทัว่ไปมาเป็นช่องสญัญาณรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซ่ึงจะตรงเขา้มา
สู่ Mail  Box ท่ีถูกจดัสรรใน Server ของผูรั้บปลายทางทนัที 
 27 รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91  ปีภาษี 2557  ทัว่ประเทศ  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  
ถึง  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2558, สืบคน้จากระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพากร http://rdsrv.rd.go.th/1434.0.html 
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กฎหมายของขอ้ความใดเพียงเพราะเหตุท่ีขอ้ความนั้นอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์28  อนัมีผล
เท่ากับเป็นการรับรองสถานะทางกฎหมายในการติดต่อส่ือสารหรือการท าธุรกรรมผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของขอ้มูลดงักล่าว  ให้เสมอกบัการท าเอกสารเป็นหนงัสือหรือการท าหลกัฐานเป็น
หนงัสือดว้ยก็ตาม  แต่บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรยงัมิไดเ้ปิดโอกาสให้เจา้พนกังานประเมิน
สามารถน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาปรับใชก้บัการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากรไดเ้ช่นเดียวกบั
เครือรัฐออสเตรเลีย  ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

4.2.1.2  การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรและการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งระหวา่ง
การพิจารณาอุทธรณ์  

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 2.3.4  ว่าเม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีอากร
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน  
บทบญัญติัตามมาตรา 30  แห่งประมวลรัษฎากร  ก าหนดใหส้ามารถยื่นอุทธรณ์คดัคา้นการประเมิน
ภาษีอากรพร้อมทั้งช้ีแจงแสดงเหตุผลคดัค้านการประเมินทุกข้อทุกประเด็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  ซ่ึงประกอบดว้ย  เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง  และ
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานอยัการสูงสุด  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  
เพื่อพิจารณาวนิิจฉยัขอ้โตแ้ยง้ตามค าอุทธรณ์วา่สมควรให้ยกอุทธรณ์  หรือปลดภาษี  หรือปรับปรุงภาษี
โดยใหเ้พิ่มหรือลดภาษีตามการประเมิน  หากไม่เห็นดว้ยกบัค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ผูอุ้ทธรณ์อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉยัดงักล่าวต่อศาลภาษีอากร  ภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์  และหากคู่ความไม่พอใจค าพิพากษาของศาลภาษีอากรก็มีสิทธิอุทธรณ์
โตแ้ยง้ต่อไปยงัศาลฎีกา  ภายในก าหนดเวลา  1  เดือน  นบัแต่วนัท่ีไดอ่้านค าพิพากษา  และค าพิพากษา
ของศาลฎีกาถือเป็นท่ีสุด29 

ส าหรับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเครือรัฐออสเตรเลียมีลกัษณะคล้ายกบั
ประเทศไทย  เพียงแต่ก่อนท่ีจะใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูเ้สียภาษีตอ้งท า
ค าคดัคา้นเป็นหนังสือยื่นต่อกรมสรรพากรภายใน  2  ปี  นับแต่วนัท่ีได้รับแจง้การประเมินเพื่อ
พิจารณาเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรเสียก่อน  โดยกรมสรรพากรตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นนั้นให้
แลว้เสร็จภายใน  60  วนั  นบัแต่มีการยื่นค าคดัคา้นหรือวนัท่ีมีการอนุญาตให้ขยายเวลาการยื่น ค า
คดัคา้น  มิฉะนั้นให้ถือวา่ไม่เห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นการประเมินภาษีอากรและมีผลให้ผูเ้สียภาษี   มี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ซ่ึงประกอบดว้ย  ประธานและสมาชิกระดบัสูง
ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม  สมาชิกอาวุโสและสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นผูจ้ดทะเบียน
                                                 

 28 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  พ.ศ. 2544  มาตรา 7 
 29 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลภาษีอากรและวธีิพิจารณาคดีภาษีอากร  พ.ศ. 2528  มาตรา 24 
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เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมายและเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในดา้นท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรว่าเห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย  หรือเห็นควรให ้      
เจา้พนกังานประเมินพิจารณาใหม่  แต่ไม่มีอ านาจในการสั่งให้แกไ้ขการประเมิน  ซ่ึงหากไม่พอใจ
กบัค าวนิิจฉยันั้นยอ่มมีสิทธิยืน่อุทธรณ์เฉพาะในประเด็นปัญหาขอ้กฎหมายต่อศาลแห่งรัฐบาลกลาง 
(Federal  Court)  ภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และ
หากยงัไม่พอใจกบัค าพิพากษาผูเ้สียภาษีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อไปยงัศาลสูง (Hight  Court) ไดภ้ายใน  
21  วนั  นับแต่วนัท่ีศาลแห่งรัฐบาลกลางมีค าพิพากษา  และค าพิพากษาของศาลสูงถือเป็นท่ีสุด
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.2.2 

ผู ้วิจ ัย เ ห็นว่า   บทบัญญัติตามมาตรา 30  แห่งประมวลรัษฎากร  ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบดว้ยตวัแทนจาก  3  ฝ่าย  คือ  ตวัแทนของฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  
ตวัแทนของฝ่ายปกครอง  และตวัแทนของส านกังานอยัการสูงสุด  เป็นผูร่้วมในการพิจารณาอุทธรณ์  
โดยตวัแทนส่วนหน่ึงเป็นเจา้พนักงานของกรมสรรพากรซ่ึงอาจมีส่วนได้เสียในการตรวจสอบ   
และประเมินภาษีอากรนั้น  มิใช่บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีในการ
พิจารณาอุทธรณ์ของผูเ้สียภาษีเช่นเดียวกบัเครือรัฐออสเตรเลีย  ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งมาจากผูพ้ิพากษา
และผูป้ระกอบวิชาชีพทางดา้นกฎหมายท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในดา้นท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
เพื่อส่งเสริมและจูงใจแก่ผูเ้สียภาษีในการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรและมิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัการประเมินภาษีอากรแต่อยา่งใด  ดงันั้น  การก าหนดให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้  าหนา้ท่ีคุม้ครอง
สิทธิของผูเ้สียภาษีในขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์  จึงอาจเป็นเหตุให้การด าเนินการมีลกัษณะหรือ
ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนัได ้ และแมว้า่กระบวนการในการอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากร
ของเครือรัฐออสเตรเลียจะมีความยุง่ยากและซบัซ้อนกวา่ของประเทศไทย  เน่ืองจากผูเ้สียภาษีตอ้ง
ยื่นค าคดัคา้นต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรเสียก่อนก็ตาม  แต่จาก
การศึกษาพบวา่กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียคงก าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไวค้่อนขา้ง
ชดัเจน  จึงท าให้ผูเ้สียภาษีไดรั้บการพิจารณาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม  ในขณะท่ีประมวลรัษฎากร
และระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร  พ.ศ. 2546  
มิไดก้ าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว ้ ท าให้ในทางปฏิบติัผูเ้สียภาษีอาจตอ้งเสียเวลากบัการท่ี
จะตอ้งรอผลการวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  เพราะมิฉะนั้นแลว้จะไม่สามารถ
น าขอ้พิพาททางภาษีอากรข้ึนสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลได ้ อนัเป็นการถูกลิดรอนสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม  ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีในส่วน
ของหลกัความแน่นอนชัดเจนท่ีตอ้งมีการบญัญติับทกฎหมายภาษีเพื่อป้องกันมิให้เจา้พนักงาน     
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ใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี  ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้ท า
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

นอกจากน้ี  แมว้่าผูเ้สียภาษีจะไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรตามท่ีกล่าว
มาแล้วขา้งตน้  แต่การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร  ถา้ไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดให้ถือวา่เป็นภาษีอากรคา้ง30  ซ่ึงผูเ้สียภาษียงัคงตอ้งรับผิดเสียภาษีอากรและเงินเพิ่ม
อีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  ประกอบกบัตามระเบียบกรมสรรพากร
วา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ข้อ 23 (1)  ก าหนดให้เจา้พนกังานรีบด าเนินการ
ติดตามทวงถามผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยกระชั้นชิด  และท าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งให้
เสร็จส้ินไปโดยเร็ว  โดยให้ท าการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวใ้ห้หมดทุกราย  ดงันั้น  ในระหวา่งการ
พิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากรยงัคงมีอ านาจบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร
ตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรได ้ แต่การใช้อ านาจดงักล่าวเป็นเพียงอ านาจพิเศษในการสั่ง
ห้ามมิให้จ  าหน่าย  จ่าย  โอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรให้แก่
บุคคลอ่ืน  นอกจากน าส่งหรือส่งมอบเพื่อช าระหน้ีภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น  ซ่ึงในกรณี
ท่ีผูค้า้งภาษีอากรมีพฤติการณ์ส่อเจตนาหลีกเล่ียงการช าระภาษีอากร  เช่น  กระท าการเพื่อเคล่ือนยา้ย
ทรัพยสิ์นไปให้พน้จากการถูกบงัคบัช าระหน้ี  หรือยา้ยภูมิล าเนาหรือเดินทางออกนอกประเทศ  
บทบญัญติัตามมาตรา 37  แห่งประมวลรัษฎากร  ก าหนดแต่เพียงให้ถือว่าพฤติการณ์ดงักล่าวเป็น
ความผดิและตอ้งรับโทษตามกฎหมาย31  โดยให้หน่วยเร่งรัดรวบรวมหลกัฐานเพื่อด าเนินคดีทางศาล
กบัผูค้า้งภาษีอากรโดยเร็วท่ีสุด32  ซ่ึงแมต้ามมาตรา 4 ทว ิ ถึงมาตรา 4 นว  จะบญัญติัเก่ียวกบัใบผา่น
ภาษีอากร (Tax  Clearance)  แต่บทบญัญติัดงักล่าวเป็นกฎหมายทัว่ไปท่ีใชบ้งัคบัในกรณีคนต่างดา้ว
ท่ีตอ้งการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น  หาได้มีบทบญัญติัในการสั่งห้ามหรือยบัย ั้งมิให้
ผูค้า้งภาษีอากรกระท าการใด ๆ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากรเช่นเดียวกบัการใช้
อ านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรไม่   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของเครือรัฐออสเตรเลียตามท่ี
กล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 3.2.3.4  จะเห็นไดว้่าตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการบริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 
1953  ก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรอาจขอให้ศาลมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราว (Mareva  Injunctions)  เพื่อ
ยบัย ั้งการกระท าใด ๆ เพื่อเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นให้พน้จากเขตอ านาจศาลหรือการบงัคบักบัทรัพยสิ์น  
รวมทั้งหา้มมิใหเ้ดินทางออกนอกประเทศได ้ ซ่ึงสามารถขอคุม้ครองไดเ้พียงไม่เกินจ านวนภาษีอากร

                                                 

 30 ประมวลรัษฎากร  มาตรา 31 
 31 ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท 
 32 ระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 19 
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ท่ีตอ้งรับผิด  ในขณะเดียวกนัยงัให้สิทธิแก่ผูเ้สียภาษีท่ีจะร้องขอต่อศาลเพื่อคุม้ครองชัว่คราวมิให้
ตนตอ้งถูกบงัคบัช าระหน้ีระหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บการตดัสินได ้ แต่ตอ้งพิสูจน์ให้
ศาลเห็นวา่มีพฤติการณ์พิเศษในการออกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวนั้น 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  แมก้รมสรรพากรจะมีอ านาจติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งและบงัคบั
ช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรในระหวา่ง
การพิจารณาอุทธรณ์ได้ก็ตาม  ซ่ึงการใช้อ านาจดังกล่าวเป็นเพียงการสั่งยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งเท่านั้น  แต่ในกรณีท่ีผูค้ ้างภาษีอากรมี
พฤติการณ์ส่อเจตนาหลีกเล่ียงการช าระภาษีอากร  โดยกระท าการอนัอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีภาษีอากร  กฎหมายภาษีแม่บทหาไดบ้ญัญติัให้อ านาจแก่ผูมี้อ  านาจ 
ในการสั่งห้ามหรือยบัย ั้งมิให้กระท าการอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากร  แต่ก าหนด  
ให้ถือว่าพฤติการณ์นั้น ๆ เป็นความผิดและตอ้งรับโทษตามกฎหมาย  และให้หน่วยเร่งรัดรวบรวม
หลกัฐานเพื่อด าเนินคดีทางศาลกบัผูค้า้งภาษีอากรโดยเร็วท่ีสุด  กรณีจึงแตกต่างจากการเรียกเก็บหน้ี
ภาษีอากรคา้งของเครือรัฐออสเตรเลียท่ีให้อธิบดีกรมสรรพากรสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้มี
ค  าสั่งคุม้ครองชัว่คราว  เพื่อยบัย ั้งการกระท าใด ๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีภาษีอากรได ้ และในขณะเดียวกนัมิไดต้ดัสิทธิผูเ้สียภาษีท่ีจะร้องขอต่อศาลเพื่อขอคุม้ครอง
ชัว่คราวจากการถูกบงัคบัช าระหน้ีระหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์ท่ียงัไม่ไดรั้บการตดัสินดว้ยเช่นกนั  
ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

4.2.1.3  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากบุคคลภายนอก  
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 2.3.1.2  ว่าบุคคลผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร  ไดแ้ก่  ผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง
โดยตรง  และหมายความรวมถึงผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีกฎหมายบญัญติัให้ต้องร่วมรับผิดในหน้ีภาษีอากรนั้น  ส าหรับการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรจากบุคคลธรรมดา  ตามระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร  
พ.ศ. 2545  ก าหนดให้เจา้พนกังานสามารถด าเนินการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรไดใ้นหลายกรณี
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1.1  อาทิเช่น  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่าง
ฝ่ายต่างมีเงินได ้ ซ่ึงสามีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการยื่นรายการเสียภาษีอากร  ให้ภริยาตอ้งร่วมรับผิด
เสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระ  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์มาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 4.1.1.1  หรือกรณีผู ้
คา้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว ์ ผูซ่ึ้งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือผูอ้ยู่
ในต่างประเทศ  ให้ท าการเร่งรัดหรือทวงหน้ีจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  ผูพ้ิทกัษ์  หรือ
ผูจ้ดัการกิจการอนัก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้น  หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการ ยึด
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หรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรได้  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์
มาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.1.1.2  หรือกรณีผูค้า้งภาษีอากรถึงแก่ความตาย  ให้ท าการเร่งรัดไปยงัผูจ้ดัการมรดก  
หรือทายาท  หรือผูค้รอบครองทรัพยม์รดก  ซ่ึงหากจะบงัคบัช าระหน้ีกบักองมรดกของผูต้ายท่ีได้
แบ่งไปยงัทายาทแลว้  กรมสรรพากรตอ้งใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลภายใน  1  ปี  นบัแต่เจา้หน้ีไดรู้้
หรือควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดกตามนยัมาตรา 1754  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
หรือในกรณีบุคคลภายนอกยอมผกูพนัตนต่อเจา้หน้ีเพื่อค ้าประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรและช าระ
หน้ีภาษีอากรคา้ง  หากผูค้า้งภาษีอากรมิไดด้ าเนินการช าระหน้ีให้เป็นไปตามค าร้องขอผ่อนช าระ
ภาษีอากรคา้งนั้น  กรมสรรพากรจะบงัคบัช าระหน้ีกบับุคคลดงักล่าวไดด้ว้ยวิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาล  
แต่ตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวภายใน  60  วนั  นับแต่วนัท่ีผูข้อผ่อนช าระภาษีอากรผิดนัดเสียก่อน     
ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์มาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 4.1.2.1  จะเห็นไดว้า่แมป้ระมวลรัษฎากร 
จะมีบทบญัญติัให้อ านาจพิเศษแก่อธิบดีกรมสรรพากรในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรค้างได ้      
ทัว่ราชอาณาจกัร  โดยไม่ตอ้งขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเหมือนการบงัคบัคดีของภาคเอกชน  
อนัเป็นวิธีการท่ีช่วยให้สามารถบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลา
และค่าใชจ่้ายก็ตาม  แต่ก็เป็นเพียงการให้อ านาจสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ    
ผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรเท่านั้น  หาไดมี้ความหมายรวมไปถึงทรัพยสิ์นของ
บุคคลอ่ืนท่ีน าจดทะเบียนจ านองหรือจ าน าหรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกท่ียอมผูกพนัตนต่อ
เจา้หน้ีเพื่อค ้าประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรแต่อยา่งใด 

ส าหรับการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของเครือรัฐออสเตรเลีย  ตามรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการ
บริหารงานภาษีอากร  ค.ศ. 1953  ก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรจาก
บุคคลท่ีสามหรือบุคคลซ่ึงเป็นหน้ีทางการเงินต่อผูเ้สียภาษีได ้ ดว้ยวิธีการส่งหนงัสือเตือนพร้อมกบั
ออกหนงัสือแจง้การประเมินก่อนวนัช าระภาษี  เพื่อแจง้จ านวนเงินท่ีบุคคลดงักล่าวตอ้งช าระให้แก่
กรมสรรพากรแทนผูค้้างภาษีอากร  อันถือเป็นการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรค้างทางอ้อม  และ
ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะเรียกให้ช าระเงินหรือสิทธิในการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายเหนือหน้ีท่ีมีอยูห่รือ
อาจมีข้ึนภายหลงัจากวนัส่งหนงัสือโดยทนัที  ถา้บุคคลท่ีสามปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการตาม
หนงัสือเตือนท่ีไดรั้บยอ่มมีความผิดและตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้
ท่ี 3.2.3.3 

ผูว้ิจยัเห็นวา่  กฎหมายภาษีของประเทศไทยก าหนดให้เจา้พนกังานสามารถด าเนินการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้  ทั้ งจากตวัผูค้ ้างภาษีอากรโดยตรงและจากบุคคลท่ี
กฎหมายบญัญติัให้ตอ้งรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้ง  แต่จากการศึกษาพบวา่บทบญัญติัตามประมวล
รัษฎากรมิไดก้ าหนดใหถื้อวา่บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองหรือจ าน าทรัพยสิ์นเพื่อ
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เป็นประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรและตอ้งรับผิดในหน้ีภาษีอากรนั้น  เป็นผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร
เช่นเดียวกบัผูค้า้งภาษีอากรหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
กรณีจึงไม่อาจอาศยัอ านาจตามมาตรา 12  วรรคสอง  สั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวได้แต่อย่างใด  หากกรมสรรพากรจะบงัคบัให้บุคคลภายนอกรับผิดช าระหน้ีภาษี
อากรท่ีคา้งช าระนั้น  ตอ้งด าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามกระบวนการท่ีกฎหมาย
ก าหนดและโดยชอบดว้ยกฎหมาย  และตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลเพื่อขอให้พิพากษาหรือสั่งให้
บุคคลนั้นช าระหน้ีภาษีอากรค้าง  ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้กรมสรรพากรไม่
สามารถจดัเก็บภาษีอากรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอาจต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมาก  จึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 2.6    

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  จะเห็นได้ว่าเม่ือ
กรมสรรพากรได้มีหนังสือเตือนและแจง้จ านวนเงินภาษีอากรท่ีคา้งช าระไปยงับุคคลท่ีสามหรือ
บุคคลซ่ึงเป็นหน้ีทางการเงินต่อผูเ้สียภาษีเพื่อให้ช าระหน้ีแทนผูค้า้งภาษีอากร  กรณีย่อมก่อให้เกิด
สิทธิท่ีจะเรียกให้บุคคลดงักล่าวช าระหน้ีภาษีอากรคา้งหรือก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องคดีตาม
กฎหมายเหนือหน้ีท่ีมีอยูห่รืออาจมีข้ึนภายหลงัจากวนัส่งหนงัสือเตือนโดยทนัที  และหากบุคคลท่ีสาม
ปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามหนังสือเตือนท่ีได้รับย่อมมีความผิดและตอ้งรับโทษตามท่ี
กฎหมายก าหนด  อนัถือไดว้า่เป็นวธีิการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งทางออ้มท่ีน่าจะช่วยให้กรมสรรพากร
สามารถกระท าการไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว
ในบทท่ี 5 ต่อไป 
       4.2.2  ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

ในหัวข้อน้ีผู ้วิจ ัยจะได้ท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บ        
ภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย  โดยเปรียบเทียบการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้ง
ของสหรัฐอเมริกา  ดงัต่อไปน้ี 

4.2.2.1  การประเมินภาษีอากรและการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร 
ตามท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์ปัญหาในส่วนของการประเมินภาษีอากรและการอุทธรณ์

การประเมินภาษีอากรของประเทศไทยมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.2.1.1 และ 4.2.1.2  พบวา่ในทางปฏิบติั
ยงัคงมีปัญหาอยูบ่างประการท่ีท าให้การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรัษฎากรไม่เป็นไป
ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี  ซ่ึงสมควรน ามาปรับปรุงและหาแนวทางแกไ้ขเพื่อให้การบงัคบั
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ใช้กฎหมายภาษีของประเทศไทยเป็นไปอย่างชดัเจนและสมบูรณ์  และเพื่อให้การด าเนินการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา  จะเห็นไดว้่าในส่วนของ
การประเมินภาษีอากรมีลกัษณะคล้ายกบัประเทศไทย  กล่าวคือ  ผูมี้เงินได้ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด  
หากมีเงินไดเ้กิดข้ึนในสหรัฐอเมริกายอ่มมีหน้าท่ีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมิน
และเสียภาษีอากรดว้ยตนเอง  ภายในวนัท่ี  15  เมษายนของทุกปี  และกรมสรรพากรมีอ านาจในการ
ตรวจสอบแบบแสดงรายการดงักล่าว  เพื่อหาขอ้ผิดพลาดในการค านวณภาษีและความถูกตอ้งของ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเงินได้ท่ีผูเ้สียภาษีได้กรอกขอ้มูลไว ้ หากพบความผิดพลาดจะส่งขอ้มูลไปยงั
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภาษีเพื่อท าการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรตามจ านวนท่ีถูกตอ้งและแจง้การ
ประเมินไปยงัผูเ้สียภาษี  ซ่ึงหากผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีอากรดงักล่าว  ยอ่มมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินไดภ้ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น  2  กรณี  กล่าวคือ  การอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองและการอุทธรณ์ต่อศาล 

ส าหรับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์  ตามประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา (IRC)  ก าหนดให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้ง
จ านวนเงินภาษีอากรท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงจากแบบแสดงรายการให้ผูเ้สียภาษีทราบ  เพื่อให้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  30  วนั  นับจากวนัท่ีปรากฏในหนังสือ
ดงักล่าว  โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ  90  วนั  นบัแต่
วนัท่ีผูเ้สียภาษียื่นอุทธรณ์คดัคา้นการประเมินภาษีอากรมายงัส านกังานพิจารณาอุทธรณ์ (Appeals  
Office)  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกดักรมสรรพากรท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษี  แต่หากผู ้
เสียภาษีไม่คดัคา้นการประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมินหรือไม่ด าเนินการใด ๆ ภายใน  
30  วนั  นบัแต่วนัท่ีปรากฏในหนงัสือแจง้การประเมินเพื่อใหใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ขา้งตน้  กรมสรรพากร
จะออกหนงัสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผูเ้สียภาษีฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรภายใน  90  วนัอีกคร้ัง  
เพื่อให้สิทธิแก่ผูเ้สียภาษีท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีอากรต่อฝ่ายปกครองก่อนไดโ้ดยตรง 

ส าหรับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อศาล  นอกจากในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีเพิกเฉย
ไม่ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีปรากฏในหนงัสือ
แจง้การประเมินเพื่อให้ใช้สิทธิอุทธรณ์  และกรมสรรพากรไดมี้หนงัสือแจง้การประเมินเพื่อให้ผู ้
เสียภาษีใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไดภ้ายใน  90  วนัดงักล่าว  หากผูเ้สียภาษีซ่ึงไดรั้บหนงัสือ
แจง้การประเมินเพื่อให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีความประสงค์ ท่ีจะ
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ฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรโดยตรง  สามารถร้องขอให้กรมสรรพากรยกเลิกหนังสือแจง้การ
ประเมินดงักล่าวและออกหนงัสือแจง้การประเมินเพื่อให้ฟ้องร้องคดีต่อศาลภายใน  90  วนัไดท้นัที  
โดยไม่ตอ้งรอใหพ้น้ก าหนดเวลา  30  วนัตามหนงัสือฉบบัแรกแต่อยา่งใด  ซ่ึงวิธีการดงักล่าวน่าจะ
เป็นวธีิท่ีท าให้ผูเ้สียภาษีสามารถน าขอ้พิพาททางภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนสู่กระบวนการพิจารณาชั้นศาล
ไดเ้ร็วข้ึนนัน่เอง  และในระหว่างคดีรอการพิจารณาของศาลภาษีอากร  ผูเ้สียภาษียงัคงมีสิทธิท่ีจะ
กลบัมาใช้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยฝ่ายปกครองได้  หากบุคคลดงักล่าวยงัไม่เคยใช้สิทธิ
อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มาก่อน  ซ่ึงในกรณีน้ีอาจมีความ
เป็นไปไดท่ี้ขอ้พิพาทจะยุติลงในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนท่ีจะถึง
วนัท่ีศาลภาษีอากรนัดพิจารณาข้อพิพาทดงักล่าว  ขอ้พิพาทประเภทน้ีเรียกว่า “ขอ้พิพาทซ่ึงอยู่
ระหวา่งรอการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากร (Docketed  Cases)”  และหากไม่สามารถยุติขอ้พิพาท
ทางภาษีอากรไดใ้นชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ขอ้พิพาทนั้นก็จะถูกน ากลบัเขา้สู่กระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาทในชั้นศาลต่อไป 

อย่างไรก็ดี  หากผูเ้สียภาษีไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลภาษีอากรสามารถยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีศาลภาษีอากรมีค าพิพากษา  และหากยงัไม่เห็น
ดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดได ้ ภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ี
ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา  แต่ถา้ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลภาษีอากรหรือค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือวา่ค าพิพากษาของศาลนั้นเป็นท่ีสุด  ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ในหวัขอ้ท่ี 3.3.2 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  บทบญัญติัตามมาตรา 30  แห่งประมวลรัษฎากร  ก าหนดให้ผูเ้สียภาษีท่ี
ไม่เห็นด้วยกบัการประเมินภาษีอากรของเจา้พนักงานประเมิน  ตอ้งใช้สิทธิอุทธรณ์คดัคา้นการ
ประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินก่อน
เสมอ  ซ่ึงหากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยงัไม่มีค  าวินิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์หรือผูเ้สียภาษีมิไดใ้ช้
สิทธิยืน่อุทธรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  บุคคลดงักล่าวยอ่มไม่มีสิทธิท่ีจะน าขอ้พิพาททางภาษีอากร
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้ นศาลได้เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา  อีกทั้ งกฎหมายมิได้
ก าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไวอ้ยา่งชดัเจน  หากคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์วินิจฉยัช้ีขาด
อุทธรณ์ไปโดยล่าชา้  กรณีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงตอ้งรับผิดเสียเงิน
เพิ่มอีกร้อยละ 1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย  หรืออาจตอ้งถูกบงัคบัช าระ
หน้ีกบัทรัพยสิ์นตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  หากมิไดย้ื่นค าขอทุเลาการเสียภาษีหรือไม่
ไดรั้บอนุมติัให้ทุเลาการเสียภาษีในระหวา่งการพิจารณาอุทธรณ์  ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บ
ภาษีอากรท่ีดีในส่วนของหลักความเสมอภาคและหลักความแน่นอนชัดเจนท่ีต้องค านึงถึง
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ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองดูแลของรัฐบาลและป้องกนัมิให้เจา้พนกังานใช้อ านาจโดย   
มิชอบดว้ยกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษี  กรณีจึงแตกต่างจากบทบญัญติัตาม
ประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกาท่ีก าหนดให้ผูเ้สียภาษีมีสิทธิเลือกท่ีจะใช้สิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือจะใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรโดย
ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองเพื่อหาขอ้ยุติขอ้พิพาททางภาษีอากร      
ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศไทยท่ีท าหน้าท่ีในการวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรประกอบดว้ย  ตวัแทนของฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  ตวัแทนของฝ่าย
ปกครอง  และตวัแทนของส านกังานอยัการสูงสุด  และมีอยูด่ว้ยกนัหลายคณะข้ึนอยูก่บั การแต่งตั้ง
ในแต่ละส านักงานสรรพากรภาค  อีกทั้ งตัวแทนของฝ่ายผู ้จ ัดเก็บภาษีเป็นเจ้าพนักงานของ
กรมสรรพากรซ่ึงอาจมีส่วนไดเ้สียในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรนั้น การก าหนดให้บุคคล
ดงักล่าวเป็นผูท้  าหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียภาษีในขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์  จึงอาจเป็นเหตุ
ให้การด าเนินการมีลกัษณะหรือผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนัและอาจส่งผลให้การพิจารณาไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนัได ้ กรณีจึงอาจเป็นเหตุให้ผูเ้สียภาษีไม่ไดรั้บการพิจารณาท่ีเป็นธรรม  แตกต่าง
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาท่ีแม้จะเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัด
กรมสรรพากร  แต่เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนการประเมินภาษีอากรของ
เจา้พนกังานประเมินและเจรจากบัผูเ้สียภาษีหรือตวัแทน  เพื่อน าไปสู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท
ในทางภาษีอากรท่ีเป็นธรรมต่อทั้งฝ่ายเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษี  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  า
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 

4.2.2.2  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งและการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 2.3  ว่าภาษีอากรท่ีถึงก าหนดช าระหรือน าส่งแลว้  หาก

มิไดช้ าระหรือน าส่งให้ถูกตอ้งครบถว้น  ยอ่มถือเป็นภาษีอากรคา้งทนัทีตั้งแต่เม่ือมิไดป้ฏิบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนด  มิใช่เกิดข้ึนเม่ือเจา้พนกังานประเมินไดท้  าการประเมินภาษีอากร  เพียงแต่หากยงั
มิได้มีการก าหนดจ านวนหน้ีท่ีแน่นอนไปยงัผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร  กรมสรรพากรยงัไม่อาจ
บงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งนั้นได้จนกว่าจะเขา้สู่กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  แต่
ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายภาษีแม่บทมิได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการ
ติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งไว ้ เพียงแต่ก าหนดวา่เพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีอากรคา้ง  ให้อธิบดีมีอ านาจ
สั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูต้้องรับผิดเสียภาษีอากรได้ทัว่ราชอาณาจกัร    
โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  ตามมาตรา 12  วรรคสอง   อนัเป็นการก าหนดให้อ านาจ
พิเศษในการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากรโดยไม่ตอ้ง
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ฟ้องร้องคดีต่อศาลเหมือนการบงัคบัคดีของภาคเอกชน  และเพื่อให้หน่วยเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
ตามประมวลรัษฎากรเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกนั  กรมสรรพากรจึงได้
ก าหนดระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัจนถึงท่ีสุดเพื่อให้ได้รับช าระภาษีอากรค้าง33      
โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรค้างจากบุคคลธรรมดาไวต้ามท่ีได้กล่าว
มาแลว้ในบทท่ี 3 

ส าหรับการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรค้างของประเทศไทยจะเร่ิมต้นภายหลังจากพ้น
ก าหนดช าระเงินตามใบแจง้ภาษีอากรหรือพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรหากผูค้า้ง
ภาษีอากรยงัไม่น าเงินมาช าระ  ให้เจา้พนกังานจดัท าหนงัสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรคา้งไปช าระ
โดยเร็ว  และตอ้งให้เวลาผูค้า้งภาษีอากรน าเงินมาช าระภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
เตือน  เม่ือครบก าหนดเวลาให้น าเงินมาช าระภาษีอากรคา้งตามหนังสือเตือนฉบบัแรกแลว้ หาก
ผูค้า้งภาษีอากรไม่ด าเนินการช าระภาษีอากรคา้งให้ถูกตอ้งครบถว้น  ให้จดัท าหนงัสือเตือนให้น า
เงินมาช าระข้ึนอีกฉบบัหน่ึง  โดยตอ้งใหร้ะยะเวลาห่างจากวนัท่ีผูค้า้งภาษีอากรรับหนงัสือเตือนคร้ัง
แรกไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  โดยใหเ้จา้พนกังานออกไปน าส่งดว้ยตนเอง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูข่อง
ผูค้า้งภาษีอากร  หรืออยูใ่นดุลพินิจของเจา้พนกังานท่ีจะน าส่งตามมาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึง
การส่งหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้งจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่เม่ือผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บหนงัสือ
ดงักล่าว  โดยไม่ตอ้งรอให้ครบก าหนด  15  วนัก่อนเช่นเดียวกบัการส่งค าคู่ความตาม มาตรา 79  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ในขณะเดียวกนัให้ด าเนินการสืบหาทรัพยสิ์นของผูค้า้ง
ภาษีอากรตามท่ีเห็นสมควร  โดยพยายามท าการสอบสวนให้ถึงตวัผูค้ ้างภาษีอากรทุกรายและ
ทรัพย์สินทั้ งหมดของผูค้ ้างภาษีอากร  ไม่ว่าจะเป็นการสืบหาทรัพย์สินจากข้อมูลภายนอกซ่ึง
กรมสรรพากรไดท้  าความตกลงกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อขอความร่วมมือใน
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องท่ีผูค้า้งภาษีอากรเป็นเจา้ของหรือเจา้ของร่วม  หรือ
สืบหาทรัพยสิ์นจากตวัผูค้า้งภาษีอากรโดยการออกเร่งรัด  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่เพื่อบนัทึก
สภาพความเป็นอยูแ่ละทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  โดยใหด้ าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน  120  วนั  
นบัแต่วนัครบก าหนดใหน้ าเงินมาช าระตามหนงัสือเตือนใหช้ าระภาษีอากรคา้ง  หากพบวา่ผูค้า้งภาษีอากร
มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ แลว้  ตอ้งด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง
กบัทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรนั้นตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร 

ส าหรับวธีิการบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  กฎหมายก าหนดให้เจา้พนกังานท ารายการ
เสนอผูมี้อ านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  เพื่อสั่งยึดหรืออายดัทรัพย์สินและสิทธิ
เรียกร้องของผูค้า้งภาษีอากรภายในก าหนดเวลา  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีสอบสวนทรัพยสิ์นเสร็จ  และ
                                                 

 33 ปัจจุบนั  คือ  ระเบียบกรมสรรพากรวา่ดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร  พ.ศ. 2545 
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ให้ด าเนินการขออนุมติัขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีท าการยึดหรือ
อายดัเสร็จส้ินลงนั้น  เพื่อน าเงินมาช าระหน้ีภาษีอากร  เวน้แต่กรณีท่ีไม่อาจขายทอดตลาดทรัพยสิ์นได ้ 
และหากยงัมีภาษีอากรคา้งอยูอี่กใหด้ าเนินการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งต่อไป 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของสหรัฐอเมริกาจะเห็นไดว้า่
ตามประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา (IRC)  ก าหนดให้เจา้พนกังานสรรพากรท าการประเมิน
เรียกเก็บภาษีอากรตามจ านวนท่ีถูกตอ้งและด าเนินการจดัเก็บภาษีอากรอีกคร้ัง  ภายหลงัจากท่ีได้
แจง้การประเมินภาษีอากรเพื่อให้ผูเ้สียภาษีใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรตามท่ี ได้กล่าว
มาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.2.2.1  โดยให้มีหนงัสือแจง้การประเมินแจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบภายใน  60  วนั  นบั
แต่วนัท่ีประเมิน34  เพื่อแจง้ให้ผูเ้สียภาษีช าระภาษีและเบ้ียปรับให้ครบถว้นภายใน  10  วนั  นบัแต่
ไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินใหม้าช าระภาษีอากร  ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นขั้นตอนในการเตือนให้ช าระ
ภาษีอากรคา้งวธีิการหน่ึง  หากยงัคงเพิกเฉยมิไดด้ าเนินการช าระภาษีอากรให้เสร็จส้ินไป  ถือวา่เกิด
หน้ีภาษีอากรคา้งข้ึน  และผูเ้สียภาษีจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการจดัเก็บภาษีอากร (Collection  Activity)  
และกรมสรรพากรสามารถบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีไดด้ว้ยวิธีการเขา้ยึดหน่วง (Lien) 
ทรัพยสิ์นรวมถึงสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งปวงของผูเ้สียภาษีท่ีมีอยู่ในขณะท่ีถูกประเมินภาษีอากร 
และท่ีไดม้าภายหลงัไวก่้อน  เพื่อท่ีจะท าการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นน าเงินมาช าระ
ภาษีอากรคา้งรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่มต่าง ๆ จนครบถว้น  โดยตอ้งท าการยึดและอายดัทรัพยสิ์น
ให้แล้วเสร็จก่อน  6  ปี  นับแต่วนัประเมินภาษีอากร35  แต่การยึดหน่วงทรัพยสิ์นนั้นไม่มีผลให้
กรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีมาอยูก่บักรมสรรพากรแต่อยา่งใด36  ดงันั้น  
ผูเ้สียภาษียงัครอบครองและมีสิทธิใช้สอยทรัพยสิ์นดงักล่าว  เพื่อหารายไดแ้ละน าเงินมาช าระค่า
ภาษีอากรอยูต่่อไป  และเม่ือไดด้ าเนินการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีแลว้  ถา้ไดเ้งิน
ไม่เพียงพอกบัหน้ีภาษีอากรคา้ง  เจา้พนกังานสรรพากรยงัคงมีอ านาจในการติดตามทรัพยสิ์นอ่ืน
ของผูเ้สียภาษีเพื่อน ามาช าระหน้ีภาษีอากรคา้งจนกวา่จะครบถว้นต่อไป 

ผูว้จิยัเห็นวา่  การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความ
คล้ายคลึงและแตกต่างกนัอยู่บางประการ  กล่าวคือ  เม่ือเกิดหน้ีภาษีอากรคา้งข้ึน  กรมสรรพากรใน
ฐานะเจา้หน้ีภาษีอากรตอ้งด าเนินการติดตามเร่งรัดหน้ีเพื่อให้ไดเ้ม็ดเงินภาษีอากรมาช าระหน้ีท่ี  ผู้
คา้งภาษีอากรมีต่อภาครัฐจนครบถว้น  โดยให้เจา้พนกังานจดัท าหนงัสือเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้ง
เพื่อแจง้ใหผู้ค้า้งภาษีอากรน าเงินมาช าระภายในเวลาท่ีก าหนด  พร้อมทั้งให้ด าเนินการสืบหาทรัพยสิ์น

                                                 

 34 IRC  มาตรา 6303 (a) 
 35 IRC  มาตรา 6331 
 36 IRC  มาตรา 6321 
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ของผูค้า้งภาษีอากรเพื่อบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งจนกว่าจะครบถว้น  แต่จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งในทางปฏิบติัของประเทศไทยตั้งแต่การจดัท าหนงัสือเตือน  
วธีิการส่งหนงัสือเตือน  เร่ือยไปจนถึงวนัท่ีผูค้า้งภาษีอากรไดรั้บหนงัสือเตือนโดยชอบดว้ยกฎหมาย
อาจใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนาน  เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ตอ้งมีหนงัสือเตือนอยา่งนอ้ยสองคร้ัง
แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  โดยให้เจา้พนักงานน าส่งโดยวิธีการตาม 
มาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1.1  ถึงแมว้า่การส่งหนงัสือเตือน
จะมีผลบงัคบัทันทีตั้ งแต่เม่ือผูค้ ้างภาษีอากรได้รับโดยไม่ต้องรอให้ครบก าหนด  15  วนัก่อน
เช่นเดียวกบัการส่งค าคู่ความตามมาตรา 79  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  อีกทั้ง  
อาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมากในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการ
ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  ค่าน ้ ามนัรถ  ค่าสึกหรอของยานพาหนะ  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ในกรณีท่ีเจา้พนกังานตอ้งออกไปด าเนินการส่งดว้ยตนเอง  และอาจท าให้การบงัคบัช าระหน้ีกบั
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นไปอย่างล่าช้า  ไม่สอดคล้องกบัหลกัการ
จดัเก็บภาษีอากรท่ีดีในส่วนของหลกัความง่ายท่ีตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีตอ้งเสียไปในการ
บริหารจดัเก็บภาษีอากรให้ต ่าท่ีสุด  กรณีจึงแตกต่างจากการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของสหรัฐอเมริกา
ท่ีมีขั้นตอนและระยะเวลาค่อนขา้งสั้นและกระชบั  กล่าวคือ  เม่ือเจา้พนกังานไดมี้หนงัสือแจง้การ
ประเมินภาษีอากร  ตามบทบญัญติัแห่ง IRC  ก าหนดใหแ้จง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบภายใน  60  วนั  นบัแต่
วนัท่ีประเมินเพื่อให้น าเงินภาษีอากรพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่มมาช าระภายใน  10  วนั  นบัแต่
ได้รับหนังสือแจง้การประเมินนั้น  และกรมสรรพากรสามารถบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของ      
ผูค้า้งภาษีอากรไดท้นัที  โดยวิธีการยึดหน่วงทรัพยสิ์นไวก่้อน  อนัอาจถือไดว้า่เป็นวิธีการคุม้ครอง
ชัว่คราวเพื่อมิใหผู้ค้า้งภาษีอากรกระท าการใด ๆ เพื่อเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปให้พน้จากการถูกบงัคบั
ช าระหน้ีจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากร  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวน่าจะถือเป็น
หลกัประกนัเพื่อให้เจา้พนกังานสามารถยึดหน่วงทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไวจ้นกว่าจะไดรั้บช าระหน้ี
ส้ินเชิงหรือได้ท าการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อน ามาช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง    
อีกทางหน่ึง 

นอกจากน้ี  เม่ือพิจารณาในส่วนของการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษี  จะเห็นไดว้า่ประมวล
รัษฎากรของประเทศไทยเป็นกฎหมายภาษีแม่บทและเป็นกฎหมายพิเศษท่ีก าหนดให้กรมสรรพากร
มีอ านาจในการสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดเสีย ภาษีอากรไดเ้อง
โดยไม่ตอ้งฟ้องร้องคดีต่อศาล  แต่บทบญัญติัดงักล่าวมิไดก้ าหนดขั้นตอนและวิธีการในการติดตาม
เร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งของสหรัฐอเมริกาซ่ึง
มีบญัญติัไวใ้น IRC เป็นการเฉพาะ  จึงท าให้กรมสรรพากรตอ้งออกระเบียบซ่ึงเป็นเพียงกฎเกณฑ์ท่ี
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ก าหนดแนวทางเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัจนถึงท่ีสุดเพื่อให้ได้รับช าระภาษีอากรคา้งโดย
ก าหนดขั้นตอนและวธีิการด าเนินการของหน่วยเร่งรัดตั้งแต่การเตือนให้ช าระภาษีอากรคา้งการสืบ
หาทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากร  การบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง  และการส้ินสุดของกระบวนการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  ซ่ึงระเบียบต่าง ๆ เป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายบริหารเพื่อสนบัสนุนการ
ท างานของเจา้หน้าท่ีให้เกิดความคล่องตวัและเพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  มิไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัประชาชนทัว่ไปและ
ไม่มีฐานะเป็นกฎหมายตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.4  จึงอาจเป็นเหตุให้กรมสรรพากรไม่สามารถ
จดัเก็บภาษีอากรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามนโยบายของรัฐบาล  เน่ืองจากอาจไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือดว้ยดีในการช าระภาษีอากรจากประชาชนผูมี้เงินได ้ และอาจ   มีผลท าให้การน ากฎเกณฑ์
หรือระเบียบต่าง ๆ มาใช้บงัคบัยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร
เท่าท่ีควร  ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้  าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป 
DPU



 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  

กรณีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  โดยศึกษาบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทย  กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ของ
กรมสรรพากรท่ีก  าหนดถึงขั้นตอนและวิธีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเร่งรัดถือ
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
ของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  และท าการวิเคราะห์บทบญัญติัรวมทั้งกฎเกณฑ์ดงักล่าว
ตามหลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎี  เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหาในการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้งและน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษีอากรให้แก่ฝ่ายผูเ้สียภาษี  ป้องกันการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  
ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีถกูตราข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัความเป็นธรรมแก่สงัคมในการจดัเก็บภาษีอากร  สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี
และหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร   

 
5.1  บทสรุป 

จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกับหลกัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งในบทท่ี 2 – 3  จะเห็นไดว้่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษีอากรประเมิน
ตามประมวลรัษฎากรท่ีก  าหนดใหผู้ม้ีเงินไดไ้ม่ว่าจะเป็นผูม้ีสญัชาติไทยหรือไม่  และไม่ว่าเงินไดน้ั้น
จะจ่ายในหรือนอกประเทศก็ตาม  มีหนา้ท่ียืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1) – (8) 
ท่ีตนไดรั้บมาในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้  เพื่อประเมินตนเองและเสียภาษีให้แก่รัฐบาลภายใน
เวลาท่ีก  าหนด  ถา้มิไดเ้สียหรือน าส่งใหถ้กูตอ้งครบถว้นใหถื้อเป็นภาษีอากรคา้ง  และกรมสรรพากร
ในฐานะเจ้าหน้ีภาษีอากรมีอ  านาจสั่งยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้ ้องรับผิด    
เสียภาษีอากรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่ตามบทบญัญติัมาตรา 12 
แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงเป็นมาตรการบงัคบัช าระหน้ีดว้ยวิธีการสั่งห้ามมิให้จ  าหน่าย  จ่าย  โอน
ทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของผูค้า้งภาษีอากรใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  นอกจากน าส่งแก่กรมสรรพากร
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เพ่ือช าระหน้ีภาษีอากรค้าง  และเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้ง 

แต่เมื่อพิจารณาผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรพบว่า  หน้ีภาษีอากรคา้งเฉพาะในส่วนของ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่ว่าจะเกิดจากการประเมินตนเองและขอผ่อนช าระภาษีอากร  หรือเกิด
จากการประเมินตรวจสอบโดยเจา้พนกังานประเมินมีจ  านวนเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  ซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็นถึง
ขอ้บกพร่องของบทบญัญติัแห่งกฎหมายภาษีและความไม่มีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง
ของกรมสรรพากร  ดงันั้น  จึงเห็นควรศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเร่งรัดจดัเก็บภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรว่าสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการและแนวความคิด
ทางทฤษฎีหรือไม่  หากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามกฎหมาย    
ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัไม่เป็นไปตามหลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎี  ผูว้ิจยัจะท าขอ้เสนอ
เพ่ือท าการปรับปรุงและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีจะเสนอแนะในหัวขอ้ท่ี 5.2 
ตามล าดบั  โดยสรุปประเด็นปัญหาท่ีไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์มาแลว้ในบทท่ี 4  ดงัต่อไปน้ี  
       5.1.1  ปัญหาเก่ียวกบัวิธีการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร 

ตามท่ีได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการส่งหนังสือแจ้งการประเมิน    
ภาษีอากรมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.2.1.1  พบว่าบทบญัญติัตามมาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากร  ก  าหนด
วิธีการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรไวเ้พียง  4  วิธี  กล่าวคือ  ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  หรือให้เจา้พนักงานสรรพากรน าไปส่งดว้ยตนเอง  ณ  ภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่
ของผูถ้กูประเมินภาษีอากร  หากไม่สามารถส่งตามวิธีการดงักล่าวไดใ้หใ้ชว้ิธีปิดในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  
ณ ท่ีอยูห่รือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทา้ย  
หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพท่ี์จ  าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น  และเม่ือไดป้ฏิบติัตาม
วิธีการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นอนัได้รับแลว้ดงัท่ีกล่าวมาในหัวข้อท่ี 2.3.3.2  ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
กฎหมายปิดปากโดยบุคคลนั้นจะโตแ้ยง้ว่าตนไม่ไดรั้บหาไดไ้ม่  แต่ทั้งน้ีวิธีการส่งตอ้งเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  โดยเฉพาะวิธีการส่งตามวรรคสองตอ้งผา่นกรรมวธีิการส่งตามวรรคหน่ึงมาก่อนเสมอ
และส่งไม่ไดห้รือส่งไม่ถึงเท่านั้น  และตอ้งแจง้การประเมินภาษีอากรไปยงัผูเ้สียภาษีเพ่ือทราบและ
ช าระภาษีอากรตามท่ีถกูประเมินภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  มิฉะนั้นกระบวนการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งยอ่มไม่อาจเร่ิมตน้ได ้  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนจากการ
ประเมินตนเองและขอผอ่นช าระภาษีอากรของผูเ้สียภาษีตามท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 2.3.3.1 

จะเห็นได้ว่าบทบญัญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้เจ้าพนักงาน
ประเมินตอ้งปฏิบติัตามในการส่งหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรตาม  แต่ในทางปฏิบติัพบว่า 
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานกว่าท่ีหน่วยเร่งรัด
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จะทราบว่าผูเ้สียภาษีได้รับทราบการประเมินภาษีอากรโดยชอบดว้ยกฎหมายตั้งแต่เม่ือใด  และ     
ยงัต้องเสียค่าใชจ่้ายอีกเป็นจ านวนมาก  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ หรือ
ค่าใชจ่้ายในการออกไปส่งดว้ยตนเองหรือโดยวิธีปิดของเจา้พนักงานประเมิน  หรือค่าโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้  ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแก่ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีตามท่ีกล่าวมาในหัวข้อท่ี 2.6  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ   
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร  ในขณะท่ีตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการบริหารงาน
ภาษีอากร  ค.ศ. 1953  ของเครือรัฐออสเตรเลียก าหนดให้ผูเ้สียภาษีอาจเลือกให้ส่งหนังสือแจง้การ
ประเมินภาษีอากรผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  ตามท่ีอยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์หรือ e-mail ได้
ตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.2.3.1  อนัเป็นวิธีการท่ีช่วยลดตน้ทุนในการจดัส่งเอกสารแก่ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี  
และเกิดความสะดวกรวดเร็วในการส่งหรือรับขอ้มลูต่าง ๆ  เม่ือขอ้มลูท่ีถกูส่งไปนั้นเขา้มาสู่กล่องรับ
ขอ้ความหรือ Mail  Box ของผูรั้บปลายทาง  โดยถือว่าไดรั้บทราบขอ้มูลทนัที  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรในหวัขอ้ท่ี 2.6.1  และหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี
ในหวัขอ้ท่ี 2.1.5   

ผูว้ิจยัเห็นว่า  แมป้ระเทศไทยจะเป็นประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงระบบเทคโนโลยต่ีาง ๆ อาจ
ยงัไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกระดบัชั้น  แต่ปัจจุบนัผูเ้สียภาษีจ  านวนไม่น้อยเลือกท่ีจะเขา้ใช้
บริการผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร  โดยเฉพาะระบบการยื่นแบบและช าระภาษี
ทางอินเทอร์เน็ต  อนัอาจแสดงให้เห็นไดว้่าการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนค่อนขา้งมากและสามารถ
ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัตลอด  24  ชัว่โมง  อีกทั้งยงัมีกฎหมายรับรองสถานะในการติดต่อส่ือสาร
และการท าธุรกรรมผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้ถือเสมือนกบัการท าเอกสารเป็นหนังสือหรือการท า
หลกัฐานเป็นหนงัสือดว้ย  ดงันั้น  การเปิดโอกาสใหผู้เ้สียภาษีแสดงความประสงค์ท่ีจะไดรั้บทราบ
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรจากกรมสรรพากรผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมทั้ง
การน าวิธีการส่งหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ e-mail   
มาใชเ้ช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  จึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้การส่งและ
รับทราบการประเมินภาษีอากรระหว่างฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษีเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิง่ข้ึน  ลดตน้ทุนในการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.6.1  และอาจเป็นการป้องกนัการหลบหลีกภาษีและลดแรงจูงใจในการหนีภาษี
ตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.6.2 และ 2.6.3  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากร 
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       5.1.2  ปัญหาเก่ียวกบัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรและการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 
ตามท่ีได้ท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการอุทธรณ์การประเมิน     

ภาษีอากรและการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้งมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.2.1.2 และ 4.2.2.1  พบว่าบทบญัญติั
ตามมาตรา 30  แห่งประมวลรัษฎากร  ก  าหนดใหผู้เ้สียภาษีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีอากร
ของเจา้พนักงานประเมินตอ้งใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อคดัค้านการ
ประเมินภาษีอากรภายในก าหนดเวลา  30  วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน  และใหม้ีสิทธิอุทธรณ์
ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายในก าหนดเวลา  30  วนันบัแต่วนัไดรั้บ
แจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  ซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็นว่าหากยงัไม่มีค  าวินิจฉัยอุทธรณ์  ผูเ้สียภาษีย่อมไม่อาจ
ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได ้ ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการหาขอ้ยติุขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างฝ่ายผูถู้กประเมินกบัฝ่ายเจ้าพนักงานประเมินว่าจะตอ้งเสียภาษีอากรตามการประเมิน
หรือไม่  อยา่งไร  ซ่ึงแมว้ิธีการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งท่ีกล่าวมา
ในหวัขอ้ท่ี 2.3  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมา
ในหวัขอ้ท่ี 2.5  โดยอาจสรุปประเด็นปัญหาไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.2.1  บทบญัญติัตามมาตรา 30  มิไดก้  าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว ้ 
อย่างชัดเจน  ท าให้ผูเ้สียภาษีอาจไม่ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  เพราะหาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉยัอุทธรณ์ไปโดยล่าชา้ยอ่มเป็นการลิดรอนสิทธิของผูเ้สียภาษี
ท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรเพ่ือหาขอ้ยติุเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากร  ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.1.5  แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบับทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา (IRC)  พบว่ากฎหมายก าหนดให้ผูเ้สียภาษีมีสิทธิเลือกท่ีจะใช้
วิธีการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือจะใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาล
ภาษีอากรโดยตรง  และยงัก  าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไวอ้ย่างชดัเจนดงัท่ีกล่าวมาแลว้     
ในหวัขอ้ท่ี 3.3.2.2  ท าใหผู้เ้สียภาษีมีโอกาสท่ีจะใชสิ้ทธิในการหาขอ้ยติุเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากร
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วชดัเจนและเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.1.5  
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  การก าหนดใหผู้เ้สียภาษีมีสิทธิเลือกท่ีจะใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาททางภาษี
อากรท่ีเกิดข้ึน  และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกับกฎหมายภาษีของ
สหรัฐอเมริกา  จึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความเป็นธรรมในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่าง
ชดัเจนและรวดเร็วว่าบุคคลนั้นจะตอ้งรับผดิเสียภาษีอากรตามการประเมินหรือไม่  อยา่งไร  เป็นไปตาม
หลกัการท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.1.5 และ 2.5.2  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและ
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร 
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5.1.2.2  นอกจากปัญหาเก่ียวกบัวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 5.1.2.1  ยงัพบว่าประมวลรัษฎากรของประเทศไทยก าหนดใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีในการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบดว้ยตวัแทนจาก  3  ฝ่าย  กล่าวคือ  ตวัแทนฝ่าย      
ผูจ้ดัเก็บภาษี  ไดแ้ก่  อธิบดีหรือสรรพากรภาคหรือผูแ้ทน  ตวัแทนฝ่ายปกครอง  ไดแ้ก่  ผูว้่าราชการ
จงัหวดัหรือผูแ้ทน  และตวัแทนของส านกังานอยัการสูงสุด  ไดแ้ก่  อยัการจงัหวดัหรือผูแ้ทน  ดงัท่ี
ปรากฏในมาตรา 30 (1) (ก) (ข)  และตามวรรคสองยงัก  าหนดว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมี
หลายคณะก็ได้  ท าให้ผูเ้สียภาษีอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นธรรม  เน่ืองจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่ละชุดจะถกูตั้งข้ึนในแต่ละส านกังานสรรพากรภาค  และตวัแทน
ของฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีอาจเป็นเจา้พนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรนั้น  
จึงท าใหพ้ิจารณาอุทธรณ์อาจเป็นไปโดยมีผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กนัและไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  
ซ่ึงแมจ้ะเป็นไปตามหลกัการในหัวข้อท่ี 2.3.4  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการ
จดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวในหัวข้อท่ี 2.5  แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีของ
เครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  พบว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
เขา้มาท าหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเก่ียวกบัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในดา้นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ  จึงมีความเป็นอิสระและไม่มี
ส่วนไดเ้สียในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรซ่ึงเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 3.2.2.1 และ 3.3.2.2  ท าใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเป็นกลาง  
สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรตามหวัขอ้ท่ี 2.5 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ควรเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้มา
ท าหนา้ท่ีในการวินิจฉยัอุทธรณ์เป็นการเฉพาะ  และตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีอากรเช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  จึงน่าจะเป็น
วิธีการท่ีท าให้ผูเ้สียภาษีได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  โดย
ปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั  เป็นไปตามหลกัการท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.5.2  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร 

5.1.2.3  แมก้ารอุทธรณ์จะเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัการประเมินภาษีอากรดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  แต่การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากรดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติั
ตามมาตรา 31  ผูเ้สียภาษีจึงยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผดิในการเสียภาษีอากรภายในเวลาท่ีก  าหนด  
ถา้มิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายให้ถือเป็นภาษีอากรคา้งตามมาตรา 12  และกรมสรรพากรมีอ  านาจยึด
หรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อน ามาช าระค่าภาษีอากรไดท้นัที  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.3.5  แต่การกระท าดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้ผูเ้สียภาษี ไดรั้บความเสียหาย
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เน่ืองจากการถกูบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นในระหว่างท่ีผลการพิจารณาอุทธรณ์ยงัไม่เป็นท่ียุติว่า
ตนต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามการประเมินหรือไม่  เพียงใด  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาระท่ีเพ่ิมข้ึน
นอกเหนือจากจ านวนภาษีอากรท่ีตอ้งเสีย  ท าใหเ้กิดความรู้สึกต่อตา้นหรือพยายามหลบหลีกภาษีอากร  
โดยกระท าการใด ๆ  เพ่ือเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นใหพ้น้จากการถกูบงัคบัช าระหน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความเส่ียง
ต่อความสามารถในการช าระหน้ีภาษีอากรจนท าใหก้รมสรรพากรไดรั้บความเสียหายจากพฤติการณ์
ดงักล่าว  ซ่ึงไม่เป็นไปตามลกัษณะของการจดัเกบ็ภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพตามหวัขอ้ท่ี 2.6.1 และ 
2.6.2  ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา  พบว่าก่อนท่ีกรมสรรพากร
จะบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้งโดยวิธีการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น  กฎหมาย
ก าหนดใหเ้จา้พนักงานท าการยึดหน่วง (Lien) ทรัพยสิ์นรวมทั้งสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งปวงของผู ้
เสียภาษีท่ีมีอยู่ในขณะท่ีถูกประเมินหรือท่ีได้มาภายหลงัไวก่้อน  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวอาจถือเป็น
หลกัประกนัเพื่อมิใหผู้เ้สียภาษีกระท าการใด ๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากร   และ
การยดึหน่วงทรัพยสิ์นนั้นไม่มีผลใหก้รรมสิทธ์ิหรือการครอบครองทรัพยสิ์นมาอยู่กบักรมสรรพากร
แต่อยา่งใด  ผูเ้สียภาษียงัครอบครองและมีสิทธิใชส้อยทรัพยสิ์นดงักล่าว  เพื่อหารายไดแ้ละน าเงิน
มาช าระค่าภาษีอากรอยูต่่อไป  กรณีจึงไม่ก่อใหเ้กิดภาระท่ีเพ่ิมข้ึนแก่ผูเ้สียภาษี  เน่ืองจากยงัไม่มีการ
บงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นไปเสียก่อนท่ีผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นท่ียุติเก่ียวกบัการประเมิน
ภาษีอากร  และเป็นการป้องกนัการหลบหลีกภาษีซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 2.6  
สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร  นอกจากน้ีตามกฎหมายภาษีของ
เครือรัฐออสเตรเลียยงัก  าหนดให้กรมสรรพากรสามารถใช้วิธีการขอค าสั่งคุ ้มครองชั่วคราว  
(Mareva  Injunctions)  เพ่ือยบัย ั้งการกระท าของผูเ้สียภาษีในการเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปให้พน้จาก
เขตอ านาจศาลหรือการถกูบงัคบัคดี  หรือกระท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความสามารถ
ในการช าระหน้ีภาษีอากรไวต้ามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.2.3.4  ซ่ึงเป็นวิธีการเยยีวยาความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนแก่กรมสรรพากรในการบริหารจดัเก็บภาษีอากร  เป็นไปตามหลกัการท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 2.6.1  
และเป็นการป้องกนัการหลบหลีกภาษีตามหัวขอ้ท่ี 2.6.2  สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากร 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  การน าวิธีการยดึหน่วงทรัพยสิ์นไวก่้อนท าการยดึหรืออายดัและขายตลาด
ทรัพยสิ์นมาใชใ้นการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกบักฎหมาย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา  น่าจะเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดภาระหรือ
ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนแก่ฝ่ายผูเ้สียภาษีในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี  และการน าวิธีการขอค าสั่ง
คุม้ครองชัว่คราวมาใชเ้ช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  จึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วย
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ยบัย ั้งมิใหผู้เ้สียภาษีกระท าการอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กรมสรรพากรในการบริหารจดัเก็บ
ภาษีอากร  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.6.1  และเป็นการป้องกนัการหลบหลีกภาษี
ตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.6.2  สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 
       5.1.3  ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้  

ตามท่ีไดท้ าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  
กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดม้าแลว้ในหัวขอ้ท่ี 4.1.1.1  พบว่า ปัจจุบนัไดม้ีการยกเลิก
บทบญัญติัตามมาตรา 57 ตรี  และมาตรา 57 เบญจ  แห่งประมวลรัษฎากรท่ีก  าหนดให้ถือเอาเงินได้
พึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี  และใหส้ามีมีหนา้ท่ีและความรับผดิในการยืน่รายการและ
เสียภาษี  แต่ถา้มีภาษีคา้งช าระให้ภริยาตอ้งร่วมรับผิดในการเสียภาษีท่ีค้างช าระนั้นดว้ย  เวน้แต่   
เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (1)  มิให้ถือเป็นเงินไดข้องสามีก็ได ้ โดยเพ่ิมเติมบทบญัญติัตาม
มาตรา 57 ฉ  ใชแ้ทนบทบญัญติัท่ีถูกยกเลิกไป  ก  าหนดให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ียื่น
รายการและเสียภาษีดว้ยตนเอง  โดยไม่จ  าตอ้งถือเอาเงินไดพ้ึงประเมินของภริยาเป็นเงินไดข้องสามี
อีกต่อไป  แต่ไม่ตดัสิทธิในการยืน่รายการและเสียภาษีรวมกนั  หากมีภาษีอากรคา้งช าระสามีและภริยา
ตอ้งร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระนั้น  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร
ท่ีบุคคลซ่ึงอยูใ่นสถานะเดียวกนัควรไดรั้บการปฏิบติัในทางภาษีเป็นอยา่งเดียวกนัตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 2.5  แต่ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  ขอ้ 24 (1)  
ซ่ึงเป็นกฎเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนดข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัตามในแนวทางเดียวกนั
เพื่อใหก้ฎหมายภาษีแม่บทมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ยงัมิไดม้ีการแกไ้ขขอ้ความใหเ้ป็นไป
ตามบทบญัญติัตามมาตรา 57 ฉ  โดยก าหนดใหมี้เน้ือหาตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1.1  จึงเป็น
กรณีท่ีกฎเกณฑห์รือระเบียบมีเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายภาษีแม่บทและไม่เป็นไปตามหลกัการ
ในหวัขอ้ท่ี 2.4.2  จึงไม่อาจมีผลใชบ้งัคบัใหเ้ป็นไปกฎหมายภาษีแม่บทท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัได ้  

นอกจากน้ีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งถือเป็นการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
อนัมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากร  เมื่อบทบญัญติั
ตามมาตรา 57 ฉ  ก  าหนดใหส้ามีและภริยาตอ้งร่วมรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระ  เจา้พนักงานจึง
จ าเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการใชอ้  านาจติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้ง  โดยค านึงถึงความชดัเจน
ของบทบญัญติักฎหมายท่ีใชบ้งัคับและความเสมอภาคของบุคคลฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดในภาษีอากรท่ี 
คา้งช าระ  เพื่อใหก้ารใชม้าตรการดงักล่าวเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตามท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 2.1.5 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  การออกกฎเกณฑห์รือระเบียบใหมี้เน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายภาษี
แม่บท  น่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ทั้งน้ี  ตอ้งค านึงถึงความชดัเจนของบทบญัญติักฎหมายและความเป็นธรรมในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทั้งต่อฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกั
ความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร 
       5.1.4  ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว์  ผูท่ี้ศาลสั่ง
ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   

ตามท่ีไดท้ าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
กรณีผูค้า้งภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
มาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.1.1.2  พบว่าบทบญัญติัตามมาตรา 57  แห่งประมวลรัษฎากร  ก  าหนดให้เป็น
หนา้ท่ีของผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ ์ ในการยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมิน
และเป็นตวัแทนในการช าระภาษีของผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ  เน่ืองจากผูม้ีเงินไดเ้ป็นบุคคลท่ีไม่อยูใ่นภาวะท่ีจะบริหารความสามารถหรือท านิติกรรม
ใด ๆ ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในบางกรณีเงินไดพึ้งประเมินท่ีเกิดข้ึนอาจมิไดเ้กิดจาก
การกระท าของผูห้ยอ่นความสามารถในทางกฎหมายดว้ยตนเอง  การท่ีระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ย
การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร  พ.ศ. 2545  ขอ้ 24 (3)  ก  าหนดให้ท าการเร่งรัดหรือทวงหน้ีภาษีอากร
จากผูท้  าการแทน  แต่หากบุคคลดงักล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.1.1  จึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่
ผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นบุคคลผูห้ยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัช าระหน้ีภาษีอากรคา้ง
กบัทรัพยสิ์นของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร
ท่ีตอ้งค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนผูม้ีเงินไดแ้ต่ละคนเป็นส าคญัตามท่ีกล่าวมา
ในหวัขอ้ท่ี 2.5.2  และยงัอาจเป็นเหตุใหผู้ท้  าการแทนอาศยัช่วงโหว่ของกฎหมายในการหลบหลีกภาษี  
ท าใหก้รมสรรพากรไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากบุคคลผูก่้อใหเ้กิดเงินไดพึ้งประเมินหรือหน้ีภาษีอากรคา้ง
ท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 2.6.2 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  ในกรณีท่ีผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ์  เป็นผูก่้อให้เกิด
เงินไดพึ้งประเมินแก่ผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และมีหน้ีภาษีอากรคา้งเกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลเหล่านั้น  จึงควรก าหนดให้ผูท้  าการแทน    
มีหนา้ท่ีและความรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระร่วมกบับุคคลผูห้ยอ่นความสามารถนั้น  ซ่ึงน่าจะ
เป็นวิธีท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูค้า้งภาษีอากร  ท าใหก้รมสรรพากรไดรั้บช าระหน้ีจากบุคคล
ท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีแทจ้ริงและป้องกนัการหลบหลีกภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความ
เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรและหลกัความประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 
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       5.1.5  ปัญหาเก่ียวกบัการผอ่นช าระภาษีอากรคา้งของบุคคลธรรมดา 
ตามท่ีไดท้ าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการผ่อนช าระภาษีอากรคา้ง

ของบุคคลธรรมดามาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 4.1.2.1  พบว่ากรณีท่ีผูค้า้งภาษีอากรได้ยื่นค าร้องขออนุมติั
ผอ่นช าระภาษีอากร  กรมสรรพากรก าหนดใหต้อ้งจดัหาหลกัประกนัใหเ้พียงพอกบัหน้ีภาษีอากรคา้ง  
ไม่ว่าโดยการน าทรัพยสิ์นมาจดทะเบียนจ านองหรือจ าน าเพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ี  หรือค ้ าประกนั
โดยบุคคลภายนอกผูม้ีฐานะทางการเงินดีหรือเป็นผูม้ีช่ือเสียงเช่ือถือได ้ อนัมีผลเท่ากบับุคคลภายนอก
ยอมผกูพนัตนต่อเจา้หน้ีเพ่ือช าระหน้ีในเม่ือลกูหน้ีไม่ช าระหน้ีนั้น  แต่หากมีการผดินดัการผอ่นช าระ  
กรมสรรพากรในฐานะเจา้หน้ีค่าภาษีอากรตอ้งใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือพิพากษาให้ผูค้  ้ าประกนั 
รับผดิช าระหน้ีภาษีอากรคา้งตามสญัญาค ้าประกนัระหวา่งการช าระภาษีอากร  หรือฟ้องบงัคบัจ านอง
หรือจ าน าเอากบัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรเสียก่อนตามหลกักฎหมายทัว่ไป
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 3.1.2  โดยไม่อาจอาศยัอ  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร    
ซ่ึงเป็นบทกฎหมายพิเศษท าการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัการ
ผอ่นช าระหรือทรัพยสิ์นของผูค้  ้าประกนั  โดยมิตอ้งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งไดเ้ช่นเดียวกบั  
ผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากร  ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเรียกให้บุคคลดงักล่าวรับผิดช าระหน้ีในเมื่อ
ลกูหน้ีไม่ช าระหน้ีภาษีอากรคา้งนั้น  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตามท่ีกล่าวใน
หวัขอ้ท่ี 2.1.5  และก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรทั้งต่อฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี
และฝ่ายผูเ้สียภาษี  เช่น  เงินค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และเวลาท่ีตอ้งเสียไปอนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินคดีทางศาล  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีอากรตามท่ีกล่าว
ในหวัขอ้ท่ี 2.6 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  พบว่ากฎหมาย
ก าหนดใหก้รมสรรพากรมีอ  านาจเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งจากบุคคลท่ีสามหรือบุคคลซ่ึงเป็นหน้ี
ทางการเงินต่อผูเ้สียภาษีได ้ โดยมีหนงัสือเตือนและแจง้จ านวนเงินภาษีอากรท่ีคา้งช าระไปยงับุคคล
ดงักล่าวเพ่ือใหช้ าระหน้ีแทนผูค้า้งภาษีอากร  ซ่ึงวิธีการดงักล่าวก่อใหเ้กิดสิทธิท่ีจะเรียกใหบุ้คคลนั้น
ช าระหน้ีภาษีอากรค้างหรือสิทธิในการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายเหนือหน้ีท่ีมีอยู่หรืออาจมีข้ึน 
ภายหลงัจากวนัส่งหนงัสือเตือนโดยทนัที  หากปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ด  าเนินการตามหนังสือเตือน 
ท่ีได้รับย่อมมีความผิดและตอ้งรับโทษตาท่ีกฎหมายก าหนดตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 3.2.3.3       
อนัถือไดว้่าเป็นวิธีการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งทางออ้มท่ีน่าจะช่วยให้กรมสรรพากรสามารถ
กระท าการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีตามท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 2.1.5 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  บทบญัญติัตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดให้ผูต้อ้งรับผิด
เสียภาษีอากรมีความหมายรวมถึงผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล
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เท่านั้น  ท าใหก้รมสรรพากรไม่อาจใชอ้  านาจบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านอง
หรือจ าน าโดยมิตอ้งฟ้องร้องคดีต่อศาลได ้ ท าให้เกิดความล่าชา้ในการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากร
และก่อให้เกิดตน้ทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรท่ีสูงข้ึนทั้งต่อฝ่ายผูจ้ดัเก็บและฝ่ายผูเ้สียภาษี   
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 
       5.1.6  ปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้งัคบักฎหมายภาษีในส่วนของการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 

ตามท่ีไดท้ าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการใชบ้ังคับกฎหมายภาษี    
ในส่วนของการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 4.2.2.2  พบว่าประมวลรัษฎากรเป็น
กฎหมายพิเศษท่ีออกโดยรัฐสภาและอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของประชาชนผ่านทางกระบวนการ
นิติบญัญติั  ประชาชนทัว่ไปจึงไม่อาจอา้งความไม่รู้กฎหมายมาเป็นขอ้แกต้วัได ้ ซ่ึงปัจจุบนับทบญัญติั
ตามมาตรา 12  เป็นกฎหมายภาษีแม่บทเพียงมาตราเดียวท่ีก  าหนดใหอ้ธิบดีมีอ  านาจสั่งยึดหรืออายดั
และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได้ทัว่ราชอาณาจกัร  
โดยมติอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสัง่อนัเป็นกระบวนการภายหลงัจากเกิดหน้ีภาษีอากรคา้งและ
มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน  แต่บทบญัญติัดงักล่าวมิได้
ก  าหนดขั้นตอนและวิธีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งก่อนท่ีจะด าเนินการบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์น
ของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรไว ้ ดว้ยเหตุน้ีกรมสรรพากรจึงไดอ้อกกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.1  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเร่งรัดถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัและเพื่อให้
เกิดความคล่องตวัในการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากรคา้งในฐานะท่ีเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
แต่กฎเกณฑห์รือระเบียบท่ีถกูก  าหนดข้ึนโดยองคก์รฝ่ายบริหารนั้น  ไม่มีฐานะเป็นกฎหมายจึงไม่มีผล
บงัคบัใชก้บัประชาชนไดเ้ป็นการทัว่ไปตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.4  ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหก้รมสรรพากร
ไม่สามารถจดัเก็บภาษีอากรไดต้ามนโยบายของรัฐบาล  และอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีในการ
ช าระภาษีอากรจากประชาชนหรืออาจพยายามกระท าการใด ๆ  เพื่อหลบหลีกภาษีหรือหนีภาษี  ท าให้
การน ากฎเกณฑห์รือระเบียบต่าง ๆ มาใชบ้งัคบัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษีอากรตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 2.6 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการบังคบัใช้กฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกา  พบว่ากระบวนการจดัเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งไดถู้กบญัญติัไวใ้นกฎหมายภาษีแม่บท
เป็นการเฉพาะ  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัตาม TAXATION  ADMINISTRATION  ACT  1953  
ของเครือรัฐออสเตรเลียตามท่ีกล่าวในหัวขอ้ท่ี 3.2  และบทบญัญติัตาม INTERNAL  REVENUE  
CODE  OF  1954  ของสหรัฐอเมริกาตามท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้ท่ี 3.3  อนัก่อให้เกิดความชดัเจนแน่นอน
และมีผลบงัคบัใชก้บัประชาชนเป็นการทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นกฎหมายตามท่ีกล่าวในหัวขอ้ท่ี 2.1.5  
ท าใหก้ารจดัเก็บภาษีอากรและการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีของประเทศดงักล่าวมีประสิทธิภาพตาม  
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ท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 2.6  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากร 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  การน าหลกัเกณฑ์และวิธีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งมาบญัญติัไวใ้น
ประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  น่าจะเป็น
วิธีการท่ีท าใหเ้กิดความแน่นอนชดัเจนและสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายกบัประชาชนเป็นการทัว่ไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมี
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากบทสรุปเก่ียวกบัประเด็นท่ีไดท้ าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากรณีการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งจากภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรในหวัขอ้ท่ี 5.1  ผูว้ิจยัจึงขอ
เสนอแนะวิธีการท่ีอาจน ามาปรับปรุงและน่าจะช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว  เพื่อให้
กระบวนการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรเกิดความแน่นอนและชดัเจน  เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีแม่บทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมในการจัดเก็บภาษีอากร   
จากราษฎรหรือประชาชน  สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 
       5.2.1  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร 

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการส่งหนังสือแจง้การประเมินภาษีอากรตาม  
ท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 5.1.1 ผูว้ิจยัเห็นควรเพ่ิมช่องทางการส่งหนงัสือแจง้การประเมินภาษีอากร  
ใหเ้จา้พนกังานสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีอ่ืน  เช่น  วิธีการส่งขอ้มูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-mail  และก าหนดใหผู้เ้สียภาษีมีสิทธิแสดงความประสงคท่ี์จะไดรั้บทราบขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  
เก่ียวกบัการเสียภาษีอากรจากกรมสรรพากรผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบักฎหมายภาษี
ของเครือรัฐออสเตรเลีย  ทั้งน้ี  เพ่ือใหไ้ดรั้บการติดต่อส่ือสารหรือการส่งและรับทราบการประเมิน
ภาษีอากรเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว  ลดตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการน าส่งหนงัสือแจง้การประเมิน
ภาษีอากรให้แก่ฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีในการด า เนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 

โดยขอเสนอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในวรรคสองของมาตรา 8  แห่งประมวลรัษฎากร
ดงัต่อไปน้ี 
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“กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีการในวรรคหน่ึงได ้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจกัร  
ใหใ้ชว้ิธีปิดหมายหนงัสือแจง้หรือหนงัสืออ่ืนแลว้แต่กรณี  ในท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ท่ีอยู ่ หรือส านกังาน
ของบุคคลนั้น  หรือบา้นท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูใ่นทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทา้ย  
หรือโฆษณาขอ้ความยอ่ในหนงัสือพิมพท่ี์จ  าหน่ายเป็นปกติในทอ้งท่ีนั้น  หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดี
ก  าหนดก็ได”้   
       5.2.2  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรและการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง 

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรและการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามท่ีกล่าวมาในหัวข้อท่ี 5.1.2  เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการบริหาร
จดัเก็บภาษีอากรทั้งฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษี  และสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเกบ็ภาษีอากร  ผูว้ิจยัเห็นควรด าเนินการและเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

5.2..2.1  ปัญหาเก่ียวกบัวิธีการอุทธรณ์และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ตามหวัขอ้ท่ี 
5.1.2.1  ผูว้ิจยัเห็นควรเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูเ้สียภาษีในการใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านการประเมิน    
ภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร  และเห็นควรก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา  ทั้งน้ี  เพ่ือใหผู้เ้สียภาษี
มีโอกาสเลือกใชว้ิธีการระงบัข้อพิพาททางภาษีอากรท่ีเกิดข้ึน  โดยได้รับการพิจารณาอุทธรณ์   
อยา่งชดัเจนรวดเร็วและเป็นธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 

โดยขอเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ความในบทบญัญติัตามมาตรา 30  แห่ง ประมวล
รัษฎากรดงัต่อไปน้ี 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันับ
แต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์  ระยะเวลาดงักล่าวอธิบดีจะอนุมติัให้ขยายออกไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินเกา้สิบ
วนั  เมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวให้ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรไดโ้ดยไม่ตอ้งรอฟังผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แต่ตอ้งยื่นฟ้องภายใน  สามสิบวนันับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลาดงักล่าว” 

5.2.2.2  ปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
หวัขอ้ท่ี 5.1.2.2  ผูว้ิจยัเห็นควรใหก้รมสรรพากรจดัตั้งคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์กลางข้ึนเพียง
คณะเดียว  เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัขอ้พิพาททางภาษีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษี
กบัฝ่ายผูเ้สียภาษีเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกบัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกา  และ
บุคคลท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรนั้น  
ทั้งน้ี  เพ่ือใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและดว้ยความเป็นกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากร   
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อน่ึง  การจัดตั้ งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลางนั้ น ต้องอาศัยอ  านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัซ่ึงรักษาการตามประมวลรัษฎากรในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามขอ้เสนอแนะของอธิบดีกรมสรรพากร  โดยการออกประกาศกระทรวงการคลงั
แต่งตั้งเจา้พนักงานเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร อนัเป็นไปตาม
หลักการเก่ียวกับการออกกฎหมายภาษีตามท่ีกล่าวมาแล้วในหัวข้อท่ี 2.4 ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดในเร่ืองระบบภาษีอากรท่ีดี  

5.2.2.3  ปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
ตามหวัขอ้ท่ี 5.1.2.3  ผูว้ิจยัเห็นควรน าวิธีการยดึหน่วงทรัพยสิ์นมาใชเ้พื่อบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นหรือ
สิทธิเรียกร้องใด ๆ ท่ีผูเ้สียภาษีมีอยูใ่นขณะถกูประเมินหรือท่ีไดม้าภายหลงัไวก่้อนในระหว่างการ
พิจารณาอุทธรณ์  เพ่ือใชอ้  านาจตามมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากรในการสั่งยึดหรืออายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ภายหลงัจากท่ีมีขอ้ยติุเป็นท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัจ านวนหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีบุคคล
ดงักล่าวตอ้งรับผดิ  ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าวเป็นไปตามบทกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกาท่ีน่าจะ
เป็นวิธีท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและไม่สร้างภาระหรือตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนแก่ผูเ้สียภาษีในการปฏิบติั
ตามกฎหมายภาษี  ป้องกนัการหลบหลีกภาษีซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็
ภาษีอากร   

อีกทั้งเห็นควรน าวิธีการคุม้ครองชัว่คราวมาใชใ้นกรณีท่ีผูเ้สียภาษีมีพฤติการณ์อนัส่อ
เจตนาหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร  ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีการเพ่ือป้องกนัหรือยบัย ั้งมิให้กระท าการใด ๆ 
เพ่ือเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปใหพ้น้จากการถกูบงัคบัช าระหน้ี  หรือกระท าการอนัอาจก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อความสามารถในการช าระหน้ีภาษีอากรในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์เช่นเดียวกับ
กฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  ทั้งน้ี  เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากรในการ
บริหารจดัเก็บภาษีอากรและป้องกนัการหลบหลีกภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากร  
       5.2.3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้  

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  กรณีสามีและ
ภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินไดต้ามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 5.1.3  ผูว้ิจยัเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความของ
ระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากร  ในส่วนของการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง
จากบุคคลธรรมดาใหมี้เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายภาษีแม่บทดงัท่ีบญัญติัไวต้าม
มาตรา 57 ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งน้ี  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคแก่บุคคลผูต้อ้งรับผิดในหน้ี
ภาษีอากรท่ีคา้งช าระให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรม  
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ในการจดัเก็บภาษีอากร  และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนของบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่ฝ่าย 
ผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูต้อ้งรับผดิตามกฎหมายภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี 

โดยขอเสนอให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 24 (1)  ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วย      
การเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  พ.ศ. 2545  และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ียื่น
รายการเก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตนไดรั้บและเสียภาษีอากร  ถา้มีภาษีอากรคา้งช าระ  ให้ท าการ
เร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งจากสามีหรือภริยาฝ่ายท่ีมีเงินไดแ้ละมีภาษีอากรคา้งช าระนั้น 

กรณีสามีและภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกนั  จะถือเอาเงินไดพ้ึงประเมิน
ของสามีหรือภริยาเป็นเงินไดข้องอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ แต่ถา้มีภาษีอากรคา้งช าระสามีและภริยาตอ้งร่วม
รับผิดในการเสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระ  ให้ท าการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากสามีหรือภริยา     
ฝ่ายท่ีมีเงินได ้ โดยแจง้ใหส้ามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงทราบเก่ียวกบัภาษีอากรท่ีคา้งช าระไม่น้อยกว่า  
7  วนั  และร่วมรับผิดในการเสียภาษีอากรท่ีคา้งช าระนั้น  เวน้แต่จะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
เฉพาะส่วนท่ีเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  แห่งประมวลรัษฎากร  มิใหถื้อเอาเป็นเงินได้
ของอีกฝ่ายหน่ึง” 
       5.2.4  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างกรณีผูค้ ้างภาษีอากรเป็นผูเ้ยาว ์        
ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งกรณีผูค้า้งภาษีอากร
เป็นผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามท่ีกล่าวมาแลว้
ในหวัขอ้ท่ี 5.14  ผูว้ิจยัเห็นว่าผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นบุคคลผูห้ย่อนความสามารถในทางกฎหมาย
ย่อมต้องรับผิดในหน้ีภาษีอากรค้างท่ีเกิดข้ึน  ไม่ว่าหน้ีนั้นจะเกิดจากการยื่นแบบแสดงรายการ
ประเมินตนเองหรือเกิดจากการประเมินโดยเจา้พนกังานประเมินก็ตาม   

อยา่งไรก็ดี  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรือผูพ้ิทกัษ์  
เป็นผูม้ีส่วนร่วมในการก่อใหเ้กิดเงินไดพ้ึงประเมินและก่อใหเ้กิดหน้ีภาษีอากรคา้งข้ึน  ผูว้ิจยัเห็นควร
ก าหนดให้บุคคลดงักล่าวตอ้งรับผิดในหน้ีภาษีอากรคา้งร่วมกบัผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดจดัเก็บ
ภาษีอากรคา้งจากบุคคลท่ีก่อให้เกิดหน้ีภาษีอากรคา้งท่ีแทจ้ริง  และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่    
ผูค้า้งภาษีอากรซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่อยู่ในภาวะท่ีจะบริหารความสามารถในการช าระภาษีอากรของ
ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ในอนัท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นแต่เพียงผูเ้ดียวและ
เพื่อป้องกนัการหลบหลีกภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรและ
หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 
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โดยขอเสนอใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัตามมาตรา 57  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยก าหนด
ความรับผดิในการเสียภาษีท่ีคา้งช าระของผูเ้ยาว ์ ผูท่ี้ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถหรือเป็นผูอ้ยู่ในต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี  เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งของกรมสรรพากรมากยิง่ข้ึน 
       5.2.5  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการผอ่นช าระภาษีอากรคา้งของบุคคลธรรมดา 

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการผอ่นช าระภาษีอากรคา้งของบุคคลธรรมดา
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 5.1.5  ผูว้ิจยัเห็นควรก าหนดให้กรมสรรพากรสามารถติดตามเร่งรัด
หน้ีภาษีอากรคา้งจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัท่ียอมผกูพนัตนเพ่ือช าระหน้ีในเม่ือลูกหน้ี     
ไม่ช าระหน้ีภาษีอากรคา้งนั้นไดท้ านองเดียวกบัการเรียกเก็บหน้ีภาษีอากรคา้งจากบุคคลท่ีสามตาม
กฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลีย  หรือบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นซ่ึงจดทะเบียนจ านองหรือจ าน า
เพื่อเป็นหลกัประกันการผ่อนช าระภาษีอากรไดโ้ดยมิต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล  และเห็นควร
แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรเพ่ือก าหนดค านิยามของผูต้อ้งรับผิดเสียภาษีอากร
หรือผูค้า้งภาษีอากรใหม้ีความชดัเจนและครอบคลุมถึงบุคคลดงักล่าว  ดงัเช่นการก าหนดให้ผูต้อ้ง
รับผดิเสียภาษีอากรตามวรรคสอง  ใหห้มายความรวมถึงผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิใน
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลดว้ย  ตามท่ีปรากฏขอ้ความอยูใ่นวรรคหกของมาตรา 12  แห่งประมวลรัษฎากร  
ทั้งน้ี  เพ่ือใหก้รมสรรพากรสามารถใชอ้  านาจตามมาตรา 12  บงัคบัช าระหน้ีกบัทรัพยสิ์นของผูต้อ้ง
รับผดิเสียภาษีอากรไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  อนัเป็นการลดตน้ทุนในการบริหารจดัเก็บภาษีอากร  
ทั้งต่อฝ่ายผูจ้ดัเก็บภาษีและฝ่ายผูเ้สียภาษีมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี
และหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากร 
       5.2.6  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้งัคบักฎหมายภาษีในส่วนของการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีอากรคา้ง  

จากบทสรุปของประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้งัคบักฎหมายในส่วนของการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งตามท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 5.1.6  ผูว้ิจยัเห็นควรน าหลกัเกณฑ์และวิธีการเร่งรัด
จดัเก็บภาษีอากรคา้งท่ีก  าหนดอยูใ่นระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้งมา
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกบักฎหมายภาษีของเครือรัฐออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  
เพื่อใหเ้กิดความแน่นอนชดัเจนและสามารถบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์าง ๆ ไดใ้นฐานะท่ีเป็นกฎหมายกบั
ประชาชนไดเ้ป็นการทัว่ไป  โดยบุคคลใดจะอา้งความไม่รู้ขอ้กฎหมายมาเป็นขอ้แกต้วัให้พน้ความรับผิด
หาไดไ้ม ่

โดยขอเสนอใหม้ีการตราพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  เพ่ิมเติมหมวด
ว่าดว้ยการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง  โดยน าหลกัเกณฑ์และวิธีการเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากรคา้ง        
ท่ีก  าหนดอยู่ในระเบียบกรมสรรพากรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม  เพื่อก  าหนด

DPU



205 

ขั้นตอนตามท่ีไดเ้สนอแนะไวแ้ลว้ในหัวขอ้ท่ี 5.2.1 – 5.2.5  ทั้งน้ี  วิธีการดงักล่าวน่าจะท าให้บท
กฎหมายภาษีของประเทศไทยมีความชดัเจนและท าให้ประชาชนเกิดความเกรงกลวัต่อผลกระทบ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการคา้งช าระภาษีอากร  โดยใหค้วามร่วมมือดว้ยดีในการช าระภาษีอากรอยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น  อนัท าใหไ้ดรั้บเมด็เงินภาษีมาใชใ้นการบริหารประเทศไดต้ามนโยบายของรัฐบาล  
ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีต ่าหรือนอ้ยท่ีสุดในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรของฝ่ายเจา้หน้าท่ีของรัฐและ
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการปฏิบติัตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผูเ้สียภาษี  ท าให้ระบบการจดัเก็บภาษีอากร
ของกรมสรรพากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความมีประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บภาษีอากรและหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี  DPU
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Part IV—Exchange control—taxation certificates 

14A Interpretation 
In this Part, unless the contrary intention appears: 

Australian tax means tax imposed by a law of the Commonwealth or of a Territory. 

Reserve Bank or Bank means the Reserve Bank of Australia. 

tax clearance certificate or certificate means a certificate issued under section 14C. 

taxation law means a law of the Commonwealth or of a Territory imposing a tax or 

otherwise dealing with Australian tax. 

this Part includes Part IVC of the Taxation Administration Act 1953, insofar as that 

Part relates to this Part. 

14B Applications for issue of certificates 

(1) Where: 

(a) a person proposes to do an act or thing the doing of which, without the authority of 

the Reserve Bank, is prohibited by regulations made under section 39 of the Banking 

Act1959;and 

(b) by virtue of paragraph 39B(1)(a) of that Act, the Bank is not permitted to grant 

that authority unless there is produced to the Bank, in respect of that act or thing, a 

certificate issued under section 14C of this Act, or the Bank has, under paragraph 

39B(1)(b) of the Banking Act 1959, refused to grant that authority unless there is 

produced to the Bank such a certificate; the person may apply in writing to the 

Commissioner for the issue of a tax clearance certificate under section 14C of this Act 

in respect of that act or thing. 

(2) Where: 

(a) an authority is issued pursuant to regulations made under section 39 of the 

Banking Act 1959 authorizing a person, or persons included in a class of persons, 

specified in the authority or all persons to do an act or thing, or acts or things, 

specified in the authority, the doing of which, except with the authority of the Reserve 

Bank, would otherwise be prohibited by those regulations; and 

(b) a tax clearance certificate under section 14C of this Act is required, for the 

purposes of a condition of the grant of the authority, to be issued to a person in respect 

of an act or thing; the last-mentioned person may apply in writing to the 

Commissioner for the issue to the person of a tax clearance certificate under section 

14C of this Act in respect of the last-mentioned act or thing. 

14C Issue of certificates 
(1) Where: 

(a) application is made to the Commissioner under section 14B for the issue of a tax 

clearance certificate in respect of an act or thing; and 

(b) the Commissioner is not authorized by section 14D to refuse to issue the 

certificate or, if he or she is so authorized, he or she is of the opinion that it is not 

necessary, for the purpose of protecting the revenue of Australia, to withhold the issue 

of the certificate; then, subject to subsection (2), the Commissioner shall issue the 

certificate. 

(2) The Commissioner may, before issuing a certificate under subsection (1) in 

respect of an act or thing, require the applicant, or any other person or persons, to give 

to the Commissioner such undertaking or such undertakings in relation to the act or 
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thing as the Commissioner considers necessary for the purpose of protecting the 

revenue of the Commonwealth, being an undertaking or undertakings which the 

Commissioner is satisfied will be carried out.  

(3) The Commissioner may require any person who gives, or any persons who give, 

an undertaking for the purposes of subsection (2) to agree to pay to the 

Commonwealth in the event of a breach of the undertaking such amount as is 

specified in, or is to be ascertained in accordance with, the undertaking and, if a court 

is satisfied that a breach of the undertaking given for the purposes of subsection (2) 

has occurred, the court may order the person, or all or any of those persons, as the 

case may be, to pay to the Commonwealth, as a debt due to the Commonwealth, such 

amount, not exceeding the amount so specified or to be ascertained, as the court 

determines to be appropriate having regard to all relevant matters, including the 

nature of the undertaking, the nature and extent of the breach, the circumstances in 

which the breach took place and the nature and extent of any benefit or advantage in 

relation to the application or operation of a taxation law which will be, or may 

reasonably be expected to be, received or obtained, or has been, or could reasonably 

have been expected to have been, received or obtained, by that person, by one or more 

of those persons, or by any other person, as a result or by virtue of the breach. 

(4) A court may, for the purposes of subsection (3), treat a person as a person who 

will receive or obtain or has received or obtained, as a result or by virtue of a breach 

of an undertaking, a benefit or advantage in relation to the application or operation of 

a taxation law, being a taxation law with respect to a tax on incomes, if the person has 

not become, or could not reasonably be expected to have become, or will not become, 

or may not reasonably be expected to become, liable to pay tax or the liability of the 

person to pay tax has been, or could reasonably be expected to have been, or will be, 

or may reasonably be expected to be, reduced, by reason that:  

(a) the person has not, or could not reasonably be expected to have, derived, or will 

not, or may not reasonably be expected to, derive income that the person would have, 

or could reasonably be expected to have, derived, or will, or could reasonably be 

expected to, derive, if the breach had not taken place; or  

(b) the person has, or could reasonably be expected to have, incurred, or will, or may 

reasonably be expected to, incur, a loss or outgoing that the person would not have, or 

could not reasonably be expected to have, incurred, or will not, or may not reasonably 

be expected to, incur, if the breach had not taken place; but this subsection shall not 

be taken as limiting the generality of subsection (3). 

(5) The Commissioner may institute a proceeding in any court, being a court having 

jurisdiction in proceedings for the recovery of debts up to an amount of not less than 

the amount that could be recovered in that proceeding, for the recovery on behalf of 

the Commonwealth of a debt referred to in subsection (3). 

14D Grounds on which issue of certificates may be refused 

(1) Where application is made to the Commissioner under section 14B for the issue of 

a tax clearance certificate in respect of an act or thing, the Commissioner may refuse 

to issue the certificate if the applicant does not satisfy the Commissioner that the act 

or thing will not, or may not reasonably be expected to, involve or assist in, or be 

associated with, the avoidance or evasion, whether in Australia or elsewhere, of 
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Australian tax by the applicant or by another person and, without limiting the 

generality of the foregoing, does not satisfy the Commissioner that: 

(a) a person (whether or not the applicant), either alone or in association with another 

person and whether in Australia or elsewhere, as a result or by virtue of the doing of 

the act or thing or of an associated act or thing to be done or done: 

(i) will not, or may not reasonably be expected to, receive or obtain; or 

(ii) has not, or could not reasonably be expected to have, received or obtained; a 

benefit or advantage in relation to the application or operation of a taxation law, and 

the act or thing, or the associated act or thing: 

(iii) would not be done, or could not reasonably be expected to be done, or done in the 

same form or in the same way; or 

(iv) would not have been done, or could not reasonably have been expected to have 

been done, or done in the same form or in the same way; but for that benefit or 

advantage; and 

(b) as a result or by virtue of the doing of the first-mentioned act or thing or an 

associated act or thing to be done or done, an amount of Australian tax that will 

become, or may reasonably be expected to become, or has become, or could 

reasonably be expected to have become, payable will not be, or may not reasonably be 

expected to be, or has not been, or could not reasonably be expected to have been, 

able to be collected. 

(2) A person may, for the purposes of subsection (1), be treated as a person who will 

receive or obtain or has received or obtained, as a result or by virtue of the doing of an 

act or thing, a benefit or advantage in relation to the application or operation of a 

taxation law, being a taxation law with respect to a tax on incomes, if the person has 

not become, or could not reasonably be expected to have become, or will not become, 

or may not reasonably be expected to become, liable to pay tax or the liability of the 

person to pay tax has been, or could reasonably be expected to have been, or will be, 

or may reasonably be expected to be, reduced, by reason that: 

(a) the person has not, or could not reasonably be expected to have, derived, or will 

not, or may not reasonably be expected to, derive income that the person would have, 

or could reasonably be expected to have, derived, or will, or could reasonably be 

expected to, derive, if the act or thing had not been, or were not, done; or 

(b) the person has, or could reasonably be expected to have, incurred, or will, or may 

reasonably be expected to, incur, a loss or outgoing that the person would not have, or 

could not reasonably be expected to have, incurred, or will not, or may not reasonably 

be expected to, incur, if the act or thing had not been, or were not, done; but this 

subsection shall not be taken as limiting the generality of subsection (1). 

(3) For the purposes of this section: 

(a) the Commissioner may have regard to arrangements, understandings and practices 

not having legal force in the same manner as if they had legal force; and 

(b) the fact that an act or thing is, forms part of or relates to an ordinary commercial 

or family dealing is irrelevant. 

(4) Where the Commissioner refuses to issue a tax clearance certificate, he or she 

shall cause to be served on the applicant for the issue of the certificate notice of the 

refusal. 

14E Objections 
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An applicant who is dissatisfied with a decision of the Commissioner to refuse an 

application made under section 14B may object against the decision in the manner set 

out in Part IVC. 

14I Commissioner may obtain information and evidence 

(1) For the purposes of this Part, the Commissioner may, by notice in writing, require 

any person, whether an applicant for a certificate or not, including any officer 

employed in or in connexion with any department of a government or by any public 

authority: 

(a) to furnish the Commissioner with such information as the Commissioner requires; 

(b) to attend before the Commissioner, or before an officer authorized by the 

Commissioner for the purpose, at a time and place specified in the notice, and then 

and there answer questions; and 

(c) to produce to the Commissioner any documents in the custody or under the control 

of the person. 

(2) The Commissioner may cause copies to be made of, or extracts to be taken from, 

any documents which are produced to the Commissioner in pursuance of paragraph 

(1)(c). 

(3) A person, not being the applicant for the issue of a tax clearance certificate, who, 

in relation to an application for the issue of a certificate, is required in pursuance of 

paragraph (1)(b) to attend before the Commissioner or an officer authorized by the 

Commissioner is entitled to payment of an allowance in respect of the person’s 

expenses of an amount determined by the Commissioner in accordance with the 

regulations. 

14J Access to books etc. 

(1) For the purposes of this Part, an officer authorized by the Commissioner to 

exercise powers under this section: 

(a) may, at all reasonable times, enter upon any land; 

(b) shall have full and free access at all reasonable times to all documents; and 

(c) may take extracts from, and make copies of, any documents. 

(2) An officer who enters upon land in pursuance of subsection (1) is not authorized 

to remain on the land if, on request by the occupier of the land, he or she does not 

produce a certificate issued by the Commissioner certifying that he or she is an officer 

authorized to exercise powers under subsection (1). 

(3) The occupier of land entered or proposed to be entered by an officer under 

subsection (1) shall provide the officer with all reasonable facilities and assistance for 

the effective exercise of powers under this section. Penalty for a contravention of this 

subsection: 10 penalty units.  

14L Application of Part outside Australia 

This Part applies both within and without Australia. 

14N Notices 

A notice that is required or permitted by this Part, or the regulations made for the 

purposes of this Part, to be given to or served on a person by the Commissioner may, 

without prejudice to any other method of service, be given or served personally, or by 

post addressed to the person at the person’s place of residence or business last known 

to the Commissioner or at an address that, under the regulations, is the person’s 

address for service for the purposes of this Part. 
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Part IVA—Departure from Australia of certain tax debtors  

Division 1—Interpretation 

14Q Interpretation 
(1) In this Part, unless the contrary intention appears: 

Australia, when used in a geographical sense, includes the external Territories. 

authorized officer means a person who is: 

(a) an officer for the purposes of the Customs Act 1901; or 

(b) a member of the Australian Federal Police. 

departure authorization certificate means a certificate under subsection 14U(1). 

departure prohibition order means an order under subsection 14S(1).  

Immigration Department means the Department of Immigration and Ethnic Affairs. 

(2) A reference in this Part to the departure of a person from Australia for a foreign 

country is a reference to the departure of the person from Australia for a foreign 

country, whether or not the person intends to return to Australia. 

Division 2—Prohibition and authorisation of departure of certain tax debtors 

14R Departure from Australia of certain tax debtors prohibited 

(1) A person in respect of whom a departure prohibition order is in force, and who 

knows that such an order is in force in respect of him or her, shall not depart from 

Australia for a foreign country. Penalty: 50 penalty units or imprisonment for 12 

months, or both. 

(2) Subsection (1) does not apply if the departure is authorised by a departure 

authorization certificate. Note: A defendant bears an evidential burden in relation to 

the matters in subsection (2), see subsection 13.3(3) of the Criminal Code. 

14S Departure prohibition orders 

(1) Where: 

(a) a person is subject to a tax liability; and 

(b) the Commissioner believes on reasonable grounds that it is desirable to do so for 

the purpose of ensuring that the person does not depart from Australia for a foreign 

country without: 

(i) wholly discharging the tax liability; or 

(ii) making arrangements satisfactory to the Commissioner for the tax liability to be 

wholly discharged; the Commissioner may, by order in accordance with the 

prescribed form, prohibit the departure of the person from Australia for a 

foreign country. 

(2) Subject to subsection (3), a departure prohibition order remains in force unless and 

until revoked under section 14T or set aside by a court. 

(3) A departure prohibition order made in respect of a person shall be taken, by virtue 

of this subsection, not to be in force in respect of the person during any period during 

which an order is in force under the Migration Act 1958 for the deportation of the 

person. 

(4) Where a departure prohibition order is made in respect of a person, the 

Commissioner shall forthwith: 
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(a) cause the person to be informed, as prescribed, of the making of the order; and 

(b) subject to subsection (5), cause a copy of the order, and such information as the 

Commissioner considers is likely to facilitate the identification of the person, to be 

given to: 

(i) the Secretary to the Immigration Department; and 

(ii) such other persons as the Commissioner considers appropriate, being persons 

prescribed, or included in a class of persons prescribed, for the purposes of this 

paragraph. 

(5) Where a departure prohibition order is made in respect of a person whom the 

Commissioner is satisfied is an Australian citizen, the Commissioner shall not cause a 

copy of the order, or any information likely to facilitate the identification of the 

person, to be given to the Secretary to the Immigration Department unless the 

Commissioner is of the opinion that it is desirable to do so. 

14T Revocation and variation of departure prohibition orders 

(1) Where a departure prohibition order is in force in respect of a person and: 

(a) the tax liabilities to which the person is subject have been wholly discharged and 

the Commissioner is satisfied that it is likely that the tax liabilities to which the person 

may become subject in respect of, or arising out of, matters that have occurred will 

be: 

(i) wholly discharged; or 

(ii) completely irrecoverable; or 

(b) the Commissioner is satisfied that the tax liabilities to which the person is subject 

are completely irrecoverable; the Commissioner shall, on application being made to 

the Commissioner by the person to do so or on the Commissioner’s own motion, 

revoke the departure prohibition order. 

(2) Where a departure prohibition order is in force in respect of a person, the 

Commissioner may, in the Commissioner’s discretion and on application being made 

to the Commissioner to do so or on the Commissioner’s own motion, revoke or vary 

the departure prohibition order. 

(3) A reference in paragraph (1)(a) to tax liabilities having been wholly discharged 

includes a reference to arrangements satisfactory to the Commissioner having been 

made for those tax liabilities to be wholly discharged and a reference in that paragraph 

to the Commissioner being satisfied that it is likely that tax liabilities to which a 

person may become subject will be wholly discharged includes a reference to the 

Commissioner being satisfied that it is likely that arrangements satisfactory to the 

Commissioner will be made for those tax liabilities to be wholly discharged. 

(4) As soon as practicable after a departure prohibition order made in respect of a 

person is revoked or varied under this section, the Commissioner shall: 

(a) cause to be served, as prescribed, on the person; and 

(b) cause to be given to each person to whom a copy of the departure prohibition 

order was given; notification of the revocation or variation of the departure 

prohibition order.  

(5) As soon as practicable after a decision is made under subsection (1) or (2) refusing 

to revoke a departure prohibition order made in respect of a person, the Commissioner 

shall cause to be served, as prescribed, on the person notification of the decision. 

14U Departure authorisation certificates 
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(1) Where, on application made by a person in respect of whom a departure 

prohibition order is in force:  

(a) the Commissioner is satisfied: 

(i) that, if a departure authorization certificate is issued in respect of the person, it is 

likely that: 

(A) the person will depart from Australia and will return to Australia within such 

period as the Commissioner considers to be appropriate in relation to the person; and 

(B) circumstances of the kind referred to in paragraph 14T(1)(a) will come into 

existence within such period as the Commissioner considers to be appropriate in 

relation to the person; and 

(ii) that it is not necessary or desirable for the person to give security under subsection  

(2) for the person’s return to Australia; or (b) in a case where the Commissioner is not 

satisfied with respect to the matters referred to in paragraph (a): 

(i) the person has given security under subsection (2) to the satisfaction of the 

Commissioner for the person’s return to Australia; or 

(ii) if the person is unable to give such security, the Commissioner is satisfied that: 

(A) a departure authorization certificate should be issued in respect of the person on 

humanitarian grounds; or 

(B) a refusal to issue a departure authorization certificate in respect of the person 

would be detrimental to the interests of Australia; the Commissioner shall issue a 

certificate authorizing the person to depart from Australia for a foreign country on or 

before the seventh day after a day (being a day later than, but not more than 7 

days later than, the day on which the certificate is issued) specified in the certificate. 

(2) For the purposes of this section: 

(a) a person may give security, by bond, deposit or any other means, for the person’s 

return to Australia by such day as is agreed between the person and the 

Commissioner; 

(b) the Commissioner may, in the Commissioner’s discretion and on application by 

the person or on the Commissioner’s own motion, substitute a later day for the day so 

agreed (including a day substituted by virtue of a previous application of this 

paragraph); and 

(c) the Commissioner may refuse to substitute such a later day unless the person: 

(i) increases, to the satisfaction of the Commissioner, the value of the security given 

by the person under this subsection; or 

(ii) gives a further security, to the satisfaction of the Commissioner, by bond, deposit 

or any other means, for the person’s return to Australia by that later day. 

(3) As soon as practicable after a departure authorization certificate is issued in 

respect of a person, the Commissioner shall: 

(a) cause a copy of the departure authorization certificate to be served, as prescribed, 

on the person; and 

(b) cause a copy of the departure authorization certificate to be given to each person 

to whom a copy of the departure prohibition order made in respect of the person was 

given. 

(4) As soon as practicable after a decision is made under subsection (1) refusing to 

issue a departure authorization certificate in respect of a person or a decision is made 

under subsection (2) refusing to substitute a later day in relation to the return of a 
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person to Australia, the Commissioner shall cause to be served, as prescribed, on the 

person notification of the decision. 

 

 

 

 

Division 3—Appeals from, and review of, decisions of the Commissioner 

14V Appeals to courts against making of departure prohibition orders 

(1) A person aggrieved by the making of a departure prohibition order may appeal to 

the Federal Court of Australia or the Supreme Court of a State or Territory against the 

making of the departure prohibition order. 

(2) This section has effect: 

(a) subject to chapter III of the Constitution; and 

(b) notwithstanding anything contained in section 9 of the Administrative Decisions 

(Judicial Review) Act 1977. 

14W Jurisdiction of courts 

(1) The jurisdiction of a court under section 14V shall be exercised by a single Judge 

or Justice. 

(2) An appeal lies to the Federal Court of Australia from a judgment or order of the 

Supreme Court of a State or Territory exercising jurisdiction under section 14V. 

(3) An appeal lies to the High Court, with special leave of the High Court, from a 

judgment or order referred to in subsection (2). 

(4) Except as provided in subsection (2) or (3), no appeal lies from a judgment or 

order referred to in subsection (2). 

14X Orders of court on appeal  
A court hearing an appeal under section 14V against the making of a departure 

prohibition order may, in its discretion:  

(a) make an order setting aside the departure prohibition order; or 

(b) dismiss the appeal. 

14Y Applications for review of certain decisions 

(1) Applications may be made to the Tribunal for review of decisions of the 

Commissioner under section 14T or 14U.  

(2) In subsection (1), decision has the same meaning as in the Administrative Appeals 

Tribunal Act 1975. 

Division 4—Enforcement 

14Z Powers of authorised officers 

(1) Where an authorized officer believes on reasonable grounds that:  

(a) a person is about to depart from Australia for a foreign country; 

(b) a departure prohibition order is in force in respect of the person; and 

(c) the departure is not authorized by a departure authorization certificate; 

the authorized officer may:  

(d) take such steps as are reasonably necessary to prevent the departure of the person, 

including, but without limiting the generality of the foregoing, steps to prevent the 

person going on board, or steps to remove the person from, a vessel or aircraft in 

which the authorized officer believes on reasonable grounds the departure will take 

place; and 
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(e) require the person to answer questions or produce documents to the authorized 

officer, or both, for the purposes of ascertaining whether: 

(i) a departure prohibition order is in force in respect of the person; and 

(ii) if a departure prohibition order is in force in respect of the person—the departure 

of the person from Australia for a foreign country is authorized by a departure 

authorization certificate. 

(2) A person who refuses or fails, when and as required to do so pursuant to 

subsection (1), to answer a question or produce a document, is guilty of an offence 

punishable on conviction by a fine not exceeding $1,000. (2A) Subsection (2) does 

not apply to the extent that the person has a reasonable excuse. Note: A defendant 

bears an evidential burden in relation to the matters in subsection (2A), see subsection 

13.3 

(3) of the Criminal Code.  

(4) Section 8C does not apply in relation to a requirement made pursuant to 

subsection (1) of this section. 

(5) Subsection 8K(1) and (1B) and section 8N do not apply in relation to an answer 

given to a question asked, or a document produced, pursuant to subsection (1). 

14ZA Certain tax debtors to produce authority to depart etc.  

(1) Where: 

(a) a person in respect of whom a departure prohibition order is in force is about to 

depart from Australia for a foreign country; and 

(b) the departure is authorized by a departure authorization certificate; the person 

shall, if required to do so pursuant to this subsection by an authorized officer, produce 

a copy of the departure authorization certificate for inspection by the authorized 

officer. Penalty: 5 penalty units. (1A) An offence under subsection (1) is an offence of 

strict liability. Note: For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code. 

(2) Section 8C does not apply in relation to a requirement made pursuant to 

subsection (1) of this section. 

Part IVC—Taxation objections, reviews and appeals  

Division 1—Introduction 

14ZL Part applies to taxation objections 
(1) This Part applies if a provision of an Act or of regulations (including the provision 

as applied by another Act) provides that a person who is dissatisfied with an 

assessment, determination, notice or decision, or with a failure to make a private 

ruling, may object against it in the manner set out in this Part. 

(2) Such an objection is in this Part called a taxation objection. 

14ZM Division 2—Interpretive 
Division 2 contains interpretive provisions necessary for this Part. 

14ZN Division 3—Taxation objections 
Division 3 describes how taxation objections are to be made and how they are to be 

dealt with by the Commissioner. 

14ZO Division 4—Tribunal review 

Division 4 contains provisions about applications to the Tribunal for review of 

decisions by the Commissioner in relation to certain taxation objections and requests 

for extension of time. 

14ZP Division 5—Federal Court appeals 
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Division 5 contains provisions about appeals to the Federal Court against decisions by 

the Commissioner in relation to certain taxation objections. 

Division 2—Interpretive provisions 
14ZQ General interpretation provisions In this Part: 

AAT means the Administrative Appeals Tribunal. 

AAT Act means the Administrative Appeals Tribunal Act 1975. 

AAT extension application means an application under subsection 29(7) of the AAT 

Act that relates to a review of a reviewable objection decision or an extension of time 

refusal decision. 

appealable objection decision means an objection decision other than one made on a 

taxation objection under section 14E of this Act. 

delayed administration (beneficiary) objection means a taxation objection made 

under: (b) subsection 220(3) of the Income Tax Assessment Act 1936 (including that 

subsection as applied by any other Act); or (g) subsection 260-145(5) in Schedule 1 

(because of paragraph (a) of that subsection). 

delayed administration (trustee) objection means a taxation objection made under: 

(a) subsection 220(7) of the Income Tax Assessment Act 1936 (including that 

subsection as applied by any other Act); or 

(b) subsection 260-145(5) in Schedule 1 (because of paragraph (b) of that subsection). 

extension of time refusal decision means a decision of the Commissioner under 

subsection 14ZX(1) to refuse a request by a person. 

Family Court means the Family Court of Australia. 

Family Court Judge means a Judge of the Family Court (including the Chief Judge, 

the Deputy Chief Judge, a Judge Administrator or a Senior Judge). 

Federal Court means the Federal Court of Australia. 

franking assessment has the same meaning as in the Income Tax Assessment Act 

1997. 

ineligible income tax remission decision has the meaning given by section 14ZS. 

objection decision has the meaning given by subsection 14ZY(2). 

private ruling has the same meaning as in Division 359 in Schedule 1. 

reviewable objection decision means an objection decision that is not an ineligible 

income tax remission decision. 

taxation decision means the assessment, determination, notice or decision against 

which a taxation objection may be, or has been, made. 

taxation objection has the meaning given by section 14ZL. 

14ZR Taxation decisions covered by single notice to be treated as single decision 

(1) If: 

(a) a provision of an Act (including a provision as applied by another Act, but not 

including section 14E of this Act) provides that a person who is dissatisfied with a 

taxation decision may object against it in the manner set out in this Part; and 

(b) a notice incorporates notice of 2 or more such taxation decisions; then, for the 

purposes of the provision and of this Part, the taxation decisions are taken to be one 

taxation decision. 

(2) If: 

(a) under subsection (1), 2 or more taxation decisions are taken to be a single taxation 

decision (in this subsection called the deemed single taxation decision); and 
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(b) the Commissioner makes an objection decision in relation to the deemed single 

taxation decision; and 

(c) the objection decision is to any extent an ineligible income tax remission decision; 

then, this Part has effect, in relation to any review or appeal, as if so much of the 

objection decision as consists of one or more ineligible income tax remission 

decisions were taken to be a separate objection decision. 

 

14ZS Ineligible income tax remission decisions 

(1) For the purposes of this Part, an objection decision is an ineligible income tax 

remission decision if subsection (2) or (4) applies. (2) An objection decision is an 

ineligible income tax remission decision if it relates to the remission of additional tax 

payable by a taxpayer under the Income Tax Assessment Act 1936 (other than 

Division 11 of former Part IIIAA), except where the additional tax is payable under 

former section 163B, 224, 225, 226, 226G, 226H, 226J, 226K, 226L or 226M of that 

Act, whatever its amount, or is payable under a provision of former Part VII of that 

Act other than any of the preceding sections and its amount, after the decision is 

made, exceeds: 

(a) in the case of additional tax payable under former section 222 of that Act because 

of the refusal or failure to furnish a return, or any information, relating to a year of 

income—the amount calculated, in respect of the period commencing on the last day 

allowed for furnishing the return or information and ending on: 

(i) the day on which the return or information is furnished; or 

(ii) the day on which the assessment of the additional tax is made; 

whichever first happens, at the rate of 20% per year of the tax properly payable by the 

taxpayer in respect of the year of income; or (d) if the amount calculated in 

accordance with paragraph (a) is less than $20—$20. (5) A reference in this section to 

a provision of the Income Tax Assessment Act 1936 includes a reference to that 

provision as applied by any other Act. 

Division 3—Taxation objections 

14ZU How taxation objections are to be made 

A person making a taxation objection must: 

(a) make it in the approved form; and 

(b) lodge it with the Commissioner within the period set out in section 14ZW; and 

(c) state in it, fully and in detail, the grounds that the person relies on. 

Note: A person who objects against the Commissioner’s failure to make a private 

ruling must lodge a draft private ruling with the objection: see subsection 359-50(4). 

14ZV Limited objection rights in the case of certain amended taxation decisions 
If the taxation objection is made against a taxation decision, being an assessment or 

determination that has been amended in any particular, then a person’s right to object 

against the amended assessment or amended determination is limited to a right to 

object against alterations or additions in respect of, or matters relating to, 

that particular. 

14ZVA Limited objection rights because of objection against private ruling 
If there has been a taxation objection against a private ruling, then the right of 

objection against an assessment relating to the matter ruled is limited to a right to 
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object on grounds that neither were, nor could have been, grounds for the taxation 

objection against the ruling. 

14ZW When taxation objections are to be made  
(1) Subject to this section, the person must lodge the taxation objection with the 

Commissioner within:  

(aa) if the taxation objection is made under section 175A of the Income Tax 

Assessment Act 1936:  

(i) if item 1, 2 or 3 of the table in subsection 170(1) of that Act applies to the 

assessment concerned—2 years after notice of the assessment is given to the person; 

or 

(ii) otherwise—4 years after notice of the assessment concerned is given to the 

person; or 

(aaa) if the taxation objection is made under section 78A of the Fringe Benefits Tax 

Assessment Act 1986 or former section 160AL of the Income Tax Assessment Act 

1936—4 years after notice of the taxation decision to which it relates has been given 

to the person; or 

(aab) if the taxation objection is made under section 292-245 of the Income Tax 

Assessment Act 1997—4 years after notice of the assessment concerned is given to the 

person; or 

(ab) if the taxation objection is a delayed administration (beneficiary) objection made 

under subsection 260-145(5) in Schedule 1 (because of paragraph (a) of that 

subsection) or subsection 220(3) of the Income Tax Assessment Act 1936 (not 

including that subsection as applied by any other Act)— 4 years after notice of the 

taxation decision to which it relates has been first published; or 

(ac) if the taxation objection is a delayed administration (trustee) objection made 

under subsection 260-145(5) in Schedule 1 (because of paragraph (b) of that 

subsection) or subsection 220(7) of the Income Tax Assessment Act 1936 (not 

including that subsection as applied by any other Act)—4 years after probate of the 

will, or letters of administration of the estate, of the deceased person concerned has 

been granted; or 

(a) if the taxation objection is a delayed administration (beneficiary) objection to 

which paragraph (ab) does not apply—60 days after notice of the taxation decision to 

which it relates has been first published; or 

(b) if the taxation objection is a delayed administration (trustee) objection to which 

paragraph (ac) does not apply—60 days after probate of the will, or letters of 

administration of the estate, of the deceased person concerned has been granted; or 

(ba) if the taxation objection is an objection under subsection 359-50(3) in Schedule 1 

against the Commissioner’s failure to make a private ruling—60 days after the end of 

the period of 30 days referred to in that subsection; or 

(bb) if the taxation objection is made under section 66 of the Petroleum Resource 

Rent Tax Assessment Act 1987 to an assessment under that Act—4 years after notice 

of the assessment is given to the person; or 

(bc) if the taxation objection is made under subsection 73IA(2) of the Income Tax 

Assessment Act 1936:  

(i) if item 2 or 3 of the table in subsection 170(1) of that Act would apply to an 

assessment of the person for the tax offset year referred to in section 73I of that Act—
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2 years after notice of the amount (if any) of a tax offset allowable to the person under 

section 73I of that Act is given to the person; or 

(ii) otherwise—4 years after the notice concerned is given 

to the person; or 

(bd) if the taxation objection is made under section 20P of the Superannuation 

(Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999 against a notice given to a 

superannuation provider under section 20C of that Act and the person is not the 

superannuation provider—2 years after the notice was given to the superannuation 

provider; or 

(be) if the taxation objection is made under section 20P of the Superannuation 

(Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999 against a decision under Division 4 

or 5 of Part 3A of that Act and the person is not a superannuation provider (as 

defined in that Act)—2 years after the person was given notice of the decision; or 

(c) in any other case—60 days after notice of the taxation decision to which it relates 

has been served on the person. 

(1AAA) The person must lodge the taxation objection against a reviewable indirect 

tax decision (within the meaning of section 105-40 in Schedule 1) before the end of 

whichever of the following ends last: 

(a) the 60 days after notice of the decision was served on the person; 

(b) the 4 years after the end of the tax period, or after the importation of goods, to 

which the decision relates.  

(1A) The person cannot lodge a taxation objection against a private ruling that relates 

to a year of income after the end of whichever of the following ends last: 

(a) 60 days after the ruling was made; 

(b) whichever of the following is applicable: 

(i) if item 1, 2 or 3 of the table in subsection 170(1) of the Income Tax Assessment Act 

1936 applies to the person’s assessment for that income year—2 years after the last 

day allowed to the person for lodging a return in relation to the person’s income for 

that year of income; 

(ii) otherwise—4 years after that day. 

(1AA) The person cannot lodge a taxation objection against a private ruling that 

relates to a year of tax and a petroleum project under the Petroleum Resource Rent 

Tax Assessment Act 1987 after the end of whichever of the following ends last: 

(a) the 60 days after the ruling was made; 

(b) the 4 years after the last day allowed to the person for lodging a return in relation 

to the year of tax and the project. 

(1B) If: 

(a) section 14ZV applies to a taxation objection; and 

(b) apart from this subsection, subparagraph (1)(aa)(ii) or paragraph (1)(aaa), (aab), 

(ab), (ac) or (bb) would apply to the taxation objection; the person must lodge the 

taxation objection before the end of whichever of the following ends last: 

(c) the 4 years after notice of the assessment or determination that has been amended 

by the amended assessment or amended determination to which the taxation objection 

relates has been served on the person; 

(d) the 60 days after the notice of the amended assessment or amended determination 

to which the taxation objection relates has been served on the person. 
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(1BA) If: 

(a) section 14ZV applies to a taxation objection; and 

(b) apart from this subsection, subparagraph (1)(aa)(i) would apply to the taxation 

objection; the person must lodge the taxation objection before the end of whichever of 

the following ends last: 

(c) 2 years after notice of the assessment or determination that has been amended by 

the amended assessment or amended determination to which the taxation objection 

relates has been served on the person; 

(d) 60 days after the notice of the amended assessment to which the taxation objection 

relates has been served on the person.  

(1BB) If: 

(a) the taxation objection is against an assessment by the Commissioner of the amount 

of an administrative penalty under Division 284; and 

(b) that penalty relates to an assessment of the person; and 

(c) the person has longer than 60 days to lodge a taxation objection against the 

assessment referred to in paragraph (b); the person must lodge the taxation objection 

within that longer period. 

(1C) For the purposes of paragraph (1B)(c), if an assessment or determination has 

been amended more than once, the notice is the notice of the first assessment or 

determination in relation to the year of income, franking year or year of tax, as the 

case requires. 

(2) If the period within which an objection by a person is required to be lodged has 

passed, the person may nevertheless lodge the objection with the Commissioner 

together with a written request asking the Commissioner to deal with the objection as 

if it had been lodged within that period. 

(3) The request must state fully and in detail the circumstances concerning, and the 

reasons for, the person’s failure to lodge the objection with the Commissioner within 

the required period. 

14ZX Commissioner to consider applications for extension of time  
(1) After considering the request, the Commissioner must decide whether to agree to 

it or refuse it. 

(2) The Commissioner must give the person written notice of the Commissioner’s 

decision. 

(3) If the Commissioner decides to agree to the request, then, for the purposes of this 

Part, the objection is taken to have been lodged with the Commissioner within the 

required period. 

(4) If the Commissioner decides to refuse the request, the person may apply to the 

Tribunal for review of the decision. 

14ZY Commissioner to decide taxation objections 
(1) Subject to subsection (1A), if the taxation objection has been lodged with the 

Commissioner within the required period, the Commissioner must decide whether to: 

(a) allow it, wholly or in part; or 

(b) disallow it. 

(1A) If the taxation objection is an objection under subsection 359-50(3) in Schedule 

1 against the Commissioner’s failure to make a private ruling, the Commissioner 

must: 
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(a) make a private ruling in the same terms as the draft ruling lodged with the 

objection; or 

(b) make a different private ruling. 

(2) Such a decision is in this Part called an objection decision. 

(3) The Commissioner must cause to be served on the person written notice of the 

Commissioner’s objection decision. 

14ZYA Person may require Commissioner to make an objection decision  
(1) This section applies if the taxation objection (other than one under subsection 359-

50(3) in Schedule 1) has been lodged with the Commissioner within the required 

period and the Commissioner has not made an objection decision by whichever is the 

later of the following times: 

(a) the end of the period (in this section called the original 60-day period) of 60 days 

after whichever is the later of the following days: 

(i) the day on which the taxation objection is lodged with the Commissioner; 

(ii) if the Commissioner decides under section 14ZX to agree to a request in relation 

to the taxation objection— the day on which the decision is made; 

(b) if the Commissioner, by written notice served on the person within the original 60-

day period, requires the person to give information relating to the taxation objection—

the end of the period of 60 days after the Commissioner receives that 

information. 

(2) The person may give the Commissioner a written notice requiring the 

Commissioner to make an objection decision. 

(3) If the Commissioner has not made an objection decision by the end of the period 

of 60 days after being given the notice, then, at the end of that period, the 

Commissioner is taken to have made a decision under subsection 14ZY(1) to disallow 

the taxation objection. 

14ZYB Requiring Commissioner to make a private ruling 
(1) This section applies if the taxation objection is an objection under subsection 359-

50(3) in Schedule 1 against the Commissioner’s failure to make a private ruling and 

the Commissioner has not made an objection decision by the end of 60 days after the 

later of these days: 

(a) the day on which the taxation objection was lodged with the Commissioner; 

(b) if the Commissioner decides under section 14ZX to agree to a request in relation 

to the taxation objection—the day on which the decision was made. 

(2) The Commissioner is taken, at the end of that 60 day period, to have disallowed 

the objection. 

14ZZ Person may seek review of, or appeal against, Commissioner’s decision 
If the person is dissatisfied with the Commissioner’s objection decision (including a 

decision under paragraph 14ZY(1A)(b) to make a different private ruling), the person 

may: 

(a) if the decision is both a reviewable objection decision and an appealable objection 

decision—either: 

(i) apply to the Tribunal for review of the decision; or 

(ii) appeal to the Federal Court against the decision; or 

(b) if the decision is a reviewable objection decision (other than an appealable 

objection decision)—apply to the Tribunal for review of the decision; or 
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(c) if the decision is an appealable objection decision (other than a reviewable 

objection decision)—appeal to the Federal Court against the decision. 

Division 4—AAT review of objection decisions and extension of time refusal 

decisions 

14ZZA Modified AAT Act to apply 
The AAT Act applies in relation to: 

(a) the review of reviewable objection decisions; and 

(b) the review of extension of time refusal decisions; and 

(c) AAT extension applications; subject to the modifications set out in this Division. 

14ZZB Sections 27, 28, 41 and 44A of the AAT Act not to apply to certain 

decisions 
(1) Sections 27 and 41 of the AAT Act do not apply in relation to: 

(a) a reviewable objection decision; or 

(b) an extension of time refusal decision. 

(2) Sections 28 and 44A of the AAT Act do not apply in relation to a reviewable 

objection decision. 

14ZZC Modification of section 29 of the AAT Act 
Section 29 of the AAT Act applies in relation to a reviewable objection decision as if 

subsections (1) to (6) (inclusive) of that section were omitted and the following 

subsection were substituted: 

“(1) An application to the Tribunal for a review of a decision:  

(a) must be in writing; and 

(b) may be made in accordance with the prescribed form; and 

(c) must set out a statement of the reasons for the application; and 

(d) must be lodged with the Tribunal within 60 days after the person making the 

application is served with notice of the decision.”. 

14ZZD Modification of section 30 of the AAT Act 
Section 30 of the AAT Act applies in relation to a reviewable objection decision or an 

extension of time refusal decision as if subsection (1A) of that section were omitted 

and the following subsection were substituted: 

“(1A) If an application has been made by a person to the Tribunal for the review of a 

reviewable objection decision or an extension of time refusal decision: 

(a) any other person whose interests are affected by the decision may apply, in 

writing, to the Tribunal to be made a party to the proceeding; and 

(b) the Tribunal may, in its discretion, by order, if it is satisfied that the person 

making the application consents to the order, make that person a party to the 

proceeding.”. 

14ZZE Hearings before Tribunal other than Small Taxation Claims Tribunal to 

be held in private if applicant so requests 
Despite section 35 of the AAT Act, the hearing of a proceeding before the Tribunal, 

other than the Small Taxation Claims Tribunal, for: 

(a) a review of a reviewable objection decision; or 

(b) a review of an extension of time refusal decision; or 

(c) an AAT extension application; is to be in private if the party who made the 

application requests that it be in private. 

14ZZF Modification of section 37 of the AAT Act 
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(1) Section 37 of the AAT Act applies in relation to an application for review of a 

reviewable objection decision as if:  

(a) the requirement in subsection (1) of that section to lodge with the Tribunal such 

numbers of copies as is prescribed of statements or other documents were instead a 

requirement to lodge with the Tribunal such numbers of copies as is 

prescribed of: 

(i) a statement giving the reasons for the decision; and 

(ii) the notice of the taxation decision concerned; and 

(iii) the taxation objection concerned; and 

(iv) the notice of the objection decision; and 

(v) every other document that is in the Commissioner’s possession or under the 

Commissioner’s control and is considered by the Commissioner to be necessary to the 

review of the objection decision concerned; and 

(vi) a list of the documents (if any) being lodged under subparagraph (v); and 

(b) the power of the Tribunal under subsection (2) of that section to cause a notice to 

be served containing a statement and imposing a requirement on a person were 

instead: 

(i) a power to make such a statement and impose such a requirement orally at a 

conference held in accordance with subsection 34(1) of the AAT Act; and 

(ii) a power, by such a notice, to make such a statement and impose a requirement that 

the person lodge with the Tribunal, within the time specified in the notice, the 

prescribed number of copies of each of those other documents that is in the person’s 

possession or under the person’s control; and 

(iii) a power, by such a notice, to make such a statement and impose a requirement 

that the person lodge with the Tribunal, within the time specified in the notice, the 

prescribed number of copies of a list of the documents in the person’s possession or 

under the person’s control considered by the person to be relevant to the review of 

the objection decision concerned. 

(2) Paragraph (1)(b) does not affect any powers that the Tribunal has 

apart from that paragraph. 

(3) The imposition of a requirement covered by subparagraph (1)(b)(iii) does not 

prevent the subsequent imposition of a requirement covered by subparagraph 

(1)(b)(ii). 

14ZZG Modification of section 38 of the AAT Act 

Section 38 of the AAT Act applies in relation to an application for a review of a 

reviewable objection decision as if the reference to paragraph 37(1)(a) of that Act 

were instead a reference to subparagraph 14ZZF(1)(a)(i) of this Act. 

14ZZJ Modification of section 43 of the AAT Act  

Section 43 of the AAT Act applies in relation to: 

(a) a review of a reviewable objection decision; and 

(b) a review of an extension of time refusal decision; and 

(c) an AAT extension application; as if the following subsections were inserted after 

subsection (2B): 

“(2C) If a hearing of a proceeding for the review of a decision or an AAT extension 

application is not conducted in public, that fact does not prevent the Tribunal from 

publishing its reasons for the decision.  
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“(2D) If: 

(a) a hearing of a proceeding for the review of a decision or an AAT extension 

application is not conducted in public; and 

(b) a notice of appeal has not been lodged with the Federal Court; 

the Tribunal must ensure, as far as practicable, that its reasons for the decision are 

framed so as not to be likely to enable the identification of the person who applied for 

the review. 

“(2E) In subsections (2C) and (2D): 

reasons for decision includes findings on material questions of fact and references to 

the evidence or other material on which those findings were based.”. 

 

14ZZK Grounds of objection and burden of proof 

On an application for review of a reviewable objection decision: 

(a) the applicant is, unless the Tribunal orders otherwise, limited to the grounds stated 

in the taxation objection to which the decision relates; and 

(b) the applicant has the burden of proving that: 

(i) if the taxation decision concerned is an assessment (other than a franking 

assessment)—the assessment is excessive; or 

(ii) if the taxation decision concerned is a franking assessment—the assessment is 

incorrect; or 

(iii) in any other case—the taxation decision concerned should not have been made or 

should have been made differently. 

14ZZL Implementation of Tribunal decisions 
(1) When the decision of the Tribunal on the review of a reviewable objection 

decision or an extension of time refusal decision becomes final, the Commissioner 

must, within 60 days, take such action, including amending any assessment or 

determination concerned, as is necessary to give effect to the decision. 

(2) For the purposes of subsection (1), if no appeal is lodged against the Tribunal’s 

decision within the period for lodging an appeal, the decision becomes final at the end 

of the period. 

14ZZM Pending review not to affect implementation of taxation decisions 
The fact that a review is pending in relation to a taxation decision does not in the 

meantime interfere with, or affect, the decision and any tax, additional tax or other 

amount may be recovered as if no review were pending. 

Division 5—Federal Court appeals against objection decisions 

14ZZN Time limit for appeals 

An appeal to the Federal Court against an appealable objection decision must be 

lodged with the Court within 60 days after the person appealing is served with notice 

of the decision. 

14ZZO Grounds of objection and burden of proof 

In proceedings on an appeal under section 14ZZ to the Federal Court against an 

appealable objection decision: 

(a) the appellant is, unless the Court orders otherwise, limited to the grounds stated in 

the taxation objection to which the decision relates; and 

(b) the appellant has the burden of proving that:  
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(i) if the taxation decision concerned is an assessment (other than a franking 

assessment)—the assessment is excessive; or 

(ii) if the taxation decision concerned is a franking assessment—the assessment is 

incorrect; or 

(iii) in any other case—the taxation decision should not have been made or should 

have been made differently. 

14ZZP Order of Federal Court on appealable objection decision 
Where the Federal Court hears an appeal against an appealable objection decision 

under section 14ZZ, the Court may make such order in relation to the decision as it 

thinks fit, including an order confirming or varying the decision. 

 

 

14ZZQ Implementation of Federal Court order in respect of appealable 

objection decision  

(1) When the order of the Federal Court in relation to the decision becomes final, the 

Commissioner must, within 60 days, take such action, including amending any 

assessment or determination concerned, as is necessary to give effect to the decision. 

(2) For the purposes of subsection (1): 

(a) if the order is made by the Federal Court constituted by a single Judge and no 

appeal is lodged against the order within the period for lodging an appeal—the order 

becomes final at the end of the period; and 

(b) if the order is made by the Full Court of the Federal Court and no application for 

special leave to appeal to the High Court against the order is made within the period 

of 30 days after the order is made—the order becomes final at the end of 

the period. 

14ZZR Pending appeal not to affect implementation of taxation decisions 

The fact that an appeal is pending in relation to a taxation decision does not in the 

meantime interfere with, or affect, the decision and any tax, additional tax or other 

amount may be recovered as if no appeal were pending. 

14ZZS Transfer of certain proceedings to Family Court 

(1) If: 

(a) a proceeding is pending in the Federal Court on an appeal under section 14ZZ in 

relation to an appealable objection decision; and 

(b) the taxation decision to which the appealable objection decision relates was made 

under the Income Tax Assessment Act 1936; the Federal Court may, on the application 

of a party to the proceeding or on its own initiative, transfer the proceeding to the 

Family Court. 

(2) Subject to subsection (3), if the proceeding is transferred to the Family Court: 

(a) the Family Court has jurisdiction to hear and determine the proceeding; and  

(b) the Family Court also has jurisdiction to hear and determine matters not otherwise 

within its jurisdiction (whether because of paragraph (a) or otherwise): 

(i) that are associated with matters arising in the proceeding; or  

(ii) that, apart from subsection 32(1) of the Federal Court of Australia Act 1976, the 

Federal Court would have had jurisdiction to hear and determine in the proceeding; 

and 

(c) the Family Court may, in and in relation to the proceeding: 
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(i) grant such remedies; and 

(ii) make orders of such kinds; and 

(iii) issue, and direct the issue of, writs of such kinds; as the Federal Court could have 

granted, made, issued or directed the issue of, as the case may be, in and in relation to 

the proceeding; and 

(d) remedies, orders and writs granted, made or issued by the Family Court in and in 

relation to the proceeding have effect, and may be enforced by the Family Court, as if 

they had been granted, made or issued by the Federal Court; and. 

(e) appeals lie from judgments of the Family Court given in and in relation to the 

proceeding as if the judgments were judgments of the Federal Court constituted by a 

single Judge of that Court, and do not otherwise lie; and 

(f) subject to paragraphs (a) to (e) (inclusive), this Act, the regulations, the Federal 

Court of Australia Act 1976, the Rules of the Court made under that Act, and other 

laws of the Commonwealth, apply in and in relation to the proceeding as if: 

(i) a reference to the Federal Court (other than in the expression “the Court or a 

Judge”) included a reference to the Family Court; and 

(ii) a reference to a Judge of the Federal Court (other than in the expression “the Court 

or a Judge”) included a reference to a Family Court Judge; and 

(iii) a reference to the expression “the Court or a Judge” when used in relation to the 

Federal Court included a reference to a Family Court Judge sitting in Chambers; 

and. 

(iv) a reference to a Registrar of the Federal Court included a reference to a Registrar 

of the Family Court; and 

(v) any other necessary changes were made. 

(3) If any difficulty arises in the application of paragraphs (2)(c), (d) and (f) in or in 

relation to a particular proceeding, the Family Court may, on the application of a party 

to the proceeding or on its own initiative, give such directions, and make such orders, 

as it considers appropriate to resolve the difficulty. 

(4) An appeal does not lie from a decision of the Federal Court in relation to the 

transfer of a proceeding under this Part to the Family Court. 
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