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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาคาํสั่งทางปกครอง กรณีคาํสั่งแจ้ง

ให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด โดยการศึกษาผู้เขียนได้ศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคาํสั่งทางปกครองและการจัดเกบ็ภาษีอากร ตลอดจนศึกษา

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืน

ผิดพลาด โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการเรียกเกบ็ภาษีอากรและการอุทธรณ์ข้อพิพาท

ทางภาษีของประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคําสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร 

ที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่และเกดิความเป็นธรรมต่อผู้เสยีภาษีอากร 
 เม่ือการจัดเกบ็ภาษีอากร การคืนภาษีอากร ตลอดจนการแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร 

ที่สั่งคืนผิดพลาด เป็นการกระทาํของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบต่อสทิธิ เสรีภาพ ในทรัพย์สนิของ

ประชาชนผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่รัฐมีอาํนาจกระทาํได้เม่ือมีกฎหมายให้อาํนาจไว้ และการใช้กฎหมาย

ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องอยู่ภายในขอบอาํนาจที่กฎหมายให้ไว้ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร ทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับน้ันต้องให้

เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีด้วย แต่เน่ืองจากความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกบัคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ทาํให้เกดิ

ปัญหา ดังน้ี (1) ประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติใดให้อาํนาจเจ้าหน้าที่ในการเรียกคืนเงินภาษีอากร

ที่สั่ งคืนผิดพลาด เพ่ือให้ผู้เสียภาษีนําเงินภาษีอากรที่ เ จ้าหน้าที่สั่ งคืนผิดพลาดไปส่งคืน

กรมสรรพากร จึงส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการใช้อาํนาจเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดว่าเป็นการใช้อาํนาจทางปกครองหรือไม่ (2) การใช้อาํนาจบังคับ

ทางปกครองในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ไม่มีมาตรการ

ทางกฎหมายคุ้มครองการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ผู้ขอคืนภาษีนําเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดมาส่งคืนกรมสรรพากร ส่งผลให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

ดังกล่าวไม่มีประสทิธิภาพและไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (3) ประมวลรัษฎากรไม่มี
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดไว้ ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อผู้ขอคืนภาษีและมีปัญหาต่อผู้ขอคืนภาษี 

ที่ไม่เหน็ด้วยกบัคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาดในการใช้

สทิธอิทุธรณค์ัดค้านคาํสั่งน้ัน (4) การที่ระยะเวลาอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผิดพลาดเป็นกาํหนดเวลาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิใช่

กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามที่กาํหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ก่อให้เกดิปัญหาต่อผู้ขอคืนภาษีที่ไม่สามารถ

ย่ืนอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนดสามารถขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง

ได้หรือไม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามคาํขอของผู้ขอคืนภาษีอากร

ได้หรือไม่ เพียงใด 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแล้ว เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

ดังน้ี (1) เพ่ิมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีอาํนาจพิจารณาคืนเงินภาษีอากร

สามารถเรียกคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดได้ และเพ่ิมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรมอบอาํนาจ

ให้ฝ่ายบริหารสามารถกาํหนดกฎเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผิดพลาดได้ (2) เพ่ิมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรว่าเม่ือมีการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดแล้ว ให้ถือว่าเป็นภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนาํส่งตามประมวลรัษฎากร 

(3) แก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกบัการอุทธรณ์ โดยเพ่ิมหลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาอุทธรณ์

คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคนืผดิพลาด (4) ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกบัการคืนเงินภาษีอากรที่

มีอยู่เดิม และกาํหนดระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากรใหม่ โดยอาศัยอาํนาจ

ตามที่ประมวลรัษฎากรให้ไว้ 
 
1.  บทนาํ 

การบังคับจัดเกบ็ภาษีอากรของรัฐเป็นการกระทาํทางปกครองอย่างหน่ึงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อสทิธิเสรีภาพและทรัพย์สนิของประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับทางปกครอง การบังคับจัดเกบ็ภาษีอากร

ของรัฐจึงต้องถูกผูกพันอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง 

กล่าวคือ การใช้อาํนาจของรัฐเพ่ือบังคับจัดเกบ็ภาษีอากรจะต้องมีกฎหมายให้อาํนาจ และดาํเนินการ

ภายในขอบอาํนาจที่กฎหมายได้ให้อาํนาจไว้เท่าน้ัน 

 ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีกาํหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมิน

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาํหนดมีหน้าที่เสียภาษีอากร หากผู้เสียภาษีได้ชาํระภาษีอากรไว้เกินกว่า 

ที่ควรต้องเสยีหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกนิกว่าที่ควรต้องเสยีหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสยี ประมวลรัษฎากร

บัญญัติให้ผู้เสยีภาษีมีสทิธขิอคืนภาษีน้ันได้โดยยื่นคาํร้องขอคืนภาษี (แบบ ค.10) หรือแสดงความประสงค์

ขอคืนภาษีในแบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีย่ืนต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่

ประมวลรัษฎากรกาํหนดไว้ หากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้มีการคืนเงินภาษีให้กบัผู้ขอคืนภาษีไปแล้ว 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคาํร้องขอคืนภาษีอากรในภายหลังพบว่า ผู้ขอคืนภาษี
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ไม่มีสิทธิได้คืนเงินภาษีหรือมีสิทธิได้คืนเงินน้อยกว่าที่ควรได้รับคืนจริง ทาํให้มีการคืนเงินภาษี

ให้กบัผู้เสยีภาษีที่ขอคืนภาษีโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานจะมีหนังสอืแจ้งการยกเลิกหนังสอืแจ้งคืนเงิน

ภาษีอากร (แบบ ค.37) เพ่ือเพิกถอนคาํสั่งคืนเงินภาษีอากรที่ไม่ถูกต้องน้ัน หากผู้ขอคืนภาษีได้รับเงิน

ภาษีคืนตามคาํสั่งคืนเงินภาษีที่ไม่ถูกต้องไปแล้ว เจ้าพนักงานจะมีหนังสอืแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร

ที่สั่งคืนผดิพลาด (แบบ ค.31) พร้อมกบัส่งหนังสอืแจ้งคืนเงินภาษีอากรฉบับใหม่ เพ่ือให้ผู้เสยีภาษี

นาํเงินภาษีอากรที่ได้รับไปส่งคืนกรมสรรพากร  

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีคําวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ปรากฏ

ข้อเทจ็จริงว่าการทาํคาํสั่งคืนเงินภาษีอากรเดิมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน ทาํให้คืนเงินภาษีอากร

เกนิไป และผู้เสยีภาษีอากรที่ขอคืนเงินภาษีอากรยังมีหน้าที่จะต้องนาํส่งเงินภาษีอากรเพ่ือให้การชาํระ

ภาษีอากรถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมีคาํสั่งแจ้ง

ให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผดิพลาด (แบบ ค.31) เพ่ือให้ผู้เสยีภาษีอากรนาํเงินภาษีอากรที่ได้รับไป

ส่งคืนกรมสรรพากรถอืว่าเป็นคาํสั่งทางปกครอง (สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552: เร่ืองเสรจ็ที่ 

842/2552) 

คาํสั่งทางปกครองเป็นรปูแบบหน่ึงของการกระทาํของรัฐในทางปกครอง โดยฝ่ายปกครอง

จะออกคําสั่งทางปกครองได้จะต้องมีกฎหมายให้อาํนาจและดําเนินการภายในขอบอาํนาจที่

กฎหมายได้ให้อาํนาจไว้เท่าน้ัน โดยกฎหมายที่ให้อาํนาจฝ่ายปกครองกระทาํการต่าง ๆ  จะขดัหรือแย้งกบั

กฎหมายที่มีลาํดับศักดิ์สงูกว่าไม่ได้ 

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดเกบ็

ภาษีอากรแล้ว ประมวลรัษฎากรยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกบัอาํนาจของเจ้าหน้าที่ในการเรียกคืนเงิน

ภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาด การใช้อาํนาจบังคับทางปกครองกรณีผู้รับคาํสั่งไม่ปฏิบัติตามคาํสั่ง

แจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาด และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

อุทธรณ์หรือโต้แย้งคัดค้านคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาด ตลอดจนไม่มีการ

กาํหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองสาํหรับเร่ืองดังกล่าวไว้ ทาํให้เกิดปัญหา 

ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และผู้เสยีภาษี 

 

2.  แนวความคิดพื้ นฐานเกีย่วกบัคําสัง่ทางปกครองและการจดัเก็บภาษีอากร 

 คําสั่งทางปกครองและการจัดเกบ็ภาษีอากรของฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลัก

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองและหลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร 
 

 2.1   หลกัว่าดว้ยความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

หลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง หมายความถึง การกระทาํใด ๆ  

ของฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อกฎหมาย ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดและจะทาํนอกขอบอาํนาจ

ที่กฎหมายกาํหนดไม่ได้ โดยกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่จะให้อาํนาจแก่ฝ่ายปกครองกระทาํการ 
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ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎร จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นผู้แทนปวงชน

เป็นผู้ตราขึ้น  

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองเป็นองค์ประกอบสาํคัญของ

หลักนิติรัฐ ประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ หลัก “การกระทาํทางปกครองต้องไม่ขัดต่อ

กฎหมาย” และหลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2546: 22-23) 

  2.1.1 หลักการกระทาํทางปกครองต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย 

   หลักการกระทาํทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กาํหนดให้องค์กรฝ่าย

ปกครองต้องผูกพันตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่สามารถ

กาํหนดมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ให้ขดัต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองได้ 

  2.1.2 หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ 

   หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ กาํหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระทาํการ 

ใด ๆ ได้ กต่็อเม่ือมีกฎหมายมอบอาํนาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระทาํการน้ัน การ

กระทาํขององค์กรฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองน้ันต้องมีฐานทาง

กฎหมายรองรับ 

 2.2  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายภาษีอากร 

การจัดเกบ็ภาษีอากรเป็นการกระทาํที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชน  

ฝ่ายปกครองจะกระทาํการได้ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อาํนาจและต้องกระทาํภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย 

จะใช้อํานาจขัดหรือเกินไปกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้ อันถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของ 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญของหลักนิติรัฐ 

กล่าวคือ เจ้าพนักงานภาษีมีอาํนาจดาํเนินการจัดเกบ็ภาษีต่อเม่ือภาษีประเภทน้ันได้รับอนุมัติจาก

รัฐสภา และเจ้าพนักงานภาษีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่บทบัญญัติกฎหมายภาษีได้วาง

หลักเกณฑไ์ว้ตามหลักการตกลงยินยอมทางภาษีด้วย (ศุภลักษณ ์พินิจภวูดล, 2547: 77-82) 

 

3.  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคําสัง่แจง้ใหส่้งคืนเงินภาษีอากรทีเ่จา้หนา้ที ่

 กรมสรรพากรสัง่คืนผิดพลาด 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 3 กาํหนดให้วิธปีฏบิัติ

ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ใน

กรณีที่กฎหมายใดกาํหนดวิธีปฏบิัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่

ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

ในพระราชบัญญัติน้ี  

 เม่ือคําสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดเป็นคําสั่งทางปกครอง และ

ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีมิได้บัญญัติเกี่ยวกบัการเรียกคืนเงินภาษีอากร

ที่สั่งคืนผิดพลาดไว้จึงต้องนาํวิธีปฏบิัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้บังคับ ซ่ึงมาตรา 5 ให้คาํนิยามของคาํสั่งทางปกครอง หมายความว่า 

การใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสมัพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอนัที่

จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสทิธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ ์

การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ 

 การใช้อาํนาจตามกฎหมายตามความหมายของคาํสั่งทางปกครองดังกล่าว จะต้องเป็น

การกระทาํที่เจ้าหน้าที่ใช้อาํนาจฝ่ายเดียวบังคับแก่เอกชน โดยที่เอกชนมิได้ยินยอมด้วย ซ่ึงอาํนาจ

ตามกฎหมายน้ันหมายถึงอาํนาจทางปกครอง (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540: 103) และเม่ือคาํสั่ง

แจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดเป็นคาํสั่งทางปกครองที่กาํหนดให้ผู้ขอคืนภาษีชาํระเงิน

ภาษีอากร ถ้าถงึกาํหนดแล้วไม่มีการชาํระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสอืเตือนให้ผู้น้ัน

ชาํระภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าไม่มีการปฏบิัติตามคาํเตือน เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการบังคับ

ทางปกครองได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 ซ่ึงกาํหนด 

ให้เจ้าหน้าที่นําวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง 

การบังคับทางปกครองไว้ มีผลทาํให้การบังคับทางปกครองเพ่ือเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาดไม่มีประสทิธภิาพ ซ่ึงจะแตกต่างจากการบังคับชาํระหน้ีตามประมวลรัษฎากร

และการบังคับชาํระหน้ีภาษีอากรของต่างประเทศ ซ่ึงกาํหนดมาตรการคุ้มครองการบังคับชาํระหน้ี

ภาษีอากรไว้ เช่น การออกหมายเรียกเพ่ือสืบหาทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางอาญาสาํหรับ

ผู้ฝ่าฝืนคําสั่ง การยึดหน่วงทรัพย์สิน หรือการออกหมายจับแก่ทรัพย์สินหรือบุคคล เพ่ือป้องกัน 

การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่จะถูกยึดหรืออายัด ซ่ึงทาํให้การบังคับชําระหน้ีภาษีอากรเกิด

ประสทิธภิาพ 

  ส่วนการอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดน้ัน พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 กาํหนดให้กรณีที่ไม่มีกฎหมายกาํหนด

ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองน้ัน 

โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาํคาํสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาํสั่งดังกล่าว 

ดังน้ัน กรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่เหน็ด้วยกบัคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาด จะต้อง

อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาํคาํสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือก่อน จึงจะฟ้องต่อศาลได้ 

ส่วนระยะเวลาการอทุธรณต่์อศาลน้ัน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธพิีจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ไม่มี

บทบัญญัติกาํหนดข้ันตอนการอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดต่อศาลไว้

แต่อย่างใด  

 กรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่สามารถอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองได้ทนัภายในกาํหนดเวลา 15 วัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และย่ืนคําร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ายอุทธรณ์ออกไปอีก  
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เม่ือกาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดเป็นกาํหนดเวลา

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 66 กาํหนดให้กรณีที่

ผู้ใดไม่อาจกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในกฎหมายได้ เพราะมี

พฤติการณ์ที่จําเป็นอันมิได้เกิดขึ้ นจากความผิดของผู้น้ัน ถ้าผู้น้ันมีคําขอเจ้าหน้าที่อาจขยาย

ระยะเวลาและดาํเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสยีใหม่กไ็ด้ ทั้งน้ี ต้องย่ืนคาํขอภายใน 15 วัน 

นับแต่พฤติการณ์เช่นว่าน้ันได้สิ้ นสุดลง ดังน้ัน ฝ่ายปกครองจึงอาศัยอาํนาจตามมาตรา 66 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ 

(สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 2545: เร่ืองเสรจ็ที่ 494/2545) 

 

4.  วิเคราะหปั์ญหาคําสัง่ทางปกครอง กรณีคําสัง่แจง้ใหส่้งคืนเงินภาษีอากรทีเ่จา้หนา้ที ่

 กรมสรรพากรสัง่คืนผิดพลาด 

 ผู้เขยีนได้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัคาํสั่งทางปกครอง กรณคีาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร

ที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาด ดังน้ี 

 4.1  ปัญหาการใชอํ้านาจในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจา้หนา้ที่กรมสรรพากรสัง่คืน

ผดิพลาด ตามหนงัสือแจง้ใหส่้งคืนเงินภาษีอากรทีส่ ัง่คืนผดิพลาด (ค.31)  

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรพบว่า บทบัญญัติเกี่ยวกบัการคืนภาษีอากร

ได้กาํหนดไว้เพียงเร่ืองที่เกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาที่กาํหนดเกี่ยวกบัการขอคืนภาษี

ของผู้ขอคืนภาษี และอาํนาจของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้มีสิทธิขอคืนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มาให้ถ้อยคาํและส่งเอกสารอนัควรแก่เร่ืองมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเท่าน้ัน แต่สาํหรับการเรียกคืน

เงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดตามหนังสอืแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผดิพลาดจากผู้ขอคืนภาษีไม่มีบทบญัญัติใดในประมวลรัษฎากรให้อาํนาจเจ้าหน้าที่ในการเรียกคืนเงิน

ภาษีอากรที่สั่งคืนผดิพลาด เพ่ือให้ผู้เสยีภาษีนาํเงินภาษีอากรที่รับคืนผดิพลาดไปส่งคืนกรมสรรพากร 

เม่ือไม่มีหลักกฎหมายที่ชัดเจนให้อาํนาจเจ้าหน้าที่ในการออกคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผิดพลาด จึงส่งผลให้เกดิความไม่ชัดเจนในการใช้อาํนาจในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาดตามหนังสอืแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดน้ันว่าเป็นการใช้

อาํนาจทางปกครองหรือไม่ 

  ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้อาํนาจเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาด เม่ือการเรียกคืนเงินภาษีอากรดังกล่าวมีลักษณะเป็นการล่วงลํา้สทิธิ

หรือสร้างภาระให้แก่ผู้ขอคืนภาษี กรมสรรพากรซ่ึงเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควรต้องกาํหนด

เน้ือหาของหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดไว้

ให้ชัดเจนแน่นอนตามหลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร ในเร่ืองน้ีจึงควรเพ่ิมบทบัญญัติ

ประมวลรัษฎากรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอาํนาจพิจารณาคืนเงินภาษีอากรสามารถเรียกคืนเงินภาษีอากร 
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ที่สั่งคืนผดิพลาดได้และเพ่ิมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรมอบอาํนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถกาํหนด

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการคืนภาษีอากรได้ 

 4.2  ปัญหาการใชอํ้านาจบงัคบัทางปกครองในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจา้หนา้ที่

กรมสรรพากรสัง่คืนผดิพลาด 

  ประมวลรัษฎากรไม่ได้บัญญัติให้ผู้ขอคืนภาษีต้องนําเงินภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่

กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาดส่งคืนกรมสรรพากรไว้ เงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืน

ผิดพลาดให้กับผู้ขอคืนภาษีอากรไปน้ันจึงมิใช่ภาษีอากรซ่ึงต้องเสียหรือนาํส่งตามประมวลรัษฎากร 

เม่ือผู้ขอคืนภาษีอากรมิได้นาํเงินที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดส่งคืนกรมสรรพากร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนดจึงมิใช่ภาษีอากรค้างตามที่มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ 

มีผลทาํให้อธิบดีกรมสรรพากรไม่สามารถใช้อาํนาจบังคับทางปกครองตามที่ประมวลรัษฎากร

กาํหนดไว้เพ่ือเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผดิพลาดน้ันได้ จึงจาํเป็นต้องใช้

มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 ซ่ึงเป็นกฎหมายทั่วไปกาํหนดไว้ แต่เน่ืองจากมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังกล่าว ไม่มีมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเพ่ือให้

การบังคับทางปกครองมีประสิทธิภาพ เช่น การสืบหาทรัพย์สินหรือมาตรการลงโทษทางอาญา

ตามประมวลรัษฎากร การยึดหน่วงทรัพย์สนิของประเทศสหรัฐอเมริกา (สธุรรม จุลิรัชนีกร และ

ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์, 2552: 91-94) การออกหมายจับทรัพย์สนิหรือบุคคลของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี (วรนารี สิงโต: 25-36) ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการยักย้ายหรือ

จาํหน่ายทรัพย์สนิที่จะถูกยึดหรืออายัด  

  เม่ือการบังคับชาํระหน้ีภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจะใช้อาํนาจ

บังคับชาํระหน้ีภาษีอากรได้ต่อเม่ือภาษีอากรน้ันเป็นภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงหมายถึง

ภาษีอากรที่ต้องเสยีหรือนาํส่งตามลักษณะน้ี เม่ือถึงกาํหนดชาํระแล้วมิได้เสยีหรือนาํส่งให้ถือเป็น

ภาษีอากรค้าง ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับทางปกครองเพ่ือเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

สั่งคืนผิดพลาดมีลักษณะเช่นเดียวกับการบังคับชาํระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในเร่ืองน้ี 

จึงควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรว่า เม่ือมีการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่สั่งคืน

ผดิพลาดแล้ว ให้ถอืว่าเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยการสั่งคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องน้ันเป็นภาษีอากร

ที่ต้องเสยีหรือนาํส่งตามประมวลรัษฎากร 

 4.3  ปัญหาเกีย่วกบัสิทธิในการอุทธรณ ์ 

  บทบัญญัติประมวลรัษฎากรไม่มีหลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาสาํหรับการอุทธรณ์

หรือโต้แย้ง ตลอดจนไม่มีหลักการพิจารณาทางปกครองที่เกี่ยวข้องกบัการอทุธรณแ์ละการฟ้องคดี

เกี่ยวกับคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดไว้แต่อย่างใด 

ก่อให้เกิดปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และมีปัญหาต่อผู้ขอคืนภาษีที่ 
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ไม่เหน็ด้วยกบัคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดในการใช้สทิธิ

อทุธรณค์ัดค้านคาํสั่งน้ัน  

เม่ือพิจารณาการอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กาํหนดให้อุทธรณ์

คําสั่งประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ 

สอดคล้องกบัระยะเวลาอทุธรณข้์อพิพาททางภาษีของต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กาํหนดให้อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของ IRS ต่อแผนกพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับจาก

วันออกหนังสือแจ้งการประเมิน (สถาบันวิจัยและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2552: 114) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํหนดให้สิทธิแก่ลูกหน้ีภาษีอากรในการอุทธรณ์

การประเมินภาษีอากรได้ภายใน 1 เดือนนับแต่มีคาํสั่งประเมินภาษี (สถาบันวิจัยและให้คาํปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552: 217) ผู้เขียนเหน็ว่า ระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง

ตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวมีความเหมาะสมสาํหรับการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง ส่วนระยะเวลา

ที่เหมาะสมสาํหรับการอทุธรณต่์อศาลน้ัน เม่ือระยะเวลาอทุธรณต่์อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 49 กาํหนดให้การฟ้องคดีปกครอง

จะต้องย่ืนฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี สอดคล้องกับ

ระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงกาํหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร

ภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีการส่งหนังสือแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้เสียภาษีอากรฟ้องคดีต่อ 

ศาลภาษีอากร (สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552: 125) 

ผู้เขียนเห็นว่า ระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังกล่าวมีความเหมาะสมสาํหรับการอุทธรณ์ต่อศาล ดังน้ัน 

เม่ือการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดจากผู้เสียภาษีที่ขอคืนเงินภาษีอากรดังกล่าว 

มีลักษณะเป็นการจัดเกบ็ภาษี จึงควรกาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร 

ที่สั่งคืนผดิพลาดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยกาํหนดระยะเวลาอทุธรณต่์อฝ่ายปกครองภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืหรือคําสั่ง และระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ 

ได้รับคาํวินิจฉัยอทุธรณ ์ 

 

 4.4  ปัญหาเกีย่วกบัอํานาจขยายระยะเวลาอุทธรณข์องฝ่ายปกครอง  

  เม่ือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 กาํหนด

ระยะเวลาอทุธรณไ์ว้ว่าให้อทุธรณต่์อเจ้าหน้าที่ผู้ทาํคาํสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสอื ซ่ึงเป็น

ระยะเวลาที่สั้นมากสาํหรับผู้ขอคืนภาษีในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ืออุทธรณ์โต้แย้ง

คาํสั่งดังกล่าว หากไม่สามารถอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาํคาํสั่งให้ทนัภายในกาํหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 

ผู้อุทธรณ์จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปอีกได้หรือไม่ และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอาํนาจขยายระยะเวลาอทุธรณค์าํสั่งน้ันได้หรือไม่ เพียงใด 
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  เม่ือกําหนดเวลาอุทธรณ์คําสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดเป็น

กาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิใช่กาํหนดเวลา

ตามประมวลรัษฎากรที่อธบิดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีอาํนาจขยาย

ระยะเวลาอุทธรณ์คาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดได้  

แต่ถือว่าระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงมีอาํนาจ

ขยายระยะเวลาอทุธรณค์าํสั่งดังกล่าวได้ตามที่พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

มาตรา 66 กาํหนดไว้ ซ่ึงมีข้อจาํกดัให้กระทาํได้เฉพาะกรณีมีพฤติการณ์พิเศษที่ทาํให้คู่กรณีไม่อาจ

กระทาํการใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงและพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้เกดิจากความผิดของคู่กรณีเอง และคู่กรณี

จะต้องมีคาํขอขยายระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายใน 15 วันนับแต่วันที่พฤติการณ์ที่ทาํให้ไม่อาจ

กระทาํการภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในกฎหมายได้สิ้นสุดลง ซ่ึงจะแตกต่างจากการขอขยาย

ระยะเวลาตามประมวลรัษฎากรที่อธิบดีกรมสรรพากรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สามารถใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาให้ได้แม้จะมิใช่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย และผู้เสียภาษีสามารถขอ

ขยายระยะเวลาได้ทั้งก่อนและภายหลังจากครบกาํหนดระยะเวลาอทุธรณ ์ดังน้ัน เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม

ต่อผู้เสียภาษีในการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง จึงควรกาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํสั่งแจ้ง 

ให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาดไว้ในประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นกาํหนดเวลาตาม

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอาํนาจขยาย

ระยะเวลาอทุธรณต์ามมาตรา 3 อฏัฐ แห่งประมวลรัษฎากรได้ 

 

5.  ขอ้เสนอแนะ 
  จากการศึกษาปัญหาคําสั่งทางปกครอง กรณีคําสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด และแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ผู้เขียนขอเสนอร่าง

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังน้ี 

  1.  เพ่ิมเติมวรรคท้าย ของบทบัญญัติประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการคืนภาษีอากร 

มาตรา 27 ตรี มาตรา 63 มาตรา 84 และมาตรา 91/11 ดังน้ี 

  “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคืนภาษีอากรให้ปฏิบัติตามระเบียบที่

อธบิดีกาํหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

  ทั้งน้ี เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีอาํนาจออกกฎหมายลาํดับรองกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับ

การคืนเงินภาษีอากรที่มีผลใช้บังคับกบัเจ้าหน้าที่และผู้เสยีภาษีอากร 

  2.  เพ่ิมเติมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรเกี่ยวกบัการเรียกคืนภาษีอากร  

  มาตรา... “กรณีที่อธิบดีหรือผู้มีอํานาจพิจารณาคืนเงินภาษีอากร หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย สั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้อธิบดีหรือผู้มีอาํนาจพิจารณาคืนเงิน

ภาษีอากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอาํนาจสั่งให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนาํส่งเงินภาษีอากรดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาํหนด และให้ถือว่าเงิน
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ภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยการสั่งคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องน้ันเป็นภาษีอากรที่ต้องเสยีหรือนาํส่ง

ตามประมวลรัษฎากร” 

  ทั้งน้ี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีอาํนาจในการออกคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืน

ผิดพลาด ซ่ึงจะส่งผลให้การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตาม

พระราชบัญญัติวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาํนาจ

บังคับทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรได้ เน่ืองจากหากมิได้เสียหรือนําส่ง

ภายในระยะเวลาที่กาํหนดถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรสามารถใช้อาํนาจยึด 

อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิได้  

  3.  แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ในเร่ืองเกี่ยวกบัการอทุธรณ ์

  มาตรา 30 “การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรหรือคาํสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากร

ผดิพลาด ให้อทุธรณต่์อคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณภ์ายในกาํหนดเวลา 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง

การประเมินหรือคาํสั่งแล้วแต่กรณ ี 

  เว้นแต่กรณีต้องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมาย ให้อุทธรณ์คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทาํคาํสั่งตามที่กฎหมายกาํหนดต่อศาลภายใน

กาํหนดเวลา 90 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคาํวินิจฉัยอทุธรณ ์
  คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณใ์ห้เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี

กาํหนด” 
  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งสทิธใินการอทุธรณแ์ละการฟ้องคดีต่อศาลให้ผู้เสยีภาษีทราบ 

และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีให้ได้รับหลักประกันความเป็นธรรมในการอุทธรณ์โต้แย้ง

คัดค้านคาํสั่งน้ัน 

  4. ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ.2539 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ศ.2539 และกําหนดระเบียบ

กรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากรใหม่ ดังน้ี 
  “ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ. ... ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรมาตรา...” 
  ทั้งน้ี เพ่ือให้ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากรออกโดยอาศัยอาํนาจ

ตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรให้ไว้ และเพ่ือให้ระเบียบดังกล่าวมีฐานะเป็นกฎหมาย

ลาํดับรองในการกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการคืนภาษีอากร 

โดยมีผลบังคับใช้กบัเจ้าหน้าที่และผู้เสยีภาษี 
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