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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

ในส่วนของฝ่ายปกครอง เปรียบเทียบระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต 

โดยยผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิดและหลักการที่ เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร 

ในส่วนของฝ่ายปกครอง ตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททาง     

ภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ ประเทศอังกฤษ 

และสาธารณรัฐฝร่ังเศส เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาททาง         

ภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครอง ให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรมและให้การคุ้มครองสิทธิของ        

ผู้เสยีภาษีอากรอย่างแท้จริง 

 จากการศึกษาพบว่าในเร่ืองของกระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของ

ฝ่ายปกครอง ของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตน้ัน กฎหมายวิธีสบัญญัติอัน

เกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครอง ต่างแยกบัญญัติอยู่ใน

กฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรแต่ละฉบับ ไม่ว่าจะเป็นประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับ

มรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 นอกจากน้ันแล้วยังมีบางกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรใน

ส่วนของฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องน ากฎหมายกลาง ได้แก่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาปรับใช้ ซ่ึงกฎหมายฉบับต่างๆ มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน     

แบบพิธ ีระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา

วินิจฉัย รวมถึงผู้มีอ านาจในการพิจารณาค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่มีเอกภาพ ไม่มี

ความแน่นอนชัดเจนก่อให้เกดิความสบัสน ให้หลักประกนัในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากร                    

ไม่เทา่เทยีมกนั นอกจากน้ันแล้วยังมีปัญหาอกีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของระยะเวลาใน

การย่ืนคัดค้านหรืออุทธรณ์ที่สั้นจนเกินไปไม่เหมาะสมกับลักษณะข้อพิพาททางภาษีอากรที่มี    

ความยุ่งยากซับซ้อนและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ

                                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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พิจารณาอุทธรณ์ที่มีข้อสงสัยในเร่ืองของความเช่ียวชาญและความเป็นกลาง เน่ืองจากเป็นผู้ที่มา

จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่ เ ป็นผู้ออกค าสั่ งที่ เ ป็นมูลเหตุของข้อพิพาท ปัญหาที่

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหลายคณะส่งผลให้การวินิจฉัยไม่เป็นไปในแนวทางมาตรฐาน

เดียวกนั ปัญหาที่มิได้มีการก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้

แล้วเสรจ็เมื่อใดอย่างแน่นอนชัดเจน ปัญหาในเร่ืองการรับฟังข้อเทจ็จริงเน่ืองจากมิได้มีกฎหมาย

ก าหนดคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีในเร่ืองการช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือพยานหลักฐานไว้โดยชัดแจ้ง 

ปัญหาในเร่ืองแบบพิธีที่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้เสียภาษีอากรจนเกินไป ปัญหาเงินเพ่ิมและ

ดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนที่มีอตัราที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ

ในยุคปัจจุบัน 

 ผู้เขียนจึงเสนอให้รวบรวมกฎหมายวิธีสบัญญัติอันเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททาง

ภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองให้เป็นหน่ึงเดียว เหน็ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

กลาง มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแยกต่างหากจากหน่วยงานจัดเกบ็

ภาษีอากร รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนก่อนฟ้องคดีต่อศาลให้เป็น 2 ขั้นตอน โดยให้เพ่ิมขั้นตอนการ

คัดค้านต่ออธบิดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายแต่ก าหนดไว้ให้เป็นทางเลือกของผู้เสียภาษีอากร ว่าจะ

คัดค้านต่ออธบิดีหรือผู้ที่อธบิดีมอบหมาย หรือจะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง 

ภายในก าหนดระยะเวลา 60 วันนับแต่ได้รับค าสั่งทางภาษีอากร รวมถึงควรก าหนดระยะเวลาที่       

ผู้มีอ านาจพิจารณาจะต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ และก าหนดว่าหากไม่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาให้ถือว่าเป็นการยกค าคัดค้านหรืออุทธรณ์น้ัน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าคัดค้านต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลางหรือฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลการ

พิจารณาวินิจฉัยค าคัดค้านของอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์กลางแล้วแต่กรณี นอกจากน้ันแล้วควรก าหนดให้ผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์มีสิทธิ มิใช่แต่

เพียงหน้าที่ ในการช้ีแจงน าเสนอพยานหลักฐานได้จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์

ค าสั่งทางภาษีอากร และควรยกเลิกบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผู้เสียภาษีอากรที่มิได้ปฏบัิติตามหนังสือ

เรียก หมายเรียก หรือค าสั่งหรือไม่ยอมตอบค าถามของผู้มีอ านาจพิจารณาโดยไม่มีเหตุอันสมควร       

หมดสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าคัดค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือน าคดีข้ึนสู่ศาล เหน็ควร

ยกเลิกบทบัญญัติในเร่ืองแบบของค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากร เห็นควรก าหนด

อตัราเงินเพ่ิมและอตัราดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนให้สอดคล้องกัน โดยก าหนดไว้ไม่ให้

เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี และในส่วนของการให้ดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนน้ันควร

ครอบคลุมภาษีอากรในทุกๆ ประเภทภาษีอากรเพ่ือเป็นการเยียวยาแก่ผู้เสียภาษีอากรที่เสียภาษี

อากรไปโดยที่ไม่มีเหตุต้องเสีย 
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1. บทน า 
 การจัดเกบ็ภาษีอากรเป็นเคร่ืองมืออนัมีความส าคัญประการหน่ึงของรัฐ เน่ืองจากรัฐมี

รายได้หลักจากภาษีอากรเพ่ือน ามาใช้พัฒนาประเทศ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมส่วนรวม          

ภาษีอากรจึงถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีอากรจึงเป็นที่

กฎหมายที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินประการหน่ึงของประชาชน จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่

รัฐจะต้องมีการตรากฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรโดยค านึงถึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีการบริหาร

จัดเกบ็ภาษีที่ดี รวมถึงวิธีขจัดข้อพิพาทที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม ในปัจจุบันการจัดเกบ็ภาษี

อากรมีอยู่ 2 ระดับ คือจัดเกบ็โดยราชการส่วนกลาง หรือเรียกว่าภาษีระดับประเทศ ซ่ึงอยู่ใน

สงักดักระทรวงการคลัง ได้แก่กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ภาษีที่จัดเกบ็คือ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีการ         

รับมรดก ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร อีกกรณีหน่ึงคือภาษีที่จัดเกบ็

โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาษีระดับท้องถิ่น โดยมีกฎหมายให้อ านาจจัดเกบ็ภาษีอากร

เพ่ือใช้ในการบริหารท้องถิ่นน้ันๆ เน่ืองจากอยู่ใกล้ชิดกับทรัพย์สิน เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่          

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เป็นต้น โดยผู้เขียนจ ากัดของเขตของการศึกษาเพียงแต่เฉพาะ

ภาษีที่จัดเกบ็โดยราชการส่วนกลางที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่กรมสรรพากร กรม

สรรพสามิต และกรมศุลกากร แต่เพียงเทา่นั้น 

เมื่ อการจัดเก็บภาษีอากรเป็นการใช้อ านาจรัฐที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพใน

ทรัพย์สินของผู้เสียภาษีอากร จึงไม่อาจหลีกพ้นต่อการเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี

หน้าที่จัดเกบ็ภาษีอากรกับประชาชนผู้เสียภาษีอากร ไม่ว่าจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน

หรือเกดิจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ันเพ่ือจะท าให้ข้อพิพาทดังกล่าวหมดไปจึงต้อง

มีกระบวนการระงับข้อพิพาท ได้แก่ การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองซ่ึงมี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ผู้เสียภาษีอากรที่ไม่เหน็ด้วยกับค าสั่งทาง

ภาษีอากรของจะต้องท าด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวน้ีเสียก่อน และหากยังไม่เห็นด้วยกับ      

ค าวินิจฉัยจึงสามารถน าคดีไปสู่ขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในช้ันศาลซ่ึงพิจารณาคดี

โดยศาลภาษีอากรได้ เน่ืองจากระบบอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีอากรของประเทศไทยเป็น     

ระบบบังคับน่ันเอง 

 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองน้ัน เป็นสิทธิประการหน่ึง

ของผู้เสียภาษีอากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อพิพาทยุติลงอย่างรวดเรว็ ช่วยลดปริมาณคดีที่จะน า

ขึ้ นสู่ศาล เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในแก่ผู้เสียภาษีในการน าคดีขึ้ นสู่ศาล หากแต่ว่าเง่ือนไข 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ผู้มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการน้ันแตกต่างออกไปตามแต่ละประเภท

ภาษีอากร ไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่สอดคล้อง ไม่เป็นระบบแบบแผนเดียวกัน จึงก่อให้ผู้เสีย

ภาษีอากรเกิดความสับสนไม่เข้าใจจึงไม่สามารถปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่าง

ครบถ้วน อกีทั้งกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังขาดการให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิ
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ที่ดีแก่ผู้เสียภาษีอากร ไม่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอนชัดเจน ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ 

รวมถึงไม่มีมาตรการการเยียวยาที่ดี จึงไม่อาจให้ความเป็นธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของ     

การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองได้อย่างแท้จริง 

 

2. แนวความคิดเกีย่วกบัการระงบัขอ้พิทางในส่วนของฝ่ายปกครอง 

การระงับข้อพิพาทในส่วนของฝ่ายปกครองเป็นกระบวนการควบคุมภายในฝ่าย

ปกครองที่ส าคัญอกีประการหน่ึงที่อาจแก้ไขบรรดาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

ให้หมดสิ้นไป โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพ่ือการควบคุมตนเองของ

ฝ่ายปกครอง และเพ่ือลดภาระคดีในช้ันศาล ซ่ึงระบบอุทธรณ์สามารถแบ่งออกเป็นระบบอุทธรณ์

ไม่บังคับ และระบบอุทธรณ์บังคับ ในส่วนของการอุทธรณ์ตามกฎหมายไทยยังสามารถแยก

พิจารณาได้เป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะ และการอุทธรณ์ตามกฎหมายกลาง 

ลักษณะของการควบคุมภายในฝ่ายปกครองในการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองน้ีเป็น

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองโดยคณะกรรมการที่มิใช่ศาลยุติธรรมใช้

วิธีพิจารณาในลักษณะเป็นคดีข้อพิพาท โดยให้โอกาสผู้อุทธรณ์ช้ีแจงข้อโต้แย้งได้ ตลอดจนมี

กระบวนการในการแสวงหาหลักฐาน ข้อดีของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองน้ี คือเป็นการ

ด าเนินคดีโดยผู้ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ

ด าเนินการโดยศาล (มานิตย์ จุมปา, 2554 : 566) 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรในส่วนของ      

ฝ่ายปกครองของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต  

ข้อพิพาททางภาษีอากรโดยหลักแล้วบ่อเกิดส าคัญน้ัน มาจากการประเมินภาษีอากร

ดังน้ันเพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงจ าเป็นต้องมีระบบตรวจสอบโดยถ้าผู้เสียภาษี

อากรเหน็ว่าตนได้รับการปฏบัิติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหน็ด้วยกับการประเมินภาษีอากร   

ผู้เสียภาษีมีสิทธิที่จะโต้แย้งการด าเนินการน้ันได้ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจัดเกบ็ฉบับน้ันๆ 

ก าหนด 

3.1 กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของกรมสรรพากร 

 กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษี   

เงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ข้อพิพาททาง

ภาษีอากรที่ต้องอุทธรณ์ในฝ่ายปกครองตามประมวลรัษฎากร คือข้อพิพาทที่เกิดจากการประเมิน

ภาษีของเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงข้อพิพาททางภาษีที่เกิดข้ึนจาก

การประเมินภาษีเงินได้ปิโตรเลียม นอกจากน้ีกรมสรรพากรยังมีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีการรับมรดก 

โดยหากมีพิพาททางภาษีอากรเกิดขึ้ นเน่ืองจากการประเมินภาษีดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ในฝ่าย
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ปกครองตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 อย่างไรกต็ามยังข้อพิพาททาง       

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรณีอื่นที่มิได้เกิดจากการประเมินภาษีอากรซ่ึงประมวลรัษฎากร

มิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนหรือไม่ คือข้อพิพาทเกี่ยวกับ

การขอคืนภาษีอากรที่เจ้าพนักงานมีค าสั่งไม่คืนภาษีหรือคืนภาษีเพียงบางส่วน  

 ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่าบ่อเกิดของข้อพิพาททางภาษีอากรเกิดจากการ

ประเมินภาษี ดังน้ันเมื่อผู้เสียภาษีอากรไม่เหน็ด้วยกับการประเมินภาษีมีสิทธิด าเนินอุทธรณ์การ

ประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การประเมินภาษีอากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด โดยที่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ ประกอบด้วย ฝ่ายกรมสรรพากร ฝ่ายกรมการปกครอง และฝ่ายส านักงานอัยการ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มีจ านวนทั้งสิ้น 81 คณะโดยแบ่งตามเขตที่

ส านักงานของเจ้าพนักงานประเมินผู้ท าการประเมินตั้งอยู่ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558น้ันมีเพียงคณะเดียว  

 ในส่วนของระยะเวลาด าเนินการพิจารณาน้ันมีก าหนดไว้แต่เพียงในพระราชบัญญัติ

ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เท่าน้ันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันได้รับค าอุทธรณ์ หากไม่อาจแล้วเสร็จระยะเวลาดังกล่าวสามารถ

ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วัน เพ่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษี

อากรได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

3.2 กระบวนการระงบัขอ้พพิาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของกรมศุลกากร 

 กรมศุลกากรมีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีอากรหลายประเภทจากการน าเข้าสินค้าเข้าและการ  

ส่งสินค้าออก ที่ส าคัญคือจัดเกบ็อากรศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร รองลงมาได้แก่การ 

จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต จัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนกรมสรรพากร ข้อพิพาท

ทางภาษีอากรจะเกิดข้ึนเม่ือมีการประเมินอากรเพ่ิมเกี่ยวกับพิกัตอัตราศุลกากร แหล่งก าเนิดของ

สินค้า และเกี่ยวกับราคาศุลกากร เม่ือผู้เสียภาษีอากรไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีอากร

ดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับแบบแจ้งการประเมิน ตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด โดยที่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดีแต่งตั้ง อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่

เกิน 7 คน และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นกรรมการ ในส่วนของระยะเวลาใน

การพิจารณาประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ที่ก  าหนดให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันที่มีการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คร้ังแรก 
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3.3 กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของกรมสรรพสามิต 

 ข้อพิพาททางภาษีที่ต้องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 น้ัน

เป็นข้อพิพาทที่เกิดข้ึนการการประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่เหน็ด้วยกับการประเมิน มีสิทธิคัดค้านการประเมิน

ต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ตามแบบที่

อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะต้องวินิจฉัยค าคัดค้านให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน หากค าวินิจฉัยคัดค้านไม่อาจแล้วเสรจ็ได้ภายใน

ก าหนดเวลา กอ็าจมีการขยายได้โดยท าเร่ืองขอขยายระยะเวลาวินิจฉัยต่ออธิบดีพร้อมเหตุผล

ประกอบ หากผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยคัดค้าน มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคัดค้านต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ตามแบบที่อธิบดี

กรมสรรพสามิตก าหนด คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทน

กรมอัยการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและที่ป รึกษากฎหมายส านักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ แต่มิได้ก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็แต่อย่างใด 

นอกจากน้ีแล้วยังมีภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเกบ็อกีได้แก่ ภาษีสรุา ภาษียาสูบ ภาษีไพ่ 

แต่มิได้มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้สทิธใินการอุทธรณ์ หรือสามารถน าพระราชบัญญัติสรรพสามิต

มาใช้ได้โดยอนุโลมจึงท าให้เกดิปัญหาว่าจะต้องอุทธรณ์ในฝ่ายปกครองก่อนน าคดีไปสู่ศาลหรือไม่ 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาเกี่ยวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาททางภาษีอากรในส่วนของ

ฝ่ายปกครองของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 

4.1 ปัญหาในเรือ่งของกฎหมายวิธีสบญัญติัไม่มีความเป็นเอกภาพ 

กฎหมายวิธีสบัญญัติอันเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่าย

ปกครองน้ัน บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรแต่ละฉบับ ซ่ึงกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรแต่

ละฉบับ ไม่ ว่าจะเป็นประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 นอกจากน้ัน

แล้วกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรบางฉบับมิได้ก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรไว้เป็นการ

เฉพาะจึงต้องน ากฎหมายกลาง ได้แก่พระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาปรับใช้ ซ่ึงกฎหมายฉบับต่างๆ มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แบบพิธี ระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้าน

หรืออุทธรณ์ ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย รวมถึงผู้มีอ านาจในการ

พิจารณาค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ที่แตกต่างกนัส่งผลให้เกดิปัญหาหลายประการได้แก่  

1) ข้ันตอนที่ไม่เท่ากันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรไม่เท่าเทียมกัน 

เน่ืองจากขั้นตอนของกรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
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2558 และของกรมศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 น้ันมีเพียงขั้นตอนการ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพียงขั้นตอนเดียว  ในขณะที่ขั้นตอนของกรม

สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 น้ันมีจ านวน 2 ขั้นตอน ย่อมต้อง

ได้รับการพิจารณาทบทวนไม่เท่าเทยีมกัน อีกทั้งในเร่ืองของภาษีสุรา ยาสูบ ไพ่ และข้อพิพาทที่

เกดิขึ้นจากการวินิจฉัยค าขอคืนภาษีและค าวินิจฉัยอื่นๆ ที่เป็นการก าหนดภาษีอากรเป็นรายบุคคล 

ดังเช่นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรที่เจ้าพนักงานมีค าสั่งไม่คืนภาษีหรือคืนภาษีเพียง

บางส่วน กฎหมายมิได้ดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ และกรณียังไม่

เป็นที่ ชัดเจนว่าจะต้องมีการคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก่อนจะน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือไม่ จึงท าให้

เกดิความไม่แน่นอนชัดเจน อกีทั้งในบางกรณีที่ผู้เสยีภาษีอากรอาจต้องเสียภาษีที่มีความเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกันทั้งภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต การที่กระบวนการ หลักเกณฑ ์

ขั้นตอนต่างๆ แตกต่างกนัท าให้ผู้เสยีภาษีอากรยากที่จะท าความเข้าใจ ก่อให้เกิดความสับสน และ

ยังยากที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนได้โดยไม่ต้องพ่ึงผู้เช่ียวชาญ ท าให้เสีย

ค่าใช้จ่าย ไม่เป็นการประหยัด นอกจากน้ันแล้วในกรณีที่ ผู้เสียภาษีอากรมิปฏิบัติตามข้ันตอน 

หลักเกณฑ์ได้ครบถ้วนในการคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินต่อฝ่ายปกครอง ยังเป็นการท าให้    

ผู้เสียภาษีอากรถูกตัดสิทธิในการที่จะฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางอีกด้วย จึงถือว่าเป็นการตัด

สิทธิในการอุทธรณ์ ที่เป็นสิทธิที่มีความส าคัญประการหน่ึงขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา(OECD) รวมถึงยังเป็นการเป็นการตัดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมใน

ช้ันศาลอกีด้วย 

2)  ความไม่เป็นเอกภาพในเร่ืองระยะเวลาการย่ืนค าคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมิน

ต่อผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย ระยะเวลาในการย่ืนอุทธรณ์การประเมินภาษีของกรมสรรพากร 

ตามประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และของกรมศุลกากร ตาม

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 จะต้องย่ืนอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน ในขณะที่ระยะเวลาการย่ืนค าคัดค้านการประเมินภาษีอากรและการอุทธรณ์ค าวินิจฉัย

คัดค้านของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ได้ก าหนด

ระยะเวลาไว้ให้คัดค้านรวมถึงการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคัดค้านภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การประเมินหรือนับแต่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยคัดค้านตามแต่ละกรณี ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันน้ีย่อม

เป็นการให้หลักประกันสิทธิที่ดีกว่าแก่ผู้เสียภาษีอากรที่ไม่เท่าเทยีมกัน ขัดต่อหลักความยุติธรรม 

นอกจากน้ียังก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้เสียภาษีอากรที่จะต้องเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยง

กนัอกีด้วย 

3)  ความไม่เป็นเอกภาพของผู้มีอ านาจพิจารณาค าคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินมี

ทั้งพิจารณาโดยบุคคลเดียว และพิจารณาโดยองค์กรกลุ่ม ในบางกฎหมายจัดเก็บภาษี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แบ่งออกเป็นหลายคณะเช่นน้ี ย่อมส่งผลถึงมาตรฐานการใช้
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ดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยในข้อเทจ็จริงหรือการตีความข้อกฎหมาย ที่ไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งผู้ที่เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยที่ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายจัดเกบ็ภาษีอาจ

ก่อให้เกดิข้อสงสยัในความเป็นกลาง จึงก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมได้ จึงขัดต่อ

การจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีของ อดัม สมิท ในเร่ืองของหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคทาง

ภาษีอากรที่จะต้องมีความควบคู่กนัไป รัฐจะต้องปฏบัิติต่อผู้เสียภาษีอากรที่ไม่มีความแตกต่างกัน

ในสาระส าคัญอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกัน รวมถึงในเร่ืองของการใช้ดุลพินิจในการให้คุณหรือให้

โทษแก่ผู้เสียภาษีอากรด้วยจะต้องมีการใช้ดุลพินิจโดยอาศัยข้อก าหนดที่ชัดเจนมีมาตรฐานไม่

กระท าตามอ าเภอใจ 

4.2 ปัญหาในเรือ่งระยะเวลาในการยืน่คดัคา้นหรือการอุทธรณก์ารประเมินภาษีอากร 

การย่ืนคัดค้านหรือการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรน้ันถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครอง หากผู้เสียภาษีอากรมิได้ด าเนินการ

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด การประเมินภาษีอากรน้ันถือว่ายุติลงตามที่เจ้าพนักงานได้

ประเมิน และผู้เสียภาษีอากรไม่สามารถน าข้อพิพาทดังกล่าวขึ้ นสู่ช้ันศาลได้อีกเพราะมิได้กระท า

ตามเง่ือนไขตามที่กฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ การที่กฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรก าหนดระยะเวลาได้ 

30 วัน หรือ 45 วันน้ันระยะเวลาในการคัดค้านหรือการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรน้ันยังไม่มี

ความเหมาะสมกับลักษณะข้อพิพาททางภาษีอากร เน่ืองจากลักษณะคดีเกี่ยวกับภาษีอากรน้ีมี

ความเกี่ยวข้องกับเอกสารจ านวนมาก เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางบัญชี บางปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อ

กฎหมาย หรืออาจมีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึง 10 ปี ยากในการค้นหา บางกรณีเป็นกรณีที่ภาษี

อากรมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกนัในหลายประเภทภาษี และจากการที่ภาษีอากรน้ันจัดเกบ็จากผู้มี

สถานะทางสังคมที่หลากหลายแตกต่างกัน ย่อมเป็นการยากที่ผู้เสียภาษีอากรจะมีความรู้ความ

เข้าใจในทางภาษีอากรได้ทั่วถึงในทุกคน จึงเป็นภาระของผู้เสียภาษีอากรในการจะต้องจัดหา

ผู้เช่ียวชาญให้ช่วยเหลือ ซ่ึงในการน้ันย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงไม่สอดคล้องต่อ

หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีของ อดัม สมิท ในเร่ืองของหลักความประหยัด แม้ระยะเวลา

ดังกล่าวสามารถขยายออกไปได้ แต่มีปัญหาว่าไม่ได้ครอบคลุมในทุกกรณีข้อพิพาททางภาษีอากร 

ดังเช่นในกรณีการอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ.2469 ท าให้

ก าหนดระยะเวลาไม่สามารถขยายออกไปได้ จึงไม่มีความยืดหยุ่น และยังเป็นการให้หลักประกัน

สทิธขิองผู้เสยีภาษีอากรไม่เทา่เทยีมกนั เป็นการขัดต่อการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีของ อดัม สมิท ใน

เร่ืองของความยุติธรรมอีกประการหน่ึงด้วย นอกจากน้ันแล้วยังมีปัญหาว่าแม้บางกรณีจะมีการ

ก าหนดระยะเวลาให้สามารถขยายออกไปได้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นแต่กไ็ม่มีการจ ากัดความของค า

ว่าเหตุจ าเป็นไว้ จึงเป็นการให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจที่กว้างขวางเกินไป ไม่มีความแน่นอน 

ก่อให้เกดิช่องทางในการทุจริตรวมถึงใช้อ านาจตามอ าเภอใจได้ 
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4.3 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยค าคดัคา้นหรืออุทธรณก์ารประเมิน      

ภาษีอากร  

 กฎหมายจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยในส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่

ชัดเจนหรือจ ากัดระยะเวลาไว้ให้ทราบ หรือก าหนดให้ใช้และปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือไม่มีการ

ก าหนดไว้เลย รวมถึงไม่มีการก าหนดผลของการที่ไม่กระท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จในเวลาที่

ก  าหนดจะมีผลอย่างไร ผู้อุทธรณ์จะน าคดีไปขอความเป็นธรรมต่อศาลภาษีอากรก่อนมีค าวินิจฉัย

ได้หรือไม่ได้ ท าให้ผู้อุทธรณ์จะต้องรอจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์จึงน าคดีไปฟ้องต่อศาลภาษี

อากรได้ ก่อให้เกดิปัญหาความล่าช้าในการปฏบัิติงาน ถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสทิธขิองผู้อุทธรณ์ที่

สมควรจะได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า ตามหลักเร่ืองสิทธิได้รับการพิจารณาที่

รวดเร็ว อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รวมถึงไม่

สอดคล้องต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีของ อดัม สมิท ในเร่ืองของความแน่นอนชัดเจน เพ่ือที่

ประชาชนจะได้คาดหมายถึงระยะเวลาในการด าเนินการของผู้มีอ านาจพิจารณาคัดค้านหรือ

อุทธรณ์การประเมินรวมถึงคาดการณ์ผลทางภาษีอากร เน่ืองจากผู้เสียภาษีอากรจะต้องรับภาระ

ช าระเงินเพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ค าวินิจฉัยอุทธรณ์

วินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ได้รับเงินภาษีที่ช าระไปแล้วคืน หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะต้องสั่งคืนภาษี 

รวมทั้งเยียวยาเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีที่ช าระไปก่อน น่ันคือดอกเบ้ียจะเห็นได้ว่าการที่ระยะเวลา

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เกดิล่าช้ากส่็งผลเสยีต่อหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นกนั 

4.4 ปัญหาเกีย่วกบัคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์

 เน่ืองจากกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรแต่ละฉบับก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

เป็นบุคคลหรือตัวแทนที่มาจากหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรน้ันเอง ท าให้เกิดข้อสงสัยในเร่ืองความ

เป็นกลาง ความยุติธรรม และความโปร่งใส การที่มีองค์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงมาจาก

หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ จัดเก็บภาษีที่ มีการพิพาทน้ันย่อมเป็นการไม่สมควรเพราะเป็นการมี

ผลประโยชน์ในการท าหน้าที่ขัดแย้งกัน เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขาดความอิสระ 

อาจเกิดความเอนเอียงพิจารณาเข้าข้างฝ่ายจัดเกบ็ภาษีอากรด้วยกันเองเพราะยังคงขึ้ นตรงต่อ

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากร ซ่ึงไม่สอดคล้องต่อหลักความไม่มีส่วนได้เสีย นอกจากน้ันแล้วยังมี

ปัญหาในเร่ืองความเช่ียวชาญ เน่ืองจากกฎหมายจัดเกบ็ภาษีมิได้ก าหนดในเร่ืองของคุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญด้านภาษีอากร ของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ไว้  ท าให้กรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่นที่มิใช่กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกรมจัดเกบ็ภาษี

เอง อาจมีความไม่เช่ียวชาญด้านภาษีอากรรวมถึงกรณีที่โต้แย้งเพียงพอ จึงท าให้การพิจารณา

วินิจฉัยมิได้เป็นธรรมอย่างแท้จริง นอกจากน้ีในกรณีที่หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรเองไม่เหน็พ้อง

ด้วยกับ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมไม่สามารถฟ้องคดีไปยังศาลได้

เน่ืองจากหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรเองด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เอง      

จึงขาดโอกาสที่จะน าข้อพิพาทที่เกดิข้ึนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล 
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4.5 ปัญหาในการรบัฟังขอ้เท็จจริง  

ในการด าเนินการในกระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร ผู้คัดค้านหรือผู้อุทธรณ์

การประเมินจะมีโอกาสช้ีแจงข้อเทจ็จริงต่อเมื่อถูกเรียกซ่ึงเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานเท่าน้ัน จึง

ไม่สอดคล้องต่อหลักการพิจารณาทางปกครอง ในเร่ืองหลักการรับฟังข้อเทจ็จริง นอกจากน้ันแล้ว

มีข้อก าหนดในการตัดสิทธิมิให้ผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์ที่ไม่ได้ปฏบัิติตามหนังสือเรียก หมายเรียก 

หรือค าสั่งหรือไม่ยอมตอบค าถามของผู้มีอ านาจพิจารณา หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดย

ไม่มีเหตุอนัสมควรหมดสทิธทิี่จะอุทธรณ์ค าคัดค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือน าคดี

ขึ้ นสู่ศาล ยังมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในช้ันศาลของ           

ผู้เสยีภาษีอากร 

4.6 ปัญหาเกีย่วกบัแบบพธีิ 

การย่ืนค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องย่ืนตามแบบที่อธิบดี

ก าหนด ซ่ึงแบบของค าอุทธรณ์น้ีแตกต่างกันออกไปตามข้อพิพาทภาษีอากรและหน่วยงานจัดเกบ็

ภา ษีอากร                                        ตามแบบที่ กฎหมายก าหนด 

                                                                แม้ว่าผู้เสียภาษีอากรจะย่ืน   

ค าคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินด้วยเอกสารอันมีเน้ือหาสาระส าคัญอันเป็นการโต้แย้งคัดค้าน

ค าสั่งทางภาษีอากรกต็าม แต่การที่มิได้ใช้แบบตามที่ก  าหนดจึงถือเสมือนหน่ึงว่ามิได้มีการอุทธรณ์ 

จึง                                                              ต้องให้ความส าคัญแก่

เน้ือหายิ่งกว่ารูปแบบหรือแบบพิธี และต้องไม่มีการก าหนดขั้นตอนให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกิน

สมควรด้วย 

4.7 ปัญหาเงินเพิม่และดอกเบี้ ยของเงินภาษีอากรทีไ่ดร้บัคืน 

 เมื่ อผู้เสียภาษีอากรมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีหรือช าระภาษีอากรภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด จะต้องรับผิดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมนอกเหนือจากเงินภาษีอากรที่ต้องช าระด้วย 

แม้ว่าจะคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินภาษีอากรกต็าม เงินเพ่ิมกยั็งคงค านวณไปจนถึงวันที่ได้

ท าการช าระหรือน าส่งภาษีอากร ซ่ึงเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรแต่ละฉบับก าหนดมี

อัตราที่สูงกว่าตลาดมากนัก มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 18 ต่อปี อีกทั้งบางประเภทภาษี

อากรกฎหมายมิได้ก าหนดจ านวนเงินเพ่ิมขั้นสูงสุดไว้ ในส่วนของดอกเบ้ียของเงินภาษี  อากรที่

ได้รับคืนกเ็ช่นกัน มีอัตราที่อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี บางกรณีกม็ิได้มีก าหนดจ านวน

ขั้นสูงสุดไว้เช่นกัน จึงไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่มีความแน่นอนชัดเจน 

และยังบางกรณีมิได้ก าหนดให้ผู้เสียภาษีอากรมีสิทธิได้รับเงินดอกเบ้ียอีกด้วย จึงไม่มีความเป็น

ธรรมเน่ืองจากผู้เสียภาษีอากรที่เสียภาษีอากรไปโดยไม่สมควร ควรจะได้รับเงินคืนเตม็จ านวน 

พร้อมด้วยดอกเบี้ ยเพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาในการขาดประโยชน์ 

 

 

234



 

5.  ขอ้เสนอแนะ 

1) ควรมีการรวบรวมกฎหมายวิธีสบัญญัติอันเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททาง

ภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองให้เป็นหน่ึงเดียว รวมถึงควรก าหนดมูลเหตุแห่งการคัดค้าน

หรือการอุทธรณ์ไว้ให้ครอบคลุมข้อพิพาททางภาษีอากรทุกประเภท กล่าวคือข้อพิพาททางภาษี

อากรทุกประเภทไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรฉบับใด เกิดจากการประเมินภาษี

อากร หรือมิได้เกิดจากการประเมินภาษีอากรให้มีสิทธิคัดค้านหรืออุทธรณ์ได้โดยวิธีการอันหน่ึง

อันเดียวกันน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีระบบแบบแผน สะดวก เข้าใจง่ายไม่สับสนและท า

ให้ผู้เสียภาษีอากรปฏิบัติตามได้โดยง่าย และเป็นการให้หลักประกันสิทธิที่ดีแก่ผู้เสียภาษีอากร

โดยเทา่เทยีมกนั 

2) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลางขึ้ นมีลักษณะเป็นองค์กร

อิสระที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานกลางองค์กร

เดียวแต่สามารถมีหลายคณะได้ โดยมีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีอากรทุกประเภท 

มีประธานคณะกรรมการจ านวน 1 คนและกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน โดยคณะกรรมการ

น้ันจะต้องเป็นบุคลากรที่ปฏบัิติหน้าที่เฉพาะในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่เพียงอย่างเดียว 

เป็นบุคคลที่เป็นอดีตข้าราชการ ผู้พิพากษา นักวิชาการที่เกษียณอายุราชการแล้ว หรือบุคคลจาก

ภาคเอกชนที่เคยผ่านการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรมาก่อนและที่ได้เลิกท างานด้านภาษีอากรแล้ว 

หรือบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละประเภทภาษีที่แตกต่างกัน หรือบุคคลที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านการประกอบธุรกิจ บัญชี และธุรกิจการพาณิชย์ ซ่ึงเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์

ขัดกนักบัการปฏบัิติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง และไม่เป็นผู้แทนหรือท างาน

ในหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือความโปร่งใส เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

และเพ่ือให้เกดิความเช่ียวชาญเฉพาะด้านครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมถึงเพ่ือที่จะได้เป็นการขจัด

ข้อสงสยัในความเป็นกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง 

3) ควรให้คงรักษาข้ันตอนคัดค้านดังที่ก  าหนดอยู่ในส่วนของกรมสรรพสามิต ตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และให้ก าหนดเพ่ิมขั้นตอนคัดค้านน้ีในส่วนของ

กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร พระบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และในส่วนของ

กรมศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 แต่ก าหนดไว้ให้เป็นทางเลือกว่าจะคัดค้าน

ต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือจะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง โดย

น าวิธขีองประเทศองักฤษในเร่ืองของการทบทวน (Internal Review) ที่ผู้เสยีภาษีจะขอให้กรมการ

จัดเก็บภาษีและอากรศุลกากร (HMRC) ทบทวนการประเมิน หรือเลือกว่าจะอุทธรณ์ไปยัง

คณะกรรมการช านาญการพิเศษทางด้านภาษีอากร (Tax Tribunal) มาพิจารณาปรับใช้ เพ่ือเป็น

ข้ันตอนที่กล่ันกรองข้อพิพาทที่จะข้ึนไปสู่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง รวมถึงเพ่ือเป็นการ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้จัดเกบ็ภาษีมีโอกาสทบทวนตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากเหน็ว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม กส็ามารถแก้ไข ยกเลิก เพิกถอน 
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ค าสั่งน้ันๆ ได้ ทั้งน้ีผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัค าสั่งทางภาษีอากรน้ัน 

จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เป็นข้อโต้แย้งเป็นอย่างดี รวมทั้ง

จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเร่ืองที่ตนพิจารณาและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ท าค าสั่งที่โต้แย้ง 

นอกจากน้ันแล้วให้คงความเป็นระบบอุทธรณ์บังคับที่จะต้องท าการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์กลางก่อนจึงจะสามารถน าคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลได้ 

4) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการย่ืนคัดค้านต่ออธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย หรือย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับ

ค าสั่งทางภาษีอากร ในกรณีผู้เสยีภาษีอากรเลือกวิธกีารคัดค้านต่ออธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

ต่อมาได้มีค าวินิจฉัยค าคัดค้านน้ันแล้วผู้เสียภาษีอากรยังไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยคัดค้านของ

อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลางได้ภายใน

ก าหนดระยะเวลา 60 วันนับแต่ได้รับค าวินิจฉัยคัดค้าน เพ่ือให้ผู้เสียภาษีอากรมีระยะเวลา

เพียงพอในการเตรียมเอกสาร หลักฐาน พยานต่างๆ ศึกษาหาข้อมูลเตรียมการต่อสู้ ตาม

ความสามารถของตน 

5) ควรก าหนดให้ระยะเวลาในการย่ืนค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากร

สามารถขยายออกไปได้และครอบคลุมในทุกประเภทภาษีอากร และก าหนดขอบเขตของค านิยาม

ของค าว่าเหตุจ าเป็นให้มีความแน่นอนชัดเจนเพ่ือเป็นการจ ากัดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของฝ่าย

ปกครอง 

6) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่ง

ทางภาษีอากร ในกรณีคัดค้านค าสั่งทางภาษีอากร อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะต้องวินิจฉัย

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้านค าสั่งทางภาษีอากร หากไม่อาจด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จจะต้องขออนุญาตขยายระยะเวลาต่ออธิบดี และสามารถขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

หากไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาหรือระยะเวลาที่ขยาย ให้ถือว่าเป็นการ

ยกค าคัดค้านน้ัน ส่วนในกรณีที่อุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

กลาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลางจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 

180 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้อีกแต่ต้องไม่เกิน 90 วัน 

หากไม่อาจพิจารณาแล้วเสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาหรือระยะเวลาที่ขยาย ให้ถือว่าเป็นการยก

อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลาง เพ่ือให้เกดิความแน่นอนชัดเจนในเร่ืองของระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

7) ในการแจ้งค าวินิจฉัยค าคัดค้านหรือวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรควรมี

ข้อก าหนดให้มีการแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้ย่ืนค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากร

ได้รับทราบถึงเหตุผลในการวินิจฉัยที่ชัดเจนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าคดีข้ึนสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในช้ันศาล และต้องแจ้งภายในก าหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยค าคัดค้าน
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หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากร เพ่ือเป็นการให้เร่งรัดให้กระบวนการรวดเร็วไม่ล่าช้า

และมีก าหนดระยะเวลาแน่นอนชัดเจนมากขึ้น 

8) ควรก าหนดให้ผู้คัดค้านหรือผู้อุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรมีสิทธิในการช้ีแจง 

น าเสนอข้อเทจ็จริง พยาน หลักฐาน หรือแถลงด้วยวาจาได้ จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยค าคัดค้านหรือ

อุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากร เพ่ือให้สอดคล้องต่อหลักการรับฟังข้อเทจ็จริง 

9) ควรยกเลิกบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรที่มิได้

ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หมายเรียก หรือค าสั่ง หรือไม่ยอมตอบค าถามของผู้มีอ านาจพิจารณา      

หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าคัดค้านต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือน าคดีขึ้ นสู่ศาล เน่ืองจากเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล ทั้งน้ีในการด าเนินการพิจารณากรณีที่ผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์มิได้

ปฏบัิติตามหมายเรียกหรือค าสั่ง ให้มีการพิจารณาค าคัดค้านหรือพิจารณาอุทธรณ์ไปตามเน้ือหา

เทา่ที่ปรากฎ  

10) ควรยกเลิกบทบัญญัติในเร่ืองแบบของค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษี

อากร เน่ืองจากเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษีอากรจนเกินไป 

เพ่ือให้สอดคล้องต่อหลักการไม่ยึดแบบพิธี ที่จะต้องยึดถือเน้ือหามากกว่าแบบพิธี รวมถึงควรจะ

มีการจัดท าเอกสารขึ้ นเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการย่ืนคัดค้านหรืออุทธรณ์ค าสั่งทางภาษี

อากรด้วย 

11) ควรลดอัตราเงินเพ่ิมและก าหนดอัตราให้เท่ากันในทุกประเภทภาษีอากร            

โดยก าหนดไว้ที่อัตราไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี เช่นเดียวกับดอกเบ้ียผิดนัดตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระหรือน าส่ง เพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและไม่เป็นภาระให้แก่ผู้เสียภาษีอากรมาก

จนเกินไป และมีความสอดคล้องกันกับอัตราดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน อย่างไรกต็าม

อัตราเงินเพ่ิมน้ันควรก าหนดให้มีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน 

เน่ืองจากเงินเพ่ิมน้ันมีขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์เ พ่ือให้การบังคับจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นการเร่งรัดให้ผู้เสียภาษีอากรปฏิบัติตามกฎหมาย ด าเนินการช าระภาษีอากร

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

12) ควรลดอตัราดอกเบ้ียของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยก าหนดอัตราให้เท่ากันใน

ทุกประเภทภาษีอากร และก าหนดการให้ดอกเบี้ ยน้ีให้ครอบคลุมในภาษีอากรทุกประเภท ในกรณี

ที่ผู้เสียภาษีอากรมีสิทธิได้รับเงินภาษีอากรคืน เพราะเสียภาษีอากรไปโดยไม่มีเหตุต้องเสีย หรือ

เสียเกินไปโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้เสียภาษีอากร เน่ืองจากผู้เสียภาษีอากรที่เสียภาษีอากร

ไปโดยไม่สมควร ควรจะได้รับเงินคืนเตม็จ านวน พร้อมด้วยดอกเบ้ียเพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาใน

การขาดประโยชน์ โดยก าหนดไว้ที่อตัราดอกเบ้ียไม่เกนิร้อยละ 7.5 ต่อปี เช่นเดียวกับดอกเบ้ียผิด

นัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนภาษีอากรที่ต้องช าระหรือ
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น าส่ง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดภาระ

รวมถึงเป็นการจ ากดัความเสยีหายให้แก่รัฐอกีด้วย ทั้งน้ีจะต้องมีอัตราที่สอดคล้องกันกับอัตราเงิน

เพ่ิมและมีการก าหนดให้ต ่ากว่าอตัราเงินเพ่ิมได้ เน่ืองจากเงินเพ่ิมมีลักษณะเป็นการลงโทษรวมอยู่

ด้วย  
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