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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาคําสั่งทางปกครอง กรณีคาํ สั่งแจ้ ง
ให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด โดยการศึกษาผู้เขียนได้ ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้ องกับคําสั่งทางปกครองและการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนศึกษา
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืน
ผิดพลาด โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีอากรและการอุทธรณ์ข้อพิพาท
ทางภาษีของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ แก่ สหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คํา สั่ ง แจ้ ง ให้ ส่ ง คื น เงิ น ภาษี อ ากร
ที่เ จ้ า หน้ า ที่ก รมสรรพากรสั่ง คื น ผิ ด พลาด ให้ เ กิด ความชั ด เจนในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของ
เจ้ าหน้ าที่และเกิดความเป็ นธรรมต่อผู้เสียภาษีอากร
เมื่อการจัดเก็บภาษีอากร การคืนภาษีอากร ตลอดจนการแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากร
ที่ส่งั คืนผิดพลาด เป็ นการกระทําของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ในทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนผู้เสียภาษี เจ้ าหน้ าที่รัฐมีอาํ นาจกระทําได้ เมื่อมีกฎหมายให้ อาํ นาจไว้ และการใช้ กฎหมาย
ของเจ้ าหน้ าที่รัฐต้ องอยู่ภายในขอบอํานาจที่กฎหมายให้ ไว้ ตามหลักความชอบด้ วยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง หลักความชอบด้ วยกฎหมายภาษีอากร ทั้งกฎหมายที่ใช้ บังคับนั้นต้ องให้
เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ เสียภาษีด้วย แต่ เนื่องจากความไม่ ชัดเจนในบทบัญญั ติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ทําให้ เกิด
ปัญหา ดังนี้ (1) ประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติใดให้ อาํ นาจเจ้ าหน้ าที่ในการเรียกคืนเงินภาษีอากร
ที่ ส่ั ง คื น ผิ ด พลาด เพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี นํา เงิ น ภาษี อ ากรที่ เ จ้ าหน้ าที่ ส่ั ง คื น ผิ ด พลาดไปส่ ง คื น
กรมสรรพากร จึงส่งผลให้ เกิดความไม่ชัดเจนในการใช้ อาํ นาจเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดว่าเป็ นการใช้ อาํ นาจทางปกครองหรือไม่ (2) การใช้ อาํ นาจบังคับ
ทางปกครองในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายคุ้ มครองการบังคับทางปกครองเพื่ อให้ ผ้ ู ขอคืนภาษีนําเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดมาส่งคืนกรมสรรพากร ส่งผลให้ การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (3) ประมวลรัษฎากรไม่มี
*
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่ังคืนผิดพลาดไว้ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาต่ อเจ้ าหน้ าที่ในการแจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อผู้ขอคืนภาษีและมีปัญหาต่ อผู้ขอคืนภาษี
ที่ไม่เห็นด้ วยกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดในการใช้
สิทธิอทุ ธรณ์คัดค้ านคําสั่งนั้น (4) การที่ระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืน
ผิดพลาดเป็ นกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิใช่
กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ ในประมวลรัษฎากร ก่อให้ เกิดปัญหาต่อผู้ขอคืนภาษีท่ไี ม่สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสามารถขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครอง
ได้ หรือไม่ และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองสามารถขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามคําขอของผู้ขอคืนภาษีอากร
ได้ หรือไม่ เพียงใด
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่ าวแล้ ว เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ดังนี้ (1) เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติป ระมวลรั ษ ฎากรให้ เจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู มีอาํ นาจพิ จ ารณาคื น เงิน ภาษี อ ากร
สามารถเรียกคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดได้ และเพิ่มบทบัญญัติประมวลรัษฎากรมอบอํานาจ
ให้ ฝ่ายบริหารสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืน
ผิดพลาดได้ (2) เพิ่มบทบัญญัติประมวลรัษฎากรว่าเมื่อมีการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนําส่งตามประมวลรัษฎากร
(3) แก้ ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการอุทธรณ์ โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ วิธกี ารและระยะเวลาอุทธรณ์
คําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาด (4) ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรที่
มีอยู่ เดิม และกําหนดระเบียบกรมสรรพากรว่ าด้ วยการคืนเงินภาษีอากรใหม่ โดยอาศัยอํานาจ
ตามที่ประมวลรัษฎากรให้ ไว้

1. บทนํา
การบังคับจัดเก็บภาษีอากรของรัฐเป็ นการกระทําทางปกครองอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สนิ ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้ บังคับทางปกครอง การบังคับจัดเก็บภาษีอากร
ของรั ฐ จึ ง ต้ อ งถู ก ผู ก พั น อยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการกระทํา ทางปกครอง
กล่าวคือ การใช้ อาํ นาจของรัฐเพื่อบังคับจัดเก็บภาษีอากรจะต้ องมีกฎหมายให้ อาํ นาจ และดําเนินการ
ภายในขอบอํานาจที่กฎหมายได้ ให้ อาํ นาจไว้ เท่านั้น
ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีกาํ หนดให้ ผ้ ูมีเงินได้ พึงประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนดมีหน้ าที่เสียภาษีอากร หากผู้เสียภาษีได้ ชาํ ระภาษีอากรไว้ เกินกว่า
ที่ควรต้ องเสียหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เกินกว่าที่ควรต้ องเสียหรือไม่มีหน้ าที่ต้องเสีย ประมวลรัษฎากร
บัญญัติให้ ผ้ ูเสียภาษีมีสทิ ธิขอคืนภาษีน้ันได้ โดยยื่นคําร้ องขอคืนภาษี (แบบ ค.10) หรือแสดงความประสงค์
ขอคืนภาษีในแบบแสดงรายการภาษีท่ีผ้ ูมีสิทธิขอคืนภาษีย่ืนต่ อเจ้ าพนักงานภายในระยะเวลาที่
ประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ หากเจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรได้ มีการคืนเงินภาษีให้ กบั ผู้ขอคืนภาษีไปแล้ ว
ต่อมาเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของคําร้ องขอคืนภาษีอากรในภายหลังพบว่า ผู้ขอคืนภาษี
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ไม่ มีสิทธิได้ คืนเงินภาษีหรื อมีสิทธิได้ คืนเงินน้ อยกว่ าที่ควรได้ รับคืนจริง ทําให้ มีการคืนเงินภาษี
ให้ กบั ผู้เสียภาษีท่ขี อคืนภาษีโดยไม่ถูกต้ อง เจ้ าพนักงานจะมีหนังสือแจ้ งการยกเลิกหนังสือแจ้ งคืนเงิน
ภาษีอากร (แบบ ค.37) เพื่อเพิกถอนคําสั่งคืนเงินภาษีอากรที่ไม่ถูกต้ องนั้น หากผู้ขอคืนภาษีได้ รับเงิน
ภาษีคืนตามคําสั่งคืนเงินภาษีท่ไี ม่ถูกต้ องไปแล้ ว เจ้ าพนักงานจะมีหนังสือแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากร
ที่ส่งั คืนผิดพลาด (แบบ ค.31) พร้ อมกับส่งหนังสือแจ้ งคืนเงินภาษีอากรฉบับใหม่ เพื่อให้ ผ้ ูเสียภาษี
นําเงินภาษีอากรที่ได้ รับไปส่งคืนกรมสรรพากร
คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิบั ติ ร าชการทางปกครองได้ มี คํา วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ในกรณี ท่ีป รากฏ
ข้ อเท็จจริงว่ าการทําคําสั่งคืนเงินภาษีอากรเดิมที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมายนั้น ทําให้ คืนเงินภาษีอากร
เกินไป และผู้เสียภาษีอากรที่ขอคืนเงินภาษีอากรยังมีหน้ าที่จะต้ องนําส่งเงินภาษีอากรเพื่อให้ การชําระ
ภาษีอากรถูกต้ องครบถ้ วนตามประมวลรัษฎากรแล้ ว การที่เจ้ าหน้ าที่ของกรมสรรพากรมีคาํ สั่งแจ้ ง
ให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาด (แบบ ค.31) เพื่อให้ ผ้ ูเสียภาษีอากรนําเงินภาษีอากรที่ได้ รับไป
ส่งคืนกรมสรรพากรถือว่าเป็ นคําสั่งทางปกครอง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552: เรื่องเสร็จที่
842/2552)
คําสั่งทางปกครองเป็ นรูปแบบหนึ่งของการกระทําของรัฐในทางปกครอง โดยฝ่ ายปกครอง
จะออกคํา สั่งทางปกครองได้ จ ะต้ องมีก ฎหมายให้ อาํ นาจและดํา เนิ น การภายในขอบอํา นาจที่
กฎหมายได้ ให้ อาํ นาจไว้ เท่านั้น โดยกฎหมายที่ให้ อาํ นาจฝ่ ายปกครองกระทําการต่าง ๆ จะขัดหรือแย้ งกับ
กฎหมายที่มีลาํ ดับศักดิ์สงู กว่าไม่ได้
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลรัษฎากรซึ่งเป็ นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากรแล้ ว ประมวลรัษฎากรยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจของเจ้ าหน้ าที่ในการเรียกคืนเงิน
ภาษีอากรที่ส่ังคืนผิดพลาด การใช้ อาํ นาจบังคับทางปกครองกรณีผ้ ูรับคําสั่งไม่ ปฏิบัติตามคําสั่ง
แจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาด และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
อุทธรณ์หรือโต้ แย้ งคัดค้ านคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่ังคืนผิดพลาด ตลอดจนไม่ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองสําหรับเรื่องดังกล่ าวไว้ ทําให้ เกิดปั ญหา
ในการบังคับใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่และผู้เสียภาษี

2. แนวความคิดพื้ นฐานเกีย่ วกับคําสังทางปกครองและการจั
่
ดเก็บภาษีอากร
คํา สั่ง ทางปกครองและการจั ด เก็บ ภาษี อ ากรของฝ่ ายปกครองต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองและหลักความชอบด้ วยกฎหมายภาษีอากร
2.1 หลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
หลักว่าด้ วยความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หมายความถึง การกระทําใด ๆ
ของฝ่ ายปกครองจะต้ องเคารพต่อกฎหมาย ต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดและจะทํานอกขอบอํานาจ
ที่กฎหมายกําหนดไม่ ได้ โดยกฎเกณฑ์แห่ งกฎหมายที่จะให้ อ าํ นาจแก่ ฝ่ายปกครองกระทําการ
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ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎร จะต้ องเป็ นกฎเกณฑ์ท่ฝี ่ ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็ นผู้แทนปวงชน
เป็ นผู้ตราขึ้น
หลักความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
หลักนิติรัฐ ประกอบด้ วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ หลัก “การกระทําทางปกครองต้ องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย” และหลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํ นาจ” (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2546: 22-23)
2.1.1 หลักการกระทําทางปกครองต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หลั กการกระทําทางปกครองต้ อ งไม่ ขัด ต่ อกฎหมาย กํา หนดให้ องค์ กรฝ่ าย
ปกครองต้ องผูกพันตนต่อกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่จริง องค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองไม่ สามารถ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ให้ ขดั ต่อกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในบ้ านเมืองได้
2.1.2 หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํ นาจ
หลักไม่ มีกฎหมาย ไม่ มีอาํ นาจ กําหนดว่า องค์กรฝ่ ายปกครองจะกระทําการ
ใด ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอํานาจให้ แก่องค์กรฝ่ ายปกครองในการกระทําการนั้น การ
กระทําขององค์กรฝ่ ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยองค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองนั้นต้ องมีฐานทาง
กฎหมายรองรับ
2.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร
การจัดเก็บภาษี อากรเป็ นการกระทําที่มีผลกระทบต่ อสิทธิและเสรี ภาพของเอกชน
ฝ่ ายปกครองจะกระทําการได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้ อาํ นาจและต้ องกระทําภายใต้ กรอบแห่ งกฎหมาย
จะใช้ อ ํา นาจขั ด หรื อ เกิน ไปกว่ า ที่ก ฎหมายกํา หนดไว้ ไ ม่ ไ ด้ อั น ถื อ เป็ นหลั ก การพื้ นฐานของ
หลักความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของหลักนิติรัฐ
กล่าวคือ เจ้ าพนักงานภาษีมีอาํ นาจดําเนินการจัดเก็บภาษีต่อเมื่อภาษีประเภทนั้นได้ รับอนุมัติจาก
รั ฐ สภา และเจ้ า พนั ก งานภาษี ต้ องดํา เนิ น การให้ เป็ นไปตามที่บ ทบั ญ ญั ติก ฎหมายภาษี ไ ด้ วาง
หลักเกณฑ์ไว้ ตามหลักการตกลงยินยอมทางภาษีด้วย (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2547: 77-82)

3. มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับคําสังแจ้
่ งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรทีเ่ จ้าหน้าที่
กรมสรรพากรสังคื
่ นผิดพลาด
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 3 กําหนดให้ วิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่ใน
กรณีท่กี ฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้ โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ท่ี
ประกัน ความเป็ นธรรมหรื อ มี ม าตรฐานในการปฏิบั ติ ร าชการไม่ ต่ ํา กว่ า หลั ก เกณฑ์ท่ีก าํ หนด
ในพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อคํา สั่งแจ้ งให้ ส่งคื นเงินภาษี อากรที่ส่ังคืนผิดพลาดเป็ นคํา สั่งทางปกครอง และ
ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมิได้ บัญญัติเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินภาษีอากร
ที่ส่งั คืนผิดพลาดไว้ จึงต้ องนําวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้ บังคับ ซึ่งมาตรา 5 ให้ คาํ นิยามของคําสั่งทางปกครอง หมายความว่า
การใช้ อาํ นาจตามกฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีผลเป็ นการสร้ างนิติสมั พันธ์ข้ ึนระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้ าที่ของบุคคล
ไม่ ว่าจะเป็ นการถาวรหรือชั่วคราว เช่ น การสั่งการ การอนุ ญาต การอนุ มัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
การใช้ อาํ นาจตามกฎหมายตามความหมายของคําสั่งทางปกครองดังกล่าว จะต้ องเป็ น
การกระทําที่เจ้ าหน้ าที่ใช้ อาํ นาจฝ่ ายเดียวบังคับแก่เอกชน โดยที่เอกชนมิได้ ยินยอมด้ วย ซึ่งอํานาจ
ตามกฎหมายนั้นหมายถึงอํานาจทางปกครอง (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540: 103) และเมื่อคําสั่ง
แจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดเป็ นคําสั่งทางปกครองที่กาํ หนดให้ ผ้ ูขอคืนภาษีชาํ ระเงิน
ภาษีอากร ถ้ าถึงกําหนดแล้ วไม่มีการชําระโดยถูกต้ องครบถ้ วน ให้ เจ้ าหน้ าที่มีหนังสือเตือนให้ ผ้ ูน้ัน
ชําระภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ถ้ าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือน เจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 ซึ่งกําหนด
ให้ เจ้ า หน้ า ที่นํา วิธีก ารยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรั พย์สิน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ งมาใช้ บังคับโดยอนุ โลม โดยมิได้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง
การบังคับทางปกครองไว้ มีผลทําให้ การบังคับทางปกครองเพื่อเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะแตกต่างจากการบังคับชําระหนี้ตามประมวลรัษฎากร
และการบังคับชําระหนี้ภาษีอากรของต่างประเทศ ซึ่งกําหนดมาตรการคุ้มครองการบังคับชําระหนี้
ภาษี อากรไว้ เช่ น การออกหมายเรี ยกเพื่ อสืบหาทรั พย์สิน มาตรการลงโทษทางอาญาสําหรั บ
ผู้ฝ่าฝื นคําสั่ง การยึดหน่ วงทรัพย์สิน หรือการออกหมายจับแก่ทรัพย์สินหรือบุคคล เพื่ อป้ องกัน
การยั ก ย้ า ยถ่ า ยเททรั พ ย์ สิน ที่จ ะถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด ซึ่ ง ทํา ให้ ก ารบั ง คั บ ชํา ระหนี้ ภาษี อ ากรเกิด
ประสิทธิภาพ
ส่วนการอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดนั้น พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 กําหนดให้ กรณีท่ีไม่ มีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ คู่กรณีอุทธรณ์คาํ สั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทาํ คําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตนได้ รับแจ้ งคําสั่งดังกล่าว
ดังนั้น กรณีท่ผี ้ ูขอคืนภาษีไม่เห็นด้ วยกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาด จะต้ อง
อุทธรณ์ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทาํ คําสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือก่อน จึงจะฟ้ องต่ อศาลได้
ส่วนระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อศาลนั้น ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธพี ิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ไม่มี
บทบัญญัติกาํ หนดขั้นตอนการอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดต่อศาลไว้
แต่อย่างใด
กรณีท่ผี ้ ูขอคืนภาษีไม่สามารถอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครองได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา 15 วัน
นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ รับ หนั งสือ และยื่น คํา ร้ องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่ อฝ่ ายอุทธรณ์อ อกไปอีก
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เมื่อกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดเป็ นกําหนดเวลา
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 66 กําหนดให้ กรณีท่ี
ผู้ใดไม่ อาจกระทําการอย่ างหนึ่งอย่ างใดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมายได้ เพราะมี
พฤติก ารณ์ท่ีจํา เป็ นอัน มิไ ด้ เกิด ขึ้น จากความผิด ของผู้ น้ั น ถ้ า ผู้ น้ั น มี คําขอเจ้ า หน้ า ที่อ าจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้ วเสียใหม่กไ็ ด้ ทั้งนี้ ต้ องยื่นคําขอภายใน 15 วัน
นั บ แต่ พ ฤติ ก ารณ์ เ ช่ น ว่ า นั้ น ได้ ส้ ิน สุด ลง ดั ง นั้ น ฝ่ ายปกครองจึ ง อาศั ย อํา นาจตามมาตรา 66
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกได้
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545: เรื่องเสร็จที่ 494/2545)

4. วิเคราะห์ปัญหาคําสังทางปกครอง
่
กรณีคําสังแจ้
่ งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรทีเ่ จ้าหน้าที่
กรมสรรพากรสังคื
่ นผิดพลาด
ผู้เขียนได้ วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง กรณีคาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากร
ที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด ดังนี้
4.1 ปั ญหาการใช้อํานาจในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสัง่ คืน
ผิดพลาด ตามหนังสือแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรทีส่ งคื
ั ่ นผิดพลาด (ค.31)
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรพบว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับการคืนภาษีอากร
ได้ กาํ หนดไว้ เพียงเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธกี ารและระยะเวลาที่กาํ หนดเกี่ยวกับการขอคืนภาษี
ของผู้ขอคืนภาษี และอํานาจของเจ้ าหน้ าที่ในการแจ้ งให้ ผ้ ูมีสิทธิขอคืนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ถ้อยคําและส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น แต่สาํ หรับการเรียกคืน
เงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดตามหนังสือแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืน
ผิดพลาดจากผู้ขอคืนภาษีไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรให้ อาํ นาจเจ้ าหน้ าที่ในการเรียกคืนเงิน
ภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาด เพื่อให้ ผ้ ูเสียภาษีนาํ เงินภาษีอากรที่รับคืนผิดพลาดไปส่งคืนกรมสรรพากร
เมื่อไม่มีหลักกฎหมายที่ชัดเจนให้ อาํ นาจเจ้ าหน้ าที่ในการออกคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืน
ผิดพลาด จึงส่งผลให้ เกิดความไม่ชัดเจนในการใช้ อาํ นาจในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดตามหนังสือแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดนั้นว่าเป็ นการใช้
อํานาจทางปกครองหรือไม่
ดังนั้ น เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนในการใช้ อาํ นาจเรี ยกคืนเงิ นภาษี อากรที่เจ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด เมื่อการเรียกคืนเงินภาษีอากรดังกล่าวมีลักษณะเป็ นการล่วงลํา้ สิทธิ
หรือสร้ างภาระให้ แก่ผ้ ูขอคืนภาษี กรมสรรพากรซึ่งเป็ นองค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองควรต้ องกําหนด
เนื้อหาของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดไว้
ให้ ชั ดเจนแน่ นอนตามหลั กความชอบด้ วยกฎหมายภาษี อากร ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ควรเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ
ประมวลรัษฎากรให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีอาํ นาจพิจารณาคืนเงินภาษีอากรสามารถเรียกคืนเงินภาษีอากร
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ที่ส่งั คืนผิดพลาดได้ และเพิ่มบทบัญญัติประมวลรัษฎากรมอบอํานาจให้ ฝ่ายบริหารสามารถกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนภาษีอากรได้
4.2 ปั ญหาการใช้อํานาจบังคับทางปกครองในการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรสังคื
่ นผิดพลาด
ประมวลรั ษ ฎากรไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ ข อคื น ภาษี ต้ อ งนํา เงิ น ภาษี อ ากรที่เ จ้ า หน้ า ที่
กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดส่งคืนกรมสรรพากรไว้ เงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืน
ผิดพลาดให้ กับผู้ขอคืนภาษีอากรไปนั้นจึงมิใช่ ภาษีอากรซึ่งต้ องเสียหรือนําส่งตามประมวลรัษฎากร
เมื่อผู้ขอคืนภาษีอากรมิได้ นาํ เงินที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดส่งคืนกรมสรรพากร
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดจึงมิใช่ภาษีอากรค้ างตามที่มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้
มีผลทําให้ อธิบดีกรมสรรพากรไม่ สามารถใช้ อาํ นาจบังคับทางปกครองตามที่ประมวลรัษฎากร
กําหนดไว้ เพื่อเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดนั้นได้ จึงจําเป็ นต้ องใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 ซึ่งเป็ นกฎหมายทั่วไปกําหนดไว้ แต่เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังกล่ าว ไม่มีมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อให้
การบังคับทางปกครองมีประสิทธิภาพ เช่ น การสืบหาทรัพย์สินหรือมาตรการลงโทษทางอาญา
ตามประมวลรัษฎากร การยึดหน่วงทรัพย์สนิ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (สุธรรม จุลิรัชนีกร และ
ประเสริฐ โหล่ วประดิษฐ์ , 2552: 91-94) การออกหมายจับทรัพย์สนิ หรือบุคคลของสหพันธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนี (วรนารี สิงโต: 25-36) ซึ่งเป็ นมาตรการป้ องกัน มิใ ห้ มีการยักย้ ายหรื อ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ที่จะถูกยึดหรืออายัด
เมื่อการบังคับชําระหนี้ภาษีอากรค้ างตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจะใช้ อาํ นาจ
บังคับชําระหนี้ภาษีอากรได้ ต่อเมื่อภาษีอากรนั้นเป็ นภาษีอากรค้ างตามประมวลรัษฎากร ซึ่งหมายถึง
ภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนําส่งตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกําหนดชําระแล้ วมิได้ เสียหรือนําส่งให้ ถือเป็ น
ภาษีอากรค้ าง ดังนั้น เพื่อให้ การบังคับทางปกครองเพื่อเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากร
สั่งคืนผิดพลาดมีลักษณะเช่ นเดียวกับการบังคับชําระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในเรื่องนี้
จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรว่า เมื่อมีการเรียกคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่ส่งั คืน
ผิดพลาดแล้ ว ให้ ถอื ว่าเงินภาษีอากรที่ได้ รับคืนโดยการสั่งคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้ องนั้นเป็ นภาษีอากร
ที่ต้องเสียหรือนําส่งตามประมวลรัษฎากร
4.3 ปั ญหาเกีย่ วกับสิทธิในการอุทธรณ์
บทบัญญัติประมวลรัษฎากรไม่มีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์
หรือโต้ แย้ ง ตลอดจนไม่มีหลักการพิจารณาทางปกครองที่เกี่ยวข้ องกับการอุทธรณ์และการฟ้ องคดี
เกี่ยวกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดไว้ แต่อย่างใด
ก่ อ ให้ เ กิด ปั ญ หาต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ใ นการแจ้ ง สิท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ แ ละมี ปั ญ หาต่ อ ผู้ ข อคื น ภาษี ท่ี
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ไม่เห็นด้ วยกับคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดในการใช้ สทิ ธิ
อุทธรณ์คัดค้ านคําสั่งนั้น
เมื่อพิจารณาการอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กาํ หนดให้ อุทธรณ์
คํา สั่ง ประเมิ น ภาษี ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ หนั ง สือ
สอดคล้ องกับระยะเวลาอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีของต่างประเทศ ซึ่งได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดให้ อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของ IRS ต่อแผนกพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับจาก
วันออกหนังสือแจ้ งการประเมิน (สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552: 114) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํ หนดให้ สิทธิแก่ลูกหนี้ภาษีอากรในการอุทธรณ์
การประเมินภาษีอากรได้ ภายใน 1 เดือนนับแต่มีคาํ สั่งประเมินภาษี (สถาบันวิจัยและให้ คาํ ปรึกษา
แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552: 217) ผู้เขียนเห็นว่า ระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครอง
ตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวมีความเหมาะสมสําหรับการอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครอง ส่วนระยะเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับการอุทธรณ์ต่อศาลนั้น เมื่อระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 49 กําหนดให้ การฟ้ องคดีปกครอง
จะต้ อ งยื่ น ฟ้ องภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น ที่ร้ ู ห รื อ ควรรู้ ถึ ง เหตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดี สอดคล้ อ งกับ
ระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกําหนดให้ ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร
ภายใน 90 วัน นั บแต่ วันที่มีการส่ งหนั งสือแจ้ งการประเมิน เพื่ อให้ ผ้ ู เสียภาษี อากรฟ้ องคดีต่ อ
ศาลภาษี อ ากร (สถาบั น วิ จั ยและให้ คํา ปรึ ก ษาแห่ งมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , 2552: 125)
ผู้ เขียนเห็นว่ า ระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังกล่าวมีความเหมาะสมสําหรับการอุทธรณ์ต่อศาล ดังนั้น
เมื่อการเรี ย กคื น เงิน ภาษี อ ากรที่ส่ังคื น ผิด พลาดจากผู้ เ สีย ภาษี ท่ีขอคื น เงิน ภาษี อ ากรดั งกล่ า ว
มีลักษณะเป็ นการจัดเก็บภาษี จึงควรกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากร
ที่ส่งั คืนผิดพลาดไว้ ในประมวลรัษฎากร โดยกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครองภายใน 30 วัน
นับ แต่วัน ที่ไ ด้ รับ หนัง สือ หรือคํา สั่ง และระยะเวลาอุทธรณ์ต่อ ศาลภายใน 90 วัน นับ แต่วัน ที่
ได้ รับคําวินิจฉัยอุทธรณ์
4.4 ปั ญหาเกีย่ วกับอํานาจขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของฝ่ ายปกครอง
เมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 กําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ ว่าให้ อทุ ธรณ์ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทาํ คําสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันได้ รับหนังสือ ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่ส้นั มากสําหรับผู้ขอคืนภาษีในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่ออุทธรณ์โต้ แย้ ง
คําสั่งดังกล่าว หากไม่สามารถอุทธรณ์ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทาํ คําสั่งให้ ทนั ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว
ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะขอขยายระยะเวลาอุ ท ธรณ์ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ ายปกครองออกไปอีก ได้ ห รื อ ไม่ และ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองมีอาํ นาจขยายระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งนั้นได้ หรือไม่ เพียงใด
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เมื่ อ กํา หนดเวลาอุ ท ธรณ์ คํา สั่ ง แจ้ ง ให้ ส่ ง คื น เงิ น ภาษี อ ากรที่ส่ัง คื น ผิ ด พลาดเป็ น
กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มิใช่กาํ หนดเวลา
ตามประมวลรัษฎากรที่อธิบดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีอาํ นาจขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาดได้
แต่ถือว่ าระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่ าวเป็ นระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมาย เจ้ าหน้ าที่จึงมีอาํ นาจ
ขยายระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวได้ ตามที่พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 66 กําหนดไว้ ซึ่งมีข้อจํากัดให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีมีพฤติการณ์พิเศษที่ทาํ ให้ คู่กรณีไม่อาจ
กระทําการใด ๆ ได้ โดยสิ้นเชิงและพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้ เกิดจากความผิดของคู่กรณีเอง และคู่กรณี
จะต้ องมีคาํ ขอขยายระยะเวลาอย่ างช้ าที่สุดภายใน 15 วันนับแต่ วันที่พฤติการณ์ท่ีทาํ ให้ ไม่ อาจ
กระทําการภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมายได้ ส้ ินสุดลง ซึ่งจะแตกต่างจากการขอขยาย
ระยะเวลาตามประมวลรั ษฎากรที่อธิบ ดีกรมสรรพากรและรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง
สามารถใช้ ดุลพินิจขยายระยะเวลาให้ ได้ แม้ จะมิใช่กรณีท่มี ีเหตุสุดวิสัย และผู้เสียภาษีสามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้ ท้งั ก่อนและภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
ต่ อผู้เสียภาษีในการใช้ สิทธิอุทธรณ์ต่อฝ่ ายปกครอง จึงควรกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํ สั่งแจ้ ง
ให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่งั คืนผิดพลาดไว้ ในประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็ นกําหนดเวลาตาม
ประมวลรั ษฎากร ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรหรื อรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอาํ นาจขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากรได้

5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาปั ญ หาคํา สั่ง ทางปกครอง กรณี คํา สั่ง แจ้ ง ให้ ส่ ง คื น เงิ น ภาษี อ ากรที่
เจ้ า หน้ า ที่ก รมสรรพากรสั่ง คืน ผิด พลาด และแนวทางการแก้ ปั ญ หาแล้ ว ผู้ เ ขีย นขอเสนอร่ า ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนี้
1. เพิ่ มเติมวรรคท้ าย ของบทบัญญั ติประมวลรั ษฎากรเกี่ยวกับการคืนภาษี อากร
มาตรา 27 ตรี มาตรา 63 มาตรา 84 และมาตรา 91/11 ดังนี้
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนภาษีอากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกาํ หนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี”
ทั้งนี้ เพื่อให้ ฝ่ายบริหารมีอาํ นาจออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การคืนเงินภาษีอากรที่มีผลใช้ บังคับกับเจ้ าหน้ าที่และผู้เสียภาษีอากร
2. เพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการเรียกคืนภาษีอากร
มาตรา... “กรณีท่ีอ ธิบ ดี ห รื อ ผู้ มี อ ํา นาจพิ จ ารณาคื น เงิ น ภาษี อ ากร หรื อ ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ
มอบหมาย สั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดหรือไม่ถูกต้ อง ให้ อธิบดีหรือผู้มีอาํ นาจพิจารณาคืนเงิน
ภาษี อากร หรื อผู้ ท่ีได้ รับมอบหมาย มีอาํ นาจสั่งให้ ผ้ ู เสียภาษีท่ีได้ รับคืนเงินภาษีอากรที่ส่ังคืน
ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้ องนําส่งเงินภาษีอากรดังกล่ าวภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และให้ ถือว่าเงิน
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ภาษีอากรที่ได้ รับคืนโดยการสั่งคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้ องนั้นเป็ นภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนําส่ง
ตามประมวลรัษฎากร”
ทั้งนี้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจในการออกคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากรที่ส่ังคืน
ผิ ด พลาด ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ การใช้ อํา นาจของเจ้ าหน้ าที่ ดั ง กล่ า วเป็ นคํา สั่ ง ทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ อาํ นาจ
บังคับทางปกครองตามมาตรา 12 แห่ งประมวลรั ษฎากรได้ เนื่องจากหากมิได้ เสียหรื อนําส่ ง
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดถือว่าเป็ นภาษีอากรค้ าง ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรสามารถใช้ อาํ นาจยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ได้
3. แก้ ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ในเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์
มาตรา 30 “การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรหรือคําสั่งแจ้ งให้ ส่งคืนเงินภาษีอากร
ผิดพลาด ให้ อทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแต่วันได้ รับแจ้ ง
การประเมินหรือคําสั่งแล้ วแต่กรณี
เว้ นแต่ ก รณี ต้ องห้ ามอุ ท ธรณ์ ต ามกฎหมาย ให้ อุ ท ธรณ์ คํา วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู ทาํ คําสั่งตามที่กฎหมายกําหนดต่ อศาลภายใน
กําหนดเวลา 90 วันนับแต่วันได้ รับแจ้ งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้ ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด”
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์และการฟ้ องคดีต่อศาลให้ ผ้ ูเสียภาษีทราบ
และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีให้ ได้ รับหลักประกันความเป็ นธรรมในการอุทธรณ์โต้ แย้ ง
คัดค้ านคําสั่งนั้น
4. ยกเลิกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้ วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ.2539 และที่แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการคื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม พ.ศ.2539 และกํา หนดระเบี ย บ
กรมสรรพากรว่าด้ วยการคืนเงินภาษีอากรใหม่ ดังนี้
“ระเบี ย บกรมสรรพากรว่ า ด้ ว ยการคืน เงิ น ภาษี อ ากร พ.ศ. ... ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรมาตรา...”
ทั้งนี้ เพื่อให้ ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้ วยการคืนเงินภาษีอากรออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามที่บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรให้ ไว้ และเพื่อให้ ระเบียบดังกล่ าวมีฐานะเป็ นกฎหมาย
ลําดับรองในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนภาษีอากร
โดยมีผลบังคับใช้ กบั เจ้ าหน้ าที่และผู้เสียภาษี
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