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บทคดัย่อ 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากรที่ก  าหนดให้ผู้มีเงินได้มี

หน้าที่ต้องย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับมาในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วและเสียภาษี

ให้แก่รัฐบาลภายในเวลาที่ก  าหนด ถ้ามิได้เสียหรือน าส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง และกรมสรรพากรใน

ฐานะเจ้าหน้ีภาษีอากรอาจใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าภาษีอากรจากผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร โดยการติดตาม

เร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างและบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์สินเพ่ือให้ได้เมด็เงินภาษีอากรมาช าระหน้ีอัน

บุคคลมีต่อภาครัฐจนถึงที่สุด ดังจะเหน็ได้จากบทบัญญัติตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงถือเป็น

หัวใจส าคัญที่ก  าหนดให้อ านาจพิเศษแก่อธิบดีในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้

ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  

อนัเป็นวิธกีารที่ช่วยให้เกดิความสะดวกรวดเรว็และอ านวยประโยชน์ในการปฏบัิติงานของทางราชการ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันภาษีอากรค้างในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีจ านวนเพ่ิม

สงูขึ้นทุกปี ท าให้ผลการเร่งรัดหน้ีภาษีอากรของกรมสรรพากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็น

กฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทย และกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพ่ือให้

เจ้าหน้าที่เร่งรัดถือปฏบัิติตามในแนวทางเดียวกันน้ัน ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ถูกตรา

ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคมในการจัดเกบ็ภาษีอากร (สุเทพ  พงษ์พิทกัษ์, 2555 : 

2) ซ่ึงผู้เขียนได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเร่งรัดจัดเกบ็

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมทั้งต่อฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษี

และฝ่ายผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีและหลักความมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
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1.  บทน า 

 การเสียภาษีอากรถือเป็นหน้ีหรือหน้าที่ของผู้มีเงินได้ทุกคนตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงรัฐบาล

สามารถใช้นโยบายด้านภาษีทางตรงเพ่ือจัดเกบ็ค่าภาษีจากเงินได้ของผู้มีรายได้สูงในจ านวนและสัดส่วนที่สูง

กว่าผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง  และใช้นโยบายภาษีทางอ้อมเพ่ือจัดเกบ็ค่าภาษีจากการบริโภคสินค้าหรือ

การรับบริการบางอย่าง (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556 : 5)  โดยต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและก่อให้เกิด

ต้นทุนที่ต ่าที่สุดในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษีและ

ฝ่ายผู้เสยีภาษี เพ่ือให้กรมสรรพากรสามารถจัดเกบ็ภาษีอากรได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

 ภาษีที่มีบทบาทส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าภาษีประเภทอื่นๆ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal 

Income Tax) เพราะเมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือน าส่งให้ถูกต้องครบถ้วน ประมวลรัษฎากรให้

ถือเป็นภาษีอากรค้าง (Tax Arrears) ทันทีต้ังแต่เม่ือมิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด (สมศักด์ิ วิเศษ

แพทย์, 2528 : 34) และเพ่ือให้ได้รับช าระภาษีอากรค้างกรมสรรพากรมีอ านาจติดตามเร่งรัดและบังคับ

ช าระหน้ีกบัทรัพย์สนิของผู้ต้องรับผิดเสยีภาษีอากรได้เอง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล   

 อย่างไรกต็าม  ในทางปฏิบัติพบว่ากรมสรรพากรยังไม่สามารถเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเพ่ือให้ได้เมด็เงินภาษีมาช าระหน้ีได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรค้างที่เกิดจากการ

ประเมินตนเองและการขอผ่อนช าระภาษีอากร  หรือเกิดจากการประเมินตรวจสอบโดยเจ้าพนักงาน

ประเมิน สาเหตุอาจเน่ืองมาจากข้อบกพร่องของตัวบทกฎหมายภาษีและระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่         

ท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างและไม่เป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่

ดี (Good Principle of Taxation) และอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนว่ารัฐบาลไม่สามารถ

ติดตามเรียกเกบ็หน้ีภาษีอากรได้ ท าให้ขาดความเกรงกลัวต่อสภาพบังคับของกฎหมายและการพยามยาม

อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการหลบหลีกภาษีหรือหนีภาษี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพ

ในการจัดเกบ็ภาษีอากร (Efficiency in Tax Administration) โดยผู้เขียนจะกล่าวในส่วนของการวิเคราะห์

และบทสรุปต่อไป 

 

2.  แนวคิดเกีย่วกบัภาษีอากรและหลกัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

     2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการจดัเก็บภาษีอากร 

 ภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเกบ็จากประชาชนโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรง  

ซ่ึงอาจเป็นเงินหรือค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนดและน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาและ

บริหารประเทศตามนโยบายการคลัง โดยการจัดเกบ็ภาษีอากรต้องค านึงถึงหลักการที่ใช้ในการประเมินว่าภาษี

อากรชนิดใดชนิดหน่ึงที่บังคับใช้อยู่หรือที่จะน ามาใช้มีความเหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร  

และในปี ค.ศ. 1776  อดัมส์  สมิท (Adam Smith) ได้เสนอหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 4 ประการ ซ่ึง

เป็นที่ยอมรับของนักทฤษฎีโดยทั่วไปดังน้ี (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556 : 6 – 8) 

 1.  หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร (Equity of Taxation) ภาษีอากรที่ดีต้อง

ค านึงถึงความเสมอภาคตามความสามารถในการเสียภาษีเพ่ือให้ผู้มีเงินได้จ่ายเงินให้แก่รัฐบาลในจ านวน
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หรือสัดส่วนที่เท่าเทียมกันหรือแตกต่างกันตามสถานการณ์ของพวกเขา เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดท าบริการสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชน (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2556 : 20 – 21) และต้องพิจารณาถึง

ผลประโยชน์ตอบแทน ที่จะได้รับเน่ืองจากการคุ้มครองดูแลของรัฐบาล   

 2.  หลักความแน่นอนชัดเจน (Certaint) ภาษีอากรที่ดีต้องสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจ

ความหมายของหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรได้โดยง่าย และความชัดเจนแน่นอนของตัวบทกฎหมายย่อมป้องกันมิ

ให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ ผู้เสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น

ความแน่นอนในเร่ืองของภาระภาษี ความรับผิดในจ านวนภาษี ขอบเขตที่ถือเป็นการหลบหลีกภาษี หรือ

คาดการณ์จ านวนเมด็เงินภาษีที่จะจัดเกบ็ได้ (สรายุทธ ์ วุฒยาภรณ์ : 41 – 42) 

 3.  หลักความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience of Payment) ภาษีอากรที่ดีต้องค านึงถึง

ความสะดวกรวดเรว็ทั้งต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีในการจัดเกบ็ภาษีอากรและฝ่ายผู้เสียภาษีในการเสีย

ภาษีอากร โดยก าหนดวิธกีารและระยะเวลาในการเสยีภาษีเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดภาระ

แก่ผู้เสยีภาษีจนเกนิความจ าเป็น (จุมพล  นันทศิริพล, 2549 : 25) 

 4.  หลักความประหยัดในการจัดเกบ็ภาษีอากร (Economy in Collection) ภาษีอากรที่ดีต้อง

ก่อให้เกดิภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุดและการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายและภาระข้อ

ยุ่งยากให้เหลือน้อยที่สุด โดยรัฐบาลควรจัดเกบ็รายได้ภาษีให้มีความใกล้เคียงกับภาระภาษีที่ประชาชน

ต้องแบกรักมากที่สดุ (เกริกเกยีรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม, 2538 : 125) 

 นอกจากน้ียังต้องค านึงถึงหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร กล่าวคือระบบ

ภาษีและกฎหมายภาษีที่ดีควรมีโครงสร้างที่ง่ายและไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากจนเกินไป  เพ่ือมิให้เกิดข้อพิพาท

ระหว่างฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษีและฝ่ายผู้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และป้องกันมิให้ผู้เสียภาษีอาศัยช่องโหว่ของ

กฎหมายกระท าการหลบหลีกภาษีหรือหนีภาษี โดยพยายามหาวิธีการที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต ่าที่สุด ทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรของฝ่าย

เจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษี และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผู้เสียภาษี โดยไม่ท าให้ฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น อันเป็นการช่วยยกระดับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรและ

ลดความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในการติดตามเร่งรัดหน้ีภาษีอากร เพ่ือให้รัฐบาลสามารถจัดเกบ็ภาษีอากร

ให้ได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น (จิรศักด์ิ  รอดจันทร์, 2556 : 33 – 37)   

     2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการออกกฎหมายภาษีแม่บทและกฎหมายภาษีล าดบัรอง 

 ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทยและเป็นกฎหมายพิเศษที่ออกโดย

รัฐสภา (Acts of Parliament) และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ แต่

บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีความไม่ชัดเจนและยังขาดกฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดหรือเทคนิคที่จ าเป็นเพ่ือให้

กฎหมายภาษีแม่บทมีผลใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงควรให้อ านาจ

แก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษีล าดับรองเพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดเกบ็ภาษีอากรให้มี

ความชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไป กับทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานและฝ่ายผู้เสียภาษีซ่ึง

ต้องปฏบัิติตามกฎหมาย แต่กฎหมายภาษีล าดับรองน้ันต้องไม่มีเน้ือหาสาระขัดหรือแย้งหรือเกินไปกว่าตัว
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บทบัญญัติที่กฎหมายแม่บทได้ให้อ านาจไว้ มิฉะน้ันกฎหมายล าดับรองจะไม่มีผลใช้บังคับ (จิรศักด์ิ           

รอดจันทร์, 2556 : 236 – 237)   

     2.3  หลกัการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงที่มีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นแหล่งรายได้และเป็น

เคร่ืองมือในการกระจายรายได้ของรัฐบาล ประมวลรัษฎากร มาตรา 56 ก าหนดให้บุคคลทุกคนเว้นแต่ผู้เยาว์  

หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือไร้ความสามารถ มีหน้าที่ย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (1)–(8) ที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วและเสียภาษีภายในเวลาที่

ก  าหนด  และให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตาย

ระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง 

 ส าหรับการเกบ็ภาษีเงินได้จากสามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว แต่เดิม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี ก าหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้

สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการย่ืนรายการและเสียภาษี แต่ถ้ามีภาษีค้างช าระและภริยาได้รับแจ้ง

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันแล้ว ให้ภริยาร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช าระน้ันด้วย แต่ถ้าภริยามีเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 40 (1) ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ มาตรา 57เบญจ ก าหนดให้ภริยา

สามารถแยกย่ืนรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) โดยมิให้

ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีกไ็ด้ แต่ปัจจุบันบทบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ฉ ก าหนดให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึง

ประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตามมาตรา 56 เว้นแต่กรณีตกลงย่ืนรายการและเสียภาษี

รวมกัน ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหน่ึงกไ็ด้ แต่ถ้ามีภาษีค้าง

ช าระสามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสยีภาษีที่ค้างช าระน้ัน 

 ในกรณีผู้มีเงินได้พึงประเมินเป็นผู้เยาว์  ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศ ถือว่าบุคคลน้ันไม่อยู่ในวิสัยที่จะย่ืนแบบแสดงรายการและเสีย

ภาษีได้ด้วยตนเอง ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล  

ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินน้ัน ในการย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึง

ประเมินและเป็นตัวแทนในการช าระภาษี   

 การช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งออกได้เป็น 3 วิธคีือ 

 1.  การช าระภาษีโดยวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นวิธีการจัดเกบ็ภาษีใน

ขณะที่มีเงินได้เกิดข้ึน โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ค านวณหาจ านวนเงินภาษีที่ผู้มีเงินได้

จะต้องเสยีตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราภาษีที่ก  าหนดไว้แล้วหักภาษีจ านวนน้ันไว้ก่อนจ่ายเงินให้แก่ผู้มี

เงินได้หรือผู้รับเงิน และถือเป็นวิธกีารจัดเกบ็ภาษีล่วงหน้า 

 2.  การช าระภาษีโดยวิธีการย่ืนแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) เป็นวิธีการช าระ

ภาษีที่ก  าหนดให้ผู้มีเงินได้ถึงเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษีจากเงินได้
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ที่ตนได้รับมาในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว น ามาค านวณตามวิธีการและเสียภาษีภายในเวลาที่ก  าหนด

ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 3.  การช าระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน (Authoritative Assessment) เป็นวิธีการ

จัดเกบ็ภาษีในเม่ือผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ด าเนินการช าระภาษีโดยวิธีการย่ืนแบบประเมินตนเองตามวิธีที่ 2  

หรือได้ด าเนินการแล้วแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  เจ้าพนักงานมีอ านาจตรวจสอบและประเมินเรียกเกบ็ภาษี

พร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

 อน่ึง ถ้ามิได้ปฏิบัติตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนดย่อมถือเป็นภาษีอากรค้างและต้องเข้าสู่

กระบวนการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างต่อไป  

 

3.  มาตรการทางกฎหมายในการเร่งรดัจดัเก็บภาษีอากรคา้ง 

     3.1  การเร่งรดัจดัเก็บภาษีอากรคา้งตามประมวลรษัฎากร 

 ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ก าหนดว่าภาษีอากรซ่ึงต้องเสียหรือน าส่ง เมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว  

ถ้ามิได้เสยีหรือน าส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง และเพ่ือให้ได้รับช าระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึด

หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากรได้ทั่ว

ราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  ทั้งน้ี  ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรให้หมายความรวมถึง

ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย แต่ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานจะใช้

อ านาจดังกล่าวได้ต่อเม่ือมีการประเมินภาษีอากรเพ่ือก าหนดจ านวนหน้ีที่แน่นอน และภายหลังจากที่ได้ท า

การประเมินเรียกเกบ็ภาษีเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมแล้ว เจ้าพนักงานประเมินต้องส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี

อากรให้ผู้เสยีภาษีทราบเพ่ือให้ช าระภาษีอากรภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 

 ส าหรับวิธกีารส่งหนังสอืแจ้งการประเมินภาษีอากร  ตามมาตรา 8 ก าหนดให้เจ้าพนักงานท าการส่ง

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือน าไปส่ง ณ ภมิูล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบุคคลน้ัน กรณีไม่สามารถส่ง

ตามวิธกีารดังกล่าวได้ให้ใช้วิธปิีดหนังสอืในที่ซ่ึงเหน็ได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือบ้านที่บุคคลน้ันมีช่ืออยู่ในทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรคร้ังสดุท้าย หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จ าหน่ายเป็น

ปกติในท้องที่น้ัน เมื่อได้ปฏบัิติตามวิธใีดวิธหีน่ึงแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามหลักกฎหมาย

ปิดปากโดยบุคคลน้ันจะโต้แย้งว่าตนไม่ได้รับหาได้ไม่ (สุเทพ  พงษ์พิทักษ์, 2555 : 27 – 28) และผู้เสีย

ภาษีอาจคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินได้ ซ่ึงตามมาตรา 30 ก าหนดให้ย่ืนอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน หากไม่เหน็

ด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจย่ืนอุทธรณ์ค าวินิจฉัยน้ันต่อศาลภาษีอากรภายในก าหนดเวลา

สามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจมีได้หลายคณะ  

ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษี ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกฎหมายของรัฐ แต่หากไม่อุทธรณ์ภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่า  การประเมินเป็นยุติและผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีตามการประเมินน้ัน (ค าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 180/2536) 
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 อย่างไรกด็ี การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร ถ้าไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนดให้ถือเป็นภาษีอากรค้างและกรมสรรพากรมีอ านาจยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพ่ือน ามาช าระค่าภาษีอากรค้างได้ทนัท ีและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเป็น

แนวทางเดียวกัน กรมสรรพากรจึงได้ก าหนดระเบียบให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดถือปฏิบัติตามจนถึงที่สุดเพ่ือให้

ได้รับช าระภาษีอากรค้าง ดังจะเห็นได้จากระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้าง  

พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดวิธกีารเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างจากบุคคลธรรมดาไว้หลายกรณี อาทเิช่น กรณีสามี

และภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้ท าการเร่งรัดจากภริยาตามนัยมาตรา 57 ตรี เว้นแต่ภาษีอากรค้างที่เกิดข้ึน

จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และเข้าลักษณะตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร  

หรือกรณีผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือผู้

อยู่ในต่างประเทศ ให้ท าการเร่งรัดหรือทวงหน้ีภาษีอากรจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือ

ผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินน้ัน หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมช าระให้ท าการยึดหรืออายัด

และขายทอดตลาดทรัพย์สนิของผู้ค้างภาษีอากรได้ เป็นต้น  

     3.2  การเรียกเก็บหนี้ ภาษีอากรคา้งของเครือรฐัออสเตรเลีย 

 ภายหลังจากที่พลเมืองของเครือรัฐออสเตรเลียได้ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษีต่อ

ส านักงานภาษีออสเตรเลีย (Australia Taxation Office หรือ ATO)  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจท าการ

ตรวจสอบและประเมินเรียกเกบ็ภาษีตามจ านวนที่ถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งการประเมินไปยัง ผู้เสียภาษีเพ่ือให้

ด าเนินการเสียภาษีตามการประเมินน้ัน ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานภาษีอากร ค.ศ. 1953 

(Taxation Administration Act 1953) ก าหนดให้เจ้าพนักงานสามารถส่งหนังสือแจ้งการประเมินได้หลาย

ช่องทาง ได้แก่ ส่งตามที่อยู่ทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรือ e-mail  หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ปัจจุบันของ

ผู้เสยีภาษีหรือส่งไปยังตัวแทนในการเสยีภาษี หรือส่งจดหมายปิดผนึกไปยังที่อยู่ของผู้เสียภาษีที่ใดที่หน่ึงใน

เครือรัฐออสเตรเลียตามที่ระบุไว้คร้ังล่าสุด ทั้งน้ี ต้องส่งตามวิธีการดังกล่าวโดยเคร่งครัดและโดยชอบด้วย

กฎหมาย (ณัฐวรรณ เรืองเดช, 2552 : 98) หากไม่เหน็ด้วยกับการประเมินภาษีอากร ผู้เสียภาษีมีสิทธิ

คัดค้านต่อ ATO ได้ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และต้องพิจารณาค าคัดค้านน้ันภายใน 60 วัน 

นับแต่มีการย่ืนค าคัดค้าน หากไม่มีค าสั่งเกี่ยวกับค าคัดค้านภายในเวลาที่ก  าหนดให้ถือว่าไม่เหน็ด้วยกับค า

คัดค้านการประเมินภาษีอากร ซ่ึงมีผลให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือ

ศาลต่อไปได้ตามล าดับ (นพมาศ เหมเวช, 2555 : 88 – 90)  และ ATO ยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เสีย

ภาษีช าระหน้ีภาษีอากรเตม็จ านวน อีกทั้งมีอ านาจเรียกเกบ็หน้ีภาษีอากรค้างจากบุคคลที่สามหรือบุคคลผู้ซ่ึง

เป็นหน้ีทางการเงินต่อผู้เสยีภาษีได้อกีด้วย 

     3.3  การจดัเก็บภาษีอากรคา้งของสหรฐัอเมริกา 

 ภายหลังจากที่ผู้เงินได้ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษีต่อส านักงานสรรพากร (Internal 

Revenue Service หรือ IRS) เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจตรวจสอบและประเมินเรียกเกบ็ภาษีอากรรวมทั้ง

บังคับช าระหน้ีภาษีอากรได้ตามประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code หรือ IRC) เมื่อได้ท าการประเมิน

เรียกเกบ็ภาษีอากรแล้ว เจ้าพนักงานจะมีหนังสือแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้เสียภาษีใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อฝ่าย
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ปกครองหรือแผนกพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ปรากฏในหนังสอืดังกล่าวและต้องพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้เสียภาษีย่ืนอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรมายังส านักงาน

พิจารณาอุทธรณ์ แต่หากผู้เสียภาษีไม่คัดค้านการประเมินภาษีอากรและมิได้ด าเนินการใดๆ ภายใน 30  

วันนับแต่วันที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการประเมินน้ัน IRS จะออกหนังสือแจ้งการประเมินเพ่ือให้ใช้สิทธิ

ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรภายใน 90 วันอีกคร้ัง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง หรือ

ผู้เสียภาษีอาจร้องขอให้ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินคร้ังแรกและขอให้ออกหนังสือแจ้งการประเมิน

เพ่ือให้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วันทนัทโีดยไม่ต้องรอให้พ้นก าหนด 30 วัน ซ่ึงเป็นวิธีการที่ท  าให้ผู้เสีย

ภาษีสามารถหาข้อยุติเกี่ยวกบัการประเมินภาษีอากรได้อย่างรวดเรว็ข้ึน 

 ส าหรับวิธีการบังคับช าระหน้ีภาษีอากรค้าง ตาม IRC ก าหนดให้เจ้าพนักงานท าการยึดหน่วง

ทรัพย์สนิรวมทั้งสทิธเิหนือทรัพย์สนิทั้งปวงของผู้เสียภาษีที่มีอยู่ในขณะถูกประเมินหรือ ที่ได้มาภายหลังไว้

ก่อนที่จะท าการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ัน อันเป็นวิธีการคุ้มครองมิให้ผู้เสียภาษีได้รับ

ความเสยีหายจากการถูกบังคับช าระหน้ีกบัทรัพย์สนิโดยทนัทีน่ันเอง 

 

4.  วิเคราะหปั์ญหาการเร่งรดัจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรษัฎากร 

 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการข้างต้น ผู้เขียนพบข้อบกพร่องของบทบัญญัติแห่งประมวล

รัษฎากรและระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ท  าให้การเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างยังไม่เป็นไปตาม

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีและหลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีอากรดังน้ี 

 1.  บทบัญญัติตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดวิธีการส่งหนังสือแจ้งการประเมิน

ภาษีอากรไว้ 4 วิธ ีโดยเจ้าพนักงานต้องท าการส่งตามวิธกีารตามวรรคหน่ึงก่อนเสมอ หากไม่สามารถส่งได้

จึงให้ใช้วิธกีารตามวรรคสอง เมื่อได้ด าเนินการตามวิธใีดวิธีหน่ึงให้ถือว่า เป็นอันได้รับแล้วและเป็นไปตาม

หลักกฎหมายปิดปาก ท าให้ต้องเสยีเวลาและเพ่ิมต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีอากรให้แก่ฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษีใน

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 

 2.  บทบัญญัติตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร มิได้ก าหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีในอันที่จะใช้สิทธิ

ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือหาข้อยุติเกี่ยวกบัการประเมินภาษีอากร และอาจได้รับความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการ

ถูกบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์สินในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษีของฝ่ายผู้เสยีภาษี 

 3.  ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้าง พ.ศ. 2545 ยังคงก าหนด

วิธีการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างจากบุคคลธรรมดากรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยให้ท าการ

เร่งรัดจากภริยาตามนัยมาตรา 57ตรี แห่งประมวลรัษฎากร (เดิม) จึงเป็นกรณีที่กฎเกณฑ์หรือระเบียบมี

เน้ือหาสาระไม่สอดคล้องกบักฎหมายภาษีแม่บทที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

 4.  บทบัญญัติตามมาตรา 57 แห่งประมวลรัษฎากร มิได้ก าหนดความรับผิดในหน้ีภาษีอากร

ค้างกรณีผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถซ่ึงอาจ
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เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่อาจท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการหลบหลีกภาษีของบุคคลที่ก่อให้เกิดหน้ีภาษี

อากรค้างที่แท้จริง และอาจเกดิความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ค้างภาษีอากรที่จะต้องถูกบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์สิน

แต่เพียงผู้เดียว 

 5.  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มิได้ก าหนดให้ผู้ต้องรับผิดเสยีภาษีอากรมีความหมายรวมไปถึง

บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้ค า้ประกันหรือจ านองหรือจ าน าทรัพย์สินเพ่ือเป็นประกันการผ่อนช าระภาษีอากร  

ท านองเดียวกับหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 12 วรรคหก แห่ง

ประมวลรัษฎากร ท าให้กรมสรรพากรไม่อาจใช้อ านาจบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์สินของบุคคลน้ันโดยมิต้อง

ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ อนัเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีอากรให้แก่ฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษีและฝ่ายผู้ต้อง

รับผิดตามกฎหมายภาษี 

 6.  ระเบียบที่ใช้ในการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างเป็นเพียงแนวทางที่กรมสรรพากรก าหนดให้

เจ้าหน้าที่เร่งรัดถือปฏบัิติจนถึงที่สุดเพ่ือให้ได้รับช าระภาษีอากรค้าง แต่มิได้มีฐานะเป็นกฎหมาย ท าให้เกิด

ข้อโต้แย้งระหว่างฝ่ายผู้ต้องรับผิดเสยีภาษีอากรและฝ่ายเจ้าพนักงานผู้จัดเกบ็ภาษี เมื่อมีการใช้มาตรการบังคับ

ช าระหน้ีภาษีอากรกบัทรัพย์สนิตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร 

 

5.  บทสรุป 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  ผู้เขียน

ขอเสนอแนะวิธกีารแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนดังต่อไปน้ี 

 1.  เหน็ควรเพ่ิมช่องทางในการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรหรือหนังสืออื่นใดตาม

ประมวลรัษฎากร  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก าหนด เช่น การส่ง

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิแสดงความประสงค์ที่จะได้

รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรจากกรมสรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี  

เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ฝ่ายผู้เสียภาษีอากรและลดต้นทุนในการด าเนินการของฝ่ายผู้จัดเกบ็

ภาษี 

 2.  เห็นควรก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้มีความชัดเจนแน่นอน และเพ่ิม

ทางเลือกให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการวินิจฉัยอุทธรณ์  

เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ในการหาข้อยุติเกี่ยวกบัการประเมินภาษีอากร และน าวิธีการยึดหน่วงทรัพย์สินมา

ใช้ในการบังคับช าระหน้ีในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือมิให้เกดิความเสียหายเกินสมควรและเป็นการ

ลดต้นทุนในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษีของฝ่ายผู้เสียภาษี 

 3.  เหน็ควรเพ่ิมเติมข้อความของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้าง กรณี

สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีแม่บทที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันดังที่บัญญัติ

ไว้ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้มีเงินได้แต่ละ

ฝ่ายในอนัที่จะถูกบังคับช าระหน้ีภาษีอากรค้าง 
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 4.  เหน็ควรก าหนดความรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช าระในกรณีผู้ค้างภาษีอากรเป็นบุคคลผู้

หย่อนความสามารถในทางกฎหมายให้มีความชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร

และเพ่ือป้องกนัการหลบหลีกภาษีของบุคคลที่ก่อให้เกดิหน้ีภาษีอากรค้างที่แท้จริง 

 5.  เหน็ควรก าหนดค านิยามของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรให้มีความชัดเจนและมีความหมาย

ครอบคลุมถึงผู้ค า้ประกันหรือจ านองหรือจ าน าทรัพย์สินเพ่ือเป็นประกันการผ่อนช าระภาษีอากร เพ่ือให้

กรมสรรพากรสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 12 บังคับช าระหน้ีกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ โดยไม่

ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล  

 6.  เห็นควรตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร โดยเพ่ิมเติมหมวดว่าด้วยการ

เร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้าง โดยน าสาระส าคัญของระเบียบกรมสรรพากรในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบัญญัติไว้ใน

ประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายภาษีแม่บทของประเทศไทย เพ่ือก าหนดขั้นตอนและวิธีการเร่งรัดจัดเกบ็

ภาษีอากรค้างให้มีความชัดเจนและสามารถบังคับใช้กบัประชาชนเป็นการทั่วไปในฐานะที่เป็นกฎหมาย ผู้ใดจะ

อ้างความไม่รู้ข้อกฎหมายเป็นข้อแก้ตัวหาได้ไม่   

 ทั้งน้ี เพ่ือให้การเร่งรัดจัดเกบ็ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรสอดคล้องกับหลักการจัดเกบ็

ภาษีอากรที่ดีและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีอากร และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่

ถูกตราขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคมในการจัดเกบ็ภาษีอากรทั้งต่อฝ่ายผู้จัดเกบ็ภาษี

และฝ่ายผู้ต้องปฏบัิติตามกฎหมายภาษี 
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