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อาจารยท่ีปรึกษา  ดร. พล  ธีรคุปต 
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สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2548 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทําความเขาใจถึงหลักการท่ัวไป หลักการในตางประเทศ 
และหลักการในประเทศไทย เกี่ยวกับการพิจารณาคําส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
ศึกษาการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรในตางประเทศ  ศึกษาและวิเคราะหการ
พิจารณาอุทธรณภาษีอากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร วามีปญหาการ
ดําเนินงานอยางไร และมีประสิทธิภาพ ใหการคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษีตาม
วัตถุประสงคในการออกกฎหมายหรือไม กับเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  เพื่อคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแก
ผูเสียภาษี โดยเปนการศึกษา วิจัย เอกสารจากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับตาง ๆ ตลอดจนระเบียบ  
คําส่ัง แนวทางปฏิบัติ คําพิพากษาของศาล ตําราและเอกสารบทความตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังของ
ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส และประเทศอังกฤษ 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวาการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร 
มีปญหาหลายประการไดแก ปญหาความไมอิสระและความไมเปนกลางของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ เนื่องจากมีเจาหนาที่ของกรมสรรพากรเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณ และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอีก 2 ฝาย ไดแก ตัวแทนจากกรมการปกครองและสํานักงานอัยการสูงสุด 
ไมมีความเช่ียวชาญหรือความถนัดทางดานภาษีอากร แนวโนมท่ีจะมีความเห็นคลอยตามตัวแทนจาก
กรมสรรพากรและตามรายงานการประชุมซ่ึงเสนอโดยเจาหนาท่ีกรมสรรพากรจึงเปนไปไดมาก 
ปญหาการตัดสิทธิมิใหผูอุทธรณท่ีไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งหรือไมยอมตอบคําถามของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฟองคดีตอศาลภาษีอากร ปญหาการไมเปดโอกาสใหผูอุทธรณ
ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน  เนื่องจากการตรวจสอบไตสวนขออุทธรณขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณอุทธรณเพียงคนเดียวที่จะเรียกใหผูอุทธรณยื ่นหรือชี้แจงแสดง
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พยานหลักฐานใดๆ และปญหาการไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ ทําใหในบางกรณี
การพิจารณาอุทธรณอาจใชระยะเวลาหลายปกวาจะมีคําวินิจฉัย ซึ่งผูอุทธรณไมสามารถนําคดี
ข้ึนสูการพิจารณาของศาลภาษีอากรไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาควรมีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และกระบวนการพิจารณาอุทธรณข้ึนใหม โดยลดบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปน
เพียงผูตรวจสอบกล่ันกรองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูทําการประเมินภาษีอากร ยกเลิกบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ตัดสิทธิมิใหผูอุทธรณซ่ึงไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังหรือไมยอมตอบคําถามของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยไมมีเหตุผลอันสมควรฟองคดีตอศาลภาษีอากร  กําหนดระบบ
การอุทธรณภาษีอากรเปนแบบไมบังคับกลาวคือ กําหนดใหเปนทางเลือกวาผูเสียภาษีสามารถจะนํา
คดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลภาษีอากรไดโดยตรงไมจําเปนตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ   กําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิ(ไมใชเปนเพียงหนาที่ดังที่เปนอยูในปจจุบัน) ท่ีจะ
ช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณและคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณอยางเต็มท่ีกับสามารถไปช้ีแจงดวยวาจาโดยตรงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  และ
กําหนดเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ียื่นคํารอง
อุทธรณภาษีอากร และควรชะลอการบังคับทางภาษี เพื่อใหผูเสียภาษีไดรับบริการและความคุมครอง
ในการใชสิทธิทางกฎหมายจากรัฐมากยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study a general, foreign and Thailand principles 
relating to the examination of the administrative order made by the administrative officer; study 
the appeal and the tax appeal examination abroad as well as study and analyse the tax appeal 
procedure of the Board of Appeals under the Revenue Code in respect of what the problem is,  how 
effective the law is and its potential in protecting the rights and providing the fairness to a 
taxpayer in accordance with the objectives of the law.  Moreover, it makes suggestion to solve 
problems of the tax appeal and the appeal examination under  the Revenue Code in order to 
protect and provide the fairness to taxpayers.  This paper is based on the research and analysis on 
the relevant laws including regulations, orders, practicing rules, judgements, books and aritcles 
from Thailand, United States of America, France and England. 
 From the study, it can be seen that problems in the appeal and the tax appeal examination 
concerning with the Revenue Code are the dependence and unneutrality of the Board of Appeals 
because the Revenue officer is a member of the Board of Appeals, Other two members of the 
Board are the representatives from the Interior Department and the Department of Public 
Prosecution who lacks of knowledges or skills in tax laws.  They tends to agree with the Revenue  
Department’s representative and the minutes made by the revenue officer.  Other problems are 
that the appellant who does not comply with a summons or order, or refuse to give answers to the 
Board of Appeals will be barred from bringing his case to the tax court.  Also, the appellant has 
no chance to present his evidence during the inquiring process on the appeal issue, because only 
an appeal officer has  power to demand the appellant to file or to produce other relevant evidence. 
Moreover, there is no time limit in the process of the tax appeal examination which, sometimes, is 
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taken several years before rendering the decision. Therefore, the appellant is unable to bring the 
case to the tax court until the Board of Appeals will make  the ruling first. 
 The author suggests that the role of the Board of Appeals and the procedures of the tax 
appeal examination should be revised by reducing the role of the Board of Appeals as the 
inspector on the assessment officer’s performance, and by canceling the provision that restricts 
the right of an appellant. who does not comply with the summons or refuses to give answers when 
questioned by the Board of Appeals without a reasonable excuse, to bring the case to the tax 
court.  The appeal system should not be compelled but should stipulate that the appellant has the 
right to choose to bring the case directly to the tax court without waiting for the Board of 
Appeals’ decision.  Also, it should stipulate that the appellant has the right to present the evidence 
to the appeal officer and the Board of Appeals and to explain by himself.  Finally, the time-limit 
in examining the tax appeal should be no more than six months from the day of filing the appeal; and 
the tax collection should be defered in order to protect the rights of the taxpayer under the law. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา 
 ประมวลรัษฎากรไดมีการกําหนดใหจัดเก็บภาษีหลายประเภท ซ่ึงการจัดเก็บภาษีแตละ
ประเภทตางก็มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บท่ีแตกตางกันและมีลักษณะวิธีการจัดเก็บท่ีแตกตางกัน 
ปญหาที่ตามมาคือความไมเขาใจและไมสามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวได
อยางถูกตอง ท้ังในสวนของผูเสียภาษีและแมแตเจาพนักงานสรรพากรที่เปนผูใชกฎหมายเองก็ตาม 
ส่ิงเหลานี้นําไปสูปญหาความขัดแยงและความไมเขาใจกันระหวางผูเสียภาษีและผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี 
และในท่ีสุดก็กลายเปนขอพิพาททางภาษีที่จะตองมีการเยียวยาแกไขกันในทางกฎหมาย 
 กระบวนการระงับขอพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากรในประเทศไทยแบงข้ันตอน
การระงับขอพิพาททางภาษีออกเปน 2 ข้ันตอนไดแก การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง
ซ่ึงมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนผูพิจารณาอุทธรณ โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร 
และการระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันศาลทําการพิจารณาคดีโดยศาลภาษีอากร ซ่ึงเปนศาลชํานาญ
พิเศษศาลหนึ่งของศาลยุติธรรม 
 การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง โดยหลักแลวมีวัตถุประสงคใหขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถจบลงไดอยางรวดเร็ว ลดคดีท่ีจะนําข้ึนสูศาล 
ซ่ึงทําใหเอกชนไมตองเสียเวลา เสียคาใชจายไปฟองรองเปนคดีใหยุงยาก หนวยงานของรัฐเองสามารถ
สรางความเขาใจท่ีถูกตองกับผูเสียภาษี และสามารถบังคับการเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย  
 การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง มีวิวัฒนาการทางกฎหมายในการคุมครอง
สิทธิผูเสียภาษี ตั้งแตการเร่ิมประกาศใชประมวลรัษฎากรเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงสามารถจําแนก
วิวัฒนาการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายไดเปน 3 ชวงดวยกัน  คือ 
 ชวงท่ีหนึ่ง คือ ตั้งแต พ.ศ.2481 ถึง พ.ศ.25021 ในชวงนี้เปนชวงท่ีประมวลรัษฎากร
กําหนดใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
โดยในช้ันนี้ประมวลรัษฎากรกําหนดเวลาการยื่นอุทธรณเพียง 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การประเมิน สําหรับในกรณีการอุทธรณคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูวาราชการจังหวัด 

                                                  
 1 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 12  พ.ศ.2497. (2497,12 ตุลาคม).  มาตรา 5(1). 
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ผูอุทธรณจะตองยื่นฟองตอศาลภายใน 15 วันเชนกัน ท้ังนี้ ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีการอุทธรณ
ภาษีดังกลาว คือ ศาลชั้นตน(ศาลยุติธรรม)  
 ชวงท่ีสอง คือ ตั้งแต พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.25282 ในชวงนี้เปนชวงท่ีเปล่ียนแปลงโครงสราง
การพิจารณาขอพิพาททางภาษีอากรและระยะเวลาการยื่นอุทธรณใหม โดยกําหนดหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีพิจารณาขอพิพาทในช้ันฝายปกครองจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูวาราชการจังหวัด มาเปน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อเปดโอกาสให     
ผูเสียภาษีไดรับความเปนธรรมมากข้ึน เม่ือคําอุทธรณของผูเสียภาษีไดรับการพิจารณาจากบุคคล
สามฝายตางกัน กลาวคือ ฝายหนึ่งเปนตัวแทนของหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร สวนอีก
สองฝายเปนตัวแทนจากหนวยงานอื่น ที่มีตําแหนงประจําของตนอยูในแตละจังหวัดในประเทศ 
ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสะดวกในการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ท่ีไดแก ผูวาราชการจังหวัดและอัยการ
จังหวัดสําหรับตางจังหวัด  สวนในกรุงเทพมหานคร  ไดแกตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยและ
ตัวแทนจากกรมอัยการ3  นอกจากนี้ในชวงนี้ยังเปนชวงที่เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการยื่นอุทธรณ
จากเดิม 15 วันมาเปน 30 วัน ทั้งในสวนการยื่นอุทธรณการประเมินตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ และการยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยเพื่อพิจารณาตอศาลยุติธรรม 
 ชวงท่ีสาม คือ ตั้งแต พ.ศ.25284 ถึงปจจุบัน สําหรับชวงนี้ไดเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ี
ระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันศาล จากเดิมศาลช้ันตนโดยเปล่ียนมาเปนศาลภาษีอากรซึ่งศาล
ภาษีอากรนั้นเปนศาลชํานาญพิเศษ (Specializatino) ท่ีพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร มีลักษณะ
เชนเดียวกับศาลชํานาญพิเศษอ่ืน เชน ศาลลมละลาย ศาลแรงงาน เปนตน 
 ท้ังนี้ จากการศึกษาการระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง โดยคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ พบวามีปญหา ดังนี้ 
 (1)  ปญหาความไมอิสระและความไมเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  การทําหนาท่ีเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณของอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค
หรือผูแทน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีใหกับรัฐบาล มาทําหนาท่ีในการคุมครอง
สิทธิของผูเสียภาษีดูจะเปนเร่ืองท่ีไมสมควรเพราะผลประโยชนมีความขัดแยงกัน และแมวาเจาหนาท่ี

                                                  
 2 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  ฉบับที่ 16  พ.ศ.2502.  (2502,4 พฤศจิกายน).  
มาตรา 9(1)(ก)(ข). 
 3 อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป. (2536,มกราคม).  “ขอพิจารณาบางประการเก่ียวกับการอุทธรณภาษีตอ
คณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ.”  วารสารนิติศาสตร,22,4.  หนา 581,583. 
 4พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528.  (2528,5 กันยายน).  
มาตรา 7(1),8. 
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กรมสรรพากรดังกลาวจะเปนเพียงหนึ่งในสามของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเทานั้น  
แตผูเสียภาษีจะม่ันใจไดอยางไรวากรรมการท่ีเหลืออีกสองทานจะไมคลอยตามแนวความคิดของ
เจาหนาท่ีกรมสรรพากร ในเมื่อกรรมการท้ังสองไมมีความเช่ียวชาญหรือความถนัดทางดานนี้
เหมือนกับผูแทนของหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในเร่ืองของการจัดเก็บภาษี  นอกจากนั้น
ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น  จะยึดถือตามรายงานการพิจารณาอุทธรณ
ที่เสนอโดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนหลัก  ดังนั้นแนวโนมที่จะมีความเห็น
เปนไปในทางเดียวกันกับรายงานดังกลาวจึงเปนไปไดมาก ทําใหผูอุทธรณมิไดรับการคุมครองสิทธิ
และไดรับความเปนธรรม จากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามหลักความ
ยุติธรรม 
 (2)  ปญหาการไมเปดโอกาสใหผูอุทธรณภาษีอากรช้ีแจงแสดงพยานหลักฐาน 
  การอุทธรณภาษีอากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในการตรวจสอบไตสวน
ขออุทธรณของผูอุทธรณนั้น ผูอุทธรณไมมีโอกาสและไมมีสิทธิจะเรียกรองเพื่อขอช้ีแจงขอเท็จจริง
ตอเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณา
อุทธรณเพียงคนเดียว ที่จะเรียกใหผูอุทธรณยื่นหรือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานใด และเมื่อมี
การเสนอขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณก็ยังสามารถที่จะชี้แจงขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตาง ๆ ทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมตอผูอุทธรณ 
 (3)  ปญหาการไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ 
  กฎหมายมิไดบัญญัติในเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอง
พิจารณาคําอุทธรณใหเสร็จ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอาจใชระยะเวลาหลายเดือน หรืออาจจะ
หลายปกอนท่ีจะมีคําวินิจฉัย ซ่ึงผูอุทธรณจําเปนตองรอผลการพิจารณาไมวาจะใชเวลานานเทาใด 
ซ่ึงหากวายังไมมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ผูอุทธรณก็ไมมีสิทธินําขอพิพาท
ทางภาษีไปสูการพิจารณาของศาลภาษีอากรได 
 การอุทธรณภาษีอากรกอนฟองศาลในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากขอมูลสถิติ5 
ตองยอมรับวามีสวนชวยลดปริมาณขอพิพาททางภาษีขึ้นสูการพิจารณาของศาลได แตก็มิได
แสดงวาผูอุทธรณ  ยอมรับในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เนื่องจากการพิจารณา
อุทธรณภาษีอากรในประเทศไทย ไมไดแสดงใหเห็นวากรมสรรพากรไดใหความคุมครองสิทธิของ
ผูเสียภาษีอยางเพียงพอ  แตอาจทําใหคิดไปไดวากรมสรรพากรตองการคุมครองสิทธิและผลประโยชน

                                                  
 5ดูรายละเอียดในภาคผนวก หนา 147. 
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ของกรมสรรพากรมากกวา  ซ่ึงการแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับบางอยางสามารถขจัดปญหา
นั้นไดบาง แตในเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีเจาหนาที่กรมสรรพากรดวย การพิจารณา
อุทธรณภาษีอากรจึงไมไดรับความเชื่อถือและเปนท่ียอมรับจากผูอุทธรณ ประกอบกับการพิจารณา
อุทธรณภาษีอากรของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมเปนไปตามหลักการพิจารณาคําสั่งทาง
ปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง ที่พิจารณาโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในคดีของตน
หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาที่ฝายปกครองหรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีที่ตนเปน
ผูวินิจฉัย และหลักการฟงความอีกฝายหนึ่งหรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิ  
ดังนั้นจึงควรจะตองศึกษาบทบาทและความจําเปนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวามีปญหา
การดําเนินงานอยางไร มีประสิทธิภาพ ใหการคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี
ตามวัตถุประสงคในการออกกฎหมายหรือไม และควรมีการแกไขในเรื่องการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณภาษีอากรอยางไร เพื่อคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี 
 
1.2  สมมติฐานทางการศึกษา 
 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ตามประมวลรัษฎากร ไมมีความเปนอิสระและความเปนกลาง จึงไมสามารถคุมครองสิทธิและให

ความเปนธรรมแกผูเสียภาษ ี
 

1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.3.1   ศึกษาเพ่ือทําความเขาใจถึงหลักการทั่วไป หลักการในตางประเทศ และหลักการใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับการพิจารณาคําส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง และนํามา
เปรียบเทียบกับการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
 1.3.2   ศึกษาการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เปรียบเทียบ
กับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรในตางประเทศ 
 1.3.3  ศึกษาและวิเคราะหการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามประมวลรัษฎากร วามีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ใหการคุมครองสิทธิและใหความเปน
ธรรมแกผูเสียภาษีตามวัตถุประสงคในการออกกฎหมายหรือไม 
 1.3.4  เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร  เพื่อคุมครองสิทธิและใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี 
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1.4  วิธีการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษา วิจัย เอกสารในแงการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยรวบรวมขอมูลจาก บทบัญญัติ
ในกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติเร่ือง
ของการใหความคุมครองสิทธิของเอกชนในฐานะท่ีเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน สิทธิตามกฎหมาย  สิทธิ
ตามหลักกฎหมายปกครอง หลักการเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครอง ตลอดจนระเบียบ  
คําส่ังแนวปฏิบัติ คําพิพากษาของศาล ตําราและเอกสารบทความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังศึกษาถึง
หลักการท่ัวไป หลักการในตางประเทศและหลักการในประเทศไทยในการพิจารณาคําส่ังทางปกครอง
ในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง รวมท้ังการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของตางประเทศ 
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของประเทศไทย 
 ขอบเขตของการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้  ศึกษาถึงหลักการ  จุดมุงหมายของการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะองคกรเจาหนาท่ีของรัฐ
ฝายปกครองท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยอุทธรณในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในปจจุบัน
วามีปญหาการดําเนินงานอยางไร มีประสิทธิภาพ ใหการคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแก
ผูเสียภาษีตามวัตถุประสงคของกฎมายหรือไม เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมมี
ความเปนอิสระและเปนกลาง โดยนําหลักการพิจารณาคําสั่งทางปกครองในชั้นเจาหนาท่ี
ฝายปกครองที่มีหลักประกันคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี และการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรใน
ตางประเทศมาเปรียบเทียบ รวมท้ังศึกษาถึงประเด็นท่ีกฎหมายกําหนดใหตองอุทธรณภาษีอากรตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกอนนําคดีไปฟองตอศาลวามีความเหมาะสมจําเปนอยูหรือไม 
  
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1  ทําใหทราบถึงหลักการทั่วไป หลักการในตางประเทศ และหลักการในประเทศไทย 
ในการพิจารณาคําส่ังทางปกครองในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครอง เพื่อนํามาปรับใชกับการพิจารณา
อุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรกร 
 1.5.2   ทําใหทราบถึงการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรกับ
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรในตางประเทศ 
 1.5.3  ทําใหทราบถึงการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม
ประมวลรัษฎากร วามีปญหาการดําเนินงานอยางไร มีประสิทธิภาพ ใหการคุมครองสิทธิและให
ความเปนธรรมแกผูเสียภาษีตามวัตถุประสงคของกฎหมายหรือไม 
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 1.5.4  สามารถใชเปนแนวทางการแกไขปญหาการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร  เพื่อคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษี 
 

DPU



 
บทที่ 2 

หลักการพิจารณาคําสัง่ทางปกครองในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง 
 
 ในรัฐเสรีประชาธิปไตย(Liberal  democratic  state)  ท่ีมีการปกครองโดยหลัก
ประชาธิปไตย  ตางมุงประกันความมั่นคงในนิติฐานะของราษฎรและสิทธิของราษฎร  ในอันท่ีจะ
ไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  รวมทั้งมุงอํานวยความยุติธรรมใหแกราษฎรใน
ทุกกรณี6  และจากการท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยพัฒนาเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม รัฐจึงไดเขามารับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการในทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไปพรอมกันดวย  เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม(Social justice) และ
ตอบสนองขอเรียกรองรวมทั้งความตองการของประโยชนมหาชน  อันอยูในความรับผิดชอบ
ของรัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด  แตในขณะเดียวกันก็ตองมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนนอยท่ีสุด รัฐไดตรากฎหมายข้ึนมากมาย  เพื่อเปนเง่ือนไขในการใชสิทธิของเอกชน
และบัญญัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐหรือฝายปกครอง  ตั้งแตการอนุญาตใหเอกชนมีสิทธิในการ
ดําเนินการตางๆ  การควบคุมการดําเนินการบริการสาธารณะ  การวินิจฉัยขอพิพาทโตแยงระหวาง
เอกชนดวยกันหรือระหวางเอกชนกับเจาหนาท่ีของรัฐ  ซ่ึงลวนมีลักษณะเปนนิติกรรมทางปกครอง
ท่ีตองอยูภายใตหลักการกระทําของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมายท้ังส้ิน 
 
2.1  หลักการท่ัวไปในการพิจารณาคําส่ังทางปกครองในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
 หลักนิติกรรมทางปกครองของเจาหนาท่ีฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงใช
ตรวจสอบเง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง เปนหลักการท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐท่ี
ใชในการควบคุมการกระทําของฝายปกครอง มิใหใชอํานาจตามอําเภอใจหรือบิดเบือนการใช
อํานาจ โดยการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองมีลักษณะทํานองเดียวกับรูปแบบวิธี
พิจารณาในชั้นศาล ซึ่งมีหลักเกณฑทั่วไปวาเจาหนาที่ที่ออกนิติกรรมทางปกครองตองมีความ
เปนกลาง  ไมมีอคติหรือมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีตนวินิจฉัย และกอนการวินิจฉัยส่ังการจะตองรับฟง
ขอเท็จจริงจากประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดขอเท็จจริงถูกตองสมบูรณกอนตัดสินใจสั่งการ  

                                                        
 6 วรพจน  วิศรุตพิชญ.   (2532).  “การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ.” กฎหมาย
ปกครอง, ล.8.  หนา 37. 
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นอกจากนี้ในการวินิจฉัยส่ังการของฝายปกครองจะตองมีเหตุผลท่ีเหมาะสมถูกตอง  จึงตองใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครองอยางชัดเจนซ่ึงถือเปนหลักกฎหมายท่ัวไปที่ฝายปกครองจะตองปฏิบัติ
เพื่อใหถูกตองชอบดวยกฎหมาย อันเปนการควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองกอนท่ีจะมีการออก
นิติกรรมทางปกครอง และเปนหลักเกณฑในการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีออกไปแลว 
 การนําหลักวิธีพิจารณาในชั้นศาลมาใชบังคับกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
เปนการนําหลักกฎหมายเก่ียวกับกระบวนวิธีพิจารณาท่ีเปนธรรมท่ีศาลใชในการพิจารณาพิพากษาคดี 
มาใชควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง ทําใหเกิดหลักกระบวนวิธีพิจารณาท่ีเปน
ธรรมในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง(due process in the  administrative  procedure) ข้ึน โดยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการพิจารณาทํานองเดียวกับกระบวนวิธี
พิจารณาของศาล เร่ิมต้ังแตการรับเร่ืองราว การคนหาขอเท็จจริง การปรับขอเท็จจริง และการใชดุลพินิจ
ในการออกนิติกรรมทางปกครอง  หลักวิธีพิจารณาความของศาลท่ีนํามาใชในกระบวนการปฏิบัติราชการ
หรือกระบวนวิธีพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง มีอยู 2 ประการ ไดแก หลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติ (Natural  justice)  และหลัก due  process of law 
  
 2.1.1  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural justice) 
  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติมีตนกําเนิดจาก Magna  Carta7   ของอังกฤษ ในป ค.ศ.1215 
เปนขอเรียกรองข้ันตํ่าท่ีฝายปกครองจะตองปฏิบัติ เพื่อใหการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองซ่ึงมี
วิธีพิจารณาคลายหรือมีลักษณะทํานองเดียวกันกับวิธีพิจารณาความในช้ันศาล ไดรับการควบคุม
และตรวจสอบ เพื่อปองกันสิทธิของประชาชนจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรม และเพ่ือใหการ
กระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ โดยเจาหนาท่ีของ
รัฐตองปฏิบัติตามวิธีพิจารณาท่ีถูกตอง และตรงกับข้ันตอนท่ีกําหนดในการพิจารณาวินิจฉัยท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิของประชาชน8 
  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ไดรับการยอมรับใหเปนหลักการในการดําเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาของศาลเปนเวลานานมาแลว  ซ่ึงเปนการสรางหลักกระบวนพิจารณาท่ีถูกตอง

                                                        
 7 Magna  Carta  คือ  กฎบัตรหรือตราสารที่พระและเจาของที่ดินบังคับใหพระจาจอนหทรงลง
พระปรมาภิไธยยอมรับและปฏิบัติตาม   โดยกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหนาที่เก่ียวกับการถือครองที่ดินวาการเก็บ
ภาษีจะตองไดรับความยินยอมจากสภาท่ีประกอบไปดวยพระและขุนนางช้ันผูใหญซึ่งถือครองที่ดินเสียกอน.  
 8 ประสิทธิ  อัจฉริยสกุลชัย.  (2531).  การประกันสิทธิตามขอเรียกรองของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
ในกฎหมายปกครองไทย.  หนา 12.  
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ยุติธรรมจากแนวความคิดของหลักกฎหมายธรรมชาติ  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ  2  ประการ  คือ  หลักไมมีใครเปนผูพิพากษาสําหรับคดีของ
ตนเอง (Nemo  judex in re  sua) หรือหลักการไมมีสวนไดเสีย  และหลักตองฟงคูกรณีอีก
ฝายหนึ่ง (Audi  alteram  partem) หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง 
  หลักความยุติธรรมธรรมชาติทั้ง  2  ประการขางตน  ไดถูกนํามาใชกับองคกรฝาย
ปกครองตาง ๆ  ซ่ึงรวมถึง  รัฐมนตรี  เจาหนาท่ีของรัฐ  และองคกรฝายรัฐบาลทองถ่ินกับเจาหนาท่ี  
เม่ือจะกระทําการอยางเจาหนาท่ีฝายตุลาการในกระบวนการพิจารณาตัดสินขอเรียกรองของเอกชน  
หากฝายปกครองไมปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติดังกลาว  ศาลอาจมีคําส่ังหามมิให
ฝายปกครองกระทําการนอกเหนืออํานาจและแกไขส่ิงท่ีฝายปกครองไดกระทําไปแลว  และผลจากการ
ท่ีฝายปกครองไมใชหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติโดยเครงครัดในการพิจารณาตัดสินขอพิพาท
ในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชนผูเสียหาย  อาจเปนเหตุใหศาลสูงวินิจฉัยวาเทากับไมมี
คําวินิจฉัยของฝายปกครองก็ได  ถาหากวาการไมปฏิบัติดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณี 
 
  (1)  หลักการไมมีสวนไดเสีย 
   หลักไมมีใครเปนผูพิพากษาสําหรับคดีของตนเอง  หรือหลักการไมมีสวนไดเสีย
เปนหลักท่ีใชในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในระบบคอมมอนลอวโดยเครงครัด ซ่ึง
หมายความวาผูพิพากษาท่ีเปนคูกรณีหรือมีสวนไดเสียกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง จะเปนผูพิจารณา
พิพากษาในคดีนั้น ๆ  ไมได  เพราะอาจจะเกิดความอยุติธรรม(Bias) ไดงาย  หลักไมมีใคร
เปนผูพิพากษาสําหรับคดีของตนเอง จึงถูกนํามาใชในลักษณะอยางเดียวกันแกเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เปนผูมีสวนไดเสียหรือมีกรณีพิพาทกับเอกชนผ ู เสียหาย ในผลกระทบในทางปกครองอยางใดอยางหนึ่ง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทหรือคํารองตาง ๆ  
   หลักการไมมีสวนไดเสีย  มีรากฐานมาจากความตองการใหเจาหนาฝายปกครองมี
ความเปนกลาง(Impartiality)   ในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองราวตาง ๆ  อยางยุติธรรมและ
ปราศจากความลําเอียง  ท้ังนี้ หากผูมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการนั้นมีผลประโยชนและมีสวนไดเสียเขามา
เกี่ยวของไมวาทางตรงหรือทางออม  การวินิจฉัยส่ังการนั้นอาจเกิดความเบ่ียงเบนและกอใหเกิด
ความเสียหายไมเปนธรรมหรือกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนได 
   การมีสวนไดเสียที่จะเปนเหตุใหเจาหนาที่ฝายปกครองขาดคุณสมบัติที่จะเปน
ผูพิจารณา ประกอบดวยการมีสวนไดเสียในทางการเงิน  (Financial  interest)  ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม  แมในกรณีที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเปนบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปหรือเปนคณะบุคคล   
การที่ผูมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคนในคนหนึ่งมีสวนไดสวนเสียเพียงคนเดียว  ก็ถือวาผูมีอํานาจ
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พิจารณาวินิจฉัยทั้งคณะนั้นเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวยไมวาการมีสวนไดสวนเสียนั ้นจะ
กระทบกระเทือนตอเสียงขางมากขององคคณะท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยหรือไมก็ตาม  ท้ังนี้ เพราะ
สาธารณชนไมสามารถทราบไดวาการท่ีมีสวนไดเสียนั้นจะมีอิทธิพลตอเจาหนาท่ีคนนั้นอยางไรบาง  
จึงอาจกอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความไมเปนกลางขององคกรเจาหนาท่ีได  นอกจากการ
มีสวนไดเสียในทางการเงินแลว  การมีสวนไดสวนเสียในสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดความไมเปนกลาง 
(Likelihood  of  bias) เปนเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไมสามารถเขารวมเปน
ผูพิจารณาวินิจฉัยได  เชน  การมีความสัมพันธสวนตัวหรือความเกี่ยวของอันอาจกอใหเกิดความ
ไมเปนกลาง เชน ความเปนญาติพี่นองหรือการมีความสัมพันธทางเครือญาติหรือทางการสมรส  
ความเปนเพื่อนหรือศัตรู  ความเปนลูกจางนายจาง  รวมถึงการเปนหุนสวนในการประกอบธุรกิจ   
ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดความไมเปนกลางขึ้นได แมในทางความเปนจริงผูวินิจฉัยอาจมิไดนํา
สิ่งตางๆ  ที่อาจกอใหเกิดความไมเปนกลางเขามาเปนมูลเหตุในการวินิจฉัย  แตก็ใหเกิดความ
เคลือบแคลงสงสัยตอสาธารณชนท่ีเกี่ยวของได9   
   ตัวอยางกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนไดสวนเสียกับการพิจารณา  แมจะไมไดรวม
แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงช้ีขาดขอท่ีตองพิจารณา  หากแตเขารวมประชุมในเร่ืองนั้น ๆ  ดวยแลว  
ศาลสูงเคยตัดสินวา คําช้ีขาดของคณะกรรมการไมมีผลใชบังคับเชน คดีระหวาง  R.V.Hendon 
R.D.C., parte Chorley,  1933   ซ่ึงกรรมการของคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาเมืองผูหนึ่ง
เปนผูรวมพิจารณาคําขออนุญาตการขอดําเนินการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่ตนเปนผูแทนขอยื่น  
แมวากรรมการผูนั้นจะไมไดรวมแสดงความคิดเห็นตอคําขอนั้นเลย  ศาลสูงวินิจฉัยวา การพิจารณา
คําขอดังกลาวใชไมได  เพราะในขณะท่ีพิจารณาอนุมัติคําขอ กรรมการผูนั้นไดอยูในท่ีประชุมดวย  
ซ่ึงอาจมีผลตอการพิจารณาของกรรมการอื่นๆ  อีกคดีหนึ่งท่ีศาลสูงวินิจฉัยไวคลายคลึงกัน คือ คดี
ระหวาง  R.V. Sussex  Justicer , ex  parte  McCarthy , 1924   ซ่ึงเปนคดีท่ีประธานคณะกรรมการ
ควบคุมเชาเคหะ (rental tribunal) พิจารณาขอพิพาทเกี่ยวกับการเชาระหวางผูเชา  ซ่ึงมีบิดาของ
ประธานเปนคูกรณีอยูดวย  และประธานเปนผูรองแทนผูเชาทั้งหลายตอเจาของเคหะผูใหเชา 
ศาลสูงวินิจฉัยวา การพิจารณาขอพิพาทดังกลาวไมมีผลบังคับเพราะประธานคณะกรรมการอาจ
มีความลําเอียงเขาดวยกับฝายผูเชาไดงาย แมวาประธานจะวางตัวเปนกลางก็ตาม10 
 

                                                        
 9 แหลงเดิม.  หนา  33. 
 10 ถาวร   เกียรติทับทิว.  (2532).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง ภาควิชารัฐประศาสนาศาสตร  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  หนา 312. 
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  (2)  หลักการรับฟงขอเท็จจริง 
   หลักตองฟงคูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง เปนหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติ ท่ีกําหนดใหผูท่ีกระทําการอยางตุลาการหรือกึ่งตุลาการจะตองรับฟงขอเท็จจริงของ
ท้ังสองฝาย รวมทั้งตองใหแตละฝายมีโอกาสแสดงขอเท็จจริง  พยานหลักฐานและมีสิทธิรับรู
ขอเท็จจริง และพยานหลักฐานของอีกฝายหน่ึงดวย  (the  right  to  be  heard)  เพื่อท่ีเขาจะไดมี
โอกาสโตแยงคัดคาน  หลักการรับฟงท้ังสองฝายนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําไปบัญญัติไวเปน
กฎหมายใน  The  Administrative  Procedure Act , 1946  Section  ( c )  วา คูกรณีทุกฝายมีสิทธิท่ีจะ
เสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ท้ังโดยวาจาและลายลักษณอักษรเพื่อคดีของฝายตน  มีสิทธิ
หักลางพยานหลักฐานอีกฝายหนึ่งและมีสิทธิซักคานเพื่อคนหาขอเท็จจริงท่ีแทจริงได11 
   หลักการรับฟงขอเท็จจริงมีรากฐานมาจากแนวคิด  2  ประการ12  ประการแรกคือ  
แนวคิดที่วา เจาหนาที่ฝายปกครองตองมีเหตุผลและรูขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณ ดังนั้น 
เจาหนาท่ีฝายปกครองจึงตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูถูกกระทบสิทธิเพื่อใหทราบหรือรูขอเท็จจริง
เหลานั้น  ซ่ึงอาจมีความสําคัญหรือเปนขอมูลของฝายปกครองในการวินิฉัยส่ังการไดโดยถูกตอง
ตรงตามความเปนจริง   ท้ังนี้หากเจาหนาท่ีฝายปกครองไมไดรับฟงขอเท็จจริงอาจทําใหเจาหนาท่ี
ฝายปกครองนั้นวินิจฉัยส่ังการไปตามอําเภอใจและกระทบสิทธิของผูอ่ืนได ประการท่ีสอง  ไดแก  
แนวคิดในเร่ืองความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอันเนื่องจากบุคคลทุกคนมีเหตุผล  ทุกคน
จึงควรมีโอกาสที่จะไดแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผล  และเหตุผลของแตละบุคคลอาจแตกตางกันไป  
ดังนั้น  จึงตองเคารพในศักดิ์ศรีหรือเหตุผลของผูอ่ืน  หากการแสดงเหตุผลออกมาทําใหแตละบุคคล
สามารถเขาใจถึงแนวความคิดหรือเหตุผลของบุคคลเหลานั้นได  และเม่ือใดท่ีคําวินิจฉัยส่ังการของ
ฝายปกครองกระทบสิทธิของผูใด  ผูที่เกี่ยวของนั้นยอมทราบเหตุผลของการวินิจฉัยสั่งการนั้นได
ถาคําวินิจฉัยส่ังการนั้นมีเหตุผล   แตหากคําวินิจฉัยส่ังการนั้นไมชอบดวยเหตุผล  ฝายปกครองก็ตอง
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดโตแยงแสดงความคิดเห็นและเหตุผลเชนกัน 
   หลักการรับฟงขอเท็จจริงเปนหลักท่ีมีความยืดหยุนมาก ความยืดหยุนของหลักนี้
ข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายปกครองอาจจะตองพิจารณาวินิจฉัยประเด็นท่ีมี
บุคคล 2 ฝายเขามาเกี่ยวของ  หรือการรับฟงขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีบุคคลฝายเดียวเขาเกี่ยวของ  และ
ในกรณีท่ีการกระทําของฝายปกครองเขาไปกระทบสิทธิของประชาชนทุกกรณีดังกลาว ฝายปกครอง
จะตองเปดโอกาสใหผูถูกกระทบสิทธินั้นแสดงพยานหลักฐาน และความคิดเห็น ตลอดจน

                                                        
 11 แหลงเดิม. 
 12 ประสิทธิ  อัจฉริยสกุลชัย.  เลมเดิม.  หนา 15. 
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ขอเท็จจริง  ขอโตแยงคัดคาน  โดยการโตแยงคัดคานอาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาก็ได  
หลักการรับฟงขอเท็จจริงนี้ตองการใหเจาหนาท่ีฝายปกครองปฏิบัติตามขอเรียกรอง  2  ประการ 
คือ13 
   ก.  การแจงคําบอกกลาว 
   หลักการรับฟงขอเท็จจริงเรียกรองใหเจาหนาท่ีฝายปกครองตองแจงคําบอกกลาว
ใหแกบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิ  เพื่อใหโอกาสตามสมควรแกผูถูกกระทบสิทธิในการเตรียมตัว
หาขอเท็จจริง  ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อช้ีแจงหรือแสดงตอเจาหนาท่ี  คําบอกกลาว
จะตองมีความชัดเจนและตองแจงเวลาสถานท่ีท่ีจะรับฟงขอเท็จจริงนั้นดวย 
   ข.  การรับฟงขอเท็จจริง 
   การรับฟงขอเท็จจริงจากผูถูกกระทบสิทธิอาจรับฟงขอเท็จจริงดวยวาจาหรือเปน
ลายลักษณอักษรก็ได   การเปดโอกาสใหบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิช้ีแจงขอเท็จจริงจะตองเปนการให
โอกาสอยางสมบูรณ  กลาวคือผูถูกกระทบสิทธินั้นสามารถชี้แจงแสดงขอเท็จจริงตาง ๆ  อยางเพียงพอ  
ถาเจาหนาท่ีเปดโอกาสใหบุคคลผูเกี่ยวของเขาช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงแลว   แตบุคคลผูถูกกระทบสิทธิ
นั้นไมมาก็ถือวาเจาหนาท่ีไดปฏิบัติตามหลักการดังกลาวแลว  การเขาช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงนี้
ผูถูกกระทบสิทธิอาจใหผูแทนหรือทนายความเขาช้ีแจงแทนก็ได 
   โดยปกติหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติซ่ึงประกอบดวย   หลักการไมมีสวนไดเสีย
และหลักการรับฟงขอเท็จจริงมักถูกบังคับใชพรอม ๆ กัน  แตบางคร้ังหลักท้ัง 2 ประการอาจแยก
ออกจากกันได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะพิจารณาวินิจฉัย เนื้อหา และขอเท็จจริงตาง ๆ หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติสามารถปรับใชไดตามความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการทางปกครองของ
เจาหนาท่ีฝายปกครองไดอยางยืดหยุน14  
   หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ  จึงเปนรากฐานท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครอง
สามารถวินิจฉัยส่ังการในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรมและเหมาะสม  ตลอดจนทําใหคําวินิจฉัยมั่นคง
ศักดิ์สิทธ์ิเปนท่ียอมรับของผูอยูภายใตการปกครอง   และการนําหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
มาใชในกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองยังชวยปองกันสิทธิของประชาชนมิใหถูก
กระทบจากเจาหนาท่ีฝายปกครองที่มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการนั้น   เพราะเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตอง
ปฏิบัติตามกระบวนวิธีพิจารณาโดยไมอาจดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาตามอําเภอใจได   จึงเปน
การควบคุมการใชดุลพินิจส่ังการของเจาหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 

                                                        
 13 แหลงเดิม. หนา 32. 
 14 แหลงเดิม.   
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 2.1.2  หลัก due process of law 
  คําวา  “due  process  o f law”      มีผูบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา “ศุภนิติกระบวนการ” 
หมายถึงความเสมอภาคทางกฎหมายและข้ันตอนการกระทําตองเปนไปตามกฎหมาย  ตามกระบวนการ
ยุติธรรม(due process) หรือมีการตรวจสอบทบทวนการกระทําในทางบริหารโดยอํานาจตุลาการ  
(judicial  review  of   administrative  action)15  due process of  law  ปรากฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกําเนิดจาก  Magna   Carta   จึงมีหลักการเชนเดียวกันกับหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติของประเทศอังกฤษ กลาวคือ เปนหลักกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิของประชาชน
จากการกระทําของฝายปกครอง  โดยเรียกรองใหเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตอง
เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดสวนเสียและตองรับขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของกอนออกนิติกรรมทางปกครอง 
แตมีขอบเขตกวางขวางกวาหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ  คือการออกนิติกรรมทางปกครอง
จะตองมีการแสดงเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอดวย  เพื่อใหประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของทราบถึง
การใชดุลพินิจวินิจฉัยส่ังการวามีความชอบธรรมหรือไม เพียงใด รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบัญญัติ
รับรองหลัก  due process of  law  ไวเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน  (human right)   โดยถือเปนขอเรียกรองอันเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการบัญญัติกฎหมายวา
ดวยการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีฝายปกครองและการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความ  โดยเร่ิมแรก
ไดนํามาใชเปนหลักกฎหมายในกระบวนวิธีพิจารณาความทางอาญาในช้ันศาล  ตอมาจึงไดนํามา
ปรับใชกับกระบวนวิธีปฏิบัติราชการของฝายปกครอง  ซ่ึงมีวิธีพิจารณาทํานองเดียวกันกับวิธีพิจารณา
ของศาล  การนําหลัก due process of  law   ไปบังคับใชกับการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองใน
การพิจารณาและวินิจฉัยส่ังการประกอบไปดวยหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้16 
 
  (1)  หลักการไมมีสวนไดเสีย 
   ในการวินิจฉัยส่ังการของเจาหนาท่ีฝายปกครองในเรื่องใด  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
วินิจฉัยส่ังการจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยเพื่อความเปนกลาง และ
เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันแกประชาชนผูเกี่ยวของวาเร่ืองดังกลาวจะไดรับการพิจารณาดวยความ
ถูกตองเปนธรรม  ไมมีอคติและปราศจากความลําเอียง  ความเปนกลาง  เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
ของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ   ผูท่ีจะเปนกลางคือผูท่ีไมมีสวนไดเสียเขาขางใคร  มีความ

                                                        
 15 จรัญ  โฆษณานันท. (2533).  นิติปรัชญา.  หนา 338. 
 16 แหลงเดิม.  หนา 341. 
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เปนอิสระทุกอยางโดยปราศจากขอสงสัยในความเปนกลางอยางแทจริง  ความเปนอิสระจากทุก
อยาง  คือ การไมมีอิทธิพลใด ๆ  มาครอบงํากดดัน   ท่ีจะทําใหการพิจารณาวินิจฉัยขาดความเท่ียง
ธรรมหรือบิดเบือนไมถูกตอง ซ่ึงเหมือนกันกับหลักการไมมีสวนไดเสียในหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ  หลักการไมมีสวนไดเสียนี้ศาลสูงสหรัฐอเมริกาใชในการควบคุมฝายปกครองในการ
กระทําทางปกครองอยางเครงครัด 
   
  (2)  หลักการรับฟงขอเท็จจริง 
   เปนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาที่สืบเนื่องมาตั้งแตสมัยโรมัน และถือปฏิบัติโดยท่ัวไป
ในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมาย common  law  หลักการที่สําคัญคือคดีของศาลจะตองรับฟง
ขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของกอนโดยถือเปนขอเรียกรองข้ันตํ่าของการพิจารณาและการวินิจฉัยส่ังการ
ของรัฐท่ีมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชน  เม่ือหลักการรับฟงขอเท็จจริงถูกนํามาใชในกระบวน
วิธีพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครองหลักการที่สําคัญดังกลาวจึงไดรับการสืบทอดมาจาก
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล  ซึ่งหลักการรับฟงขอเท็จจริงนี้รวมถึงการที่ฝายปกครองจะตอง
บอกกลาวใหผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงประเด็นและเร่ืองราวตาง ๆ โดยละเอียดกอน การรับฟงขอเท็จจริง
จึงจะสมบูรณ และตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดเสมอ
เชนเดียวกับหลักการรับฟงขอเท็จจริงในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
   หลักการรับฟงขอเท็จจริงเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิของประชาชนจากการ
ใชอํานาจตามอําเภอใจของฝายปกครอง  หลักการรับฟงขอเท็จจริงเรียกรองใหฝายปกครองตองเปด
โอกาสใหผูถูกกระทบสิทธิสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานตาง ๆ ได  การเปดโอกาสใหช้ีแจง
แสดงพยานหลักฐาน จึงถือเปน สิทธิ  ประการหน่ึง  ซ่ึงอาจเรียกวา สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟง 
   สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟง  ประกอบดวยสาระสําคัญสรุปไดดังนี้17   
   1)  เอกชนผูถูกกระทบสิทธิหรือประโยชนจากการตัดสินใจของฝายปกครอง  จะตอง
ไดรับสิทธิหรือโอกาสในการแจงขอมูลเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือโตแยงคัดคานหรือพิสูจนขอเท็จจริง
กอนท่ีฝายปกครองจะตัดสินใจออกนิติกรรมทางปกครอง 
   2)  สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟงขยายผลออกไปไมวาโดยกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ 
กลาวคือ บุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของแมมิไดเปนผูท่ีถูกกระทบสิทธิหรือประโยชนโดยตรง  

                                                        
 17 Georg Ress. (1978). “The Right to be  heard.” Due Process in the  Administrative  Procedure,  
Vollume 3. pp.4.9 - 4.21. 
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หรือเปนผูมีสวนไดเสียโดยเฉพาะจากการตัดสินใจน้ันๆ  ของฝายปกครองก็สามารถเขาทําการช้ีแจง
หรือโตแยงคัดคานได  เชน  กรณีผลกระทบตอสวนรวมและส่ิงแวดลอม 
    3)  ฝายปกครองจะตองบอกกลาวใหบุคคลท่ีจะตองถูกกระทบสิทธิทราบถึงผล
ของการตัดสินใจออกนิติกรรมทางปกครองและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  เพื่อใหผูท่ีจะถูกกระทบสิทธินั้น
แสดงสิทธิท่ีจะชี้แจงโตแยงคัดคานหรือสิทธิท่ีจะขอใหรับฟงกอน 
   4)  สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟง รวมถึงสิทธิในการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการรอง
ขอใหมีการพิจารณาพยานหลักฐานจากภายนอกโดยรอบคอบ  หรือมิใหพิจารณาพยานหลักฐาน
จากภายนอกท่ีเปนโทษแกตน และสิทธิท่ีจะอางบุคคลภายนอกเปนพยาน 
   5)  หลักการรับฟงในกฎหมายมหาชนนอกจากจะหมายถึง  สิทธิของเอกชนท่ีจะ
ไดรับการรับฟงขอมูลรายละเอียดและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงแลว ยัง
ครอบคลุมถึงสิทธิท่ีจะไดรับรูขาวสารของตนเองหรือเกี่ยวของกับตน เพื่อใหเอกชนน้ันสามารถท่ี
จะใชสิทธิท่ีจะไดรับการรับฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ สิทธิท่ีจะไดรับรูขาวสารของตนเอง ซ่ึง
ประกอบดวย 
    ก.  สิทธิท่ีจะขอตรวจดูเอกสารสําคัญทุกชนิด ท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิของตน 
ท่ีอยูในความครอบครองของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
    ข.  สิทธิตามปกติที่จะไดรับแจงขอเท็จจริงและรายละเอียดการพิจารณาซึ่ง
เจาหนาท่ีฝายปกครองผูมีอํานาจออกนิติกรรมทางปกครอง  ตั้งใจจะใชเปนหลักการพื้นฐานในการ
ตัดสินใจออกคําส่ังทางปกครอง 
    ค.  สิทธิท่ีจะไดรับแจงและบอกกลาวเกี่ยวกับขอกฎหมาย หรือขอบังคับใดๆ ท่ี
เจาหนาท่ีฝายปกครองใชเปนขออางอิง  และใชเปนกฎเกณฑในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง 
   6)  สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟงรวมถึงสิทธิของตัวแทนท่ีไดมอบหมายใหดําเนินการแทน  
ซ่ึงอาจเปนทนายความหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดวย 
   การรับฟงประเด็นหรือขอเท็จจริงจากบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิกอนออกคําส่ังจึง
เปนรากฐานท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองวินิจฉัยไดอยางถูกตองเหมาะสม และทําใหบุคคลที่ถูก
กระทบสิทธิยอมรับในคําวินิจฉัยนั้น18   ดังนั้น  องคกรเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
จึงตองใหโอกาสแกผูเสียภาษีท่ีอุทธรณการประเมินภาษีอากรไดแสดงความคิดเห็นและขอคัดคานตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนประเด็นขอกฎหมายสภาพแวดลอมทางขอเท็จจริง หรือคําวินิจฉัยในกรณีอ่ืน
ท่ีมีขอเท็จจริงท่ีเหมือนกันและตองใหโอกาสดังกลาวอยางสมบูรณ กลาวคือใหมีเวลาในการเตรียมตัว

                                                        
 18 ประสิทธิ์  อัจฉริยสกุลชัย. เลมเดิม. หนา 15-16. 
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แสดงขอเท็จจริงอยางเพียงพอ รับทราบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกอนเพื่อประโยชนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน  นอกจากนี้จะตองเปดโอกาสใหผูอุทธรณสามารถเสนอขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดเสมอกอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณภาษีอากร 
   อยางไรก็ตามหลักการรับฟงจะเปนจริงไดตอเม่ือองคกรเจาหนาท่ีผูมีอํานาจวนิจิฉัย
อุทธรณใหโอกาสแกผูเสียภาษีที่อุทธรณการประเมินภาษีในการขอตรวจดูพยานหลักฐานตางๆ  
ซึ่งอาจเปนพยานหลักฐานจากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง  ความเห็นจากประชาชนท่ัวไป หรือเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ  ความเห็นของผูเช่ียวชาญ เพื่อประโยชนในการซักคานทําลายน้ําหนักพยานท่ีเปนปฏิปกษ   
และเสนอพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนความคิดเห็นของตน  อนึ่งสิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหมายความ
รวมถึงสิทธิในการขอสําเนาเอกสารดวย 
 
  (3)  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
   เม่ือเจาหนาท่ีฝายปกครองวินิจฉัยส่ังการดวยการรับฟงขอเท็จจริงจากผูท่ีเกี่ยวของ
โดยผูพิจารณาวินิจฉัยตองไมมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาแลว  เจาหนาท่ีฝายปกครองยังมีหนาท่ี
ตองใหเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองดวยวา  ฝายปกครองมีขอคิดเห็นและผลสรุปอยางไร
จึงสั่งการไปตามนั้น   เพื่อใหประชาชนทราบถึงเหตุผลของการใชดุลพินิจของฝายปกครองและ
เกิดความชัดเจนแกผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ถูกกระทบสิทธิ อันเปนการสนับสนุนใหเกิดความ
สมเหตุสมผลของฝายปกครอง  ซึ่งเปนการควบคุมการใชดุลพินิจตามอําเภอใจของฝายปกครอง
อีกประการหนึ่ง  เนื่องจากทําใหเจาหนาที่ฝายปกครองตองพิจารณาเรื่องที่วินิจฉัยอยางละเอียด
รอบคอบยิ่งข้ึน  เพราะการใหเหตุผลของฝายปกครองนั้นถาผูท่ีเกี่ยวของหรือผูถูกกระทบสิทธิเห็นวา
ไมถูกตองก็จะใชสิทธิโตแยงคัดคานหรืออุทธรณคําวินิจฉัยส่ังการ โดยอาศัยเหตุผลนั้นเปนพื้นฐานใน
การโตแยงหรืออุทธรณ 
    การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองเปนวิธีท่ีสามารถควบคุมการใชอํานาจ
ดุลพินิจของฝายปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ  วัตถุประสงคของการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทาง
ปกครอง คือ19 
   1)  คํารอง  คําขอ ไดรับการประกันวาจะไดรับการวินิจฉัยจากเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ
อยางดีและมีเหตุผลอันสมควร 

                                                        
 19 Geoffrey  A.Flick. (1978). Administrative  adjudications and the duty to give reasons a  search 
for criteria. pp.17-18. อางโดย สิริชัย สุธีวีระขจร. (2538). หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 86. 
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    2)  ผูถูกกระทบสิทธิสามารถที่จะหาเหตุผลโตแยงเหตุผลของฝายปกครอง
ไดอยางชัดเจนในกรณีทีมีการอุทธรณคําวินิจฉัยนั้น 
   3)  ในกรณีท่ีมีผูรวมวินิจฉัยส่ังการทางปกครองหลายคน เหตุผลของผูเกี่ยวของไมวา
จะเปนเหตุผลของฝายเสียงขางมากหรือเสียงขางนอย  ยอมจะมีคุณคาตอการตัดสินใจและการหา
ขอยุติเพื่อการวินิจฉัยส่ังการนั้น 
   4)  เหตุผลในคําส่ังทางปกครองนั้น ทําใหองคกรฝายตุลาการสามารถท่ีจะตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของนิติกรรมทางปกครองไดชัดเจนข้ึน 
   5)  เหตุผลในคําส่ังทางปกครอง เปนเคร่ืองมือชวยใหเกิดความมั่นในในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี 
   6)  ทําใหสามารถตรวจสอบความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ การพินิจ
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 
  หลักการไมมีสวนไดเสีย  หลักการรับฟงขอเท็จจริง และหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ัง
ทางปกครอง  จึงเปนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาตามหลัก   due process of  law  เพื่อเปนหลักประกัน
สิทธิของประชาชน  โดยศาลสูงสหรัฐใชในการควบคุมกระบวนวิธีพิจารณาของเจาหนาท่ีฝายปกครอง  
ซึ่งศาลสูงสหรัฐเห็นวาการใชหลักกฎหมายดังกลาวขึ้นอยูกับเวลา  สถานที่และสภาพแวดลอม   
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและเพื่อมิใหการปฏิบัติราชการทางปกครองตองหยุดชะงัก  ตามหลัก  
“fairness”  และแมวาหลักการไมมีสวนไดเสีย  หลักการรับฟงขอเท็จจริงและหลักการใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครองยังมิไดรับการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร  แตศาลก็ถือเปนหลัก
กฎหมายท่ัวไปที่ศาลใชบังคับได 
  นอกจากนี้หลัก  due  process  of   law  ยังเรียกรองใหเจาหนาท่ีฝายปกครองคุมครอง
สิทธิของผูมีสวนไดเสียทํานองเดียวกับสิทธิของจําเลยในคดีอาญา ไดแก20  
  (1)  สิทธิท่ีจะไดรับการบอกกลาวลวงหนา  ซ่ึงประเด็นและเร่ืองราวท่ีฝายปกครองจะ
ส่ังการหรือวินิจฉัย 
  (2)  สิทธิท่ีจะเสนอพยานหลักฐานและขอโตแยง 
  (3)  สิทธิท่ีจะหักลางพยานท่ีเปนปรปกษตอผลประโยชนของตน 
  (4)  สิทธิท่ีจะมีทนายเขาดําเนินการแทน 

                                                        
 20 Ernest  Gellhorn .  (1972).  Administrative  Law  and  Process.  pp. 62-68.  อางโดย วิชัย  วิวิตเสวี.  
(2521, มกราคม-กุมภาพันธ).  “อํานาจศาลในการวินิจฉัยขอพิพาททางปกครอง.”  ดุลพาห,26,1.  หนา  65. 
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  (5)  สิทธิท่ีจะไมใหมีการวินิจฉัยจากพยานหลักฐานภายนอกท่ีมิไดรับฟงหรือรวบรวม
ไวในสํานวนเร่ือง 
  (6)  สิทธิท่ีจะใหมีการบันทึกหลักฐานอยางสมบูรณ 
 2.1.3  หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม 
  องคกรของรัฐประเภทนี้แบงโดยพิจารณาจากจํานวนสมาชิกที่ประกอบข้ึนเปนองคกรนั้น 
ถาองคกรนั้นประกอบดวยสมาชิกเพียงคนเดียวก็จะเปนองคกรเดี่ยว ถาประกอบดวยสมาชิกหลายคนก็
จัดเปนองคกรกลุม(Collective Organ)   การแบงในลักษณะนี้ทําใหเห็นลักษณะในการแสดงเจตนา
ท่ีแตกตางกัน  การแสดงเจตนาขององคกรเดี่ยวนั้นไมซับซอนเพราะสามารถตัดสินใจและการแสดง
เจตนาโดยบุคคลคนเดียวไมตองรวมตัดสินกับองคกรอ่ืน  เพียงแตพิจารณาเฉพาะขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีขององคกรนั้นก็เพียงพอ เชน ประมุขแหงรัฐ นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัด  
เปนตน   สวนองคกรกลุมนั้นการตัดสินใจและการแสดงเจตนามีความซับซอนกวาองคกรเด่ียว  
เพราะองคกรกลุมประกอบดวยสมาชิกหลายคน  ตัวอยางเชน  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรีหรือองคกร
ลําดับรองลงมาท่ีอยูในรูปคณะกรรมการตาง ๆ  เปนตน  ดวยเหตุนี้จึงมีหลักเกณฑในการพิจารณา
วาการตัดสินใจและการแสดงเจตนาขององคกรกลุมชอบดวยกฎหมายหรือไมดังตอไปน้ี 
  (1)  พิจารณาจากองคประกอบ  ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรกลุมจะตองระบุจํานวน
สมาชิกขององคกรกลุมไววามีจํานวนเทาใด  โดยหลักแลวมติขององคกรกลุมจะชอบดวยกฎหมาย
ตอเมื่อมีองคประกอบครบถวนในขณะประชุมมีมติเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หากสมาชิกขององคกรกลุม
ตายหรือลาออกก็ตองดําเนินการตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกครบถวนตามองคประกอบ
ท่ีกฎหมายกําหนดไวกอน  จึงจะดําเนินการประชุมมีมติได  อยางไรก็ตามหากเห็นวาจะเปนปญหาใน
การปฏิบัติ  โดยเฉพาะองคกรกลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก  หรือวิธีการเขาสูตําแหนงซับซอน 
เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ในกรณีนั้นกฎหมายควรบัญญัติเปนขอยกเวนใหประชุม
ไดแมสมาชิกขององคกรกลุมนั้นยังมีไมครบตามองคประกอบก็ตาม 
  (2)  พิจารณาจากองคประชุม  การแสดงเจตนาหรือมีมติใด ๆ  ขององคกรกลุมจะตอง
เกิดข้ึนจากการประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันละกันในบรรดาสมาชิกขององคกรกลุม   
เพราะการจัดต้ังองคกรกลุมซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งนั้น มุงหมายท่ีจะใหมีการแลกเปลี่ยน
เหตุผลซึ่งกันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย  ซึ่งเชื่อวาหลังจากแลกเปลี่ยนเหตุผลซ่ึงกัน
และกันแลวจะมีความคิดเห็นท่ีถูกตองรวมกัน  ดวยเหตุนี้กอนจะประชุมจะตองมีหนังสือเรียก
ประชุม  ระบุวัน  เวลา และสถานที่ที่จะประชุมกับเรื่องที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระที่จะพิจารณา
ไปถึงสมาชิกองคกรกลุมทุกคนกอน โดยหากมิไดมีการประชุมกันจริงเพียงแตมีการแสดงความเห็น
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แลวนําผลรวมเปนมติยอมเปนมติท่ีไมชอบ หรือมีการประชุมโดยไมแจงใหสมาชิกบางคนไดทราบ
ก็ถือวาเปนการประชุมท่ีไมชอบเชนเดียวกัน 
  นอกจากจะตองมีการประชุมและเรียกประชุมถูกตองแลว  จะตองมีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม  คือ ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดซ่ึงโดยปกติจะไมเต็มตามจํานวนท้ังหมด
หรือครบองคประกอบ  เพราะสมาชิกขององคกรกลุมมีจํานวนมากยากท่ีจะใหมาประชุมทุกคนตาม
จํานวนท่ีกําหนดไวเปนองคประกอบได   กฎหมายจึงกําหนดจํานวนสมาชิกข้ันตํ่าท่ีเขารวมประชุม
ซ่ึงสามารถมีมติหรือแสดงเจตนาใหมีผลทางกฎหมายได   จํานวนสมาชิกข้ันต่ําขององคกรกลุมท่ี
เขารวมประชุมนี้เรียกวา องคประชุม  โดยปกติกฎหมายจะกําหนดจํานวนองคประชุมไววามีจํานวน
เทาใด เชน เกินกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวา 2 ใน 3  ของสมาชิกท้ังหมด  มีกรณียกเวนเทานั้นท่ีกําหนด
ไวเทากับองคประกอบ  แตถาไมกําหนดไวเปนไปตามหลักประชาธิปไตยท่ัวไปที่วาจะตองมี
สมาชิกเขารวมประชุมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
  นอกจากนั้นยังมีหลักท่ัวไปวาผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีประชุมองคกรกลุมพิจารณายอม
ไมสามารถรวมอยูในท่ีประชุมได เพราะอาจจะทําใหสมาชิกองคกรกลุมไมกลาอภิปรายแสดงเหตุผล
หรือตัดสินใจโดยอิสระได ดังนี้มติของท่ีประชุมท่ีดีสมาชิกซ่ึงมีสวนไดเสียในผลของการลงมติรวม
อยูดวยยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
  (3)  พิจารณาจากองคมติ  มติของท่ีประชุมซ่ึงมีผูมาประชุมครบองคประชุมจะตองมี
คะแนนเสียงครบถวนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  โดยปกติจะกําหนดไวตามหลักปริมาณ คือ 
จํานวนคะแนนเสียงขางมาก    จํานวนคะแนนเสียงขางมากน้ีมีได  2 ลักษณะ คือ  คะแนนเสียงขาง
มากธรรมดา  หมายถึงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผูรวมประชุมหรือเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเรียกวา “มติธรรมดา” และคะแนนเสียงขางมากพิเศษ  หมายถึง  เกินกวากึ่งหนึ่งอีกจํานวนหนึ่ง 
เชน สองในสามหรือสามในส่ีของผูรวมประชุม  หรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเรียกวา “มติพิเศษ”  
  นอกจากนั้นบางครั้งกฎหมายอาจกําหนดใหมีมติเปนเอกฉันท คือ มีคะแนนเสียงสอดคลอง
กันท้ังหมดทุกคน  ซ่ึงจะกําหนดไวในกรณีพิเศษจริง ๆ เชน การทําคําพิพากษาของศาลฎีกา  เปนตน   
แตในบางกรณีอาจกําหนดไววาเปนมติไดเม่ือไมมีผูคัดคานหรือใชสิทธิวีโต (Veto) ในกรณีนี้ถาไม
มีผูคัดคานถือวาเปนมติของที่ประชุมแลว แตถามีผูคัดคานเพียงคนเดียว  เรื่องที่นํามาพิจารณา
นั้นจะตกไปทันที 
  สําหรับคะแนนเสียงขางมากอาจแยกไดดังนี้ 
  ก.  คะแนนเสียงขางมากสัมผัส (relative majority)  คือ  จํานวนคะแนนเสียงขางมาก
ท่ีสุดขององคประชุมหรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
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  ข.  คะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด (absolute majority)  คือ จํานวนคะแนนเสียงเกินกวา
กึ่งหนึ่งขององคประชุมหรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด21 
 
2.2  หลักการพิจารณาคําสั่งทางปกครองในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองในตางประเทศ 
  หลักการพิจารณาคํา ส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศส มีการพัฒนาจัดรูปแบบวิธีพิจารณาใหมีลักษณะทํานองเดียวกัน
กับกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล   โดยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไวแนนอน
ชัดเจน  ตั้งแตหลักการออกคําสั่งทางปกครอง  หลักการรับฟงขอเท็จจริง  และหลักการใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครอง 
 
 2.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  (1)  หลักการไมมีสวนไดเสีย 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีเรียกวา 
The Administrative  Procedure Act  1946   กําหนดขั้นตอนตาง ๆในการออกนิติกรรมทางปกครอง  
ดังนั้นการวินิจฉัยชี้ขาดใดๆ   ขององคกรฝายปกครองจึงมีลักษณะคลายกับการพิจารณาคดีของศาล  
โดยเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของ The Administrative  Procedure Act  
1946   และหลัก due process of  law  ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหากฝาฝนหลักการดังกลาวคําส่ังหรือ
คําวินิจฉัยนั้นจะถูกเพิกถอน  การไมมีสวนไดเสียตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหมายความถึง
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินโดยตรงหรือโดยออม  รวมท้ังการมี
ความสัมพันธกับคูกรณี แมเพียงเล็กนอยก็เพียงพอท่ีจะถูกเพิกถอนคําส่ังหรือคําวินิจฉัยได หรือในกรณี
ท่ีมีพยานหลักฐานวาเจาหนาท่ีฝายปกครองไดวินิจฉัยเร่ืองในบางสวนหรือทั้งหมดมากอนแลว ตอมา
เจาหนาท่ีนั้นไดเขามามีบทบาทในการวินิจฉัยเร่ืองท่ีอุทธรณเขามาอีก  โดยผลการวินิจฉัยท่ีได
วินิจฉัยมากอนๆ ของเจาหนาท่ีคนนั้นอาจมีผลตอคําวินิจฉัยของเขาในภายหลัง  ศาลสูงสหรัฐถือวา
ไดมีอคติเกิดข้ึนแลวซ่ึงมีผลมาจากการท่ีมีจิตใจโนมเอียง  ศาลสูงสหรัฐใหความสําคัญกับหลักการไม
มีสวนไดเสียโดยถือวาการพิจารณาคดีของฝายปกครองซ่ึงมีลักษณะเปนการวินิจฉัยช้ีขาดมีความ
ใกลเคียงกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลที่เรียกวาวิธีการ  judicializaiton  จึงตองนําหลัก 
due process of  law  เกี่ยวของกับการคัดคานผูพิพากษาศาลยุติธรรมท่ีมีสวนไดเสียมาบังคับใชกับ

                                                        
21 สมยศ  เช้ือไทย. (2536).  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน.  หนา 180-182.  
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คดีทางปกครอง โดยศาลสูงแหงสหรัฐกําหนดวา22  เม่ือใดท่ีฝายปกครองจะกระทําการใด ๆท่ีมีผล
เปนการกระทบถึงผลประโยชนของประชาชนแลว  ฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามหลัก due process of law 
ซ่ึงมีเนื้อหาอยางเดียวกับหลักนิติธรรม หรือ the rule of law  และคลายกับ  natural justice ของ
ประเทศอังกฤษ 
   การ Judicialization เริ่มตนดวยเรื่องสิทธิของประชาชนผูมีสวนไดเสียจาก
คําวินิจฉัยของฝายปกครอง  ซ่ึงนอกจากจะหมายถึงฝายปกครองตองจัดใหมีการพิจารณาไตสวน   
(hearing)  ทํานองเดียวกับการสืบพยานของศาลโดยผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตางๆ เชน สิทธิท่ีจะไดรับ
การบอกกลาวลวงหนาในประเด็นและเร่ืองท่ีฝายปกครองจะวินิจฉัย  สิทธิท่ีจะเสนอพยานหลักฐาน
และขอโตแยง หรือหักลางพยานหลักฐานท่ีเปนปรปกษตอผลประโยชนของตน  สิทธิท่ีจะมีทนาย
เขาดําเนินการแทน สิทธิท่ีจะไมใหมีการวินิจฉัยจากพยานหลักฐานภายนอก และสิทธิท่ีจะไดมีการ
บันทึกหลักฐานอยางสมบูรณแลวยังรวมถึง สิทธิท่ีจะไดรับการวินิจฉัยช้ีขาดจากผูเปนกลางท่ี
ปราศจากอคติ ศาลสูงสหรัฐกําหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่ผูดําเนินการไตสวนกอนมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดไววา เจาหนาที่ผูดําเนินการไตสวนของฝายปกครองจะตองไมมีความลําเอียงหรืออคติ
ตอผูมีสวนไดเสีย  และจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเสียเอง ผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณภาษีอากรจึงตองมีความเปนกลางตามหลักการไมมีสวนไดเสีย  ซ่ึงเปนหลักการท่ี
สําคัญของวิธีพิจารณาในช้ันศาลท่ีนํามาใชเปนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง
เชนเดียวกับกระบวนการของฝายปกครองในเร่ืองอ่ืน ๆ  
   อยางไรก็ตาม  หลักการไมมีสวนไดเสียอาจมีขอยกเวนภายใตหลักความจําเปนซ่ึง
ไดแก กรณีเรงดวนหรือไมอาจมีเจาหนาท่ีอ่ืนวินิจฉัยได  หลักคุมครองประโยชนของมหาชนและ
กรณีกฎหมายยกเวนใหไมตองนําหลักการไมมีสวนไดเสียมาใชบังคับ  โดยถือวาการพิจารณา
วินิจฉัยตองปราศจากอคติท้ังปวง23 
 
  (2)  หลักการรับฟงขอเท็จจริง 
   ตามมาตรา 556  ของ  The  Administrative  Procedure  Act  1946  บัญญัติถึงหลักการ
รับฟงขอเท็จจริงของคูกรณีกอนการวินิจฉัยส่ังการ  โดยกําหนดใหมีเจาหนาท่ีผูดําเนินการพิจารณา
ไตสวนพยานหลักฐานข้ึนเรียกวา Hearing  Examiners    ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปน Administrative Law 

                                                        
 22 วิชัย  วิวิตเสวี. (2526,ธันวาคม). “ผูพิพากษากฎหมายปกครอง.”  กฎหมายปกครอง, ล.2, ตอน 3. หนา 523-525. 
 23 เกรียงไกร เจรญิธนาวัฒน. (2531).  องคกรและวิธีการคุมครองประชาชนและควบคมุฝายปกครองภายใน
ฝายปกครองในประเทศไทย.  หนา 176-177. 
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Judge หรือผูพิพากษากฎหมายปกครอง ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการพิจารณาไตสวน
พยานหลักฐานและทําความเห็นเสนอ   สวนอํานาจในการวินิจฉัยยังคงเปนอํานาจหนาที่ของ
องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง24 
   due process of law ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเร่ิมเรียกรองใหมีการใชหลักการรับฟง
ขอเท็จจริงของผูถูกกระทบสิทธิในการพิจารณาคดีของศาล โดยถือเปนขอเรียกรองขั ้นตํ่าของ
กระบวนการพิจารณา  ตอมาไดมีการขยายขอบเขตมาใชในฝายปกครองโดยเฉพาะในกรณีท่ีฝาย
ปกครองจะกาวลวงเขาไปกระทบสิทธิของประชาชนแลว  หากไมมีการเปดโอกาสใหประชาชน
ผูนั้นแสดงความคิดเห็นการกระทําของฝายปกครองยอมไมชอบ  อยางไรก็ตาม หลัก due process of  
law  อาจไมนํามาใชหากไมใชกรณีการพรากไปซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน  
หมายความวา  ถาผูเสียหายไมไดรับความกระทบกระเทือนเกี ่ยวกับสิทธิเสรีภาพแลว  ฝาย
ปกครองอาจปฏิเสธไมใหสิทธิในการรับฟงก็ได  เชน การท่ีฝายปกครองปฏิเสธการจายเงินทดแทน
การจางงานเพราะเหตุลูกจางปฏิเสธที่จะทํางานในวันเสาร  ศาลสูงวินิจฉัยวาคาทดแทนการจาง
งานไมใช  สิทธิ ของผูเสียหายแตเปนประโยชนพิเศษ  อันเปนส่ิงท่ีไดมาโดยไมมีคาตอบแทน ซ่ึง
ผูใหสามารถเรียกคืนหรือถอนคืนเม่ือใดก็ได  ศาลสูงจึงปฏิเสธที่จะใหผูเสียหายโตแยงคัดคาน25 
 
  (3)  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
   The Administrative Procedure Act 1946    มาตรา 557  (C)   บัญญัติวาคําวินิจฉัย
ของฝายปกครองท้ังหมดจะตองประกอบไปดวย ขอเท็จจริง(findings)  ขอสรุป (conclusions)  และ
เหตุผล(reason)   อันเปนการใหเหตุผลประกอบในการกระทําหรือมีคําส่ังทางปกครอง  ซ่ึงคําส่ังทาง
ปกครองนั้นจะตองระบุขอเท็จจริงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลประกอบ
คําวินิจฉัยนั้น  เพื่อเปนการชวยศาลใหตรวจสอบคําส่ังของฝายปกครองไดงายข้ึน  ถาคําส่ังทางปกครอง
มิไดกลาวถึงขอเท็จจริง  ขอสรุปและเหตุผลแลว  ยอมจะเปนการยากสําหรับศาลท่ีจะพิจารณาไดวา
คําส่ังใดของฝายปกครองนั้นเหมาะสมเพียงใด  และถาคูกรณีไมพอใจยอมสามารถอุทธรณคําส่ัง
ของฝายปกครองนั้นได โดยสามารถโตแยงหรือคัดคานเหตุผลของฝายปกครองไดอยางชัดเจน 

                                                        
 24 สิริชัย  สุธีวีระขจร. (2538).  เลมเดิม. หนา 71. 
 25 แหลงเดิม.  หนา 196. 
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   หลักการใหเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครอง มีขอยกเวนในกรณีที่เปนเรื่อง
ความลับ  ความปลอดภัย  หรือความมั่นคงทางทหาร  ทางเศรษฐกิจ  การเงิน  หรือกรณีเกี่ยวกับ
นโยบายตางประเทศ  และกรณีจําเปนหรือเรงดวนอยางยิ่ง26 
 
 
 
 2.2.2  ประเทศฝร่ังเศส 
  (1)  หลักการไมมีสวนไดเสีย 
   ในการกระทําคําส่ังทางปกครองของประเทศฝร่ังเศส มีวิวัฒนาการมาจากคําพิพากษา
ของศาลปกครองเปนเวลานานมาแลว  ตอมาไดมีการบัญญัติเปนกฎหมายลําดับรองซึ่งออกโดย
ฝายบริหาร(decret  du  28  november 1983) ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน  1983  และในมาตรา 13  
ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูมีสวนเกี่ยวของในการวินิจฉัยหรือมีคําส่ังทางปกครองจะตองไมมีสวนไดเสียใน
การกระทําหรือออกคําส่ังทางปกครองน้ัน ๆ27 
   หลักการไมมีสวนไดเสียในการกระทําคําส่ังทางปกครองนั้น  ผูเกี่ยวของกับการ
วินิจฉัยหรือมีคําส่ังทางปกครองตองไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงหรือทางออม  ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัย
วา  บุคคลน้ันมีสวนไดเสียในการกระทําคําส่ังหรือคําวินิจฉัยทางปกครองหรือไมนั้น  ศาลปกครอง
ฝร่ังเศสมักตีความไปในทางที่คุมครองสิทธิของประชาชนมากกวา  โดยมักวินิจฉัยวาบุคคลนั้นมี
สวนไดเสียในคําวินิจฉัยหรือคําส่ังทางปกครองน้ัน  สวนการมีสวนไดเสียในทางออมหรือสวนได
เสียทางจิตใจก็มีอิทธิพลโนมนาวใหเกิดความไมเปนกลางได  ศาลปกครองถือวาหลักการไมมีสวน
ไดเสียเปนหลักกฎหมายท่ัวไป  กฎหมายหลายฉบับไดกลาวถึงหลักเกณฑนี้ โดยผูมีสวนไดเสียอาจ
ยกข้ึนโตแยงประธานคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเกี่ยวของท่ีมีอํานาจทําคําวินิจฉัยได  
นอกจากนั้นผูมีสวนไดเสียสามารถยกข้ึนกลาวอางถึงการมีสวนไดเสียของผูมีอํานาจทําการวินิจฉัยคดี 
และในกรณีท่ีผูมีอํานาจทําการวินิจฉัยหรือมีคําส่ังทางปกครองหลายคน  แมผูมีสวนไดเสียคนใด
คนหนึ่งอยูในฐานะมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองก็ถือวา  ผูมีอํานาจนั้นเปนผูมีสวนไดเสียท้ังหมด   
เพราะอาจกอใหเกิดความไมเปนกลางและคําวินิจฉัยนั้นศาลอาจวินิจฉัยวาเปน โมฆะได28 

                                                        
 26 แหลงเดิม.  หนา 87,88. 
 27 แหลงเดิม.  หนา 67. 
 28 แหลงเดิม.  หนา 68. 
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   กฎหมายฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 1983  มาตรา 13   ของฝรั่งเศสไดบัญญัติ
รับรองกรณีบุคคลผูมีสวนไดเสียนั้น หากอยูในท่ีประชุมแมไมไดออกเสียงแสดงความคิดเห็นก็
กอใหเกิดอคติหรือการมีสวนไดเสียจากการปรากฏตัวของบุคคลนั้นได  โดยบัญญัติใหบุคคลผู
มีสวนไดเสียไมวาจะมีผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออมจะตองไมอยูรวมในท่ีประชุมในการตัดสินใจ  
โดยตองออกไปจากท่ีประชุมนั้น เพราะถือเปนการปรากฏตัวของบุคคลผูมีสวนไดเสียในท่ีประชุมนั้น
ทําใหคําส่ังทางปกครองนั้นเสียไปเปนโมฆะ ซ่ึงใชบังคับในทุกกรณียกเวนเฉพาะในกรณีท่ีการ
ปรากฏตัวของผูมีสวนไดเสียนั้น  ไมมีการสงผลตอการการประชุมหรือการตัดสินในแตประการใด   
แตก็เปนการยากที่จะหาขอพิสูจนวาการปรากฏตัวของบุคคลผูมีสวนไดเสียนั้นไมมีอิทธิพล
หรือสงผลใด ๆ  ตอการวินิจฉัยหรือออกคําส่ังนั้น ฉะนั้น  บุคคลผูมีสวนไดเสียจึงไมควรอยูในท่ี
ประชุม  ตามปกติศาลปกครองมักวินิจฉัยการปรากฏตัวของบุคคลผูมีสวนไดเสียวายอมสงผลหรือมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเปนอันมาก 
 
  (2)  หลักการรับฟงขอเท็จจริง 
   หลักการรับฟงขอเ ท็จจริงของฝรั่ ง เศส   ปรากฏในกฎหมายลงวันท่ี   28  
พฤศจิกายน  1983   (le decret  du  28  novemver  1983)  โดยบัญญัติเร่ืองการรับฟงความเห็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสียกอนมีคําส่ังทางปกครองไววา   กอนท่ีฝายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครอง
จะตองขอขอสังเกตท่ีเปนลายลักษณอักษร   จากบุคคลผูมีสวนไดเสียในนิติกรรมทางปกครองนั้น
เสียกอน  เวนแตบุคคลนั้นจะสามารถตอบดวยวาจาได ก็ไมจําเปนตองขอเปนลายลักษณอักษร  และ
จะตองรับฟงความคิดเปนจากบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวของในเร่ืองท่ีจะมีคําส่ังหรือนิติกรรมทางปกครอง
นั้น   ซ่ึงบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวของนั้นกฎหมายบัญญัติวาไมจําเปนตองเปนบุคคลผูเกี่ยวของโดยตรง 
   หลักการรับฟงขอเท็จจริงของประเทศฝร่ังเศส  เรียกวา หลักการโตแยงคัดคาน  
หรือ  หลักสิทธิท่ีจะมีการโตแยง (le prinicipe du contradictoire)   ซ่ึงใชไดกับนิติกรรมทางปกครอง
ทุกชนิดท่ีเกี่ยวของ  เปนหลักการท่ีพัฒนามาจากแนวคําพิพากษาของศาล  โดยกระบวนการ
พิจารณาท่ีมีขอโตแยงท่ีใชในกระบวนวิธีพิจารณาในช้ันศาลไดถูกนํามาใชกับกระบวนการในการ
ออกนิติกรรมทางปกครองของฝายปกครอง  วัตถุประสงคก็เพื่อใหมีการโตแยงคัดคานหรือรับฟง
ขอเท็จจริง  รวมทั้งความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของกอนที่ฝายปกครองจะออกนิติกรรมทางฝาย
ปกครอง  นอกจากนี้คดีท่ีมีโทษทางวินัยตางๆ   ยังมีหลักการตอสูปองกันตนเองท่ีเรียกวา  สิทธิใน
การปองกันตนเอง   (droit  de  la  defense)  ซึ่งประกอบดวยหลักการรับฟงขอเท็จจริง
เชนเดียวกับหลักสิทธิท่ีจะมีการโตแยง  ท้ังนี้นิติกรรมทางปกครองท่ีเปนมาตรการลงโทษตางๆ  
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หรือคดีที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย  จะมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนพิเศษบัญญัติใหฝายปกครอง
ตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูมีสวนไดเสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของกอน29 
   วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวจะรับฟง
ความคิดเห็นอยางไร  ไดมีผูอธิบายไววาจะตองมีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้30 
   ก.  ผูมีสวนไดเสีย  จะตองไดรับแจงใหทราบกอนวาจะใหเขามาช้ีแจงหรือโตแยง
เกี่ยวกับเร่ืองใด 
   ข.  ตองใหระยะเวลาพอสมควร  ท่ีจะใหผูเกี่ยวของไดมีโอกาสเตรียมตัวท่ีจะเสนอ
ขอเท็จจริงได 
   ค.  เม่ือฝายปกครองไดรับฟงขอโตแยงหรือขอเท็จจริงแลว  ผูรับฟงตองนําไป
เสนอหรือแจงใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดทราบดวย 
   ง.  นอกจากนั้น  กฎหมายบางฉบับยังกําหนดวาผูมีสวนไดเสียมีสิทธิใหบุคคลอ่ืน
หรือตัวแทนเขาไปชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นรวมกับตนเองได  โดยผูมีสวนไดเสียเปนผูเลือก
เขาไป และผูมีสวนไดเสียนั้นสามารถท่ีจะช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นดวยวาจาหรือเปนลายลักษณ
อักษรก็ได 
   อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนของหลักการรับฟงขอเท็จจริงในบางกรณีท่ีฝายปกครอง
ไมตองรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกอน  ถาขอเท็จจริงท่ีวินิจฉัยมีลักษณะเปนนโยบายเพื่อ
รักษาระเบียบ  สุขภาพ และศีลธรรมของสาธารณะอันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 
(la  police)31   หรือกรณีเรงดวน  กรณีท่ีมีสถานการณพิเศษอยางยิ่งหรือกรณีเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  เปนตน 
 
  (3)  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
   การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองในประเทศฝร่ังเศสเปนหลักกฎหมายท่ัวไป  
เหมือนกันหลักการไมมีสวนไดเสีย  และหลักการรับฟงขอเท็จจริง แตหลักการใหเหตุผลประกอบ
คําสั่งทางปกครองมีผลมาจากคําพิพากษาของศาล  ที่ไดกําหนดบังคับใหฝายปกครองตองแสดง
เหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  โดยมีการตรากฎหมายลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 1979 (la  loi  du  11  
juillet, 1979)  วาดวยการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ีฝายปกครองมี

                                                        
 29 แหลงเดิม.  หนา 79. 
 30 Georger Vedel and Pierre  Delvolve.  (1990). Droit  administratif.  p.283. อางโดย สิริชัย  สุธีวีระขจร.  
เลมเดิม. หนา 84-84. 
 31 สิริชัย  สุธีวีระขจร. เลมเดิม.  หนา 128. 
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หนาท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําส่ังทางปกครองเฉพาะ
รายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ซ่ึงการใหเหตุผลประกอบคําส่ังของฝายปกครองตอง
ประกอบดวยขอกฎหมาย  ขอเท็จจริง อันเปนหลักหรือเปนฐานของการออกคําส่ังทางปกครองนั้น ๆ32  
   หลักการใหเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองถูกโยงเขาดวยกันกับหลักการ
รับฟงขอเท็จจริง กลาวคือนิติกรรมทางปกครองท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองจะมีผล
ชอบดวยกฎหมายตอเม่ือไดรับการรับฟงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียกอน ฝายปกครอง
จึงนําขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงมาไปใชเปนขอมูลประกอบการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  
หากฝายปกครองไมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกอน ฝายปกครองก็ไมสามารถท่ีจะใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครองได33 
   นิติกรรมหรือคําส่ังทางปกครองท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง ไดแก  
นิติกรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะราวที่กอใหเกิดผลเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน นิติกรรมหรือ
คําสั่งทางปกครองที่จํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือนิติกรรมที่เกี่ยวของกับความ
สงบเรียบรอย หรือนิติกรรมท่ีมีบทลงโทษบุคคล  หรือนิติกรรมท่ีเกี่ยวกับขออนุญาตตางๆ  ซ่ึงตอง
อยูภายใตเง่ือนไขอันจํากัดบางประการ  หรือนิติกรรมท่ีกอใหเกิดการอยูภายใตอํานาจบังคับอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือนิติกรรมที่ยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมอีกอันหนึ่งท่ีใหสิทธิกับประชาชน  หรือนิติกรรม
ท่ีกอใหเกิดการบังคับอยางใดอยางหน่ึง และนิติกรรมท่ีปฏิเสธสิทธิประโยชนอยางใดของประชาชนท่ี
พึงมีพึงไดซ่ึงประโยชนนั้นมีบัญญัติไวในกฎหมาย  อยางไรก็ตามนิติกรรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะราว  
แมไมกอใหเกิดผลเสียแตก็เปนขอยกเวนของหลักท่ัวไป  ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวหรือมีกฎหมาย
ลําดับรองกําหนดใหตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง34 
   การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองถือเปนหนาท่ีของฝายปกครองท่ีจักตอง
ทําเปนลายลักษณอักษร  และมีเนื้อหาเพียงพอท่ีจะใหรูถึงเหตุผล (motivation) ของฝายปกครองท้ัง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงถาหากมีการใหเหตุผลแตเนื้อหานั้นไมเพียงพอท่ีจะแสดง
ใหเห็นถึงเหตุผล หรือมูลเหตุจูงใจท่ีแทจริงของฝายปกครองนั้นได  นิติกรรมทางปกครองน้ันอาจ
ถูกพิพากษาวาไมชอบดวยกฎหมาย(illegalite)   แตเปนการไมชอบดวยกฎหมายวาดวยแบบของ
กฎหมาย (vice de forme)  ซ่ึงสภาท่ีปรึกษาแหงรัฐไดตัดสินไวในคดี Societe  des  ciments de la 
porte de France35 

                                                        
 32 แหลงเดิม.  หนา 93. 
 33 แหลงเดิม.  หนา 105. 
 34 แหลงเดิม.  หนา 94.  
 35 แหลงเดิม.  หนา 95. 
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   ขอยกเวนของนิติกรรมท่ีไมตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง คือ นิติกรรม
ทั่วไป  ไดแก  การออกกฎหมายลําดับรองซึ่งมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปหรือนิติกรรมที่ไมเปน
นิติกรรมทั่วไปแตในขณะเดียวกันก็ไมเปนนิติกรรมเฉพาะราย. และนิติกรรมเฉพาะรายท่ีไม
กอใหเกิดผลเสียและไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย 
   สําหรับขอยกเวนของการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง คือ กรณีท่ีมีความ
จําเปนรีบดวนอยางยิ่ง กรณีท่ีเปนความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  และนิติกรรมใดท่ีเปน
การตัดสินใจหรือมีคําส่ังโดยปริยาย(implicite)  หรือเกิดจากการนิ่งเฉยของฝายปกครอง  ซ่ึงถือเปน
การปฏิเสธการรองขอของฝายปกครองก็ไมตองใหเหตุผล 
   อยางไรก็ตาม ถาผูมีสวนไดเสียรองขอใหฝายปกครองใหเหตุผลประกอบคําสั่ง
ทางปกครอง  ฝายปกครองจะตองแสดงเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองน้ันภายในกําหนด 1 เดือน  
นับแตวันรองขอ   และแมวากฎหมายจะมิไดกําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลประกอบคําส่ัง
ทางปกครองทุกเร่ือง  แตฝายปกครองก็ไดขยายหนาท่ีท่ีจะตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เชน การออกกฎหมายลําดับรองอ่ืน  กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครองดวย  โดยกฎหมายลําดับรองนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากสภาท่ี
ปรึกษาแหงรัฐกอน36 
 
2.3  หลักการพิจารณาคําสั่งทางปกครองในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองในประเทศไทย 
   การพิจารณาคําสั่งทางปกครองในประเทศไทย ไดมีการกําหนดเปนหลักการไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยไดมีการใหคํานิยามของ คําส่ังทางปกครอง 
ไวหมายความวา 
  (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนตอ
บุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (2)  การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง37 
  แมพระราชบัญญัตินี้จะใชคําวาคําส่ังทางปกครองแตก็หมายถึงนิติกรรมทางปกครองนั้นเอง 
เหตุท่ีไมใชคําวานิติกรรมทางปกครองก็เพราะผูรางเกรงวาจะกอใหเกิดความสับสนแกสมาชิกรัฐสภา 

                                                        
 36 แหลงเดิม.  หนา 96. 
 37พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.  (2539,14 พฤศจิกายน). มาตรา 5. 
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จนอาจเปนเหตุใหกฎหมายไมผานสภาได ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัตินี้จะเห็นวาเปน
กฎหมายฉบับแรกท่ีไดใหคํานิยามนิติกรรมทางปกครองไว โดยเปนคํานิยามที่สอดคลองกับ
ความหมายของนิติกรรมทางปกครองที่ใชอยูในประเทศเยอรมัน ท่ีหมายถึงแตเฉพาะนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีมีผลเปนการเฉพาะเร่ืองเทานั้น ไมหมายรวมถึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไปดวย 
  จากนิยามความหมายของคําส่ังทางปกครองอาจจําแนกองคประกอบของคําส่ังทางปกครอง
ซ่ึงเปนนิติกรรมทางปกครองได ดังนี้ 
  (1)  นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะเปนการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน ซ่ึงเปนการใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครอง 
  (2)  นิติกรรมทางปกครองตองออกโดยเจาหนาท่ีฝายปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหนิยามความหมายของเจาหนาที่ ไวหมายความวา บุคคล 
คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจ หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอยางอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม38 เม่ือพิจารณานิยามความหมายของเจาหนาที่ดังกลาว จะเห็น
ไดวาเจาหนาที่ที่จะออกนิติกรรมทางปกครองนั้น มิไดมีความหมายแคบเฉพาะตองเปนองคกร
ภายในฝายปกครองเทานั้น แตมีความหมายกวางโดยพิจารณาถึงการใชอํานาจปกครองดวย 
ดังนั้น แมมิใชคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีในฝายปกครอง แตเปนคําส่ังท่ีออกจากองคกรท่ีใชอํานาจ
ปกครอง ก็อาจเปนนิติกรรมทางปกครองได ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลองกับหลักทฤษฎีการจัดทํา
แบบมหาชน 
  (3)  นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะท่ีเปนการแสดงเจตนาของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปน
การสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล การแสดงเจตนาของฝายปกครองนี้เปนการทําให
ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑทั่วไป และเปนนามธรรมมาเปนนิติ
กรรมทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะและเปนรูปธรรม  ตัวอยางการแสดงเจตนาของ
เจาหนาที่ที่สรางนิติสัมพันธที่ทําใหมีการเคล่ือนไหวในสิทธิและหนาท่ี เชน การที่เจาหนาท่ีออก
ใบอนุญาตยอมกอใหเกิดสิทธิแกผูรับอนุญาต การที่เจาหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตยอมทําใหสิทธิท่ี
ประชาชนไดรับไปแลวตองระงับไป การท่ีเจาหนาท่ีออกคําส่ังตอประชาชนยอมทําใหประชาชนมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง เปนตน39 

                                                        
 38 แหลงเดิม.  มาตรา 5. 
 39 มานิตย  จุมปา.  (2546).  คูมือศึกษากฎหมายปกครอง.  หนา 343–345. 
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  ท้ังนี้ หลักเกณฑการพิจารณาคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดมีการกําหนดไวดังนี้ 
 
 
 2.3.1  เจาหนาท่ีซ่ึงทําการพิจารณาทางปกครองตองมีความเปนกลาง 
  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดกําหนดวา เจาหนาท่ีซ่ึง
มีความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณี  โดยเปนคูกรณีเอง เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี เปนญาติ
ของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใดๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพ่ีลูกนองนับได
เพียงสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น เปนหรือเคยเปนผูแทนโดย
ชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้หรือเปนนายจาง
ของคูกรณี  หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เจาหนาท่ีดังกลาวนี้จะทําการพิจารณาทาง
ปกครองไมได40  เนื่องจากจะเปนเหตุใหเคลือบแคลงสงสัยไดวาเจาหนาท่ีดังกลาวจะทําการ
พิจารณาทางปกครองโดยมีอคติหรือความลําเอียง   
  นอกจากนี้ ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากเหตุท่ีกําหนดไวขางตนเกี่ยวกับเจาหนาท่ีหรือ
กรรมการ ในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรง อันอาจทําใหการ
พิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได41  
เชน เปนผูมีทัศนะคติเปนปฏิปกษกับเร่ืองท่ีจะทําการพิจารณาหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนผูท่ีไดถูก
อางเปนพยานโดยที่ไดรูเห็นเหตุการณหรือโดยเปนผูเช่ียวชาญมีความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับเร่ืองท่ี
ทําการพิจารณามาแลว เคยแสดงความเห็นตอสาธารณชนในเร่ืองท่ีจะทําการพิจารณานอกหนาท่ี
การงานมากอนแลว เคยพิจารณาเร่ืองท่ีจะทําการพิจารณามากอนแลว และตนเอง คูสมรส บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของตนกําลังมีคดีพิพาทกับคูกรณี คูสมรส บุพการีหรือผูสืบสันดานของคูกรณี เปนตน 
 
 2.3.2  หลักการไมยึดแบบพิธี 
  แบบพิธีท่ีกฎหมายกําหนด มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคล และใหการ
พิจารณาทางปกครองเปนไปอยางรอบคอบ แตในบางคร้ังก็ทําใหเกิดความลาชา ซ่ึงโดยหลักแลว
การพิจารณาทางปกครองยึดหลักความเรียบงายและความสะดวกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค จะไม
ยึดแบบพิธีเพื่อใหเกิดความสะดวกในการพิจารณา เพื่อใหการออกคําส่ังทางปกครองเปนไปอยาง

                                                        
 40 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 13. 
 41 แหลงเดิม.  มาตรา 16. 
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ทันทวงที อยางไรก็ตาม หากเปนเร่ืองท่ีกฎหมายไดกําหนดแบบพิธีใหฝายปกครองจะตองปฏิบัติแต
ฝายปกครองไมปฏิบัติตาม คําสั่งที่ออกมานั้นอาจเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายได เวนแตการ
ไมปฏิบัติตามแบบพิธีไมกระทบตอวัตถุประสงคในเร่ืองคุมครองสิทธิของประชาชน42 
 2.3.3  หลักการไตสวน 
  ในการพิจารณาทางปกครองจะตองกระทําดวยวิธีการไตสวน กลาวคือเจาหนาท่ีมี
อํานาจและหนาท่ี ท่ีจะตองคนหาความจริงของเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการออกคําส่ังทางปกครองใหได 
เพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอความจริงนั้น ความจริงนั้นมีผลสําคัญในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ี
จะออกคําส่ังทางปกครองไดถูกตองกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนหรือไม ข้ึนอยูกับวาเจาหนาที่สามารถคนหา
ขอเท็จจริงไดมากนอยเพียงไร ในการนี้เจาหนาที่จึงมีอํานาจแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ี
เกี่ยวของโดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานที่คูกรณีไดสงให เชน การออกไปตรวจ
สถานท่ี หรือการขอผูครอบครองเอกสารสงมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของมาใหเปนตน 
 
 2.3.4  หลักการใหโตแยง 
  หลักการใหโตแยงเปนหลักท่ีถือวาเปนขอยกเวนของการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เนื่องจากหลักการโตแยงจะทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติราชการ แมในบางคร้ังคําส่ังทางปกครอง
อาจจะกระทบสิทธิของเอกชน ก็อาจตองปลอยเปนหนาท่ีของเอกชนท่ีจะตองไปอุทธรณคัดคาน
ภายหลังจากที่คําสั่งทางปกครองไดออกไปแลว เชน คําสั่งหามขายของบนทางเทาของเจาหนาท่ี
เทศกิจ กรณีเชนนี้เห็นไดวาถาเปดโอกาสใหผูรับคําส่ังโตแยงคําส่ังไดทันทีก็จะทําการปฏิบัติราชการ
กระทําไมไดโดยปกติ อยางไรก็ตามหลักการโตแยงมักถูกนําไปใชในกรณีท่ีมีผูท่ีจะถูกบังคับหรือ
ไดรับผลกระทบจากคําส่ังเปนจํานวนมาก เชน การกอสรางโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ หรือ
การกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย เปนตน 
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิแก
บุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดของรัฐ ท่ีจะ
แสดงความคิดหรือมีความเห็นโตแยงการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการกิจกรรมใดของรัฐ ไววา 
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับ

                                                        
 42 ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 123,124. 
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ตนหรือชุมชนทองถิ ่น  และมีส ิทธิแสดงความคิดเห ็นของตนในเรื ่องด ังกลาว  ทั ้งนี ้ ตาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน43 
 
 
 2.3.5  สิทธิของคูกรณีในการเขารวมการพิจารณาทางปกครอง 
  สิทธิของคูกรณีในการเขารวมการพิจารณาทางปกครอง เปนการใหสิทธิแกคูกรณีซ่ึง
เปนบุคคลที่จะไดผลกระทบหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง ใหไดมีโอกาส
เขารวมการพิจารณาทางปกครองและใชสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดกําหนดไววา คูกรณี หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ 
ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง44  นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเขารวมการ
พิจารณาทางปกครองไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของ
รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด45 
 
  (1)  สิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงในกรณีท่ีคําส่ังจะมีผลกระทบตอตน 
   กอนท่ีจะออกคําส่ังทางปกครอง  เจาหนาท่ีจะตองแจงใหคูกรณีทราบถาคําส่ังทาง
ปกครองท่ีจะออกมาอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี นอกจากนี้ เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะ
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ท้ังเปน
ลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา โดยผูถูกกระทบสิทธิสามารถท่ีจะเสนอพยานเพ่ิมเติมไดเสมอกอนท่ี
เจาหนาท่ีจะมีคําวินิจฉัยส่ังการ โดยเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองพิจารณาขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงมา
และจะวินิจฉัยจากขอเท็จจริงท่ีตนมิไดรับฟงมาไมได46  หากเจาหนาท่ีไมแจงใหคูกรณีทราบ ตอง
ถือวาการพิจารณาทางปกครองมีความบกพรอง เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยให
เนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงหรือมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎ
กําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป ตามขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
                                                        
 43 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. (2540, 11 ตุลาคม).  มาตรา 59. 
 44พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 5. 
 45รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540, มาตรา 60. 
 46 กมลชัย รัตนสกาววงค. (2537). พื้นฐานความรูท่ัวไปหลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. หนา 86. 
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   1) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
   2)  เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทาง 
ปกครองตองลาชาออกไป 
   3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
   4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
   5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
   6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง47   
 
  (2)  สิทธิไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิตาง ๆ 
   ในการพิจารณาทางปกครองเจาหนาท่ีมีหนาท่ีจะตองใหความชวยเหลือแนะนํา 
เพื่อใหคูกรณีสามารถใชสิทธิตามกฎหมายไดอยางถูกตอง เนื่องจากการใชสิทธิตามกฎหมายก็ดี
หรือการโตแยงคําส่ังของฝายปกครองก็ดีไมไดถือหลักท่ีจะตองเอาชนะกันในทางระเบียบปฏิบัติ  
มีวัตถุประสงคในการชวยกันคนหาความจริงใหประจักษ การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีจึงตอง 
ยึดถือหลักความเปนธรรมในการทํางาน  พรอมกันนี้ เจาหนาท่ีจะตองแจงสิทธิและหนาท่ี 
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี48 

 
  (3) สิทธิการมีท่ีปรึกษาหรือผูทําการแทน 
   การเขารวมการพิจารณาทางปกครอง คูกรณีสามารถแตงตั้งผูแทนเพ่ือดําเนินการ
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองแทนตนเองได 
   กรณีท่ีหนึ่ง สิทธิในการตั้งท่ีปรึกษา เนื่องจากในการพิจารณาทางปกครอง 
มีระเบียบและวิธีปฏิบัติมากมาย และเปนเร่ืองยากท่ีคูกรณีจะสามารถทําความเขาใจได  กฎหมายจึง
กําหนดใหสิทธิแกคูกรณีท่ีจะนําทนายความ ท่ีปรึกษาหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีตนไวใจเขามารวม
ในการพิจารณาทางปกครองได 49 

   กรณีท่ีสอง สิทธิในการตั้งผูทําการแทนเปนการอํานวยความสะดวกแกคูกรณีท่ีจะ
ไมตองดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดวยตนเอง เวนแตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคูกรณีตองทําเอง 

                                                        
 47 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539. 
 48 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 27. 
 49 แหลงเดิม.  มาตรา 23. 
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โดยเฉพาะ ไดแกการสอบใบอนุญาตขับข่ี การต้ังผูทําการแทนจะตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ 
การดําเนินการของผูทําการแทนจะมีผลผูกพันคูกรณี 50 

 
  (4)  การไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาท่ี 
    การตรวจดูเอกสารเปนสิทธิอยางหนึ่งของคูกรณี สิทธิในขอนี้เปนกรณีเดียวกับ
หลักในการพิจารณาทางปกครองท่ีจะตองทําโดยเปดเผย คูกรณีจึงมีสิทธิท่ีขอตรวจดูเอกสารท่ี 
จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได51 เวนแตเอกสารท่ีตองรักษาไว
เปนความลับ 52 

 
  (5) การโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
   สิทธิในเร่ืองนี้เปนกรณีเชนเดียวกับสิทธิการไดรับทราบขอเท็จจริงในกรณีท่ีคําส่ัง
จะมีผลกระทบตอตน การพิจารณาเพื่อออกคําส่ังทางปกครองเจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาส 
ท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  
เวนแต จะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย หรือการอนุญาตจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง 
ตอประโยชนสาธารณะ 
 
  (6) การไดรับการพิจารณาโดยสมบูรณ 
   ในการพิจารณาทางปกครองเจาหนาท่ีตองตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
ในเร่ืองนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 53 เจาหนาท่ีอาจดําเนินการ
แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเกี่ยวของดวยตนเอง การขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  
พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ หรือออกไป
ตรวจสถานที่ ในการนี้คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จริง และมีหนาท่ี
แจงพยานหลักฐานท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี พยานหรือพยานผูเช่ียวชาญที่เจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคํา
หรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 54 
 

                                                        
 50 แหลงเดิม.  มาตรา 24. 
 51 แหลงเดิม.  มาตรา 31. 
 52 แหลงเดิม.  มาตรา 32. 
 53 แหลงเดิม.  มาตรา 28. 
 54 แหลงเดิม.  มาตรา 29. 
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  (7) สิทธิไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 
   เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐเปนไปอยางรวดเร็ว พรอมท้ังเพื่อให
ประชาชนสามารถไดรับทราบผลการพิจารณาของหนวยงานของรัฐโดยเร็ว การกําหนดสิทธิขอนี้
ไวในกฎหมายจะเปนสวนชวยใหสิทธิดังกลาวไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมีการกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วา  
   เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความประหยัดและความ 
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพื่อใหเจาหนาท่ีกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไวตามความเหมาะสมแกกรณี  
ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองนั้น 
   ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเร่ืองใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาท่ีมากกวา
หนึ่งราย เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีหนาท่ีตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพ่ือการดําเนินงาน 
ในเร่ืองนั้น 55 
   ในปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ไดถูกยกเลิกและไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเร่ืองท่ี 
อยูในอํานาจหนาท่ีภายในเวลา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาปฏิบัติราชการดวยความบกพรอง56  
 
  (8) สิทธิไดรับทราบเหตุผลของคําส่ัง 
   การกําหนดใหเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองตองระบุเหตุผลในการออกคําส่ัง
ไวมีเหตุผลเพื่อเปนการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหอยูในขอบเขตของ
กฎหมาย การที่คําส่ังทางปกครองไมใหเหตุผลไวจึงเปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล
ไวดวย 57 และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 
   1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
   2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
   3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

                                                        
 55 แหลงเดิม.  มาตรา 33. 
 56 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546. 
 57 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 37. 
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   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําส่ังทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังนั้นเอง 
หรือในเอกสารแนบทายคําส่ังนั้นก็ได โดยการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง ขอเท็จจริงจาก
พยานหลักฐานซ่ึงไดนํามาวินิจฉัยนั้น จะตองมีน้ําหนักพอสมควรท่ีจะสนับสนุนคําวินิจฉัยนั้น 
พรอมท้ังเหตุผลของเจาหนาท่ีท่ีไดวินิจฉัยนั้นวา เพราะเหตุใดจึงมีคําวินิจฉัยเชนนั้น โดยมีผูแสดง
ความคิดเห็นวา การใหเหตุผลในคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองน้ันควรพิจารณาจากขอเท็จจริง
เปนรายคดีไป58  แตอยางไรก็ตาม คําส่ังทางปกครองบางกรณีไมจําเปนตองจัดใหมีเหตุผลถา 
   1) เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน 
   2) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
   3) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 32 
   4) เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองใหเหตุผล
เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังนั้นรองขอ 
   การใหเหตุผลเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีจะตองแจงใหคูกรณีทราบ เพราะเหตุผลใน
การออกคําส่ังทางปกครองเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความชอบหรือไมชอบในการพิจารณาทางปกครอง
อยางหนึ่ง คูกรณีท่ีไมเห็นดวยกับเหตุผลท่ีเจาหนาท่ีไดใหไวในคําส่ังทางปกครอง สามารถโตแยง
คัดคานทางปกครองน้ันได 
 
  (9) สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณ 
   เม่ือเจาหนาท่ีไดพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองเปนท่ีเรียบรอยแลว นอกจาก
จะตองใหเหตุผลในการออกคําส่ังทางปกครอง หากคําส่ังทางปกครองนั้นเปนกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยงตอไปใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และ
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย ท้ังนี้ เนื่องจากในการใชสิทธิตาม
กฎหมายเจาหนาท่ีของรัฐจะทราบวิธีและข้ันตอนการดําเนินการทางกฎหมายดีกวาประชาชน 
กฎหมายจึงกําหนดใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีจะตองแจงสิทธิในการอุทธรณใหกับคูกรณีทราบ 
แ ล ะ 
ถาคูกรณีไมเห็นดวยจะไดใชสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครองตอไป เพราะคูกรณีบางคนท่ีไดรับ 
คําส่ังแลวอาจไมทราบวาตนเองจะตองใชสิทธิตอไปอยางไร ไดบาง และการโตแยงคําส่ังของ 

                                                        
 58 กมลชัย  รัตนสกาววงค.  หนาเดิม. 
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ฝายปกครองจะตองดําเนินการอยางไร หากเจาหนาท่ีไมระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่น
คําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไว ระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณจะเร่ิมนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงสิทธิในการอุทธรณ แตถาไมมีการแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ และระยะเวลาในการอุทธรณมีระยะเวลาส้ันกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแต 
วันท่ีไดรับคําส่ังทางปกครอง 
   นอกจากนี้ ในการแจงสิทธิอุทธรณคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เห็นวา การแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังทางปกครองแก 
คูกรณีเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนการคุมครองสิทธิของคูกรณีผูรับคําส่ัง จึงไดใหคําแนะนํา
ในการแจงสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังทางปกครองใหแกเจาหนาที่ของรัฐท่ีออกคําส่ังทาง
ปกครองถือปฏิบัติดวย59 

   สิทธิของคูกรณีหรือหนาท่ีท่ีเจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติ เปนหลักเกณฑท่ีกําหนดขึ้น
เพื่อคุมครองสิทธิของคูกรณีและเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถเขารวมการพิจารณาทางปกครองและ
ใชสิทธิตามกฎหมายไดอยางเต็มท่ี สิทธิของคูกรณีเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญ หากเจาหนาท่ีของรัฐ 
ละเลยไมทําตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือละเลยไมยอมใหมีการใชสิทธิ ส่ิงเหลานี้อาจทําให 
คําส่ังทางปกครองบกพรองและเปนเหตุใหมีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได หลักในการพิจารณา
ทางปกครองและสิทธิของคูกรณีจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาท่ี 
   จากการศึกษาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 เปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีอากรฉบับตาง ๆ  มีประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงเกี่ยวของกับการ
ประเมินภาษีและการวินิจฉัยอุทธรณ กลาวคือ  การพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัว
ตอหนาเจาหนาที่คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาไดดวย  เอกสารท่ีใชใน
การพิจารณาของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนภาษาตางประเทศคูกรณีจะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยท่ีมีการ
รับรองความถูกตองเวนแตเจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศนั้น  คําส่ังทาง
ปกครองที่ทําเปนหนังสือตองระบุเหตุผล  คําส่ังทางปกครองซ่ึงอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได
ตองระบุสิทธิการอุทธรณ  และการแจงคําส่ังทางปกครอง60 
 
   

                                                        
 59 คําแนะนําของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑการแจงสิทธิ
ในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง. 
 60 ประภาศ คงเอียด.  (2546, กันยายน). “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเก่ียวของกับ
กฎหมายภาษีอากรอยางไร.” บทบัณฑิตย, ล.59, ตอน 3. หนา 146-152.  
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บทที่ 3 

หลักการพิจารณาขอพิพาททางภาษีอากรในช้ันเจาหนาที่ฝายปกครอง  
 
 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท ไมวาจะเปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคล หัก ณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป รวมทั้งภาษีเงินไดปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 เปนภาษีอากรท่ีกําหนดใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีแตละประเภทยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด พรอมกับเสียภาษีตามกฎหมายในเวลาที่กําหนด 
แลวเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่จะตรวจสอบวาผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีไวถูกตองครบถวนหรือไม หรือผูเสียภาษีมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีแตมิไดยื่นแบบ
และมิไดเสียภาษีไว ซ่ึงการตรวจสอบของเจาพนักงานประเมินดังกลาว อาจจะเปนการตรวจสอบ
โดยออกหมายเรียกใหผูเสียภาษีนําบัญชีเอกสารหลักฐานตางๆ ไปสงมอบเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจสอบ
โดยไมออกหมายเรียกตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวแลวแตกรณี เม่ือตรวจสอบเสร็จแลวหาก
ปรากฏวาเสียภาษีไวไมถูกตองครบถวนหรือมิไดเสียภาษี  เจาพนักงานประเมินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีจะมีหนังสือแจงการประเมินหรือมีคําส่ังใหชําระภาษีใหถูกตองครบถวนพรอมท้ังเรียกเก็บ
เบ้ียปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายดวย  หากผูเสียภาษีเห็นวาการประเมินของเจาพนักงานประเมิน
ไมถูกตองหรือไมชอบไมวาจํานวนภาษีอากรตามการประเมินจะเปนจํานวนใดผูเสียภาษีมีสิทธิ
อุทธรณคัดคานการประเมินไดแตจะเพิกเฉยหรือละเลยไมปฏิบัติการใด ๆ ตามกฎหมายมิได  
เพราะภาษีอากรตามหนังสือแจงการประเมินนั้นเม่ือถึงกําหนดชําระแลวมิไดเสียหรือนําสงจะเปน
ภาษีอากรคางตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  เจาหนาท่ีสรรพากรมีหนาท่ีเรงรัดใหชําระหนี้
ไดตามกฎหมายตอไป  ดังนั้นถาผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินของเจาพนักงานประเมินก็ให
ใชสิทธิอุทธรณการประเมินไดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  โดยตองอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณผูเสียภาษีจะไปยื่นฟองตอศาลทันทีโดยไมยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณเสียกอนไมไดศาลจะไมรับฟอง การอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนี้ผูเสียภาษี
ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ  61 

                                                        
 61 จํารัส  แหยมสรอยทอง.  (2542, พฤศจิกายน).  “การอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.”  Tax & 
Business Law Magzine, 6, 62. หนา  32,33. 
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 สําหรับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร  มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ดวยกันหลายฉบับ  ไดแก  (1)  ประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
ภาษี การออกคําส่ังประเมินภาษี  การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  องคการที่ทําหนาท่ีในการพิจารณา
อุทธรณ  และการบังคับหนี้ภาษีอากร  เปนตน  (2)  ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร  พ.ศ.2546  เปนระเบียบท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ประมวลรัษฎากร  กําหนดหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร  
(3)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539  เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑใน
การประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
  
3.1  หลักการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
 3.1.1  ลักษณะท่ัวไป 
  (1)  ความหมายและประเภทของภาษีอากร 
   ภารกิจของรัฐในการปกครองประเทศทําใหเกิดการดําเนินงานทางการคลังข้ึน  
โดยภาษีเปนเครื่องมือทางการคลังที่รัฐใชสําหรับหารายไดเพื่อนําไปใชจายในกิจการสาธารณะ  
ในระยะแรกนักการคลังเห็นวาภาษีเปนการบริจาค ตอมามีความเห็นวาภาษีเปนคาตอบแทนการ
คุมครองปองกันภัยท่ีรัฐจัดใหแกประชาชน  ในระยะตอมามีความเห็นวาภาษีเปนคาตอบแทนแกรัฐ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน และทายท่ีสุดมีความเห็นวาภาษีเปนสวนแบงภาระ
สาธารณะระหวางประชาชนตามหลักความสามารถในการเสียภาษี62 
   คําวา ภาษี หรือ ภาษีอากร  เปนคํารวมท่ีใชกันท่ัว ๆ ไป  ซ่ึงตรงกับคําวา Tax  ใน
ภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามคําวา ภาษี หรือ Tax ยังอาจใชในความหมายเฉพาะแยกตางหากจากคําวา 
อากร ซ่ึงตรงกับคําวา  Duty  ในภาษาอังกฤษ 
   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายความหมายของคําวาภาษีและ
อากรไวดังนี้63 
   ภาษี คือ รายไดท่ีเกิดจากผูรับประมูลท่ีจะสงเงินใหหลวงผูใดประมูลได ผูนั้นก็เปน
เจาภาษีในการนั้น 

                                                        
 62 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล. (2539,มกราคม).  “ กําเนิดภาษีอากรในประเทศไทย .”  สรรพากรสาสน, 43,1.  
หนา  89. 
 63 หลวงอรรถไกวัลวที  และหลวงนรกิจบริหาร.  (2505).  รายงานการบริหารทั่วไปและระบบวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร.  หนา  5. 
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   อากร คือ การชักเอารายไดหรือผลประโยชนท่ีราษฎรทํามาหาไดโดยประกอบกิจการ
ตาง ๆ หรือโดยไดรับสิทธิจากรัฐบาล เชน การทําสวน การใหจับปลา และการใหตมสุรา เปนตน 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 อธิบายความหมายของคําวา ภาษี
และอากรโดยอาศัยหลักผลตางตอบแทน  ดังนี้ 
   ภาษี หมายถึงสวนซ่ึงรัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคล ทรัพยสิน หรือธุรกิจเพื่อบํารุง
ประเทศ 
   อากร หมายถึง บอเกิด ไดแก คาธรรมเนียมท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจากส่ิงของท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติหรือส่ิงท่ีทําข้ึนเพื่อการคา 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดปรับปรุงคําอธิบายความหมาย
ของคําวาภาษีและอากร ซ่ึงยังคงอาศัยหลักผลตางตอบแทน  ดังนี้ 
   ภาษี หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บจากบุคคล ทรัพยสินหรือธุรกิจเพื่อใชจายในการ
บริหารหรือการพัฒนาประเทศ 
   อากร หมายถึง คาธรรมเนียมอยางหนึ่งท่ีรัฐบาลเรียกเก็บ 
   สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดใชคําวา ภาษี หรือ ภาษีอากร ในลักษณะท่ีเปนคํารวม
ท่ีใชกันท่ัวๆ ไป หรือมีความหมายเปนอยางเดียวกันซ่ึงตรงกับคําวา  Tax  ในภาษาอังกฤษ เวนแตจะ
ไดกลาวถึงอากรแสตมปซ่ึงเปนประเภทหนึ่งของภาษีอากรท่ีกรมสรรพากรมีหนาท่ีจัดเก็บ จึงจะใช
คําเฉพาะวา อากร 
   ความหมายของ คําวา ภาษีอากร ซ่ึงตรงกับคําวา Tax  ในภาษาอังกฤษพิจารณาได
จากคํานิยามของ  Seligman นักเศรษฐศาสตรการคลังท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่ง ซ่ึงใหคํานิยามไววา64  
   A Tax, in the modem sense, is the  compulsory  contribution from the rerson to 
the govemment to defray the expenses  incurred in the common  interest of all  without  reference 
to special benefits conferred 
   สรุปความหมายไดวา ภาษีอากรคือเงินท่ีรัฐบังคับเก็บจากประชาชนเพื่อนําไปใช
จายในกิจการของรัฐ โดยไมจําเปนตองตอบแทนอยางหนึ่งอยางใดโดยตรงแกผูเสียภาษีอากรนั้น 
   ศาสตราจารย Cyaston Jeze และศาสตราจารย  Maurice Duverger  ไดใหคํานิยาม
ในทางกฎหมายไววา65  ภาษีอากร  คือ เงินหรือภาระทางการเงินโดยตรง  ท่ีรัฐบังคับเก็บจากเอกชน  

                                                        
 64 แหลงเดิม.  หนา  6. 
 65 สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2537).  “ขอสังเกตบางประการในทางกฎหมายเก่ียวกับคําวา “ภาษี”” รวมบทความ
กฎหมายการคลัง  เลม 1. หนา  30. 
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ในลักษณะถาวรและไมมีส่ิงตอบแทน เพื่อนําไปใชจายในส่ิงท่ีเกี่ยวกับภาระสาธารณะ 
   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไดแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
   1)  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากเงินไดพึงประเมินของบุคคล
ธรรมดา ผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี กองมรดกที่ยังไมไดแบง หางหุนสวนสามัญและ
คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หักดวยคาใชจายและคาลดหยอน เหลือเปนเงินไดสุทธิเทาใดนําไป
คํานวณภาษีตามอัตราภาษีในประมวลรัษฎากร66 
   2)  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  คือภาษีท่ีจัดเก็บจากกําไรสุทธิหรือฐานรายไดกอนหักรายจาย
ตามอัตราท่ีกําหนดไวจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
   3)  ภาษีมูลคาเพิ่ม  คือภาษีท่ีเก็บจากมูลคาเพิ่มของสินคาหรือบริการที่เพิ่มข้ึนในแตละ
ข้ันตอนของการผลิตและการจําหนายสินคาและบริการตางๆ 
   4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  คือภาษีที่จัดเก็บจากธุรกิจบางประเภทที่ไมสามารถจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดเก็บจากยอดรายรับกอนหักรายจาย 
   5)  อากรแสตมป เปนภาษีท่ีรัฐจัดเก็บจากผูใหเชาท่ีดิน โรงเรือน ผูโอนใบหุน 
ผูใหเชาซ้ือทรัพยสิน ผูรับจางทําของ ผูใหกู ผูรับประกันภัย ผูมอบอํานาจ ผูมอบฉันทะฯลฯ ตามท่ี
บัญญัติไวในบัญชีตราอากรแสตมปทายประมวลรัษฎากร โดยการซ้ืออากรแสตมปปดบนตราสาร
หรือในบางกรณีเสียเปนตัวเงินตามจํานวนที่บัญญัติไวในบัญชีอัตราอากรแสตมปดังกลาว 
 
  (2)  หลักการของภาษีอากรท่ีดี 
   รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติใหประชาชนมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรท่ีดีนั้นมีหลักการบางประการท่ีควรคํานึงถึง
เพื่อใหประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร  และใหกฎหมายดังกลาวใชบังคับไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยภาษีอากรท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
   1)  มีความเปนธรรม ประชาชนควรมีหนาท่ีเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาลโดย
พิจารณาถึงความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแตละคน ประกอบกับการพิจารณาถึง
ผลประโยชนท่ีประชาชนแตละคนไดรับเนื่องจากการดูแลคุมครองของรัฐบาล 
   2)  มีความแนนอนและชัดเจน ประชาชนสามารถเขาใจความหมายไดโดยงายและ
เปนการปองกันมิใหเจาพนักงานใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

                                                        
 66 ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม. (2537).  คําอธิบายกฎหมายภาษีอากร.  หนา  156. 
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   3)  มีความสะดวก วิธีการและกําหนดเวลาในการเสียภาษีอากรควรตองคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเสียภาษีอากร 
   4)  มีประสิทธิภาพ ประหยัดรายจายท้ังของผูจัดเก็บและผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรทํา
ใหจัดเก็บภาษีอากรไดมากโดยมีคาใชจายในการจัดเก็บนอยท่ีสุด 
   5)  มีความเปนกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไมใหการเก็บภาษีอากรมีผลกระทบตอ
การทํางานของกลไกตลาดหรือมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
   6)  อํานวยรายได สามารถจัดเก็บภาษีอากรไดอยางเปนกอบเปนกํามีรายไดเพียงพอ
ตอการใชจายเพื่อดําเนินกิจการตามหนาท่ีของรัฐบาล 
   7)  มีความยืดหยุน สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดจํานวนภาษีอากรใหเหมาะกับ
สถานการณไดอยางสะดวกและรวดเร็ว67 
 
  (3)  หลักการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
   ประมวลรัษฎากรบัญญัติใหภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเปนภาษีอากรประเมิน
โดยบทบัญญัติ  มาตรา 14  แหงประมวลรัษฎากร  บัญญัติวา ภาษีอากรประเมิน คือ ท่ีมีระบุไวใน
หมวดนั้นๆ วาเปนเปนภาษีอากรประเมิน และประมวลรัษฎากรไดระบุไวในมาตราตางๆ  ดังนี้ 
   มาตรา 38  ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเจาพนักงาน
ประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้ 
   มาตรา 77  ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีอากรประเมิน 
   มาตรา 91  ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีอากรประเมิน 
   ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรจึงเปนภาษีอากรประเมิน ซ่ึงหมายความวาจะตองมีการกําหนดจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษี
เงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราท่ีกําหนดไวเสียกอน จึงจะชําระภาษีตามจํานวน
ท่ีกําหนดนั้นได 
   การประเมินภาษีอากร จึงหมายความถึงการกําหนดจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษี
ตามอัตราท่ีกําหนดและผูตองมีหนาท่ีเสียภาษีจะตองผานการประเมินเสียกอนจึงจะชําระภาษีได68 
 
 

                                                        
 67 กลุมนักวิชาการภาษีอากร.  (2546).  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2546.  หนา 1-2. 
 68 วิฑูรย  ต้ังตรงจิตต. (2534).  คําอธิบายกฎหมายภาษี.  หนา 15.  
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   ก.  การประเมินภาษีอากรแบงออกเปน 2 ระบบ 
   1)  การประเมินโดยตนเอง  (Self - Assessment )  เปนวิธีท่ีกําหนดใหผูเสียภาษี
ตองคํานวณจํานวนเงินท่ีตองชําระภาษีแลวยื่นแบบแสดงรายการตอเจาพนักงาน การประเมินภาษี
โดยตนเองไมตองรอใหเจาพนักงานประเมินภาษีเสียกอน ผูตองเสียภาษีมีหนาท่ีตองประเมินภาษี
ของตนเองวาจะเสียภาษีเทาใด  การประเมินภาษีโดยตนเองนั้นหนี้คาภาษีอากรถึงกําหนดชําระตาม
วัน  เวลาท่ีกฎหมายกําหนดใหผูเสียภาษีตองยื่นรายการ  
   2)  การประเมินโดยเจาพนักงาน (Authoritative Assessment) การประเมินภาษี
อากรนอกจากวิธีการประเมินโดยตนเองแลว  ยังมีวิธีการประเมินโดยเจาพนักงานอีกดวยซึ่งการ
ประเมินโดยเจาพนักงานนั ้นตามประมวลรัษฎากรไดใหอํานาจเจาพนักงานประเมินในการ
ประเมินภาษีอากรทุกประเภทใหเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมายดังกลาว เชน ภาษีมูลคาเพิ่มกรณี
ท่ีบริษัทยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เม่ือเจาพนักงานประเมินตรวจสอบพบวาบริษัท
แสดงยอดซื้อยอดขายผิด เจาพนักงานมีอํานาจที่จะประเมินใหมโดยใหบริษัทดังกลาวเสียภาษี
ใหถูกตองได69 
   การประเมินโดยเจาพนักงานนั้นเปนเหตุของการอุทธรณภาษีอากรกลาวคือ เม่ือ
เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินภาษีอากรแลวแจงไปยังผูเสียภาษี เม่ือผูเสียภาษีไดรับ
หนังสือแจงการประเมินภาษีอากรและไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว ผูเสียภาษีสามารถท่ี
จะโตแยงคัดคานการประเมินภาษีอากรนั้นได โดยวิธีการยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ จะเห็นไดวาเจาพนักงานประเมินภาษีนั้นกฎหมายไดใหอํานาจไวโดยเฉพาะ  
 
   ข.  ผูมีอํานาจประเมิน 
   ตามประมวลรัษฎากรไดมีการกลาวถึง เจาพนักงานประเมินไวตามมาตราตาง ๆ 
ซ่ึงตามมาตรา 16 แหงประมวลรัษฎากร ไดใหความหมายของคําวา เจาพนักงานประเมินไววา
หมายความถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 
   นอกจากนี้ไดมีประกาศกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ไดประกาศแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนเจาพนักงานประเมิน คือ ประกาศกระทรวงการคลังวา
ดวยการแตงตั้งเจาพนักงาน(ฉบับท่ี 27) เร่ือง แตงต้ังเจาพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรได
ใหขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป เปนเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แหงประมวลรัษฎากร 
แตอยางไรก็ตามการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินในกรณีท่ีมีการประเมินภาษี การส่ังลดเบ้ียปรับ 

                                                        
 69 แหลงเดิม. 

DPU



 43

เงินเพิ่มภาษี การไตสวน สอบสวนหรือซักถามผูเสียภาษีหรือผูนําสงภาษีหรือพยานบุคคลใหกระทํา
ไดเฉพาะเจาพนักงาน ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 5  ข้ึนไปเทานั้น 
 
   ค.  การประเมินเรียกเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 
   เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการไดเม่ือมีขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจเกิดข้ึนในกรณีดังตอไปนี้ 
   1)  กรณีจําเปนเพื่อรักษาประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร  เม่ือไดประเมินแลวให
แจงจํานวนภาษีไปยังผูตองเสียภาษีและใหผูตองเสียภาษีชําระภาษีภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับแจง
การประเมินในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได70  โดยภาษีท่ีประเมินเรียกเก็บนี้ ใหถือเปนเครดิต
ของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษีเม่ือถึงกําหนดเวลายื่นรายการ    
    การประเมินภาษีในกรณีนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการหลีกเล่ียงภาษีอากรซ่ึง
ใชบังคับไดกับภาษีอากรประเมินทุกประเภท คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   2)  กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ กอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการได  
เม่ือไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษีท่ีประเมินไปยังผูตองเสียภาษีโดยอาจกําหนดใหชําระภายใน
กําหนดเวลากี่วันก็ไดตามท่ีเห็นสมควร  ซ่ึงตามปกติจะกําหนด 30 วัน 
    ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได71 และภาษีท่ีประเมินเรียกเก็บใหถือเปน
เครดิตของผูตองเสียภาษีเม่ือถึงกําหนดเวลายื่นรายการ    
 
   ง.  การประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลังกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 
   1)  การประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการท่ียื่น72 
    แบบแสดงรายการภาษีอากรประเมินทุกประเภท จะถูกเจาพนักงานทําการ
ตรวจรายการที่ผูเสียภาษีแจงไว ซึ่งอาจมีขอผิดพลาดในรายละเอียดตางๆ เชน คํานวณตัวเลขผิด 
หักคาใชจาย หักคาลดหยอนผิด เปนตน ท้ังนี้ เจาพนักงานอาจเชิญผูเสียภาษีมาสอบถามขอเท็จจริง
กอนหรือไมก็ได ซ่ึงเปนการตรวจสอบแบบแสดงรายการท่ีผูแสดงภาษียื่นไว ตรวจสอบจํานวนภาษี

                                                        
 70 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 18 ทวิ. 
 71 แหลงเดิม.  มาตรา 60 ทวิ วรรคหน่ึง. 
 72 แหลงเดิม.  มาตรา 18. 
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จากแบบแสดงรายการน้ัน ๆ และประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการท่ีมีอยู โดยจะนํารายการอื่น
นอกจากท่ีแสดงไวในแบบแสดงรายการมาประเมินไมได 
    การประเมินภาษีอากรตามแบบแสดงรายการ  อาจเปนการประเมินโดย
ระบบงานคอมพิวเตอร  ทั้งนี ้ กรมสรรพากรไดนําระบบคอมพิวเตอรเขาชวยสนับสนุนการ
บริหารการจัดเก็บภาษีอากร และการตรวจสอบควบคุมการเสียภาษีอากร ประกอบดวยระบบงาน
ตางๆ เชน ระบบการกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษี ระบบขอมูลของผูเสียภาษี ระบบการประมวล
ขอมูล ระบบการสอบยันความถูกตองของขอมูล และระบบงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี เปน
ตน73 
    งานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี คือ งานประมวลผลขอมูลจากแบบแสดง
รายการภาษีตางๆ ของระบบงานภาษีแตละประเภท ไดแก ระบบงานภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบงานภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ระบบงานภาษีเงินไดนิติบุคคล ระบบงานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และระบบงานภาษี
เงินไดปโตรเลียม ซ่ึงระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เม่ือพบวามีขอผิดพลาด เชน 
การคํานวณภาษีผิด อัตราภาษีผิด หรือคํานวณการไดรับยกเวน หรือลดหยอนภาษีคลาดเคล่ือน ก็จะ
ทําการประเมินภาษีโดยอัตโนมัติ ซ่ึงรวมท้ังการประเมินเรียกเก็บเบ้ียปรับและการประเมินเรียกเก็บ
เงินเพิ่มภาษี โดยการจัดทําหนังสือแจงการประเมินภาษี เพื่อแจงใหผูเสียภาษีนําเงินมาชําระ และจะ
ระบุความผิดทางอาญา  กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกําหนดเวลาดวย 
    การประเมินภาษีโดยระบบงานคอมพิวเตอรนี้ เปนการประเมินเรียกเก็บภาษี
ตามแบบแสดงรายการท่ีผูเสียภาษียื่นรายการประเมินตนเอง โดยการตรวจสอบแบบแสดงรายการ
ตรวจสอบจํานวนภาษีจากแบบแสดงรายการนั้นๆ และประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการท่ีมีอยู 
   2)  การประเมินภาษีเนื่องจากการตรวจสอบ 
    การประเมินเรียกเก็บภาษีวิธีนี้  เปนอํานาจของเจาพนักงานประเมินที่จะออก
หมายเรียกผูเสียภาษีมาทําการตรวจสอบไตสวนเกี่ยวกับรายการที่ยื่นหรือมิไดยื่นเสียภาษีไว 
และมีอํานาจส่ังใหผูเสียภาษีนําบัญชีเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการตรวจสอบไตสวนดวย 
โดยตองดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายใหอํานาจออกหมายเรียกได การเรียกผูเสียภาษี
มาทําการตรวจสอบไตสวน แยกพิจารณาได 2 กรณีคือ  
    กรณีท่ี 1  มีการยื่นแบบแสดงรายการแลว  โดยประมวลรัษฎากรกําหนดวาภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีผูมีเงินไดยื่นรายการ หากเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเช่ือวารายการ

                                                        
 73 แนวคิดเก่ียวกับระบบภาษีสรรพากร. (2536,ธันวาคม).  เอกสารประกอบการอบรมระบบงานภาษี
สรรพากรโครงการปรับปรุงระบบงานกรรมวิธีภาษีสรรพากรดวยระบบคอมพิวเตอรท่ัวราชอาณาจักร.  
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ตามแบบท่ียื่นไวไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมบริบูรณ เจาพนักงานมีอํานาจเรียกตัวผูยื่นรายการนั้น
มาไตสวนและออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบัญชีหรือพยานหลักฐาน
อื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงไดโดยใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันสงหมายเรียก74  
และเม่ือตรวจสอบไตสวนจนทราบขอความจริงแลวก็มีอํานาจแกจํานวนเงินท่ีผูเสียภาษีประเมินตนเอง
หรือยื่นรายการไวเดิม โดยอาศัยพยานหลักฐานท่ีปรากฏและแจงจํานวนเงินท่ีตองชําระไปยังผูเสียภาษี
ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได75 
    ถาผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียก หรือคําส่ังของเจาพนักงานประเมิน 
หรือไมยอมตอบ คําถามของ เ จาพนัก ง าน ที่ซักถามโดยไมมี เ หตุผลอันสมควร  เ จ  า
พนักงานมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามท่ีรูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนเงินซ่ึงตองชําระไปยัง
ผูเสียภาษี ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน76 
    การประเมินภาษีเนื่องจากการตรวจสอบ  กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการแลว 
ผูเสียภาษีตองรับผิดเบ้ียปรับอีก 1 เทาของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ77 และยังตองรับผิดเสียเงินเพ่ิมอีก
รอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีท่ีตองเสียโดยไมรวมเบ้ียปรับดวย78 
    กรณีท่ี 2 ผูมีเงินไดมิไดยื่นแบบรายการ ประมวลรัษฎากรกําหนดวาใหอําเภอ
หรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกผูมีเงินไดท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการ
นั้นมาไตสวนและออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูท่ีไมยื่นรายการหรือพยานนั้น นําบัญชีหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนอันควรแกเร่ืองมาแสดงได โดยใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันสง
หมายเรียก79 และเมื่อตรวจสอบไตสวนจนทราบขอความจริงแลว อําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน
แลวแตกรณี มีอํานาจประเมินภาษีอากร และแจงจํานวนภาษีอากรท่ีตองชําระไปยังผูตองเสียภาษี 
ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได80  ถาผู ไดรับหมายเรียกหรือคําสั่งของอําเภอหรือเจา
พนักงานประเมินแลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอําเภอหรือเจาพนักงาน
ประเมินหรือไมยอมตอบคําถามเมื่อถูกซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  อําเภอหรือเจาพนักงาน

                                                        
 74 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 18. 
 75 แหลงเดิม.  มาตรา 20. 
 76 แหลงเดิม.  มาตรา 21. 
 77 แหลงเดิม.  มาตรา 22. 
 78 แหลงเดิม.  มาตรา 27. 
 79 แหลงเดิม.  มาตรา 23. 
 80 แหลงเดิม.  มาตรา 24. 
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ประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตองและแจงจํานวนภาษีอากรไปยังผู
ตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน81  
    การประเมินภาษีเนื่องจากการตรวจสอบกรณีผูมีเงินไดมิไดยื่นแบบแสดงรายการ 
ผูเสียภาษีตองรับผิดเสียเบ้ียปรับอีก 2 เทาของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ82 และตองรับผิดเสียเงินเพิ่ม
อีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือน เชนเดียวกับกรณีท่ี 1 
    
   จ.  การประเมินโดยวิธีกําหนดจํานวนเงินไดจากสุทธิจากคาเพ่ิมทรัพยสินสุทธิ 
(Networth Increase Method) 
   การที่บุคคลใดมีทรัพยสินเงินทองมากมีการใชจายคลองมือ  มีฐานะความเปนอยูใน
ข้ันเศรษฐียอมสันนิษฐานไดในเบ้ืองตนวาบุคคลนั้นมีรายไดมาก บุคคลนั้นก็ควรยื่นรายการเสียภาษีมาก 
ถาบุคคลนั้นไมยื่นรายการเสียภาษีหรือยื่นรายการเสียภาษีต่ํากวาท่ีควรจะตองยื่น ยอมแสดงวา
บุคคลนั้นหลีกเล่ียงภาษี เจาพนักงานประเมินยอมมีอํานาจท่ีจะตรวจสอบไตสวน และประเมินเรียก
เก็บภาษีจากบุคคลนั้นไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร83 นอกจากนี้ประมวลรัษฎากรยังได
มีการบัญญัติในกรณีท่ีผูเสียภาษีมีเงินไดมิไดยื่นรายการเงินได หรือยื่นตํ่ากวาจํานวนท่ีควรจะตองยื่นไว
โดยใหอํานาจเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินไดสุทธิ 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร มาตรา 49 
   บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวกฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานประเมินประเมิน
จํานวนเงินไดสุทธิจากเงินหรือทรัพยสิน ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์หรือเขามาอยูในความครอบครอง
ของผูมีเงินไดหรือรายจายของผูมีเงินได  จะเห็นไดวากฎหมายไดบัญญัติเกี่ยวกับจํานวนเงินไดสุทธิ
ไวกวางมาก ผูเขียนเห็นวาการที่กฎหมายบัญญัติไวกวางมากเชนนั้น นาจะเปนการปองกันการ
หลีกเล่ียงภาษี อีกท้ังในกรณีท่ีกฎหมายใชทรัพยสินและคาใชจายเปนเกณฑในการประเมินภาษี 
เพราะการท่ีกฎหมายบัญญัติ ไวเชนนั้นนาจะมีการคํานึงถึงแลววาการท่ีบุคคลจะมีทรัพยสินและมี
การใชจายนั้น บุคคลนั้นจะตองมีรายได เม่ือมีรายไดหรือเงินไดพึงประเมิน เปนส่ิงท่ีตองเสียภาษี
เงินได จึงเปนการถูกตองแลวท่ีจะใชทรัพยสินและรายจายของบุคคลเปนเกณฑในการประเมินภาษี 
ในเม่ือไมอาจทราบรายไดและรายจายท่ีแทจริงของบุคคลนั้นได 
 

                                                        
 81 แหลงเดิม.  มาตรา 25. 
 82 แหลงเดิม.  มาตรา 26. 
 83 ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม. (2537). คําอธิบายกฎหมายภาษีอากร. หนา  251.  
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   ฉ.  การประเมินจากหนังสือสําคัญ 
   การประเมินจากหนังสือสําคัญเปนการประเมินเรียกเก็บภาษีในกรณีท่ีไมอาจ
ประเมินโดยวิธีตางๆ  ท่ีกลาวมาแลวได กฎหมายจึงตองมีการบัญญัติไวเผ่ือวาถาเจาพนักงานได
ตรวจหลักฐานจากหนังสือสําคัญตางๆ พบวาบุคคลที่มีชื่อในหนังสือและทรัพยสินนั้นกอใหเกิด
เงินไดพึงประเมินหรือเปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญ ดังบทบัญญัติมาตรา 61 แหง
ประมวลรัษฎากรไดบัญญัติไววา บุคคลใดมีช่ือในหนังสือสําคัญใด ๆ แสดงวา 
   1)  เปนเจาของทรัพยสินอ่ืนระบุไวในหนังสือสําคัญ  และทรัพยสินนั้นกอใหเกิด
เงินไดพึงประเมินหรือ 
   2)  เปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชนวานั้น 
    เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีท้ังหมด จากผูมีช่ือใน
หนังสือสําคัญนั้นก็ไดแตถาบุคคลนั้นตองโอนเงินไดพึงประเมินใหแกบุคคลอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิ
หักเงินภาษีจากจํานวนเงินซ่ึงโอนใหแกบุคคลอ่ืนตามสวน 
    ระบบการประเมินภาษีอากรและวิธีการประเมินภาษีอากรมีความสําคัญยิ่งใน
การใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน  กระบวนการเหลานี้จะมีผลตอการอุทธรณภาษีของผูเสียภาษีใน
กรณีท่ีผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินภาษีของเจาพนักงาน  โดยผูเสียภาษีตองรูถึงสิทธิของตน
ในการอุทธรณ  อีกท้ังตองใหความรวมมือกับเจาพนักงานประเมินโดยกรณีท่ีมีการออกหมายเรียก
ไตสวนหรือการนําพยานหลักฐานอ่ืนๆ มาแสดง  ถาผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกไมวากรณีใด
ของเจาพนักงานประเมิน  ผูเสียภาษีอาจจะไมสามารถอุทธรณการประเมินได 
 
   ช.  กําหนดเวลาและอายุความการเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี 
   การกําหนดเวลาและอายุความในการเรียกตรวจสอบเปนคนละกรณีกับการ
กําหนดเวลาและอายุความในการประเมินภาษี ซึ่งการกําหนดเวลาและอายุความดังกลาวมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินภาษี  เพราะถาเจาพนักงานเรียกตรวจสอบหรือประเมินภาษีเกิน
กําหนดเวลาและอายุความท่ีกฎหมายกําหนดอาจทําใหการประเมินภาษีนั้นเปนการประเมินท่ีไม
ชอบดวยกฎหมายทําใหไมมีผลอยางใด ๆ ตอผูเสียภาษี 
   1)  การกําหนดเวลาและอายุความการเรียกตรวจสอบ 
    การกําหนดเวลาและอายุความการเรียกตรวจสอบโดยท่ัวไปแบงไดเปน 2 กรณี 
    1.1)  กรณีท่ียื่นแบบแสดงรายการ 
     ในกรณีท่ีผูมีเงินไดไดยื่นแบบแสดงรายการ ตามประมวลรัษฎากรได
กําหนดใหเจาพนักงานประเมินสามารถออกหมายเรียกผูยื่นรายการมาไตสวนตรวจสอบได
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ภายในสองปนับแตวันท่ียื่นรายการ  ไมวาการยื่นรายการนั้นจะไดกระทําภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล่ือนออกไปหรือไม  ท้ังนี้แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง 
ในกรณีท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษี  อธิบดีจะอนุมัติใหขยายการออกหมายเรียกดังกลาว
เกินกวาสองปก็ไดแตตองไมเกินหาปนับแตวันท่ียื่นรายการ84  การกําหนดเวลาสองปหรือไมเกินหาป  
ตามมาตรา 19  แหงประมวลรัษฎากรดังกลาวเปนการกําหนดระยะเวลาที่ใหเจาพนักงานประเมินมี
อํานาจออกหมายเรียกตัวผูยื่นรายการมาไตสวนตรวจสอบ  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวารายการท่ี
ยื่นไวไมถูกตองตามความจริงหรือไมสมบูรณ  การกําหนดระยะเวลาดังกลาวถาเจาพนักงาน
ประเมินออกหมายเรียกตรวจสอบไตสวนเกินกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  การออกหมายเรียกนั้น
ไมชอบดวยมาตรา 19  ผลจะทําใหเจาพนักงานประเมินไมมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษี  
การกําหนดเวลาขางตนเปนขอจํากัดอํานาจของเจาพนักงานประเมินวาใหมีอํานาจในการออก
หมายเรียกมาทําการตรวจสอบภายใน 5 ปเทานั้น  ซึ่งการนับกําหนดระยะเวลาตองนับตั้งแต
วันสุดทายที่ผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการหากพนกําหนดเวลาดังกลาว  เจาพนักงานประเมินไมมี
อํานาจออกหมายเรียกมาทําการตรวจสอบไตสวนไดอีก 
    1.2)  กรณีท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการ 
     ในกรณีท่ีผูมีเงินไดมิไดยื่นแบบแสดงรายการ  กําหนดระยะเวลาในการ
เรียกตรวจสอบจะแตกตางจากกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการ  โดยผูที่ไมยื่นรายการใหอําเภอหรือ
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน  และออกหมายเรียกพยานกับส่ังให
ผูท่ีไมยื่นรายการหรือพยานน้ันนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอ่ืนอันควรแกเร่ืองมาแสดงได85 จะเห็น
ไดวาในกรณีท่ีมิไดมีการยื่นแบบแสดงรายการนั้น  ตามประมวลรัษฎากรมิไดไดกําหนดระยะเวลา
ในการเรียกตรวจสอบไวจึงตองมีการนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใช โดยสิทธิ
เรียกรองใหชําระหนี้คาภาษีอากรมีอายุความ 10 ป  นับแตวันท่ีหนี้คาภาษีอากรถึงกําหนดชําระตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/31  ดังนั้นเจาพนักงานประเมิน จึงมีอํานาจออก
หมายเรียกตัวผูท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการมาไตสวนไดภายในกําหนดเวลา 10 ป นับแตวันท่ีหนี้คา
ภาษีอากรถึงกําหนดชําระ 
   2)  กําหนดเวลาและอายุความการประเมินภาษี 
    ประมวลรัษฎากรมิไดมีการกําหนดระยะเวลาในการประเมินภาษีไววาจะตอง
ประเมินใหแลวเสร็จภายในเวลาเทาใด ดังน้ันจึงตองอาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและ

                                                        
 84 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 19. 
 85 แหลงเดิม.  มาตรา 23. 
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พาณิชย มาตรา 193/31 ซ่ึงบัญญัติวา  สิทธิเรียกรองของรัฐท่ีจะเรียกรองเอาคาภาษีอากรใหมีกําหนด
อายุความ 10 ป การประเมินเรียกเก็บภาษีจึงตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปภายใน 10 ป  แตท้ังนี้ตอง
พิจารณาแยกกันระหวางอายุความประเมินภาษีกับอายุความเรียกเก็บภาษีจากการประเมิน  กลาวคือ 
หากมีการประเมินภาษีกระทําโดยชอบภายในอายุความ 10 ป แลว เทากับเปนการใชสิทธิเรียกรอง
ภายในอายุความท่ีกฎหมายกําหนด  คือ มีการประเมินภายใน 10 ป และการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมินนั้น ถือไดวาเปนกรณีท่ีเจาหนี้ไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกับการฟองคดี 
ตามมาตรา 193/14(5)  ซ่ึงทําใหอายุความสะดุดหยุดลงเม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแลว ทําใหเกิดผล
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/15 ท่ีบัญญัติไววา เม่ืออายุความ
สะดุดหยุดลงแลว  ระยะเวลาท่ีลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ เม่ือเหตุท่ีทําใหอายุความ
สะดุดหยุดลงส้ินสุดเวลาใด  ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น จากผลดังกลาวทําใหอายุความ
เร่ิมนับใหมตั้งแตวันท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินใหผูเสียภาษีทราบ ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 193/12 ท่ีบัญญัติวา อันอายุความนั้นใหเริ่มนับแตขณะท่ี
อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดเปนตนไป  ถาเปนสิทธิเรียกรองใหงดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ทานใหนับอายุความเร่ิมแตเวลาแรกท่ีฝาฝนกระทําการนั้น  จากกรณีดังกลาวจึงหมายความไดวาหนี้
ถึงกําหนดชําระเม่ือใดก็เร่ิมนับอายุความฟองคดีตั้งแตนั้นเปนตนไป86 
   จากรายละเอียดท้ังหมดที่กลาวมาขางตนเปนเร่ืองหลักการประเมินภาษีอากรใน
ประเทศไทยวามีข้ันตอนในการดําเนินงานอยางไร โดยเม่ือผูเสียภาษีมีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษีไมวาจะเปนการประเมินโดยตนเอง หรือจะเปนการประเมินโดยเจาพนักงานก็ตาม เม่ือไดรับ
หมายเรียกไตสวน  ตรวจสอบหรือใหนําพยานหลักฐานอยางอื่นมาแสดง ผูเสียภาษีตองใหความ
รวมมือแกเจาพนักงานประเมินเพราะถาผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมิน 
และเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีเพิ่มเติม ถาผูเสียภาษีไมพอใจการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมินอาจทําใหผูเสียภาษีเสียสิทธิในการอุทธรณภาษีอากรตอไปได 
 
 3.1.2  หลักการอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
  การอุทธรณภาษีอากร หมายถึง ในกรณีท่ีเกิดปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายขัดแยง
พิพาทกันระหวางผูเสียภาษีอากรและผูจัดเก็บภาษีอากร  เกี่ยวกับจํานวนภาษีอากรท่ีตองเสียหรือ
อํานาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร  และผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตองการใหมีการพิจารณา
ทบทวนใหม กฎหมายกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีหาขอยุติ

                                                        
 86 กลุมงานคดีสํานักกฎหมาย.  (2541).  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร.  หนา 10. 

DPU



 50

ใหครบถวนเสียกอน มิฉะนั้นผูเสียภาษีอากรอาจเสียสิทธิในการนําคดีขึ้นสูศาลได ตัวอยางเชน 
การประเมินเรียกเก็บภาษีเงินไดภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมปนั้น ถาผูเสียภาษีอากร
ไมเห็นดวยกับการประเมินเรียกเก็บ ก็จะตองอุทธรณการประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
เสียกอนภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร จะนําคดีข้ึนสูศาลทันทีไมได 
โดยองคกรผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณจะพิจารณาถึงความชอบดวยกฎหมาย ในการใชดุลพินิจของ
องคกรเจาหนาท่ีท่ีทําการประเมินภาษีอากร โดยอาศัยหลักความสมควรแกเหตุ หลักสิทธิข้ัน
พื้นฐาน หลักความเสมอภาค87  และหลักแหงความไดสัดสวน อันเปนหลักการพื้นฐานแหง
ความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูตกอยูภายในอํานาจ ซ่ึงประกอบไปดวยหลักแหงความ
เหมาะสม หลักแหงความจําเปน และหลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ88  ใน
บางกรณีการตรวจสอบและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จําเปนตองใชความรูพิเศษในสาขาวิชาตางๆ 
นอกเหนือจากกฎหมายภาษีอากรและหลักการบัญชี อันเนื่องมาจากความซับซอนและการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีทําใหการผลิตสินคาและบริการ ซ่ึงกอใหเกิดรายไดท่ีตองเสียภาษีมีหลักมาตรฐานทาง
วิชาการและเทคนิค ท่ีทําใหเจาพนักงานประเมิน และเจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณ รวมท้ัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตองใชความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการพิจารณาผลการ
ดําเนินกิจการท่ีถูกตองแทจริงของผูเสียภาษี  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในเร่ืองท่ีตองอาศัยความรู
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  จึงเปนเร่ืองการพิจารณาในเร่ืองความสัมพันธระหวางกฎหมายภาษี
อากรดานหน่ึง  วิชาการบัญชีดานหน่ึง และวิชาการเทคนิคอีกดานหน่ึง ภายใตหลักนิติรัฐท่ีตอง
ประสานกันอยางชัดเจน  มีความม่ันคงและตอเนื่องในทางกฎหมาย  ตลอดจนสัมพันธกับการ
พัฒนาในทางวิชาการและเทคนิคใหครอบคลุมในรายละเอียดท้ังหมดได  องคกรเจาหนาท่ีของรัฐ
ฝายปกครองที่มีอํานาจประเมินภาษีอากรและองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จึงตอง
ประเมินขอเท็จจริงใหเกิดความชัดเจนถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณของผูประกอบธุรกิจแตละ
ประเภท แตละราย อันเปนการใชความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเปนมาตรฐานเทคนิคและวิชาการที่
เจริญกาวหนาอยูเสมอ 
   
  3.1.2.1  ระบบอุทธรณภายในฝายปกครอง 

                                                        
 87 กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2532, ธันวาคม).  “ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับดุลพินิจฝายปกครองของประเทศ
เยอรมัน.”  นิติศาสตร, 19, 4. หนา 31. 
 88 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม. หนา 53-57. 
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    การประเมินภาษีอากร(Assessment) เปนอํานาจท่ีสําคัญขององคกรเจาหนาท่ี
ของรัฐฝายปกครองตําแหนงเจาพนักงานประเมิน ในการจัดเก็บภาษีอากรซ่ึงมีผลกระทบกระเทือน
ตอสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของประชาชน  ดังนั้น การใชอํานาจประเมินภาษีอากรของเจาพนักงาน
ประเมินจึงตองอยูภายใตเงื่อนไขกระบวนการใชอํานาจและขอบเขตอํานาจท่ีประมวลรัษฎากร
ใหอํานาจไว เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหไดรับความคุมครอง จากการใช
อํานาจขององคกรเจาหนาที่ของรัฐ โดยมิชอบดวยกฎหมาย89 ดังนั้น เพื่อควบคุมการทํางานของ
เจาหนาท่ีของรัฐจึงจําเปนตองมีระบบตรวจสอบถาคูกรณีเห็นวาตนไดรับการปฏิบัติท่ีไมชอบดวย
กฎหมายหรือไมเห็นดวยคูกรณีมีสิทธิท่ีจะอุทธรณได  การใหอุทธรณหรือโตแยงการดําเนินการตาง ๆ 
เปนเร่ืองของการจัดกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ซ่ึงจะมีท้ังการอุทธรณภายในฝายปกครอง  
และการโตแยงโดยนําคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยปกครองอันเปนองคกรอิสระภายนอก90  
การอุทธรณภายในฝายปกครองนั้น อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ91 ดังนี้ 
    (1)  การอุทธรณบังคับ 
     ระบบอุทธรณบังคับนี้จะกําหนดใหคูกรณีตองใชระบบอุทธรณนี้กอนท่ีจะ
นําคดีไปสูการพิจารณาของศาล มิฉะนั้นศาลจะรับเรื่องไวพิจารณาไมได การไมอุทธรณในชั้นนี้
ทําใหขาดสิทธิท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาล  ระบบอุทธรณบังคับแบงไดเปน 2 ระบบ 
     1)  ระบบอุทธรณบังคับท่ัวไป 
     การนําระบบอุทธรณบังคับท่ัวไปมาใชบังคับในกรณีไมมีกฎหมายกําหนด
ข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนเฉพาะ92  ดังนั้น หากไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
ตองนําระบบอุทธรณบังคับท่ัวไปมาใช 
     2)  ระบบอุทธรณบังคับเฉพาะ 
     ระบบอุทธรณบังคับเฉพาะเปนการกําหนดไวเฉพาะในกฎหมายน้ัน ๆ วาตองมี
การอุทธรณ โดยอาจเปนการอุทธรณตออธิบดี รัฐมนตรี หรือตอคณะกรรมการ การอุทธรณดังกลาวเปน
ข้ันตอนในการตรวจสอบภายในองคกร ซ่ึงจําเปนตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการตรวจสอบ
กอนที่จะมีการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง การที่มีการตรวจสอบภายในองคกร
ฝายปกครองกอนทําใหปญหาท่ีอุทธรณข้ึนมามีประเด็นท่ีเดนชัดทําใหมีการวินิจฉัยท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

                                                        
 89  ลดาวัลย  แชมชอย.  (2539).  สิทธิของผูเสียภาษีในการอุทธรณการประเมินภาษีอากร.  หนา 99. 
 90  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2540).  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 365. 
 91  แหลงเดิม.  หนา 382-383. 
 92  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539,  มาตรา 44. 
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     จุดดอยของระบบอุทธรณแบบบังคับเฉพาะคือ องคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของผูออกคําส่ังทางปกครอง ดังนั้นจะไมอาจจะขจัดความ
เคลือบแคลงสงสัยในความมีอคติลําเอียงใหหมดส้ินไปได ความนาเคลือบแคลงสงสัยนี้ปรากฏ
ชัดเจนมากในกรณีของการควบคุมบังคับบัญชา โดยปกติแลวองคกรฝายปกครองตางๆ  มักจะใช
อํานาจท่ีกฎหมายใหแกตนออกคําวินิจฉัยส่ังการไปตามแนวปฏิบัติท่ีผูบังคับบัญชาชั้นสูงของตน
กําหนดไวในหนังสือเวียนเสมอ จริงอยูแนวปฏิบัติไมใชกฎหมายอันองคกรฝายปกครองจะใชบังคับ
แกเอกชนได  ในสายตาของกฎหมายแลวแนวปฏิบัติมีฐานะเปนเพียงขอแนะนําจากผูบังคับบัญชาเทานั้น  
องคกรฝายปกครองจะใชอํานาจท่ีกฎหมายใหแกตนออกคําวินิจฉัยใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา
ของตนได  ดังนั้นในทางปฏิบัติแลวองคกรฝายปกครองจึงมักจะถือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยาง
เครงครัด  แมวาแนวปฏิบัตินั้นจะไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม องคกรฝายปกครองสวนใหญแลวจะ
ใหความสําคัญและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติยิ่งกวากฎหมายเสียอีก  ดวยเหตุนี้เม่ือไดรับคํารองเรียน
จากเอกชนวาคําวินิจฉัยส่ังการขององคกรฝายปกครองช้ันตนไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม  
ผูบังคับบัญชาขององคกรฝายปกครองช้ันตนจึงมักจะวินิจฉัยยืนยันคําวินิจฉัยส่ังการของผูใตบังคับบัญชา
ของตนเพราะคําวินิจฉัยส่ังการนั้นเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีตนไดกําหนดขึ้น การควบคุมบังคับบัญชา
จึงถูกมองวาเปนกรณีท่ีใหบุคคลวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่ตนเองมีสวนไดเสียขัดกับหลัก  Nemo in 
propria cauda judex93 
    (2)  ระบบอุทธรณไมบังคับ 
     กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับบางฉบับอาจมีการจัดระบบอุทธรณไม
บังคับไวก็ได กรณีใดจะเปนการไมบังคับ หรือไมตองพิจารณาจากถอยคําในกฎหมายเปนสําคัญ 
เชน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2474  (ยกเลิกแลว)  มาตรา 22  บัญญัติไววาผูขอ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจะอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตอคณะกรรมการเคร่ืองหมาย
การคาก็ไดหรือจะนําคดีไปสูศาลโดยตรงก็ได 
     การอุทธรณอีกกรณีหนึ่งท่ีถือวาเปนการอุทธรณไมบังคับ คือ การอุทธรณ
ปกติ (recours  administratif  ordinaire) ซ่ึงการอุทธรณปกตินี้ไมมีบทกฎหมายใดกําหนดวิธีการไว
โดยเฉพาะ จึงอาจกระทําไดโดยไมมีรูปแบบจะกระทําดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได และจะเขียน
หนังสืออุทธรณเชนใดก็ได94 
 

                                                        
 93 วรพจน  วิศรุตพิชณ. (2540).  คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.  หนา 177.       
 94 แหลงเดิม.  มาตรา 38. 
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  3.1.2.2  เงื่อนไขการอุทธรณภาษีอากร 
    3.1.2.2.1  กรณีท่ีอุทธรณการประเมินภาษีได 
    กรณีท่ีผูเสียภาษีสามารถจะอุทธรณการประเมินภาษีไดนั้นตองมีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในประมวลรัษฎากร ซ่ึงผูเขียนไดพิจารณาแยกออกเปน 2 กรณีดังนี้  
    (1)  กรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการ 
    เม่ือผูมีเงินไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแลว ถาเจาพนักงานไดตรวจพบวา 
ผูเสียภาษีประเมินผิดพลาดไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม ถาเจาพนักงานประเมินไดทําการประเมิน
แลวแจงจํานวนภาษีอากรท่ีประเมินไปยังผูเสียภาษี นั้น ไมจําเปนตองมีการออกหมายเรียกเพียงแต
เจาพนักงานประเมินแจงจํานวนภาษีอากรท่ีประเมินไปยังผูเสียภาษีเทานั้น ถาผูเสียภาษีไมเหน็ดวยกับ
การประเมินภาษีของเจาพนักงาน ผูเสียภาษีสามารถท่ีจะอุทธรณการประเมินได95 
    ในกรณีท่ีผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและเจาพนักงานประเมินไดทําการ
ออกหมายเรียกผูเสียภาษีมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้นนํา
บัญชีเอกสารหรือหลักฐานมาแสดง  ถาผูเสียภาษีไดทราบขอความและปฏิบัติตามหมายเรียกของเจา
พนักงานประเมิน ผลก็คือผูเสียภาษีสามารถอุทธรณการประเมินได96   
    (2)  กรณีท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการ 
    ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการ ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณีมี
อํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูท่ีไมยื่นรายการหรือ
พยานนั้นนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอ่ืนอันควรแกเร่ืองมาแสดง97  กรณีนี้เปนกรณีท่ีมิไดมีการยื่น
แบบแสดงรายการ ประมวลรัษฎากรจึงใหอํานาจอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการ
ออกหมายเรียกมาไตสวนและออกหมายเรียกพยาน หรือส่ังใหผูไมยื่นรายการหรือพยานนําบัญชี
หรือหลักฐานตางๆ มาแสดงแกอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี 
    จะเห็นไดวากฎหมายไดใหอํานาจไวเชนเดียวกับกรณีท่ีมีการย่ืนแบบแสดงรายการ 
แตจะแตกตางกันท่ีระยะเวลาในการออกหมายเรียก กรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการเจาพนักงาน

                                                        
 95 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 18. 
 96 แหลงเดิม.  มาตรา 19,20. 

97 แหลงเดิม.  มาตรา 23. 
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ตองออกหมายเรียกผูยื่นรายการมาไตสวนโดยกฎหมายใหระยะเวลาไวไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ียื่น
รายการแตกรณีท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการนั้นกฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการออกหมายเรียกไว
จึงตองใชระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ กําหนดระยะเวลาภายใน 10 ป 
นับแตวันท่ีหนี้คาภาษีอากรถึงกําหนดชําระ 
    ถาอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณีไดออกหมายเรียกตัวผูนั้นมา
ไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูที่ไมยื่นรายการนั้นนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่น
อันควรแกเร่ืองมาแสดงแลว  ผูท่ีมิไดยื่นรายการไดปฏิบัติตามหมายเรียกของอําเภอหรือเจาพนักงาน
ประเมินแลว อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินนั้นไดประเมินภาษีและแจงจํานวนภาษีท่ีตองชําระไป
ยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีเชนนี้ผูท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการสามารถอุทธรณการประเมินได  
ไมวาจะเปนกรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการหรือมิไดยื่นแบบแสดงรายการก็ตาม เจาพนักงาน
ประเมินไดตรวจพบและทําการประเมินภาษีใหมใหถูกตอง และไดออกหมายเรียกผูเสียภาษีมาไตสวน 
ตรวจสอบหรือใหนําพยานหลักฐานใดมายื่นเพิ่มเติมก็ตาม ถาผูเสียภาษีไดปฏิบัติตามหมายเรียก
ดังกลาวเม่ือมีการประเมินเพิ่มเติมและผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว ผูเสียภาษี
สามารถใชสิทธิในการอุทธรณภาษีอากรท่ีเจาพนักงานประเมินได 
 
    3.1.2.2.2  กรณีท่ีอุทธรณการประเมินไมได 
    การท่ีผูเสียภาษีไมสามารถท่ีจะอุทธรณไดนั้น แสดงวาผูเสียภาษีมิไดปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร  ผลของการท่ีไมปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายก็คือ ไมสามารถ
อุทธรณการประเมินได กรณีท่ีอุทธรณการประเมินไมได ผูเขียนไดพิจารณาแยกออกเปน 2 กรณี
เชนเดียวกับกรณีท่ีอุทธรณการประเมินได ดังนี้ 
    (1)  กรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการ 
    กรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการและเจาพนักงานไดมีเหตุอันควรเช่ือวาผูที่ยื่น
แบบแสดงรายการยื่นไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมบริบูรณก็ตาม เจาพนักงานประเมินก็
มีอํานาจออกหมายเรียกผูยื่นรายการมาไตสวน แตเมื่อเจาพนักงานไดออกหมายเรียกตรวจสอบ
ไตสวนแลว ผูยื่นแบบแสดงรายการไมยอมไปพบเจาพนักงานประเมิน  ไมยอมช้ีแจงแสดง
พยานหลักฐานหรือไมยอมตอบคําถามเม่ือถูกซักถามโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานก็มีอํานาจ
ประเมินภาษีไดตามท่ีรูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนเงินซ่ึงตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีในกรณีนี้
หามอุทธรณการประเมิน98 

                                                        
 98 แหลงเดิม.  มาตรา 19,21. 
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    (2)  กรณีท่ีมิไดยื่นแบบแสดงรายการ 
    ในกรณีท่ีผูใดมิไดยื่นแบบแสดงรายการ อําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน
แลวแตกรณีมีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับส่ังใหผูท่ีมิได
ยื่นแบบแสดงรายการนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอันควรแกเร่ืองมาแสดง แตถาผูไดรับหมายหรือ
คําส่ังของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลว ไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอําเภอ
หรือเจาพนักงานประเมินหรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อําเภอ
หรือเจาพนักงานประเมินมีอํานาจท่ีจะประเมินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตองและแจงจํานวนภาษี
อากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ถาผูตองเสียภาษีอากรไมพอใจตอการประเมินดังกลาว ผลที่ตามมา
ก็คือไมสามารถอุทธรณการประเมินได99 
    จากกรณีท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการและมิไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีกลาวมา
ขางตน จะเห็นไดวากฎหมายไดใหโอกาสแกผูเสียภาษีในการชี้แจงแสดงเหตุผลพรอมท้ังนําเอกสาร
พยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อนํามาอธิบายแกอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี เม่ือกฎหมาย
ไดเปดโอกาสแลวแตผูเสียภาษีไมยอมปฏิบัติตาม ดังนั้น กฎหมายจึงตองมีการลงโทษทางออม
โดยการท่ีตัดสิทธิผูเสียภาษีท่ีจะอุทธรณการประเมิน 
 
  3.1.2.3  การยื่นอุทธรณภาษีอากร 
    เจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณตองตรวจสอบวา ผูเสียภาษีอากรไดยื่นคําอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันไดรับแจงการประเมินตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม การนับ
ระยะเวลาดังกลาวนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรมิไดบัญญัติวิธีการนับระยะเวลาไว จึงตองใชหลักการ
นับระยะเวลาตามมาตรา 193/3  และมาตรา 193/8 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ
ไมนับวันแรกของการรับหนังสือแจงการประเมินรวมเขาดวย โดยเร่ิมนับหนึ่งในวันถัดไปและถา
วันที่ครบ 30 วัน เปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันท่ี
เร่ิมทําการใหมตอจากวันท่ีหยุดทําการนั้นเปนวันท่ีครบ 30 วัน 
 
    3.1.2.3.1  กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ 
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    การยื่นอุทธรณตามประมวลรัษฎากรมีการกําหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
ไววาใหอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน100 วันท่ีไดรับแจง
การประเมินเปนประเด็นท่ีสําคัญ เพราะผลของการนับระยะเวลาในการไดรับแจงการประเมินจะสงผล
ตอการนับระยะเวลาในการส้ินสุดการอุทธรณดวย ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาถึงวิธีในการสง
หนังสือแจงการประเมินซ่ึงมีกําหนดไวตามประมวลรัษฎากร101  ดังนี้ 
    (1)  การสงหนังสือแจงการประเมินโดยวิธีปกติ 
    การสงหนังสือแจงการประเมินโดยวิธีปกตินี้  ตามประมวลรัษฎากร ได
กําหนดใหนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู หรือสํานักงานของบุคคลนั้น โดยแยกได 2 กรณี คือ 
     ก. ในกรณีท่ีเจาพนักงานประเมินผูนําไปสงแกผูเสียภาษีหรือผูมีช่ือใน
หนังสือนั้นเอง กฎหมายไดกําหนดเวลาในการสงไววาตองสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตย
ข้ึนถึงพระอาทิตยตก หากสงนอกเหนือจากเวลาดังกลาวจะทําใหการสงนั้นเปนการไมชอบ ถาไป
สงแลวไมพบผูรับก็สามารถสงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือ
สํานักงานของผูรับก็ได จะเห็นไดวาการสงใหบุคคลอ่ืนจะตองมีองคประกอบ 2 ประการ คือ เปน
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว ไดแก บุคคลท่ีอายุครบ 20 ปบริบูรณหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว
และเปนผูท่ีอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานของผูรับนั้น เชน สงใหแกลูกจาง แมบาน บุตร 
บิดา มารดา ฯลฯ 
     ข.  ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ประมวลรัษฎากรได
กําหนดไวชัดเจนวาตองสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเทานั้น ดังนั้น การสงโดยทาง
ไปรษณียธรรมดาไมใชการลงทะเบียนตอบรับถือวาเปนการสงโดยมิชอบ การสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตองอยูในบังคับของไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2529 กลาวคืออาจจายใหผูรับหรือ
ผูแทนของผูรับก็ได  กรณีท่ีจายใหผูแทนไปรษณียนิเทศมิไดกําหนดอายุผูรับไว 
    (2)  การสงหนังสือแจงการประเมินโดยวิธีพิเศษ 
    ถาการสงหนังสือแจงการประเมิน โดยวิธีการนําไปสงใหแกผูรับโดยพนักงาน
เจาหนาท่ีของกรมสรรพากร หรือการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไมสามารถจะกระทําได 
กฎหมายไดกําหนดไววาถาสงหนังสือแจงการประเมินโดยวิธีธรรมดาไมได หรือบุคคลผูมีช่ือใน
หนังสือนั้นไปนอกราชอาณาจักร กฎหมายกําหนดใหสงโดยวิธีอ่ืนได 2 กรณี102  คือ  

                                                        
 100 แหลงเดิม.  มาตรา 30. 
 101 แหลงเดิม.  มาตรา 8. 
 102 สมภพ  ผองสวาง.  (2540,  สิงหาคม).  “การอุทธรณการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.”  
ศาลภาษีอากรกลาง,40,4. หนา 101.  
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    ก.  การสงโดยวิธีปดหนังสือแจงการประเมิน คือ การนําหนังสือแจงการ
ประเมินไปปดไวในท่ีซ่ึงเห็นงาย  ณ ท่ีอยูหรือสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบานท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยู
ในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทาย 
     ข.  ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพท่ีจําหนายเปนปกติในทองท่ีนั้น กลาวคือ 
ประกาศโฆษณาหนังสือแจงการประเมินในหนังสือพิมพท่ีมีปกติในทองท่ีนั้น จะเห็นไดวากฎหมาย
ไมไดระบุวาหนังสือพิมพนั้นจะเปนหนังสือพิมพรายวันหรือรายปกษ ฉะนั้นจะลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพประเภทใดก็ได 
    ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณนั้น ประมวลรัษฎากรไดกําหนดวาใหยื่นอุทธรณ
ภายใน  30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน แตอยางไรก็ตามประมวลรัษฎากร ไดมีการผอนผัน
ใหสามารถขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณได แตตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร  
มาตรา 3 อัฏฐ  ซ่ึงบัญญัติไววา กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการตาง ๆ ก็ดี 
กําหนดเวลาการอุทธรณก็ดี หรือกําหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร
นี้ก็ดี ถาผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวมิไดอยูในประเทศไทยหรือมีเหตุจําเปนจนไม
สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได เม่ืออธิบดีพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะใหขยายหรือให
เล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได กําหนดเวลาตาง ๆ ท่ีกําหนดไวใน
ประมวลรัษฎากรน้ี เม่ือรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลานั้นออกไปอีกตาม
ความจําเปนแกกรณีก็ได 
    เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคแรก 
เปนกรณีท่ีใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาในการขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ แตมี
เง่ือนไขวาผูเสียภาษีตองมิไดอยูในประเทศไทยในระหวางนั้น หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาได ซ่ึงการพิจารณาดังกลาวอยูในดุลพินิจของอธิบดีกรมสรรพากร 
    สวนในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง ไดใหอํานาจรัฐมนตรีไววา ถารัฐมนตรีเห็นเปน
การสมควร จะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณีก็ได ซ่ึงรัฐมนตรี
ตามประมวลรัษฎากรคือ รัฐมนตรีผูรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้103  ซ่ึงโดยท่ัวไปเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือผูรักษาการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จะเห็นได
วา กฎหมายไดใหอํานาจรัฐมนตรีในการใชดุลพินิจเร่ืองขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณไวกวาง
กวากรณีของอธิบดีกรมสรรพากร 
 

                                                        
 103 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 2. 
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    3.1.2.3.2  แบบของการอุทธรณและสถานท่ียื่นอุทธรณ 
    (1)  แบบของการอุทธรณ 
    การยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้นตองเปนไปตามแบบท่ี
อธิบดีกําหนด104 แบบที่อธิบดีกําหนด คือ แบบ ภ.ส.6 ถาไมยื่นตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดจะมีผลให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําส่ังไมรับอุทธรณได 
    (2)  สถานท่ียื่นอุทธรณ 
    สถานท่ีในการยื่นอุทธรณนั้นไดมีการกําหนดไวในระเบียบกรมสรรพากรวา
ดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546  สรุปไดดังนี้ 
    1.  กรณีผูเสียภาษีอากร ยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรของ
เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร ให
หนวยงานดังน้ี เปนผูรับคําอุทธรณ 
    (1)  สํานักงานสรรพากรภาค 1 
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1-6  
     (ข) กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภาษีกลาง  และคณะทํางานหรือหนวยงานอื่นท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรแตงต้ัง สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ี
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1-6 รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 4-5  
     (ค) กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงานประเมินสังกัด
กรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร สําหรับผูเสียภาษีอากรที่มีภูมิลําเนา
หรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1-6 รวมท้ังสํานักงาน
สรรพากรภาค 4-5 ยกเวนผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ105 
    (2) สํานักงานสรรพากรภาค 2 
     (ก) กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7-11 

                                                        
 104 แหลงเดิม.  มาตรา 28. 
 105 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรษัฎากร พ.ศ.2546  ขอ 5.3.1. 
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     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ี สํานักตรวจสอบภาษีกลางและคณะทํางานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรแตงตั้ง สําหรับผูเสียภาษีอากรที่มีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ี
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7-11  รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 7-10 
     (ค)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพ่ิมของเจาพนักงานประเมิน  
สังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร สําหรับผูเสียภาษีอากรที่มี
ภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7-11 รวมท้ัง
สํานักงานสรรพากรภาค 7-10  ยกเวนผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากร
กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
    (3)  สํานักงานสรรพากรภาค 3 
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 12-16  
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภาษีกลางและคณะทํางานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
แตงตั้ง  สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานตั้งอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 12-16 รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 6, 11 และ 12  
     (ค)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงานประเมินสังกัด
กรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนา
หรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 12 –1 6 รวมท้ังสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 , 11 และ 12 ยกเวนผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากร
กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
    (4)  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
     กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนั้น  
    (5) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงานประเมิน สังกัด
กรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
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    2.  กรณีผูเสียภาษีอากรยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีอากรของ
เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืน นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานดังน้ี เปนผูรับคําอุทธรณ 
     (1)  สํานักงานสรรพากรภาค 4-12 
      (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรภาค นั้น 
      (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงานประเมิน
สังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรภาคนั้น106 
     (2)  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  
      (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ี สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนั้น  
     หากผูเสียภาษีอากรมิไดยื่นคําอุทธรณตอหนวยงานรับคําอุทธรณท่ีกําหนด
ไวขางตน  เจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณตองแจงใหผูเสียภาษีอากรทราบเพ่ือใหดําเนินการยื่นคําอุทธรณ
ใหถูกตอง ยกเวน กรณีเปนวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นคําอุทธรณ ใหหนวยงานนั้นรับคําอุทธรณ
ไวแทนโดยออกใบรับใหผูยื่นคําอุทธรณไวเปนหลักฐาน แตไมตองออกเลขรับคําอุทธรณและใบ
รับคําอุทธรณ แลวทําหนังสือสงคําอุทธรณและเอกสารที่แนบมาพรอมคําอุทธรณใหหนวยงาน
รับคําอุทธรณท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ใหถือวันที่หนวยงานที่รับคําอุทธรณไวแทนเปนวันยื ่นคํา
อุทธรณและเมื่อหนวยงานรับคําอุทธรณที่กําหนดไวไดรับคําอุทธรณพรอมเอกสารไวแลว ให
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณและออกเลขรับคําอุทธรณ พรอมทั้งออกใบรับคํา
อุทธรณจัดสงใหผูยื่นคําอุทธรณ 
 
 3.1.3  หลักการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณภาษีอากรเปนนิติกรรมทางปกครองประเภทหนึ่ง จึงตองอยู
ภายใตเง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครองเชนเดียวกับนิติกรรมทางปกครองประเภทอื่น 
ประกอบไปดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการใชอํานาจออกนิติกรรมทางปกครอง และเง่ือนไขเกีย่วกบั
ขอบอํานาจในการออกนิติกรรมทางปกครอง โดยรูปแบบของการอุทธรณเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ข้ันตอนหรือแบบพิธีของการใชอํานาจออกนิติกรรมทางปกครอง และหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบของ
นิติกรรมทางปกครอง สวนกระบวนการพิจารณาอุทธรณเปนเง่ือนไขทางขอเท็จจริงของการใช

                                                        
 106 แหลงเดิม.  ขอ 5.3.2. 
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อํานาจออกนิติกรรมทางปกครอง เง่ือนไขเกี่ยวกับเนื้อความของนิติกรรมทางปกครองและเง่ือนไข
เกี่ยวกับความมุงหมายของการใชอํานาจออกนิติกรรมทางปกครอง โดยเง่ือนไขความสมบูรณของ
นิติกรรมทางปกครองเหลานี้จะประกอบดวยหลักกฎหมายท่ีสําคัญของกระบวนวิธีพิจารณาท่ีเปน
ธรรมอยูดวย ไดแก หลักการไมมีสวนไดเสีย หลักการรับฟงขอเท็จจริง และหลักการใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น เพ่ือเปนพื้นฐานในการศึกษาถึงการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี
ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากร จึงตองศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการอุทธรณและการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณท่ีมีอยูในระบบการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของไทยในปจจุบันเสียกอน 
  เมื ่อมีการยื ่นอุทธรณตามสถานที่ยื ่นอุทธรณที่กําหนดไวแลวขั้นตอนตอไปจะ
นําไปสูการพิจารณาคําอุทธรณซ่ึงมี 2 ข้ันตอน  คือ การดําเนินการของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณา
อุทธรณ และการดําเนินการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 
  3.1.3.1  การดําเนินการของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ 
  เจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณ ไดแก ขาราชการประจําของกรมสรรพากรท่ีสังกัดหนวยงาน
ท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคําอุทธรณ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคําอุทธรณ ไดแก สํานักงานสรรพากร
ภาคท่ีผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณ 
  เจาหนาที่พิจารณาอุทธรณจะพิจารณาหลักฐานทั้งสองฝาย คือฝายเจาพนักงาน
ประเมินและฝายผูอุทธรณแลวชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทํานองเดียวกับวิธีการทางศาล107 เมื่อ
เจาหนาท่ีพิจารณาอุทธรณไดรับเร่ืองอุทธรณแลว  เจาหนาท่ีพิจารณาอุทธรณตองทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมหลักฐานเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเหตุผลขออางอิงการประเมินหรือส่ังให
ชําระภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ี และประเด็นท่ีมีการอุทธรณโตแยง
การประเมินหรือส่ังใหชําระภาษีอากร 
  กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรท่ีตองออกหนังสือเชิญพบ หรือหมายเรียกผูอุทธรณ 
หรือพยานมาไตสวน หรือตองการหลักฐานเอกสารมาประกอบการพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณตองทําการเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติออกหนังสือเชิญหรือหมายเรียก108  
เพื่อดําเนินการไตสวนและหรือมอบพยานหลักฐานเอกสารตอไป109  

                                                        
 107 ชวลิต  หงสกุล.  (2535, เมษายน).  “การอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.”  สรรพากรสาสน,  
39,4.  หนา 57. 
 108 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 32. 
 109 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546    
ขอ 8.1  วรรคสอง. 
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  การไตสวน ไดแกการสอบสวนขอเท็จจริงซ่ึงผูอุทธรณมาใหปากคําเองหรือมอบอํานาจ
ใหผูอ่ืนมาใหถอยคําแทนก็ได110 ผูท่ีมาใหถอยคําแทนควรตองรูในเร่ืองกิจการท่ีอุทธรณไมเชนนั้น
จะไมเกิดประโยชนอาจเปนผลเสียแกการอุทธรณได 
  พยาน ไดแก พยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ111 โดยพยานเอกสาร ไดแก 
ตนฉบับเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกรณีท่ีโตแยงการอุทธรณถาเปนสําเนาตองมีการรับรองสําเนาดวย 
พยานบุคคล ไดแกผูท่ีรูเร่ืองในกิจการท่ีอุทธรณ และพยานวัตถุ ไดแกตัวอยางสินคาท่ีเปนขอโตแยง 
  ถาผูอุทธรณไมปฏิบัติตามหมาย ผูอุทธรณจะเสียประโยชนในการใชสิทธิอุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณตอไป กลาวคือหมดสิทธิท่ีจะอุทธรณตอศาลนั่นเอง112 
  เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแลวตองเสนอความเห็นสําหรับอุทธรณรายนั้นๆ 
โดยจัดทําเปนรายงานการพิจารณาอุทธรณซ่ึงประกอบดวย 
   ก.  การรับคําอุทธรณ  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับหนังสือแจงการประเมิน
ภาษีอากร และการยื่นคําอุทธรณตามมาตรา 30 แหงประมวลรัษฎากร  ขอเท็จจริงในช้ันตรวจสอบแสดง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเอกสาร พยานท่ีเกี่ยวของ อันเปนประเด็นและเหตุผลในการประเมิน
ภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ี 
   ข.  ประเด็นการอุทธรณแสดงขอโตแยงและเหตุผลของผูอุทธรณ 
   ค.  การดําเนินการในช้ันพิจารณาอุทธรณของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ  
เพื่อใหไดขอเท็จจริงเพิ่มเติมนอกจากท่ีปรากฏในสํานวนการประเมินภาษีอากร และคําอุทธรณ 
   ง. ความเห็นของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณวา การประเมินภาษีอากรของ
เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ี ในประเด็นตามการอุทธรณโตแยงนั้นถูกตองหรือไม 
เพราะเหตุใดและสรุปผลการพิจารณาวาสมควรยกอุทธรณ ปลดภาษี ปรับปรุงภาษีลดหรือเพิ่ม 
ตามการประเมินภาษีอากร ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงภาษีใหแสดงจํานวนภาษีตามการประเมิน ภาษีท่ี
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  และภาษีท่ีเรียกเก็บตามผลการพิจารณาอุทธรณ 
   กรณีไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเสนอ
ความเห็นโดยแสดงเหตุผลเฉพาะประเด็นท่ีไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา113  ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณเสนอรายงานการพิจารณาอุทธรณตอผูบังคับบัญชาถึงสรรพากรภาคหรือผูอํานวยการ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญเพื่อพิจารณาส่ังการ เม่ือสรรพากรภาคหรือผูอํานวยการสํานัก

                                                        
110 ชวลิต  หงสกุล.  หนาเดิม. 

 111 สมภพ  ผองสวาง.  เลมเดิม.  หนา 104. 
 112 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 33. 
 113 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546  ขอ 8.2. 

DPU



 63

บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญเห็นสมควรดําเนินการเพิ่มเติมประการใดหรือเห็นสมควรนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ใหส่ังการไวในเร่ือง 
   กรณีส่ังการใหดําเนินการเพิ่มเติม ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณรับเร่ือง
กลับมาดําเนินการแลวนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตอไป114 
   กรณีเจาพนักงานประเมินยกเลิกการประเมินตามหนังสือแจงการประเมินฉบับ
ที่ผูอุทธรณไดยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินไวแลว  หรือผูอุทธรณยื่นคํารองขอถอนคําอุทธรณ
ท่ีไดยื่นไว ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณจัดทําบันทึกการจําหนายคําอุทธรณเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อทราบและจําหนาย
คําอุทธรณออกจากทะเบียน 
  จะเห็นไดวาข้ันตอนในการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรนั้น ตองผานช้ันของเจาหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณกอนโดยเจาหนาท่ีพิจารณาอุทธรณตองทํารายงานการพิจารณาอุทธรณ และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในจํานวนตามสมควรแกปริมาณเร่ืองและความยากงาย
ของประเด็นอุทธรณ โดยจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงสรรพากรภาค
หรือผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ และมีคําส่ังใหนําเร่ืองอุทธรณดังกลาวเสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ท้ังนี้ เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณจะตองไมเปน
ผูทําการตรวจสอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบภาษีอากรรายท่ีอุทธรณนั้นมากอน 
 
  3.1.3.2  การดําเนินการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  ในข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น ตามประมวล
รัษฎากรไดกํ าหนดองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไวว า  ถาในกรณี
กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนกรมการปกครอง ในกรณีจังหวัดอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน สรรพากรหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน115 
  ในขั้นตอนของการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะตองมี
การจัดใหมีเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 1 คน และผูชวยเลขานุการจํานวนตามสมควร 
โดยหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีหนาท่ีจัดทําและลงทะเบียนรับเร่ือง

                                                        
 114 แหลงเดิม.  ขอ 8.3. 
 115 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 30. 
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อุทธรณรายน้ัน ๆ ไว ตอจากนั้นจะตองจัดเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ116 โดยระเบียบวาระการประชุมตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ก. ขอเท็จจริงในการประเมินหรือคําส่ังใหชําระภาษีอากรและหลักฐานเอกสารตาง ๆ 
ท่ีใชอางอิงคําช้ีแจงและความเห็นของหนวยงานท่ีประเมิน หรือมีคําส่ังใหชําระภาษีอากร 
   ข.  ประเด็นการอุทธรณ  ขอโตแยงและเหตุผลของผูอุทธรณ 
   ค.  การดําเนินการในช้ันพิจารณาอุทธรณ(ถามี) 
   ง.  ความเห็นและเหตุผลของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ 
   เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหจัดสงระเบียบวาระการประชุมให
กรรมการแตละทานทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน117 
   ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณจะเสนอใหอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูแทนทําหนาท่ีเปนประธาน
การประชุมแลวแตกรณี เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาเร่ืองอุทธรณของผูเสียภาษีท่ี
เจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณเสนอมาแลวจะตองมีการลงมติในเร่ืองดังกลาว มติการประชุมใหถือ
ตามเสียงขางมาก เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะตองจดรายงานการประชุมโดยละเอียด
ไวเปนหลักฐาน118 
 
  3.1.3.3  กําหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ 
  ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมิไดมีการ
กําหนดไวในประมวลรัษฎากรแตอยางใด แตเม่ือพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกําหนดเวลาการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ.2546  มีการกําหนดไวดังนี้  
  ขอ 5  ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณดําเนินการและพิจารณาเร่ืองอุทธรณให
เสร็จส้ินแลวเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาภายในกําหนดเวลา 1 ป นับแตวันรับคําอุทธรณ  เวนแต
กรณียื่นอุทธรณเกินกําหนดเวลาใหนับแตวันที่อธิบดีลงนามอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาการยื่น
คําอุทธรณ 

                                                        
 116 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ขอ 9.3. 
 117 แหลงเดิม.  ขอ 9.4. 
 118 แหลงเดิม.  ขอ 10. 
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  ในกรณีไมอาจดําเนินการและพิจารณาเสนอใหเสร็จส้ินไปไดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคแรก ใหรายงานช้ีแจงเหตุผลความจําเปนและขออนุมัติขยายเวลาออกไปไดคร้ังละไมเกิน 1 ป 
  แมวาระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณจะไดมีการ
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไว แตในทางปฏิบัติโดยสวนมากแลวกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณามักจะไมรวดเร็วเทาใดนัก เพราะมีขอจํากัดบางประการ เชน การกําหนดวัน เวลาในการ
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงไมอาจประชุมตามกําหนดไดเพราะคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณแตละทานเปนกรรมการโดยตําแหนงซ่ึงทานเหลานั้นมีภาระหนาท่ีประจําในแตละวัน
ของทานอยูแลวทําใหการนัดการประชุมใหตรงกันเปนไปไดยาก 
 
  3.1.3.4  การจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ 
   (1)  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาและมีมติวินิจฉัยอุทธรณแลว
ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ 2 ฉบับ พรอมสําเนาคูฉบับ 
1 ฉบับ มีขอความตรงกันโดยใชแบบคําวินิจฉัยอุทธรณ (ภ.ส.7)  ตามท่ีอธิบดีกําหนด เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามแลวบันทึกผลการพิจารณาอุทธรณในระบบคอมพิวเตอร 
หรือสมุดบัญชีแสดงการรับและพิจารณาอุทธรณ(ท.ง.ด.5) และจัดทําทะเบียนออกเลขที่ของ
คําวินิจฉัยอุทธรณโดยลงวันที่ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติวินิจฉัยอุทธรณ แลวจัดสง
คําวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณฉบับหนึ่ง  สวนอีกฉบับหนึ่งใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณเก็บไวเปนหลักฐานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และสําเนาคูฉบับใหเก็บรวมไวในสํานวน
การพิจารณาอุทธรณ119 
   (2)  การใหเลขท่ีคําวินิจฉัยอุทธรณ  ใหกําหนดดังนี้ 
    ก. สําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรุงเทพมหานคร 
     สภ. (ระบุภาค) (อธ.(ระบุฝาย)) (เลขท่ีเรียงลําดับของแตละฝาย)/ปประดิทินท่ีมีมติ) 
     ภญ. (ระบุฝาย) (เลขท่ีเรียงลําดับของแตละฝาย)/(ปประดิทินท่ีมีมติ) 
    ข.  สําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจังหวัดอ่ืน 
     สภ. (ระบุภาค) (ช่ือยอจังหวัด)/(เลขท่ีเรียงลําดับของแตละจังหวัด)/ ป
ประดิทินท่ีมีมติ) 
   (3) ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําสําเนาคําวินิจฉัยอุทธรณแต
ละรายจํานวน 4 ฉบับ พรอมท้ังรับรองสําเนาและจัดทํา ท.ป.3 ตอทายสําเนาคูฉบับคําวินิจฉัย
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อุทธรณและสําเนาท้ัง 4 ฉบับดังกลาวเสนอใหสรรพากรภาคหรือผูแทน หรือผูอํานวยการสํานัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญหรือผูแทนลงนาม แลวจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้เพื่อ
ดําเนินการตอไปตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ 
    ก. หนวยงานควบคุมการเรงรัดภาษีอากรคาง 
    ข.  หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร 
    ค.  หนวยงานเรงรัดภาษีอากรคาง 
    ง.  หนวยงานท่ีประเมินภาษีอากร 
    การจัดสงสําเนาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแกหนวยงานท่ีประเมินภาษีอากรให
สงคืนสํานวนการประเมินภาษีอากรไปพรอมกันดวย 
    (4)  การจัดทําคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณ 
    กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติไมรับคําอุทธรณไวพิจารณาให
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณตามแบบคําวินิจฉัย
ไมรับคําอุทธรณท่ีอธิบดีกําหนดโดยใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ ขอ (1) 
แตไมตองจัดทํา ท.ป.3 ข 
    การออกเลขที่ของคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณ ใหกําหนดเชนเดียวกับการใหเลขท่ี
คําวินิจฉัยอุทธรณ ตามขอ (2) และใชทะเบียนเดียวกันกับคําวินิจฉัยอุทธรณ โดยใหเรียงลําดับ
ตอเนื่องกันไป120 
    (5)  การจัดทําหนังสือแจงการจําหนายคําอุทธรณ 
     ก. กรณีเจาพนักงานประเมินยกเลิกการประเมินตามหนังสือแจงการประเมิน
ฉบับที่ผูอุทธรณไดยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินไวแลว หรือผูอุทธรณยื่นคํารองขอถอน
คําอุทธรณท่ีไดยื่นไว ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณทราบและจําหนายคําอุทธรณออกจากทะเบียน แลวจัดทําหนังสือการจําหนายคําอุทธรณ
พรอมสําเนาคูฉบับ เสนออธิบดีหรือผูแทนสําหรับการอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
หรือสรรพากรภาคหรือผูแทนสําหรับการอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณี 
ลงนามในฐานะกรรมการพิจารณาอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบ 
     ข.  ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําสําเนาหนังสือแจง
การจําหนายคําอุทธรณจํานวน 4 ฉบับ พรอมท้ังรับรองสําเนา แลวจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ121 
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 3.1.4  การขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
  ภาษีอากรคางหมายความวา เม่ือทานไมนําภาษีท่ีทานมีหนาท่ีตองเสียหรือนําสงไป
ชําระตอพนักงานเจาหนาท่ีสรรพากรแลว ยอดเงินภาษีท่ีคางชําระซ่ึงอาจรวมท้ังเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ 
ใหถือวาเปนภาษีอากรคางชําระตอรัฐ ท้ังนี้โดยกรมสรรพากรไมจําเปนตองฟองขอใหศาลพิพากษา
วาเปนหนี้ภาษีสรรพากรอยูจํานวนเทานั้นเทานี้ใหเสียภาษี122 
  การทุเลาการเสียภาษีหรือการทุเลาการบังคับทางภาษีเปนกรณีท่ีผูเสียภาษีไมประสงคท่ี
จะชําระภาษีในขณะท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีและประสงคท่ีใชสิทธิในการอุทธรณ การประเมิน
ภาษีของเจาพนักงานประเมิน ในกรณีนี้แมวาผูเสียภาษีจะไดใชสิทธิในการอุทธรณ ประเมินภาษี
ของเจาพนักงานประเมินภาษีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ก็ไมถือวาเปนการทุเลาการบังคับ
ทางภาษีดวย ผูเสียภาษีจะตองดําเนินการขอทุเลาการบังคับทางภาษีโดยทําเปนคํารอง ดังนี้123 
 
  3.1.4.1  วิธีการขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
  ในกรณีท่ีมีการยื่นคําอุทธรณและผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการชําระภาษีอากร
ระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล ผูอุทธรณ
จะตองยื่นคํารองตออธิบดี ดังนี้ 
  (1) ในช้ันอุทธรณการประเมินภาษีอากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหยื่นคํารอง
ขอทุเลาการชําระภาษีอากรไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ (ภ.ส. 7) 
  (2) ในช้ันอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ (ภ.ส. 7) ตอศาลใหยื่นคํารองขอทุเลาการชําระ
ภาษีอากรไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด 
 
  3.1.4.2  หลักประกันการชําระภาษี 
  ในการขอทุเลาการชําระภาษีอากรสามารถแบงออกได 2 กรณี คือกรณีท่ีตองมี
หลักประกันและกรณีท่ีไมตองมีหลักประกัน ท้ังนี้ เปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร
ท่ีจะสั่งการในเรื่องนี้ ดังนั้น หากอธิบดีไมสั่งการเปนอยางอื่นแลว ในการขอทุเลาการเสียภาษี
อากรผูอุทธรณจะตองจัดใหมีหลักประกันการชําระภาษี ดังนี้ 

                                                        
 122 พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา.  (2534, กันยายน).  “ศาลมีอํานาจใหทุเลาการเสียภาษีสรรพากรหรือไม.”    
สรรพากรสาสน, 38, 9.  หนา 131. 
 123 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ขอ 14. 
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  (1) ใหธนาคารคํ้าประกันหนี้ภาษีอากรพรอมท้ังเงินเพิ่มท่ีตองชําระตามกฎหมาย โดย
ใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
  (2) นําอสังหาริมทรัพยมาจดทะเบียนจํานองเปนประกันตอทางราชการและ
อสังหาริมทรัพยนั้นตองมีราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ในจํานวนท่ีคุมกับหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระ 
  (3) นําพันธบัตรรัฐบาลมาจดทะเบียนจํานําเปนประกันในจํานวนท่ีคุมกับหนี้ภาษี
อากรท่ีตองชําระ124 
  (4)  นําสมุดเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยของผูอุทธรณ ซึ่งมียอดเงินฝากคุมกับหนี้
ภาษีอากรที่ตองชําระมาใหยึดเปนประกัน โดยตองมีหนังสือยินยอมของผูอุทธรณใหระงับการ
ทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการจําหนาย จาย โอน เงินในบัญชีเงินฝากประจําท่ีนํามาคํ้าประกัน และหนังสือ
ของธนาคารรับรองยอดเงินฝากและยืนยันการปลอดภาระผูกพัน พรอมท้ังแจงผลการระงับการทํา
นิติกรรมเพ่ือกรมสรรพากรจากธนาคารพาณิชย  
  (5)  นําอสังหาริมทรัพยหรือพันธบัตรรัฐบาลของบุคคลอ่ืน มาจดทะเบียนจํานองหรือ
จดทะเบียนจํานําเปนประกันหนี้ภาษีอากรที่ตองชําระบางสวน ในกรณีนี้เปนการทุเลาการเสียภาษี
อากรบางสวนของผูอุทธรณ  กรมสรรพากรมีสิทธิท่ีจะเรงรัดหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระในสวนท่ีไมมี
หลักประกันไดตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร125 
 
  3.1.4.3  หนวยงานรับคํารองขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
  ผูเสียภาษีท่ีตองการขอทุเลาการชําระภาษีอากรจะตองยื่นคํารองขอทุเลาการชําระภาษี
อากรท่ีหนวยงาน ดังนี้ 
  (1) สํานักงานสรรพากรภาค ซ่ึงเปนหนวยงานรับคําอุทธรณหรือในกรณีท่ีหนี้ภาษี
อากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ีอยูในเขตทองท่ีของสํานักงานสรรพากรภาคนั้น 
  (2) สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี ในกรณีท่ีหนี้ภาษีอากรตั้งคางอยูท่ีสํานักงานสรรพากร
พื้นที่นั้น 
  (3) สํานักบริหารธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงเปนหนวยงานรับคําอุทธรณ126 
  3.1.4.4  การพิจารณาคํารองขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
                                                        
 124 แหลงเดิม.  ขอ 15. 
 125 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2547 ขอ 3. 
 126 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ขอ 16. 
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  ในการพิจารณาคํารองขอทุเลาการชําระภาษีอากร หนวยงานรับคํารองขอทุเลาการ
ชําระภาษีอากร จะตองตรวจสอบความถูกตองของคํารองและหลักประกัน แลวจัดสงคํารองและ
สําเนาหลักประกันใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณเปนผูพิจารณาคํารอง ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ี
ไดรับคํารอง ถาหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารก็ใหเก็บรักษาตนฉบับสัญญาคํ้าประกัน
ไว ณ หนวยงานท่ีรับคํารอง นั้น และเม่ือหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดรับคํารองและหลักประกัน
หรือสําเนาหลักประกัน จะสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานเสนอความเห็นวาควรอนุมัติหรือไม
อนุมัติใหทุเลาการชําระภาษีอากรตอผูบังคับบัญชาถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ ถากรณีอนุมัติให
ทุเลาการเสียภาษีอากรจะตองเปนการอนุมัติโดยมีเง่ือนไขวาตองไดรับการยืนยันการคํ้าประกันจาก
ธนาคารหรือมีการจดทะเบียนจํานองหรือจํานําเสียกอน127 
 
3.2  หลักการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรในตางประเทศ 
  ในประเทศตาง ๆ ภาษีอากรถือเปนรายไดหลักของทุกประเทศแตละประเทศจึงไดมีการ
นํากระบวนการในการจัดเก็บภาษีอากรท่ีเหมาะสมมาใชบังคับ เม่ือมีกระบวนการในการจัดเก็บภาษี
อากร ก็ตองมีกระบวนการในการเยียวยาใหแกผูเสียภาษีในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวางผูเสียภาษี
กับรัฐ ดังนั้น จึงตองมีการหาขอยุติความขัดแยงดังกลาวโดยแตละประเทศไดมีการใชระบบในการ
อุทธรณแตกตางกันตามความจําเปนและเหมาะสม ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาถึงหลักการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศสและอังกฤษ 
 
 3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3.2.1.1 ลักษณะท่ัวไป 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเสียภาษีมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการเงินไดพึง
ประเมินเพื่อเสียภาษี สําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะตองยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินท่ี
ตนไดรับระหวางปภาษีท่ีลวงมาแลวพรอมกับชําระภาษี ภายในวันท่ี 15 ของเดือนเมษายนทุก ๆ ป 
สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะตองยื่นรายการ ซ่ึงจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีลวงมาแลว พรอมกับชําระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคมทุก ๆ ป128 
    แบบแสดงรายการดังกลาวอาจถูกตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีเกบ็
รวบรวมภาษี ซ่ึงไดแก Internal Revenue Service (IRS) การตรวจสอบนั้นเนื่องจากแบบแสดงรายการท่ี

                                                        
 127 แหลงเดิม.  ขอ 17. 
 128 William L.Raby and Victor H.Tidwell. (1988). Introduction to Federal Taxation. p.19-1.   
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ผูเสียภาษียื่นมาน้ีมีเปนจํานวนมากจากท่ัวประเทศ ซ่ึงการจะตรวจแบบแสดงรายการของผูเสียภาษี
ทุกรายอยางละเอียดยอมเปนไปไมได ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงนําระบบคอมพิวเตอรมาใชโดยต้ัง
โปรแกรมและทําการสุมตัวอยางของความนาจะเปนวาแบบแสดงรายการของผูเสียภาษีประเภท
ใดบางท่ีมักจะมีปญหาในเร่ืองการชําระภาษีใหแกรัฐ เม่ือทําการคัดเลือกแบบแสดงรายการไดแลว
ฝายตรวจสอบ (Examination Division) ก็จะทําการตรวจแบบเพ่ือดูวาผูเสียภาษีไดแสดงรายการเสีย
ภาษีและคํานวณไวถูกตองหรือไม รวมท้ังการตรวจขอมูลดานอ่ืน ๆ ดวยระบบนี้ IRS เรียกวา ระบบ 
Discriminant Function (DIF) System ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกแบบแสดงรายการโดย
คอมพิวเตอรนี้ไดมาจากผลการวิเคราะหแบบแสดงรายการท่ีเก็บรวบรวมไว129 
    เม่ือ IRS  เห็นวา แบบแสดงรายการท่ีผูเสียภาษีไดยื่นไวถูกตองก็จะยอมรับตาม
แบบแสดงรายการดังกลาว แตถาพบวาแบบแสดงรายการใดมีปญหา IRS ก็จะติดตอไปยังผูเสียภาษี
เพื่อเรียกมาทําการไตสวน หากการไตสวนในช้ันแรกพบวาผูเสียภาษีไดเสียภาษีถูกตองแลว การ
ตรวจสอบก็จะยุติลง แตหากพบวาผูเสียภาษีเสียภาษีไมถูกตองเจาหนาท่ีตรวจสอบจะทําการกําหนด
จํานวนภาษีท่ีถูกตองท่ีผูเสียภาษีจะตองชําระเพิ่มเติม ในช้ันนี้ผูเสียภาษีอาจจะขอทําความตกลงกับ
ตัวแทนของกรมสรรพากร(Revenue Agent) โดยใชแบบ From 870 และผูเสียภาษีมีทางเลือก
ปฏิบัติได 3 วิธี คือ 
     (1)  ผูเสียภาษีเห็นดวยกับการกําหนดภาษีเพิ่มเติมและตกลงชําระภาษี 
เจาหนาท่ีตรวจสอบจะตองออกหนังสือแจงการประเมิน (Notice of Deficiency or the ninety – day 
– letter) ไปยังผูเสียภาษี  
     (2)  ผูเสียภาษีมีหนังสือขอคําอธิบายเกี่ยวกับการกําหนดภาษีที่เพิ่มเติม
จากเจาหนาท่ีตรวจสอบ IRS จะมีหนังสือตอบกลับไปยังผูเสียภาษีและใหผูเสียภาษีมีหนังสือแสดง
รายการที่ไดยื่นไวตั้งแตครั้งแรกโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง และถาการชี้แจงนั้นสามารถชี้แจง
รายละเอียดตาง ๆ ได IRS จะมีหนังสือแสดงยืนยันความถูกตองไปยังผูเสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง แตถา
ผู เสียภาษีไมสามารถอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเปนปญหาได IRS จะออกหนังสือแจงภาษี 
(Preliminary notice of deficiency or the thirty day letter) ไปยังผูเสียภาษีโดยแจงจํานวนภาษีท่ีตอง
มีการเปล่ียนแปลง รวมท้ังสิทธิในการอุทธรณ (กรณีเปนเชนเดียวกันถาผูเสียภาษีขอใหปากคํากับ
เจาหนาท่ีตรวจสอบ) 
     (3)  ผูเสียภาษีไมติดตอกับไปยังเจาหนาท่ีตรวจสอบหรือแจงกับเจาหนาท่ี
ตรวจสอบวาไมเห็นดวยกับการกําหนดภาษีเพิ่มเติม 

                                                        
 129 Kevine E. Murphy.  and  Mark Higgins.  (1999).  Concepts  in  Federal   Taxation.  p.23. 

DPU



 71

    ในกรณีที่ IRS มีหนังสือแจงไปยังผูเสียภาษีและผูเสียภาษีไมติดตอกลับไป
ยังเจาหนาท่ีหรือผูเสียภาษีไดแจงกับเจาหนาท่ีตรวจสอบวาไมเห็นดวยกับการกําหนดภาษีเพ่ิมเติม 
หากชวงเวลาดังกลาวพนกําหนด 30 วัน หลังจากไดรับหนังสือติดตอแลว IRS จะทําการออก
หนังสือแจงภาษี (Preliminary notice of deficiency or the thirty day letter) พรอมกับสําเนารายงาน
การตรวจสอบและขอแนะนําในการใชสิทธิอุทธรณ130 
     
  3.2.1.2 หลักการอุทธรณภาษีอากร 
  หากผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับรายงานของตัวแทนผูเสียภาษีมีสิทธิอุทธรณโดยตองแสดง
ความประสงคภายใน 30 วัน สํานวนการสอบสวนก็จะถูกสงไปยังสํานักงานอุทธรณภาษี (IRS 
Appeals Division) หรือผูเสียภาษีอาจอุทธรณการประเมินภาษีของ IRS  ไดท่ีสํานักงานอุทธรณภาษี
ทองถ่ิน แตถาผูเสียภาษีไมตอบภายใน 30 วัน IRS จะออกหนังสือแจงการประเมิน (Notice of 
Deficiency or the ninety – day – letter) ภายใน 60 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวและ
ผูเสียภาษีมีเวลา 90 วัน ท่ีจะยื่นฟองคดีตอศาลภาษีอากร (Tax Court) ถาผูเสียภาษีไมยื่นฟองภายใน
กําหนดก็จะตองชําระภาษีตามหนังสือแจงการประเมินดังกลาว แตมีสิทธิดําเนินการตามข้ันตอนของ
การขอคืนภาษีได และยังมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลชั้นตนของสหรัฐ (United State District Court) หรือ
ศาลสิทธิเรียกรองแหงสหรัฐ(United State District Court  of Claims)131 
 
  3.2.1.3 หลักการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
  สํานักงานอุทธรณภาษีเปนเพียงระดับองคการบริหารงานอุทธรณภายใน IRS ท่ีจะ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองท่ีผูเสียภาษีอุทธรณ  การประชุมกับบุคคลในสํานักงานอุทธรณจะถูกจัดข้ึน
ในลักษณะท่ีไมเปนทางการ โดยการโตตอบทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท หรือการประชุมรวมกัน 
กรณีดังกลาวไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีตัวแทนสําหรับการประชุมอุทธรณ แตหากผูเสียภาษีเลือกท่ีจะ
มีตัวแทนก็ตองปฏิบัติตามเร่ืองตัวแทน 
  การจัดใหมีการประชุมอุทธรณจะตองปฏิบัติตามคําส่ังท่ีอยูในหนังสือท่ีสงให  คํารองขอ
ของผูเสียภาษีจะถูกสงไปยังสํานักงานอุทธรณภาษีเพื่อจัดใหมีการประชุม ผูเสียภาษีและตัวแทน
ควรจะเตรียมอภิปรายในทุกประเด็นที่ผูเสียภาษีไมเห็นดวยในที่ประชุม สิ่งที่แตกตางกันก็จะมา

                                                        
 130 William L.Raby and Victor H.Tidwell. (1988). Op.cit. p.19-4. 
 131 Marvin J.Garbis Stenhen C.Strunts. Runald. B.Rubin.(1987).  Tax Procedure and Tax Fraud 
case and Materials (2 nd ed.). p.70. 
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ทําการตกลงกันในระดับนี้ และผูเสียภาษีจะตองยื่นคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร หากผูเสียภาษี
ไมเห็นดวยกับการยึดทรัพย การเสียภาษี การจับกุม หรือปฏิเสธไมยอมรับขอตกลงผอนชําระตอง
คัดคานเปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกัน หากจํานวนเงินทั้งหมดสําหรับชวงเวลาภาษีไมเกิน 
25,000 เหรียญ ถือวาเปนคดีเล็กนอย ผูเสียภาษีก็ไมตองยื่นคําคัดคานเปนลายลักษณอักษรในการ
คํานวณจํานวนเงินท้ังหมด ใหรวมถึงจํานวนเงินท่ีถูกเสนอใหเพ่ิมขึ้นหรือลดลงดวย รวมถึงโทษปรับ
ดวยหรือการรองขอคืนเงิน สําหรับขอเสนอในการประนีประนอมในการคํานวณจํานวนท้ังหมดจะ
รวมถึงจํานวนภาษีที่ยังไมไดชําระ โทษปรับและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระ สําหรับคดีเล็กนอย
ผูเสียหายก็จะตองปฏิบัติตามคําส่ังท่ีระบุในหนังสือท่ีสงใหผูเสียภาษี  
  ผูเสียภาษีตองยื่นคํารองขอใหมีการจัดใหมีการประชุมพิจารณาอุทธรณ ระบุถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีผูเสียภาษีไมเห็นดวยรวมทั้งเหตุผล  ผูเสียภาษีอาจเขาประชุมอุทธรณดวยตนเอง หรือ
อาจใหทนายความ หรือตัวแทนจากสํานักงานบัญชีท่ีไดรับการรับรอง หรือบุคคลท่ีไดมีการลงทะเบียนไว
เขาประชุมก็ได กอนท่ี IRS จะเสนอช่ือผูเสียภาษี ผูเสียภาษีจะตองไดรับการยอมรับในการปฏิบัติจาก 
IRS หากผูเสนอภาษีไมประสงคจะเขาประชุมอุทธรณก็ใหตัวแทนไปเขาประชุมแทน โดยจะตองทํา
หนังสือมอบอํานาจ (Form 2848) โดยเด็ดขาด ยื่นตอ IRS กอนท่ีตัวแทนจะไดรับหรือเขาตรวจสอบ
ขอมูลท่ีเปนความลับ 
  ข้ันตอนการบริหารงานอุทธรณจะอนุญาตใหผูเสียภาษีมีโอกาสอีกคร้ังท่ีจะตกลงกัน
กอนจะนําคดีไปสูศาล132 สํานักงานอุทธรณภาษีมีอํานาจที่จะพิจารณาถึงความรายแรงของการ
ฟองคดี เชน เม่ือขอเท็จจริงหรือกฎหมายไมมีความแนนอน ฝายอุทธรณอาจจะกําหนดประเด็นท่ีไม
ตองฟองเปนคดีแมวาสถานะ IRS จะเปนตออยูก็ตาม การเจรจาอาจจะกินเวลานาน ผูเสียภาษีอาจจะ
ตกลงกับ IRS ในท่ีสุด อาจจะไมอยากจะดําเนินการตอไปในประเด็นดังกลาว จะลงช่ือใน
แบบฟอรม 870 (หรือ Form 870 – AD หาก IRS ยอมรับความถูกตองในบางประเด็น) และชําระเต็ม
จํานวนของสวนท่ียังขาดอยูพรอมคาปรับและดอกเบ้ีย133 
  ขอบเขตอํานาจในการพิจารณาอุทธรณของประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือผูเสียภาษีไดยื่น
อุทธรณตอสํานักงานอุทธรณภาษี ตามกฎหมายวิธ ีตรวจสอบและอุทธรณของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (RS Procedures: Audit and Appeals) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอุทธรณ
ภาษีไววามีอํานาจที่จะยกประเด็นใหม (New Issue) นอกเหนือจากท่ีปรากฏในคําอุทธรณของผูอุทธรณ

                                                        
 132 You Appeal Rights and How to Prepare a Protest. If You Don’t Agree, Retrieved April 26, 2006, 
from http:www.irs.gov/PUb/irs-pdf/p5. pdf. 
 133 Kevine E. Murphy.  and  Mark Higgins.  (1999).  Op.cit.  p.24. 
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ขึ้นมาวินิจฉัยได ทั้งยังมีอํานาจที่จะวินิจฉัยใหผูอุทธรณเสียภาษีเพ่ิมเติมจากท่ีเจาพนักงานประเมิน
ไดประเมินไวได134  คําวินิจฉัยของสํานักงานอุทธรณภาษีถือเปนท่ีสุดของฝายบริหาร ดังนั้น ถา
มีคําวินิจฉัยวาผูเสียภาษีไมมีหนาท่ีตองชําระภาษีเร่ืองก็จบไป แตถาวินิจฉัยวาผูเสียภาษีมีหนาท่ี
ตองชําระภาษีไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมดตามหนังสือแจงภาษี ถาผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับคํา
วินิจฉัยดังกลาว ผูเสียภาษีมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลได 
 
  3.2.1.4 การดําเนินคดีในชั้นศาล 
  เมื ่อสํานักงานอุทธรณภาษีมีคําวินิจฉัยแลว  ผู เสียภาษีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
อุทธรณ ผูเสียภาษีมี 2 ทางเลือก คือ 
  (1) Pay tax and claim for refund นําเงินภาษีตามจํานวนที่มีการประเมินไปชําระตอ
เจาพนักงานพรอมกับยื่นขอคืนเงินนั้นตอ IRS  ถาไดรับการปฏิเสธการคืนเงินใหก็ยื่นฟองเรียกเงิน
ดังกลาวตอศาลช้ันตนสหรัฐ (United States District Court) หรือตอศาลสิทธิเรียกรองแหงสหรัฐ 
(United States Court of Claims) กรณีท่ีผูเสียภาษีเลือกกรณีแรก คือ ชําระภาษีกอนแลวยื่นคํารองตอ 
IRS เพื่อขอคืนภาษี ทาง IRS ตองทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการอีกคร้ังหนึ่งกอน เพื่อใหแนใจ
วามีภาษีคืนหรือไม เม่ือมีการตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูเสียภาษีไมมีสิทธิจะไดรับคืนภาษีท่ีชําระ
ไปแลวไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ตาม ทาง IRS ตองทําหนังสือแจงภาษี (Preliminary notice or 
the thirty – day letter) พรอมท้ังแจงเหตุผลท่ีไมมีสิทธิขอคืนภาษีถาผูเสียภาษีไมพอใจและเห็นวา
การที่ IRS ปฏิเสธท่ีจะคืนภาษีใหท้ังหมด หรือการพิจารณาคืนใหแตบางสวนนั้นไมถูกตองแตอยางใด 
ผูเสียภาษีสามารถใชสิทธิอุทธรณไปยังสํานักงานอุทธรณภาษีไดอีกครั้งหนึ่ง  ถาสํานักงาน
อุทธรณภาษีเห็นวา ตองคืนภาษีใหกับผูเสียภาษีท้ังหมดเร่ืองก็ยุติไป แตถาเห็นวาผูเสียภาษีไมมีสิทธิ
ไดรับคืนภาษีท้ังหมดหรือแตบางสวน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีหนังสือแจงคําวินิจฉัย
ดังกลาวไปยังผูเสียหาย เม่ือผูเสียหายไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยจากสํานักงานอุทธรณภาษีแลวหาก
ผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว ผูเสียภาษีมีสิทธิท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาลชั้นตน (United 
States District Court) หรือยื่นฟองตอศาลสิทธิเรียกรองแหงสหรัฐ (United States Court of Claims) 
เม่ือคําพิพากษาวาผูเสียภาษีตองชําระเงินท้ังหมดหรือแตบางสวน หากคูความไมเห็นดวยก็สามารถยื่น
อุทธรณตอศาลอุทธรณได และถาหากยังไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ ผูเสียภาษีก็สามารถ
ยื่นอุทธรณตอศาลฎีกาไดอีก135 

                                                        
 134 Robert E. Meldman and Thomas E. Mountin.  (1983).  Federal Taxation Practice and Procedure.  p.204. 
 135 Robert E. Meldman and Thomas E. Mountin.  (1983).  Loc.cit. 
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  (2) ผูเสียภาษีไมชําระเงินภาษีที่เจาพนักงานประเมินเรียกเก็บ (Tax Court Iitigation) 
ผูเสียภาษีสามารถฟองคดีตอศาลภาษีสหรัฐ (United States Tax Court) หากในชวงเวลา 90 
วัน  ผูเสียภาษีไปยื่นอุทธรณ ตอสํานักงานอุทธรณภาษีการอุทธรณดังกลาว จะไมเปนการขยาย
ระยะเวลาท่ีผูเสียภาษีจะฟองคดีตอศาลภาษีสหรัฐ และเม่ือศาลภาษีสหรัฐมีคําพิพากษาและคูความไม
เห็นดวยกับคําพิพากษาศาลภาษีสหรัฐก็สามารถยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณได และถายังไมเห็นดวย
กับศาลอุทธรณ ก็สามารถยื่นอุทธรณตอศาลฎีกาได136  
   คดีภาษีในศาลภาษีสหรัฐสวนใหญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการชําระภาษีเงินไดขาด
จํานวน สวนนอยจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการชําระภาษีขาด สําหรับภาษีท่ีดิน ภาษีการให นอกจากศาล
ภาษีสหรัฐจะมีอํานาจในการพิจารณาการชําระภาษีขาดจํานวนแลว ยังมีอํานาจในการพิจารณาใน
เร่ืองอ่ืนๆ อีก ในบางคร้ัง โดยต้ังแตป ค.ศ.1926 ศาลภาษีสหรัฐมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการชําระ
ภาษีเกิน และมีอํานาจท่ีตัดสินใหคืนเงินท่ีผูเสียภาษีชําระเกิน และในป ค.ศ.1974 ศาลภาษีสหรัฐ
ไดรับอํานาจใหพิจารณาตัดสินเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับโครงการบํานาญ137 และตอจากนั้นก็ไดรับอํานาจ
ใหตัดสินเกี่ยวกับเร่ืององคการหรือหนวยงานท่ีไดรับการงดเวนภาษี138 รวมตลอดถึงเกี่ยวกับการ
โอนทรัพยสิน139 ในป ค.ศ.1976 กฎหมายไดใหอํานาจศาลท่ีจะพิจารณาขอโตแยงบางประการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑวาดวยการเปดเผยขอมูลภาษี140 
 
 
 
 
 3.2.2 ประเทศฝร่ังเศส 
  3.2.2.1 ลักษณะท่ัวไป 
  ขอพิพาทและการดําเนินคดีทางภาษีโดยท่ัวไปในประเทศฝร่ังเศส มีข้ันตอนการดําเนินคดี
ภาษีแบงออกเปน 2 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ การดําเนินคดีในช้ันฝายปกครอง และการดําเนินคดีในช้ันศาล 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูเสียภาษีท่ีตองการโตแยงความถูกตองตามกฎหมายของจํานวนภาษีท่ีเขา

                                                        
 136 You Appeal Rights and How to Prepare a Protest. If You Don’t Agree, Retrieved April 26, 2006,  
from http:www.irs.gov/PUb/irs-pdf/p5. pdf. 
 137 Internal Revenue Code of 1954, Section 7476. 
 138 Internal Revenue Code of 1954, Section 7428. 
 139 Internal Revenue Code of 1954, Section 7477. 
 140 William D.Andrews. (1981). Basic Federal income Taxation (2 nd ed.). p.9. 
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ตองชําระหรือตองรับภาระ จําเปนตองเสนอคํารองตอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบกอน 
จึงจะมีสิทธินําขอพิพาทหรือคดีดังกลาวนั้น ข้ึนขอความเปนธรรมตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ แตอยางไร
ก็ตามขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนั้นหาไดเปนคดีภาษีตามความหมายของกฎหมายฝรั่งเศส
ทุกกรณีไปไม และการยื่นคํารองอุทธรณดังกลาวก็ไมเปนการทุเลาการชําระภาษี 
  คดีภาษีอากรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรของฝร่ังเศส มาตรา L. 190 
และมาตราตอ ๆ ไป นั้น หมายรวมถึง ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเสียภาษีและเจาพนักงานผูเก็บภาษีท่ี
เกี่ยวของกับความถูกตองตามกฎหมายของภาษีท่ีเก็บเปนรายบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับการประเมิน
และกําหนดภาษีซ่ึงก็หมายถึง การกําหนดฐาน (assiette) และการคํานวณภาษี (Iiquidation) สวนใหญแลว 
ผูเสียภาษีมักจะรองขอใหแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแกตัวเขาเองในการกําหนดภาษีของเจาหนาท่ี
ในกรณีท่ีมีการประเมินภาษีโดยเจาหนาท่ี ถาหากผูเสียภาษีเห็นวาภาษีท่ีกําหนดนั้นไมถูกตอง 
เพราะไมมีเหตุผลวินิจฉัยได สวนในของประเทศไทยน้ัน ขอบเขตอํานาจพิจารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในกรณีท่ีมีการพบประเด็นใหมทําใหผูอุทธรณตองเสียภาษีเพ่ิมใน
ประเด็นอ่ืนท่ีผูอุทธรณมิไดอุทธรณมานั้น ยังมีความเห็นแตกตางกันเปนสองฝาย 
  คดีภาษีอากรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรของฝร่ังเศส มาตรา L. 190 
หมายความถึง ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเสียภาษี และเจาพนักงานผูเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับความ
ถูกตองตามกฎหมายของภาษีที่เก็บเปนรายบุคคล ในสวนท่ีเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดภาษีซ่ึง
หมายถึงการกําหนดฐาน (Assiette) และการคํานวณภาษี (Iiquiclation)  
  กรณีท่ีผูเสียภาษีสามารถยื่นคํารองในคดีภาษีได141 
  (1) ผูเสียภาษีสามารถรองขอใหแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแกตัวผูเสียภาษีเองในการ
กําหนดภาษีของเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีมีการประเมินโดยเจาหนาท่ี ถาหากผูเสียภาษีเห็นวาภาษีท่ี
กําหนดนั้นไมถูกตอง เพราะไมมีเหตุผลเพียงพอผูเสียภาษีสามารถขอใหยกเลิกภาษีนั้นได 
  (2) ถาผูเสียภาษีเห็นวาภาษีท่ีกําหนดน้ันมากเกินไปจากความเปนจริง ผูเสียภาษี
สามารถขอใหมีการลดหยอนภาษีได 
  (3) ถาผูเสียหายเปนผูคํานวณภาษีเองและไดชําระภาษีแลว เม่ือเห็นวาตนเองได
คํานวณภาษีผิดพลาด ผูเสียภาษีมีสิทธิท่ีจะขอใหรัฐคืนภาษีสวนท่ีจายเกินไปได 
  นอกจากกรณีที่เกิดความผิดพลาดดังกลาวแลว การเก็บภาษีและการชําระภาษีอยาง
ถูกตองอาจเกิดปญหาไดในกรณีที่เกิดเหตุการณที่กฎหมายกําหนดใหสามารถใชสิทธิเรียกรอง

                                                        
 141 อรพิน  ผลสุวรรณ. (2534,สิงหาคม). “ขอพิพาทและการดําเนินคดีภาษีในประเทศฝรั่งเศส.” 
สรรพากรสาสน, 38, 8. หนา 84-85. 
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สิทธิได เชน การขอคาภาษีคืนในกรณีท่ีเลิกสัญญา การขอลดหยอนภาษีในกรณีท่ีมีการหยุดกิจการ 
จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามคํารองของผูเสียภาษีมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ตองการจะ
ไดรับสิทธิตามกฎหมาย 
  ในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีการแบงคดีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีออกเปนประเภทตาง ๆ 
ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาถึงขอบเขตของคดีภาษีอากร คดีภาษีอากรนั้นไมวารวมถึงขอพิพาทตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินท่ีไมใชภาษีอากร ถึงแมวาในบางกรณีพิพาทท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะคลายคลึง
กับขอพิพาททางภาษี แตหลักเกณฑตามกฎหมายท่ีใชบังคับนั้นแตกตางกัน โดยเฉพาะเร่ืองเขต
อํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี 
  ขอพิพาทดังตอไปนี้ไมถือเปนคดีภาษีอากร142 
  ก. คดีการใชอํานาจโดยมิชอบ เชน การใชอํานาจอันมิชอบของเจาพนักงานภาษี 
  ข. คดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจาพนักงานภาษี เชน เกิดจากความผิดในการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานภาษี 
  ค. คดีภาษีท่ีมีโทษทางอาญา เชน การหลีกเล่ียง การไมชําระภาษีโดยต้ังใจ 
  ง. คดีภาษีท่ีโตแยงการจัดเก็บภาษีคดีเชนนี้ ผูเสียภาษีท่ีถูกประเมินภาษีไมไดโตแยง
ความถูกตองของภาษีนั้น แตโตแยงในแงท่ีวาตนไมมีหนาท่ีตองจายหรือรับผิดชอบภาษีนั้น ๆ และ
รวมถึงคดีท่ีผูเสียภาษีโตแยงการยึดหรืออายัดทรัพยโดยมิชอบของเจาพนักงานภาษีดวย 
  จ. การขอความปรานีเปนอํานาจของหนวยงานภาษีท่ีสามารถผอนปรนหรือลดหยอน
ภาษีสวนหนึ่งหรือท้ังหมดใหแกผูเสียภาษีไดดวยเหตุผลทางคุณธรรม เชน ในกรณีผูเสียภาษีอยู
ในภาวะที่ไมสามารถจะชําระภาษีหรือเงินเพิ่มหรือคาปรับได ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึง การท่ี
เจาพนักงานภาษียอมแลกเปล่ียน การไมปรับผูเสียภาษีโดยท่ีผูเสียภาษีก็ตองยอมยกเลิกการดําเนินการ
รองทุกขตาง ๆ ดวย 
  ฉ. การยกเวน และการคืนภาษีโดยมิตองรองขอ ท้ังนี้เพื่อใหหนวยงานภาษีมีอํานาจ
แกไขขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดเก็บภาษีรายบุคคลโดยมิตองมีการดําเนินการรองทุกข 
  ช. การขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการภาษีประจําจังหวัด การขอคําปรึกษาจาก
คณะกรรมการนี้อาจทําไดโดยตัวผูเสียภาษีเองหรือโดยหนวยงานภาษี การปรึกษานั้นตองเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการตั้งฐานภาษีใหม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนี้ไมมีลักษณะเหมือนกับ
คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษีของไทย เพราะเปนเพียงแตคําปรึกษามีอํานาจ
บังคับไป แตอยางไรก็ตาม หากตองมีการนําคดีไปสูศาลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการน้ี จะมีผลตอ

                                                        
 142 แหลงเดิม. หนา 86. 
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การดําเนินคดีในช้ันศาล เชน ในเรื่องหนาท่ีนําสืบจะตกแกผูเสียภาษีหรือเจาพนักงานจัดเก็บภาษี 
เปนตน และการรองขอคําปรึกษาคณะกรรมการนี้ไมใชการรองเรียนตอฝายบริหารที่กฎหมายบังคับ
ใหผูเสียหายตองทํากอนท่ีจะนําคดีของตนไปฟองศาลดวย 
 
  3.2.2.2 หลักการอุทธรณภาษีอากร 
  การอุทธรณภาษี คือ ความเปนไปไดในการยื่นคํารองปฏิเสธการประเมินภาษี ประเทศ
ฝร่ังเศส การยื่นคํารอง (การอุทธรณภาษี) ไมคอยจะพิถีพิถันมากนัก กลาวคือ คํารองเรียนไมมี
แบบฟอรมเฉพาะ จะทําเปนจดหมายรองเรียน หรือในบางกรณีอาจจะรองเรียนดวยปากเปลาได 
  1) บุคคลท่ีมีสิทธิยื่นอุทธรณภาษี 
   ก. บุคคลท่ีถูกประเมินภาษีกรณีเปนรายไดหรือคูสมรสของบุคคลนั้น 
   ข. บุคคลท่ีสามท่ีสามารถยื่นไดตองมีใบมอบอํานาจในบางกรณีบุคคลที่สามารถยื่น
ได ถาไมมีใบมอบอํานาจ บุคคลนั้นจะตองเปนทนายความหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการเสียภาษี
หรือบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนดวาสามารถกระทําแทนได (Notaires or Huissiers) 
  2) คําอุทธรณตองประกอบไปดวย 
   ก. ตองแสดงวาผูรองคือใคร 
   ข. ตองแสดงจํานวนเงินท่ีถูกประเมิน 
   ค. ตองอธิบายวาเพราะเหตุใดตองอุทธรณ 
   ง. ตองอธิบายจุดมุงหมายในการยื่นอุทธรณ 
   จ. ตองยื่นมาพรอมใบประเมินภาษี 
   ฉ. ตองมีลายเซ็นตของผูยื่นอุทธรณและตัวแทนผูยื่น 
   ช. ตองมีท่ีอยูติดตอในประเทศฝร่ังเศส สําหรับบุคคลท่ีมีท่ีอยูในตางประเทศ 
  3) ประเด็นคําขอในอุทธรณมี 2 แบบ 
   ก. ขอใชสิทธิประเมินใหม 
   ข. ขอใชประโยชนในกฎหมายขออ่ืน143 
  4) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณภาษีอากร 
   ประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณภาษีไววา ในกรณีท่ัวไป
กฎหมายกําหนดใหส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ี 2 ถัดจากปท่ีเกิดกรณีพิพาท เชน ผูเสียภาษี

                                                        
 143 L’administration fiscale.  Retrieved February 8, 2005, from http:www.impots.gouv.fr /portal / 
dgi /pubblic.impot:jsessionid=gmtqy. 
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ไดรับแจงการประเมินภาษีวันท่ี 1 มกราคม 2542 แตไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว ผูเสียภาษีมี
สิทธิยื่นอุทธรณตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 แตถาเปนภาษีทางตรง 
ระยะเวลาดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปถัดจากปที่เกิดกรณีพิพาท คือจะนอยกวา
กรณีท่ัวไป 1 ป 
 
  3.2.2.3 หลักการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
  1) การพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
   การพิจารณาตัดสินคํารองเรียนตกอยูกับบุคคลคนเดียวคือหัวหนาหนวยงานภาษี
ในเขตท่ีตนตองรับผิดชอบภาษีท่ีมีผูรองเรียน ตามปกติจะมีการจัดทําสํานวนสอบสวนขอเท็จจริง 
และถาสามารถแกไขขอขัดแยงนั้นได โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หนวยงานก็จะพยายามทําใหลุลวงไป 
เชน การประนีประนอมภาษีที่ประเมิน ซึ่งการประนีประนอม อาจเกิดขึ้นจากตัวผูยื่นคํารอง
หร  ือเจาหนาที่ที่พิจารณา แตถาไมมีการประนีประนอมและหัวหนาหนวยงานภาษีไดพิจารณา 
ผลของการพิจารณาจะมี 3 ประการ 
   ก. ยกเลิกการประเมิน 
   ข. ลดหยอนภาษีโดยมีเง่ือนไข 
   ค. ลดหยอนภาษีโดยไมมีเงื่อนไข 
  2) ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
   ประเทศฝรั่งเศสการพิจารณาคํารองหรือคําอุทธรณของผูเสียภาษีโดยหัวหนา
หนวยงานภาษีในประเทศฝร่ังเศส กฎหมายกําหนดใหหัวหนาหนวยงานภาษีท่ีรับผิดชอบพิจารณา
และแจงคําตัดสินของตนใหผูรองเรียนทราบภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ียื่นคํารอง เม่ือพน
เวลา 6 เดือนไปแลว หากไมมีคําตอบใหถือวา เจาหนาท่ียืนตามท่ีประเมิน ดังนั้น ผูรองเรียนจึงมี
สิทธินําคดีของตนไปฟองยังศาลท่ีมีอํานาจตอไปได นอกจากนั้นหากหัวหนางานภาษีท่ีมีหนาท่ี
พิจารณาคํารองเห็นวา คดีจะลาชาก็มีอํานาจสงคํารองดังกลาวไปยังศาลโดยตรงไดดวย144 
  3) การขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
   ก. ตองมีทรัพยสินมาประกัน ถาภาษีท่ีประเมินตํ่ากวา 3,000 ยูโร ไมตองมีทรัพยสิน
มาประกัน 
   ข. เจาหนาท่ีท่ีพิจารณาคํารองจะเปนคนบอกวาสามารถทุเลาการชําระภาษีเวลา
การชําระนานเทาไร 

                                                        
 144 อรพิน ผลสุวรรณ.  เลมเดิม. หนา 88. 
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   ค. ถาทรัพยสินท่ีประกันไมพอ เจาหนาท่ีสามารถแจงตอผ ู ยื่นคํารอง ผูยื่นคํารอง
สามารถคัดคานตอ juge des referes ได 
 
  3.2.2.4 การดําเนินคดีในชั้นศาล (La phase juridictionnelle) 
  ลักษณะเดนของคดีภาษีในประเทศฝรั่งเศส คือการใชระบบศาลคูในการพิจารณาคดี
ภาษี แตอยางไรก็ตาม วิธีพิจารณาความที่ใชในศาลทั้งสองระบบก็มีลักษณะไมตางกันเทาใดนัก 
  1) การแบงเขตอํานาจในการพิจารณาคดีภาษีระหวางศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง 
   ดังไดกลาวมาแลววา การแบงแยกอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีภาษีนี้เกิดจาก
เหตุผลทางประวัติศาสตรเฉพาะของประเทศฝร่ังเศส 
   ในสมัยกอนการปฏิวัติฝร่ังเศส (Ancien regime) การเก็บภาษีทางออม (Impots 
indirects) นั้นเปนส่ิงท่ีประชาชนสวนใหญไมยอมรับ และคัดคานดวยลักษณะความไมเปนธรรมใน
การเก็บภาษีนั้น ดังนั้น เม่ือมีการปฏิวัติในฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 จึงมีการยกเลิกภาษีทางออมให
เหลือแตเพียงภาษีทางตรง (Impots directs) และขอพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บภาษีทางตรงนี้ ก็
ใหอยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตตอมาปรากฏวา รายไดซ่ึงมาจากการเก็บ
ภาษีทางตรงนั้นไมเพียงพอ จึงคอย ๆ มีการนําเอาภาษีทางออมมาใชอีกดวยความจําเปนทางดาน
งบประมาณ สวนอํานาจในการตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับภาษีทางออมนั้นก็ไดมอบใหศาลยุติธรรม 
ซ่ึงในสมัยนั้นจะมีความเปนอิสระมากกวาศาลปกครอง 
   หลายคร้ังท่ีมีผูเสนอแนวความคิดท่ีจะใหรวมอํานาจในการพิจารณาคดีภาษีมารวม
ไวท่ีศาลปกครองแตฝายเดียว แตก็ไมประสบผลสําเร็จ หรือการเสนอใหมีการจัดต้ังศาลพิเศษข้ึนมา
พิจารณาคดีภาษีโดยเฉพาะ ซ่ึงก็ตกไปในท่ีสุด ดังนั้น ในปจจุบันนี้การแบงแยกอํานาจการพิจารณา
คดีภาษีระหวางศาลยุติธรรมและศาลปกครองยังคงอยูโดยยึดเอาชนิดของภาษีเปนเกณฑในการ
กําหนดเขตอํานาจศาล กลาวคือ ศาลยุติธรรมรับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีภาษีท่ีเกี่ยวกับภาษีทางออม 
อากรแสตมป คาธรรมเนียมตาง ๆ ภาษีโฆษณา และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเปนภาษีทางออม สวน
ศาลปกครองรับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีภาษีท่ีเกิดจากภาษีทางตรง 
  2) ศาลชั้นตน (Premiere instance) 
   ในการพิจารณาคดีภาษีไมวาจะเปนผูพิพากษาจากศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
ก็ตาม จะเรียกรวม ๆ วา ผูพิพากษาภาษี (juge de I’impot) และการฟองศาลนั้น ท้ังผูเสียภาษีและ
หนวยงานภาษีสามารถทําได แลวแตกรณี แตในคดีสวนใหญแลว โจทกมักจะเปนผูเสียภาษีมากกวา 
และในกรณีนี้ผูเสียภาษีจะตองฟองศาลภายในเวลา 2 เดือน นับแตวันท่ีเขาไดรับใบแจงคําวินิจฉัย
ของหัวหนาหนวยงานภาษีท่ีปฏิเสธ (บางสวนหรือท้ังหมด) คํารองของเขา 
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   ในสวนของการพิจารณาคดีโดยศาลปกครองและศาลแพง (Tribunal de grande 
Instance) ซ่ึงแตละศาลมีวิธีพิจารณาเปนของตนเองเม่ือเปนคดีอ่ืน ๆ แตในสวนท่ีเกี่ยวกับคดีภาษีแลว 
ศาลทั้งสองจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความภาษี (live de procedure fiscale) เพิ่ม
ข้ึนมาจากวิธีพิจารณาที่ใชอยูตามปกติ 
   ในสวนนี้ผูเสียภาษีไมสามารถท่ีจะยกปญหาหรือประเด็นท่ีเกี่ยวกับภาษีอ่ืนข้ึนมา
โตแยงในศาลนอกเหนือไปจากภาษีท่ีตนไดยื่นคํารองโตแยงไวกอน ท้ังนี้ ก็เพื่อรักษาไวซ่ึงลักษณะ
บังคับของการยื่นคํารองตอฝายปกครองกอนฟองศาล 
  3) การอุทธรณฎีกา (voice de recours) 
   กอนป 2532 นั้น ผูเสียภาษีท่ีตองการอุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตน  ศาลปกครอง
หรือศาลแพง แลวแตกรณี จะตองอุทธรณคําพิพากษาของศาลดังกลาวไปยังศาลสูงสุดเลย  
คือ ถาหากเปนคําพิพากษาของศาลปกครอง (Tribunal administratif) ใหอุทธรณไปยังศาลปกครอง
สูงสุด (Conseil d’Etat) และถาหากเปนคําพิพากษาของศาลแพง (Tribunal civil) ก็ใหอุทธรณตอ
ศาลฎีกาโดยตรง (La Cour de Cassation) 
   ตอมาเม่ือมีการปฏิรูประบบคดีปกครองและเขตอํานาจศาลปกครองข้ึน เม่ือมีการ
ประกาศใชกฎหมายฉบับลงวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดต้ังศาล
ปกครองอุทธรณ (Les Cours administratifs d’appel) ข้ึน และมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2532) เพื่อทําหนาท่ีเปนศาลอุทธรณ สําหรับคดีปกครองแทนศาลปกครองสูงสุด 
(Conseil d’Etat) ซ่ึงทําหนาท่ีนี้อยูแตเดิม ดวยเหตุนี้เองทําใหศาลปกครองสูงสุดหรือ (Conseil d’Etat) นี้
มีฐานะเปนศาลปกครองสูงสุดซ่ึงมีอํานาจพิจารณาฎีกาคําพิพากษาของศาลปกครองอุทธรณ 
   เหตุผลในการจัดตั้งศาลปกครองอุทธรณนั้น นักกฎหมายฝรั่งเศสทานหนึ่งได
อธิบายวา ดวยเหตุท่ีคดีภาษีท่ีมาสูศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) มีจํานวนมากในจํานวนของ
คดีปกครองท้ังหลายท่ีมีอยู จึงทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดเปนไปอยางลาชา 
และนักกฎหมายอีกทานหน่ึงก็ไดกลาวเสริมวา ศาลมิอาจจะใหความยุติธรรมไดถาหากการพิจารณา
คดีเปนไปโดยลาชา  ดวยเหตุผลของความลาชาในการพิจารณาคดีเนื่องจากคดีลนศาลปกครอง
สูงสุดนี่เอง จึงไดมีการแกปญหาดังกลาว โดยการออกกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองอุทธรณข้ึนมา
ชวยแบงเบาภาระของศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) 
   ในสวนท่ีเกี่ยวกับคดีภาษีทางออม ซ่ึงข้ึนอย ู กับศาลยุติธรรมนั้น แตเดิมถึงแมวาจะ
มีศาลอุทธรณอยูแลว แตในสวนที่เกี่ยวกับคดีภาษีกฎหมายบังคับใหอุทธรณตอศาลฎีกาโดยตรง 
ตอมาเมื่อมีศาลปกครองอุทธรณข้ึนมา คดีภาษีทางตรงจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑใหมท่ีกฎหมาย
กําหนด คือ ตองไปสูศาลตามลําดับชั้น คือศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองอุทธรณ และศาล
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ปกครองสูงสุดดังกลาวมาแลว ในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ ในเร่ืองอํานาจศาลดังกลาว ภาษี
ทางออมก็คงจะตองไดรับการพิจารณาเปล่ียนแปลงดวยเชนกันในเร่ืองของการอุทธรณฎีกา145 
 
 3.2.3  ประเทศอังกฤษ 
  3.2.3.1  ลักษณะท่ัวไป 
  การจัดเก็บภาษีในประเทศอังกฤษมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ อยู 2 หนวยงาน ไดแก 
กรมสรรพากร กรมศุลกากรและสรรพาสามิต 
  กรมสรรพากร (Inland  Reveune)  มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการ
สรรพากร (Commissioners  of  Inland  Reveune)  ซ่ึงถูกแตงต้ังโดยอาศัยอํานาจตาม Inland  
Reveune  Regulation  Act 1890  มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดเก็บภาษีท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพากร  ซ่ึงมีอยูหลายประเภทดวยกัน เชน ภาษีเงินได  ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษี
เงินไดจากทุน  ซ่ึงกําหนดโดย Taxes Management Act 1970 
  การทํางานของสรรพากรแบงออกเปน 2 สวน คือ งานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
งานท่ีเกี่ยวของกับการประเมินภาษี เจาพนักงานประเมิน (Inspector) จะถูกแตงตั้งข้ึนในแตละเขต
และทําหนาท่ีในการประเมินภาษีในเขตที่ตนถูกแตงต้ังข้ึน เจาพนักงานประเมินมีอํานาจท่ีเรียกดูขอมูล
ท่ีเปนประโยชนในการจัดเก็บภาษี พิจารณาขอมูลท่ีไดเพ่ือประเมินภาษีตอไป สวนการจัดเก็บภาษี
จะมีเจาพนักงานจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะซ่ึงเรียกวา Collector146 
  กรมศุลกากรและสรรพสามิต (HM  Custome and Excise)  เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการประเมินและจัดเก็บภาษีซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีท่ีถูกกําหนดไวตาม Custome and Excise  
Managements Act 1979 และ European Community law มีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีศุลกากร  
ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม เจาหนาท่ีของหนวยงานนี้มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางกวาเจาหนาท่ีของรัฐ
ในหนวยงานอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ เพราะงานในหนาท่ีมีความเก่ียวกับกับเร่ืองตาง ๆ นอกจากการจัดเก็บภาษี
โดยตรง เชน การลักลอบขนของหนีภาษี สินคาตองหาม การคายาเสพติด อาวุธสงคราม ฯลฯ 
  การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครองในประเทศอังกฤษ แมวาในประเทศ
อังกฤษจะไมมีศาลปกครองแยกออกจากศาลยุติธรรม  ซ่ึงมีท่ีมาจากแนวความคิดในหลัก Epuity 
Before the law  ซ่ึงถือวาคนทุกคนอยูภายใตหลักกฎหมายเดียวกัน ไมวาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจะเปนขอพิพาท
ระหวางเอกชน หรือรัฐตอเอกชนก็ตาม  ก็จะตองถูกพิจารณาภายใตระบบศาลเดียวกัน นักกฎหมาย

                                                        
 145 อรพิน ผลสุวรรณ.  เลมเดิม. หนา 90. 
 146 CCH Tax Editors.  (1989-90). British Master Tax Guide (8 th ed.).  p.396. 
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อังกฤษจึงเห็นวาการต้ังศาลปกครองในประเทศแถบภาคพ้ืนยุโรปเปนการต้ังศาลข้ึนมาเพื่อใหความ
ค ุ มครองขาราชการและหนวยงานของรัฐท่ีใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมายตอประชาชน147  ตอมาเมื่อ
มีการออกกฎหมาย The Crown Proceedings Act 1947 ซ่ึงกําหนดใหยกเลิกกรณีท่ีเอกชนตองการจะ
ฟองรัฐตองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากกษัตริยกอน และยกเลิกขอหามท่ีไมยอมใหเอกชน
ฟองละเมิดตอรัฐ อีกท้ังมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการกระทําทางปกครอง 
  ในป 1957 ไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาขอพิพาทและการไตสวน (Comitee on 
Tribunals and Inquiries) ทําหนาที่ศึกษาเก่ียวกับระบบคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาททางปกครอง 
ซ่ึงสงผลใหเกิดตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทและการไตสวน ค.ศ.1958 
(Tribunals and Inquiries Act 1958) มีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองสิทธิของประชาชนเม่ือ
มีกรณีพิพาททางปกครองเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันก็เปนการจํากัดการใชอํานาจของศาลยุติธรรมใน
การพิจารณาคดีในบางเร่ืองใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการพิเศษทางปกครอง ซ่ึงมีสถานะเปน
ตุลาการฝายบริหาร (Quasi-Judicial) ท่ีมีความรูทางปกครองมากกวาศาลยุติธรรมทําหนาท่ีในการพิจารณา
ขอพิพาททางปกครองในบางเรื่อง ไดแก คณะกรรมการรถไฟ คณะกรรมการท่ีดิน คณะกรรมการ
ดานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการภาษีอากร เปนตน โดยมเหตุผลในการจัดต้ังคณะกรรมการ
เพื่อทําหนาท่ีในการระงับขอพิพาททางปกครองดังนี้ 
  ประการท่ีหนึ่ง  ตองการผูเช่ียวชาญหรือผูมีความรูเขามาแกไขขอพิพาททางปกครอง 
  ประการท่ีสอง  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการระงับขอพิพาท 
  ประการท่ีสาม  ตองการจัดต้ังหนวยงานท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีในการระงับขอพิพาททาง
ปกครอง 
  การระงับขอพิพาททางภาษี ผูเสียภาษีและหนวยงานทางภาษีจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ไดแก มูลเหตุในการใชสิทธิอุทธรณภาษีได ผูมีสิทธินําคดีขึ้นสู
การพิจารณาของศาล ระยะเวลาหรืออายุความที่กฎหมายกําหนด คาใชจายในการอุทธรณและฟอง
คดีภาษี  องคกรหรือผูท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาทางภาษี ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขอพิพาท
ทางภาษี เปนตน แตส่ิงหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินกระบวนการในการนําคดีภาษีข้ึนสูการ
พิจารณาของศาลก็คือ การอุทธรณภาษี 
  สําหรับประเทศอังกฤษท่ีมีความแตกตางกับประเทศไทยเร่ืองของการกําหนดขอพิพาท
ทางภาษี โดยท่ีประเทศไทยไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดเกี่ยวกับมูลเหตุท่ีกอใหเกิดสิทธิในการอุทธรณ  

                                                        
 147 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  (2542).  ศาลปกครองไทยวิเคราะหเปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสราง อํานาจ
หนาท่ีและการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมณี.  หนา 64.  
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ซ่ึงเปรียบเสมือนอํานาจในการฟองคดี  ผูเสียภาษีจึงไมสามารถจะทราบสิทธิของตนในทางภาษี
อากรไดโดยชัดแจง148  สิทธิในการอุทธรณการประเมินใด ๆ  จะรวมถึงสิทธิที่จะอุทธรณในเรื่อง
ตอไปนี้ดวย  (1) จํานวนเงินท้ังหมดท่ีมีการประเมิน (2) คาใชจายหรือคาลดหยอนกอนท่ีจะนํามา
คํานวณจํานวนเงินท่ีมีการประเมิน (3) อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บสําหรับการประเมิน (4) จํานวนภาษีท่ี
เรียกเก็บ เปนตน 
   สิทธิในการอุทธรณจะใชกับการประเมินเพิ่มเติมไดเทา ๆ กับการประเมินหลัก แตการ
ทําการประเมินเพิ่มเติมจากการอุทธรณภาษีจะไมมีการใหสิทธิฟองคดีตอศาล ในสวนที่เกี่ยวกับ
การอุทธรณซ่ึงถือวาเปนท่ีสุดแลว149 
  ดังนั้น ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีจึงเปนส่ิงจําเปนตอผูเสียภาษีท่ีจะ
สามารถใชสิทธิของตนเขาถึงชองทางท่ีใหความคุมครองตามกฎหมายภาษีได  แตถาผูเสียภาษีไมมี
ความรูหรือไมทราบชองทางในการเขาถึงกระบวนการตามกฎหมายแลวก็เปนเร่ืองยากท่ีผูเสียภาษี
จะไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางภาษี 
  สําหรับองคกรทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณของประเทศอังกฤษเปนอิสระไมข้ึนตอ
กรมสรรพากร หรือกรมศุลกากรและสรรพสามิต องคกรเหลานี้จะทําหนาที่ในการพิจารณาทั้ง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวกับขอพิพาททางภาษีคําวินิจฉัยในขอเท็จจริงถือเปนท่ีสุด โดย
สามารถแบงออกได 3 องคกรดวยกัน ดังนี้ 
  1.  การอุทธรณตอคณะกรรมการภาษีเงินได  (General Commissioners of Income Tax)  
ภาษีเงินไดถูกนํามาใชในประเทศอังกฤษ โดย William Pitt the Younger โดยมีการออกกฎหมายช่ือวา 
Income Tax Act of 1799  คณะกรรมการภาษีเงินไดถูกต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการประเมินและจัดเก็บ
ภาษีตลอดจนพิจารณาอุทธรณของผ ู เสียภาษี จนกระท่ังเม่ือมีการประการใช Finance Act 1946  
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการภาษีเงินไดก็ถูกเปลี่ยนไป จากการที่จะตองรับผิดชอบในดาน
การบริหารงานภาษีเปนการรับผิดชอบในหนาที่ของผ  ู ทําหนาที่วินิจฉัยอุทธรณที่เปนกลาง
ระหวางผูเสียภาษีและกรมสรรพากร และตอมาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการภาษีเงินได ไดถูก
นํามาบัญญัติไวใน Taxes Management Act 1970  การเลือกคณะกรรมการภาษีเงินไดในคร้ังแรกถูก
มอบหมายใหเปนหนาท่ีของ Grand Jurors ในแตละเมือง และต้ังแตป 1803 คณะกรรมการภาษีเงินได
จะถูกแตงต้ังโดยตรงจาก Land Tax Commissioners จนกระท่ังเม่ือกฎหมาย Tribunals and Inquiries 

                                                        
 148 ลดาวัลย  แชมชอย.  เลมเดิม.  หนา 150. 
 149 Appeals: general matters: extent of right of appeal.Retrieved February 8, 2006, form 
http//www.hmrc.gov.uk/manual/immanual/im 4900.htm. 
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Act 1958  ถูกนํามาบังคับใชในป 1960 Lord Chancellor  จึงเปนผ ู รับผิดชอบในการแตงต้ังคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดในอังกฤษ เวลลและไอรแลนดเหนือ สวนในสกอตแลนด คณะกรรมการชุดนี้ถูกแตงต ั้ง
โดย Secretary of State  ท้ังนี้เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน Taxes Management Act 1970  ในปจจุบันมี
คณะกรรมการภาษีเงินไดอยูประมาณ 2,600 คน แบงออกเปน 450 แหง  ตั้งอยูตามทองถ่ินตาง ๆ ท่ัว
ประเทศ  โดยท่ีแตละแหงจะมี Clerk150  เปนผูทําหนาท่ีบริหาร151 
  2.  การอุทธรณตอคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ (Special Commissioners of Income 
Tax)  การดําเนินการของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษเปนการดําเนินงานสวนหนึ่งของ Court 
Service  ซ่ึงเปนหนวยงานของ Lord Chancellor’s  Department   การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดพิเศษจึงไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกรมสรรพากรหรือหนวยงานอ่ืน ๆ และโดยท่ี
คณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษเปนตุลาการฝายบริหารท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดในกรณีท่ีการอุทธรณเปนอํานาจของท้ังคณะกรรมการภาษีเงินไดและคณะกรรมการภาษี
เงินไดพิเศษ  ผูเสียภาษีมีสิทธิในการเลือกท่ีจะอุทธรณตอใครคณะกรรมการชุดใดก็ได  โดยปกติ
แลวคณะกรรมการภาษีเงินไดจะทําการพิจารณาขอพิพาททางภาษีในเรื่องท่ีไมมีความยุงยากหรือ
ซับซอนมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากวาคณะกรรมการภาษีเงินไดไมใชผูเชี่ยวชาญทางภาษีโดยตรง 
ในขณะท่ีคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษจะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญในทางภาษี
มากกวาที่จะทําการพิจารณาในเรื่องที่มีความซับซอนมากกวา  แตอยางไรก็ดีการอุทธรณตอ
คณะกรรมการภาษีเงินไดและคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษนั้น สามารถท่ีจะโอนใหกันและกันได
หากคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษเห็นวาขอพิพาททางภาษีท่ีทําการพิจารณานั้นไมมีปญหาในการ
พิจารณามาก ก็อาจโอนขอพิพาทดังกลาวใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการภาษีเงินไดทําการ
พิจารณา  ในขณะเดียวกันคณะกรรมการภาษีเงินไดก็สามารถโอนขอพิพาททางภาษีให
คณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษพิจารณาได หากเห็นวาขอพิพาททางภาษีที่พิจารณาอยูมีความ
ซับซอนและตองใชระยะเวลานาน152 
  3.  การอุทธรณตอตุลาการภาษีอากรและภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat and Duties Tribunals) เปน
การดําเนินงานสวนหนึ่งของ The Court Service  ซ่ึงเปนหนวยงานของ Lord Chancellor’s 
Department   เชนเดียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษและ Finance Service 

                                                        
 150 Clerk เปนผูชวยของคณะกรรมการภาษีเงินไดมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการภาษีเงินไดในการ
พิจารณาอุทธรณตลอดจนใหความเห็นทางกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการภาษีเงินไดรองขอคณะกรรมการภาษี
เงินไดจะเปนผูแตงต้ัง Clerk ของตน. 
 151 CCH Tax Editors. Op.cit. p.403. 
 152 Ibid. p.404. 
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and Tribunal  ท้ัง 3 องคกรนี้เปนท่ีรูจักกันในช่ือ  Finanec and Tax Tribunals   ในแตละองคกรจะมี
อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาตัดสินคดีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไดให
อํานาจไว  อยางไรก็ตาม ท้ัง 3 องคกรตางก็มีประธานเปนคนเดียวกัน กลาวคือ ผูที่เปนประธานของ 
Vat and Duties Tribunals ก็ยังเปนประธานของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ และ Finance 
Services and Tribunal ดวย 
  Vat and Duties Tribunals  เปนตุลาการในฝายบริหารท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
ตัดสินขอพิพาททางภาษีท่ีเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม ในการพิจารณา
ภาษีแตละประเภทจะมีข้ันตอนและวิธีการท่ีแตกตางกัน153  
 
  3.2.3.2 หลักการอุทธรณภาษีอากร 
  การอุทธรณภาษีอากรในชั้นฝายปกครองของประเทศอังกฤษ  ผูเขียนจะขอกลาวถึง
เฉพาะการอุทธรณตอคณะกรรมการภาษีเงินไดท่ัวไปและพิเศษเทานั้น 
  1)  การยื่นอุทธรณภาษีอากร (Notice of Appeal)   
  ผูอุทธรณจะตองเปนผูท่ีไดรับหนังสือหรือคําส่ังหรือคําตัดสินท่ีระบุวามีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณ ในการนี้ผูเสียภาษีจะมอบหมายใหท่ีปรึกษาหรือตัวแทนท่ีไดรับมอบอํานาจใหกระทําการ
แทนผูเสียภาษียื่นอุทธรณตอกรมสรรพากรก็ได และการใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการผูเสียภาษี
ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด154 ผูเสียภาษีจะตองอุทธรณการประเมินภาษีตามท่ีอยูท่ีปรากฏใน
หนังสือแจงการประเมินภายใน 30 วันนับจากวันท่ีกําหนดใชในหนังสือแจงการประเมิน สวนการอุทธรณ
ตอคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ  ผูอุทธรณจะตองดําเนินการตามข้ันตอนซ่ึงถูกกําหนดไวในลักษณะ
เดียวกับการอุทธรณตอคณะกรรมการภาษีเงินได155  และในกรณีท่ีผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณไปแลวตอมา
มีความประสงคท่ีจะขอถอนคําอุทธรณก็สามารถทําได ท้ังนี้ โดยความยินยอมของกรมสรรพากร ในการนี้
กรมสรรพากรจะแจงไปยังคณะกรรมการภาษีเงินได แตหากกรมสรรพากรไมยินยอมใหถอนคําอุทธรณ
ก็จะทําหนังสือแจงกลับมายังผูอุทธรณภายใน 30 วัน (TMA 1920, sec 54(4))156 
  2)  การขอขยายระยะเวลาการอุทธรณภาษีอากร (Appeal out of time)   
  ในกรณีท่ีผูเสียภาษีไดยื่นอุทธรณลาชาเกินกวา 30 วัน นับแตวันท่ีกําหนดในหนังสือ
แจงการประเมินภาษี ผูเสียภาษีจะตองช้ีแจงและแสดงเหตุผลใหกรมสรรพากรทราบ ถากรมสรรพากร

                                                        
 153 Ibid. p.406. 
 154 Ibid. pp.402-403. 
 155 Ibid. p.398. 
 156 Ibid. p.401. 
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เห็นวาการยื่นอุทธรณลาชาเปนไปอยางมีเหตุผลอันสมควรก็จะอนุญาตใหอุทธรณ  แตถากรมสรรพากร
ไมอนุญาตผูเสียภาษีสามารถที่จะอุทธรณไปยังคณะกรรมการโดยตรง  และถาคณะกรรมการเห็นวา
การยื่นอุทธรณลาชามีเหตุผลอันสมควรก็จะยอมรับพิจารณาอุทธรณของผูเสียภาษี 
  ในกรณีท่ีผูเสียภาษีตองการเวลามากกวา 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงอนุญาต
ใหอุทธรณเพื่อตระเตรียมขอมูล เอกสารหรือจัดทําบัญชี ผูเสียภาษีจะตองแจงไปดวยวาตองใชเวลา
ในการดําเนินการนานเทาใด ซ่ึงจะทําใหผูเสียภาษีอุทธรณการประเมินภาษีเงินไดภายในเวลาท่ี
กําหนด (TMA 1920, sec 49)157 
 
  3.2.3.3  หลักการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
    Clerk  จะเปนผูมีหนาท่ีจัดใหมีการพิจารณาอุทธรณ โดย Clerk  จะจัดสงหนังสือแจง
วันเวลาและสถานท่ีในการพิจารณาอุทธรณใหแกผูอุทธรณ ปกติแลวผูอุทธรณจะไดรับหนังสือแจง
การพิจารณาอุทธรณลวงหนาไมนอยกวา 28 วัน แตถาผูอุทธรณไมสามารถเขารวมการพิจารณา
อุทธรณก็สามารถแจงเหตุผลอันสมควรไปยัง Clerk  ไดโดยตรงและอาจขอใหมีการเล่ือนการพิจารณา
ออกไปในวันหนึ่งวันใด เม่ือคณะกรรมการภาษีเงินไดไดรับหนังสือแลวจะพิจารณาวาผูอุทธรณมี
เหตุผลอันสมควรท่ีจะใหเล่ือนการพิจารณาหรือไมและจะเล่ือนออกไปเปนวันใด โดยคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดจะมีหนังสือตอบกลับไปยังผูอุทธรณวาเห็นดวยกับผูอุทธรณใหเล่ือนวันพิจารณา
อุทธรณออกไปหรือไม แตถาผูอุทธรณไมไดเขารวมการพิจารณาอุทธรณและไมไดสงตัวแทน
เขารวมการพิจารณาอุทธรณตลอดจนไมไดใหเหตุผลในการไมเขารวมการพิจารณาอุทธรณ  
คณะกรรมการภาษีเงินไดก็อาจจะพิจารณาอุทธรณโดยปราศจากผูอุทธรณ158 
   1)   องคประกอบของคณะกรรมการภาษีเงินไดและพิเศษ    
    ก.  คณะกรรมการภาษีเงินไดทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณของผูเสียภาษีจะ
เปนคนในทองถ่ินนั้น ๆ  ซ่ึงถูกขอใหมาชวยทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณจาก Clerk  การทําหนาท่ี
ของคณะกรรมการจะไมไดรับคาตอบแทนเวนแตคาใชจายในการเดินทางหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากการทําหนาท่ีเพื่อการพิจารณาคดีเทานั้น  คณะกรรมการภาษีเงินไดท่ีถูกเลือกจะเปนบุคคลท่ีมี
ความยุติธรรมเปดเผย ไมเขาขางใคร และถือวาเปนตัวแทนของทองถ่ินท่ีถูกแตงต้ัง ผูท่ีถูกขอใหชวย
สวนใหญจะเปนนักกฎหมาย  อยางไรก็ดีสําหรับคณะกรรมการภาษีเงินไดท่ีไมใชนักกฎหมาย Clerk  

                                                        
 157 Ibid. p.401. 
 158 Taxes Management Act 1970 section 50. 
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จะทําหนาท่ีในการใหคําแนะนําทางกฎหมายตอคณะกรรมการภาษีเงินได การพิจารณาอุทธรณจะมีข้ึน
ภายในทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงโดยปกติแลวจะถูกพิจารณาจากคณะกรรมการภาษีเงินไดจํานวน 3 คน159 
    ข. องคประกอบของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ 
     การพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษโดยปกติจะถูกพิจารณาโดย
กรรมการภาษีเงินไดพิเศษคนเดียว เวนแตในบางคดีท่ีจะตองใชเวลาในการพิจารณาท่ีนานหรือเปน
เร่ืองท่ียากและซับซอนก็จะถูกพิจารณากรรมการภาษีเงินไดพิเศษ 2 คน หรือมากกวานี้160 
   2)  สถานท่ีพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
    คณะกรรมการภาษีเงินไดของประเทศอังกฤษจะถูกแบงออกไปตามแตละทองถ่ิน  
ซ่ึงผูเสียภาษีสามารถเลือกอุทธรณตอคณะกรรมการภาษีเงินไดท่ีมีท่ีตั้งใกลกับ 
    ก. สถานท่ีอยูอาศัยของผูเสียภาษี หรือ 
    ข. สถานท่ีทํางานของผูเสียภาษี หรือ 
    ค. สถานท่ีประกอบธุรกิจ หรือท่ีประกอบธุรกิจตั้งอยู 
    แตถาผูเสียภาษีไมไดใชสิทธิเลือกวาจะขอใหคณะกรรมการภาษีเงินไดท่ีตั้งอยู
ใกลกับสถานที่ขางตนทําหนาที่พิจารณาอุทธรณ สิทธิในการเลือกก็จะตกอยูกับกรมสรรพากร 
อยางไรก็ดีกรมสรรพากรก็จะเลือกหน่ึงในสามสถานท่ีขางตน Clerk ของคณะกรรมการภาษีเงินได
จะเปนผูจัดใหมีการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงโดยปกติแลวจะทําการพิจารณาในตึกหรือสํานักงานของ
ทางราชการ161 
   3)  กระบวนการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
    โดยปกติการพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินไดจะกระทําโดยเปดเผย 
เวนแตผูอุทธรณคณะกรรมการภาษีเงินไดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรองขอใหพิจารณาเปนการเฉพาะ
ผูที่เกี่ยวของก็สามารถกระทําไดโดยมีเงื่อนไขวา (1) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม คําสั่งของรัฐ 
ความมั่นคง ผูเยาวหรือปกปองความเปนสวนตัวในการใชชีวิต  (2) เนื่องจากการพิจารณาโดยเปดเผย
จะทําใหเกิดความลําเอียงในการใหความยุติธรรม  
    การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการภาษีเงินไดจะกระทําอยางไมเปนทางการ
เทาที่จะทําได และเนื่องจากการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการภาษีเงินไดกระทําไปอยาง

                                                        
 159 The General Commissioners (Jurisdiction and Procedure) Regulations 1994. Constitution and 
sittings of Tribunal. 11. 
 160 The Special Commissioners (Jurisdiction and Procedure) Regulations 1994. Constitution and 
sittings of Tribunal. 13. 
 161 CCH Tax Editors. Op.cit. p.400. 
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ไมเปนทางการนี้เอง ทําใหการพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินไดในแตละทองถ่ินก็จะมีวีธี
พิจารณาอุทธรณท่ีแตกตางกันออกไป162 
   4)  คําวินิจฉัยอุทธรณและการสงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
    เม่ือการพิจารณาอุทธรณโดยการรับฟงขอเท็จจริงและขอสนับสนุนจากท้ังฝาย
ผูอุทธรณและฝายกรมสรรพากรแลว คณะกรรมการภาษีเงินไดจะขอใหทุกฝายออกไปจากหองเพ่ือ
ทําการวินิจฉัย ในชวงนี้ Clerk จะทําหนาท่ีในการใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมาย โดยปกติจะ
ทําการตัดสินเสร็จภายในวันนั้น ซ่ึงคูกรณีท้ัง 2 ฝายสามารถทราบคําวินิจฉัยอุทธรณไดทันที  เวนแต
ในบางคร้ังท่ีคณะกรรมการภาษีเงินไดไมสามารถวินิจฉัยอุทธรณเสร็จภายในวันนั้น คณะกรรมการ
ภาษีเงินไดก็จะแจงใหคูกรณีทราบวาคูกรณีจะทราบผลคําวินิจฉัยอุทธรณไดอยางไร และหลังจากนั้น 
Clerk  ก็จะจัดสงหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ (Notice of Determination)  ไปใหคูกรณีอีกคร้ังหนึ่ง
เพื่อเปนการยืนยันคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได163 
   5)  การทุเลาการชําระภาษีอากร 
    ผูเสียภาษีไมจําตองเสียภาษีตั้งแตในช้ันการอุทธรณตอฝายปกครอง  การขอ
ทุเลาการบังคับทางภาษีจะเกิดข้ึนเม่ือคณะกรรมการภาษีเงินได  และคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษได
มีคําตัดสินใหผูเสียภาษีตองชําระภาษี  ถาผูเสียภาษีมีความประสงคท่ีจะนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล 
ผูเสียภาษีก็มีสิทธิท่ีจะขอทุเลาการบังคับทางภาษีตอกรมสรรพากรได  และถากรมสรรพากรอนุญาตก็
เปนผลใหมีการทุเลาการบังคับทางภาษี  เวนแตการอุทธรณภาษีที่อยูในอํานาจหนาที่ของ C&E  
ที่ผูอุทธรณจะตองชําระภาษีหรือยื่นคํารองขอใหยกเวนการชําระภาษี ผูอุทธรณจึงจะมีสิทธินําคดี
ข้ึนสูการพิจารณาของ VAT Tribunals ได164 
 
  3.2.3.4  การดําเนินคดีในชั้นศาล 
  การใชสิทธิในการอุทธรณคดีตอศาล ไดมีการกําหนดใหมีขั้นตอนในการนําคดีขึ้นสู
ศาลไวโดยเฉพาะเชนกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละเร่ืองวาจะเขาสูการพิจารณาของ
ศาลใด แตคดีท้ังหลายเหลานั้นจะถูกพิจารณาโดยศาลยุติธรรมไมไดมีการตั้งศาลพิเศษแยกออกมา
จากศาลยุติธรรมแตอยางใด โดยกฎหมายของประเทศอังกฤษ บังคับใหตองมีการยื่นอุทธรณตอ
เจาพนักงานประเมิน (Inspector of Taxes)  กอนถาไมอาจตกลงประนีประนอมยอมความกันได   

                                                        
 162 The General Commissioners (Jurisdiction and Procedure) Regulations 1994. Hearings un Public 13. 
 163 CCH Tax Editors. Op.cit. p.401. 
 164 Ibid. p.402. 
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อุทธรณนั้นก็จะไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการภาษีเงินได ถาหากผูอุทธรณหรือเจาพนักงาน
ประเมินไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณก็มีสิทธิยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการภาษีเงินได ภายใน 
30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  เพื่อนําคดีไปสูการพิจารณาของศาลสูง (High Court)165  
ท้ังนี้ มีกระบวนการในการนําคดีข้ึนสูศาลข้ึนกับวาคดีดังกลาวเปนการอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการชุดใด 
   1)  ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดี   
    ในการพิจารณาคดีอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรมการภาษีเงินได  
คณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษและตุลาการภาษีอากรและภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT  Tribunals) จะถูก
พิจารณาโดยศาลยุติธรรมซ่ึงเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจดังนี้ 
    ก.  High Court  มีฐานะเปนศาลช้ันตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงโดยท่ัวไป 
คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได และตุลาการภาษีอากรและภาษีมูลคาเพิ่ม 
(VAT  Tribunals) สวนในสกอตแลนดผูอุทธรณจะตองฟองคดีตอ Court of Session และใน
ไอรแลนดเหนือผูอุทธรณจะตองฟองคดีตอ Court of Appeal 
    ข.  Court of Appeal  มีฐานะเปนศาลอุทธรณจะแบงเปน 2 แผนก ไดแก ศาลอุทธรณ
แผนกคดีแพง และศาลอุทธรณแผนกคดีอาญา  Court of Appeal  จะรับพิจารณาคดีท่ีอุทธรณข้ึนมาจาก 
High Court   
    ค.  House of Lords  เปนศาลสูง คําส่ังหรือคําพิพากษาของ House of Lords  มี
ผลผูกพันศาลลางใหตองปฏิบัติตาม ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณใน
ประเทศไทยท่ียึดแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเปนหลักในการพิจารณาคดี 
   2)  เง่ือนไขในการนําคดีข้ึนสูศาล 
    ก.  ผูมีสิทธิฟองคดี ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตองเปนบุคคลคนเดียวกับผูท่ีใชสิทธิ
อุทธรณการประเมินภาษีตอ Tribunals  ทางภาษีประเภทตาง ๆ ซ่ึงไดแก บุคคลหรือบริษัทท่ีไดรับ
หนังสือแจงการประเมินของกรมสรรพากรหรือ C&E  เรียกใหชําระภาษี  เบ้ียปรับ หรือเงินเพิ่มให
ถูกตองตามกฎหมาย เปนตน นอกจากนี้หนวยงานทางภาษีซึ่ง ไดแก กรมสรรพากร หรือ C&E  
รวมไปถึงเจาพนักงานประเมินภาษีที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ Tribunals  ก็สามารถฟองคดี
คัดคานคําตัดสินของ Tribunalsได และในการฟองคดี ผูเสียภาษีหรือหนวยงานทางภาษีในประเทศ
อังกฤษสามารถตั้งตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เขามาดําเนินกระบวนการในการ
ระงับขอพิพาททางภาษีได 

                                                        
 165 Herry Toch. (1981). Income tax including corporation tax and Capital gain tax (12 th ed.). p.18. 

DPU



 90

    ข.  ระยะเวลาการฟองคดี  ระยะเวลาในการฟองคดีข้ึนอยูกับวาผูอุทธรณใช
สิทธิอุทธรณตอ Tribunals  ดานภาษีประเภทใด   
     (1)  คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได จะตองเขียน
หนังสือไปยังเลขานุการของคณะกรรมการภาษีเงินไดภายใน 30 วัน วาตองการนําคดีข้ึนสูการ
พิจารณาของศาลและตองใหแนใจวาเร่ืองท่ีอุทธรณตอศาลตองเปนประเด็นทางขอกฎหมายเทานั้น 
พรอมกันนี้ผูอุทธรณจะตองจายเงินจํานวน 25 ปอนดใหกับ Clerk  ซ่ึงเปนคาธรรมเนียมตามกฎหมาย 
     (2)  คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ เม่ือคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดพิเศษไดมีคําวินิจฉัย และผูเสียภาษีหรือกรมสรรพากรไมพอใจในประเด็นขอกฎหมาย  
สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษสู  High Court ผูอุทธรณจะตองสงคําฟอง
ตอศาลภายใน 28 วัน นับจากวันท่ีไดรับคําวินิจฉัย  (Notice of Decision)  
     (3)  คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของตุลาการภาษีอากรและภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT 
Tribunals)  การฟองคดีตอศาลจะไมสามารถเกิดข้ึนไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยจาก VAT Tribunals  
หรือ Judicial Review และเชนเดียวกับการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได และ
คณะกรรมการภาษีเงินไดพิเศษ คดีท่ีนําเขาสูการพิจารณาของ High Court  จะตองเปนประเด็น
ปญหาในขอกฎหมายเทานั้น 
   3)  อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
   ศาลจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น โดยในการ
พิจารณาคดีศาลอาจอาจจะยืนยันหรือแกไขความเห็นของคณะกรรมการภาษีเงินได หรืออาจสง
สํานวนคดีกลับไปยังคณะกรรมการภาษีเงินไดใหคนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได  
แมวาจะมีการพิจารณาคดีไปแลวในศาลก็ตาม  โดยผ ู อุทธรณจะตองแสดงใหศาลเห็นวา  (1)  มีขอมูล
นาเช่ือถือ (2)  ความมีเหตุมีผลของพยานหลักฐานท่ีแสดงตอศาล  และ(3)  ความไมสอดคลองกันใน
ขอเท็จจริงท่ีเปนท่ีสุดแลว หากศาลเห็นสมควรก็จะมีคําส่ังพิสูจนขอเท็จจริงหรือเพิ่มเติมพยานหลักฐาน
เขาไป ในการนี้ผูอุทธรณยอมมีสิทธิเขารวมการพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินได   
   เมื่อศาลไดพิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นศาลก็จะมีคําพิพากษา โดยมีสาระสําคัญเปน
การอางขอเท็จจริงท่ีสนับสนุนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได  ซ่ึงศาลจะไมโตแยงการคนหา
ขอเท็จจริงถาพยานหลักฐานตาง ๆ นั้น มีความเปนเหตุเปนผล  คําพิพากษาของศาลในประเด็นใด ๆ 
จะผูกพันศาลแหงนั้นและศาลลางท่ีจะตองยึดเปนแนวทางในการพิพากษาคดี เวนแต House  of  
Lords และเมื่อ High Court ไดพิจารณาพิพากษาคดีแลวและผูอุทธรณไมเห็นดวยสามารถ
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อุทธรณคําพิพากษาของ  High Court  ไปยัง   Court of Appeal และ House of Lords ไดตามลําดับ166  
อยางไรก็ตามในบางคดีผูอุทธรณอาจเลือกอุทธรณคําพิพากษาของ High Court  ไปยัง  House of 
Lords โดยไมตองผาน Court of Appeal  ทั้งนี้โดยใชกระบวนการ Leap-Frog Procedure  หรือ
การกาวกระโดดของกบนั้นเอง ซ่ึงตองอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ (1) คูความท้ังสองฝายตกลงให
อุทธรณตอ Hours of Lords ไดโดยตรง  (2) ผูพิพากษาท่ีพิจารณาคดีไดใหคํารับรองใหอุทธรณตอ 
Hours of Lords ได  (3) Hours of Lords อนุญาตใหนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลได  ซ่ึงใน
กระบวนการนี้เปนการโตถียงในปญหาขอกฎหมายเปนสําคัญ มีผลใหคดีสามารถเสร็จลงไดอยางรวดเร็ว 
อยางไรก็ดีสําหรับคดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินไดจะถูกหามมิใหฟองตอศาลใน
ปญหาขอเท็จจริงอยูแลว167 
 
3.3  เปรียบเทียบหลักการอุทธรณและกระบวนการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของไทยกับตางประเทศ 
  เม่ือผูเสียภาษีตองการชําระภาษี  ผูเสียภาษีมีหนาท่ีกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี
แสดงจํานวนเงินไดทุกประเภทพรอมท้ังคํานวณภาษีจากเงินไดท้ังหมดในแบบแสดงรายการเสียภาษี
และสงมอบแกเจาพนักงานประเมินภาษี เม่ือเจาพนักงานประเมินภาษีไดรับแบบแสดงรายการเสียภาษี
แลวจะทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีวาผูเสียภาษีกรอกรายการภาษีครบถวนหรือไม 
และคํานวณภาษีถูกตองเพียงไร หากเจาพนักงานประเมินมีความเห็นวาผูเสียภาษีคํานวณภาษีไมถูกตอง
หรือกรอกรายการลงในแบบแสดงรายการเสียภาษีไมครบถวน ก็จะทําหนังสือถึงผูเสียภาษีใหแกไข
เพิ่มเติม หรือในกรณีเจาพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นวาควรประเมินภาษีเพิ่มก็จะสงใบประเมิน
ภาษีเพิ่มใหแกผูเสียภาษี ในกรณีนี้ถาผูเสียภาษีไมยอมรับการประเมินเพิ่มของเจาพนักงานประเมินภาษี 
ผูเสียภาษีอาจยื่นคําโตแยงตอเจาพนักงานประเมินภาษี เม่ือเจาพนักงานประเมินภาษีไดรับคําโตแยง
แลวอาจเรียกผูเสียภาษีมาปรึกษาขอขัดแยงตาง ๆ เพื่อหาขอยุติซ่ึงหากผูเสียภาษีและเจาพนักงาน
ประเมินภาษีไมอาจทําความตกลงกันได  กฎหมายภาษีในประเทศตาง ๆ ใหสิทธิแกผูเสียภาษีใน
การอุทธรณตอเจาพนักงานประเมินภาษีระดับสูงหรือตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อวินิจฉัย  
การใหสิทธิแกผูเสียภาษีนี้เปนการสรางความเปนธรรมใหแกผูเสียภาษีในการปองกันสิทธิของตนเอง 
ซึ่งจากการศึกษาขั้นตอนการอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีตอฝายปกครองในประเทศตาง ๆ 
พบวามีความแตกตางกันอยูหลายประการ ดังนี้ 
 

                                                        
 166 Ibid.  pp.405-406. 
 167 Kath Nightingale.  (2000).  Taxation Theory and Practice 2000/2001 Edition (3 rd ed.). p.579. 
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 3.3.1  หลักการอุทธรณภาษีอากร 
  การระงับขอพิพาททางภาษี ผูเสียภาษีและหนวยงานทางภาษีจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด ในเร่ือง มูลเหตุในการใชสิทธิอุทธรณภาษีได ผูมีสิทธินําคดีข้ึนสูการพิจารณา
ของศาล ระยะเวลาหรืออายุความที่กฎหมายกําหนด คาใชจายในการอุทธรณและฟองคดีภาษี 
องคกรหรือผูมีทําหนาท่ีในการพิจารณาทางภาษีอากร  ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขอพิพาททาง
ภาษีเปนตน แตส่ิงหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินกระบวนการกอนนําคดีภาษีข้ึนสูการพิจารณา
ของศาลก็คือ การอุทธรณภาษีอากรตอฝายปกครอง 
 
  3.3.1.1  การยื่นอุทธรณภาษีอากร 
  ประเทศไทย  ผูมีสิทธิยื่นอุทธรณ คือ ผูเสียภาษีท่ีไดรับหนังสือแจงการประเมินหรือคําส่ัง
ใหชําระภาษีอากรแลวไมเห็นดวยกับการประเมินหรือประสงคจะของดหรือลดเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 
ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ กรณีเจาพนักงานประเมินใชอํานาจตามมาตรา 21  
มาตรา 25  มาตรา 88(3)  แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 56(3) แหงพระราชบัญญัติภาษีเงินได
ปโตรเลียมประเมินภาษี  หามมิใหอุทธรณแตผูเสียภาษียังมีสิทธิขอความเปนธรรมจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณคัดคานการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินวาเปนการมิชอบ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะพิจารณาในประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับการใชอํานาจของ
เจาพนักงานประเมินเสียกอน  ถาปรากฏวาการใชอํานาจที่ตัดสิทธิอุทธรณเปนการไมชอบ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะรับคําอุทธรณไวพิจารณา แลวจึงวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับ
ประเด็นการประเมินตอไป แตถาการใชอํานาจประเมินที่ตัดสิทธิอุทธรณเปนการชอบแลว 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีคําส่ังไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา168 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ถา IRS เห็นวา แบบแสดงรายการท่ีผูเสียภาษีไดยื่นไวไมถูกตอง 
เจาหนาที่ตรวจสอบจะทําการกําหนดจํานวนภาษี ผูเสียภาษีมีทางเลือก 3 วิธี คือ (1) เห็นดวยกับ
การกําหนดภาษีเพิ่มเติมและตกลงชําระภาษี เจาหนาท่ีตรวจสอบจะออกหนังสือแจงการประเมิน 
(Notice of Deficiency or the ninety-day-letter)  (2) มีหนังสือขอคําอธิบายหรือขอใหปากคํากับ
เจาหนาที่ตรวจสอบและผูเสียภาษีไมสามารถอธิบายรายละเอียดได  (3) ผูเสียภาษีไมติดตอกับ
เจาหนาท่ีตรวจสอบ  สําหรับ(2)และ(3) IRS ก็จะทําการออกหนังสือแจงภาษี (Preliminary notice of 
deficiency or the thirty day letter) รวมท้ังสิทธิในการอุทธรณ   หากผูเสียภาษีตองการอุทธรณ
จะตองแสดงความประสงคภายใน 30 วัน  สํานวนการสอบสวนก็จะถูกสงไปยังสํานักงานอุทธรณ

                                                        
 168 เบญจมาศ  โชคคณาพิทักษ. (2546,มีนาคม).  Tax & Business Law Magzine,6,102.  หนา 18. 
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ภาษี  หรือผูเสียภาษีอาจอุทธรณการประเมินภาษีของ IRS ไดที่สํานักงานอุทธรณภาษีทองถิ่น 
แตถาผูเสียภาษีไมตอบภายใน 30 วัน IRS จะออกหนังสือแจงการประเมิน (Notice of Deficiency or 
the ninety – day – letter) ภายใน 60 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวและผูเสียภาษีมีเวลา 90 
วัน ที่จะยื่นฟองคดีตอศาลภาษีอากร (Tax Court) ถาผูเสียภาษีไมยื่นฟองภายในกําหนดก็จะตอง
ชําระภาษีตามหนังสือแจงการประเมินดังกลาว แตมีสิทธิดําเนินการตามข้ันตอนของการขอคืนภาษีได 
และยังมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลช้ันตนสหรัฐอเมริกา (United State District Court ) หรือศาลสิทธิเรียกรอง
แหงสหรัฐอเมริกา (United State Court of Claims) 
  ประเทศฝรั่งเศส  คดีภาษีอากรหมายถึง ขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางผูเสียภาษีและ
เจาพนักงานผูเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับความถูกตองตามกฎหมายของภาษีท่ีเก็บเปนรายบุคคล ในสวน
ท่ีเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดภาษีซ่ึงหมายถึงการกําหนดฐานและการคํานวณภาษี 
  การอุทธรณภาษี  คือความเปนไปไดในการยื่นคํารองปฏิเสธการประเมินภาษี  สวน
บุคคลผูมีสิทธิยื่นอุทธรณภาษีไดแก  (1) บุคคลที่ถูกประเมินภาษีหรือคูสมรสของบุคคลนั้น  
(2) บุคคลท่ีสามท่ีไดรับมอบอํานาจ  โดยใหยื่นอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานภาษีในเขตท่ีหัวหนา
หนวยงานภาษีตองรับผิดชอบ 
  ประเทศอังกฤษ  ผูเสียภาษีจะตองเปนผูท่ีไดรับหนังสือคําส่ังหรือคําตัดสินท่ีระบุวามี
สิทธิท่ีจะอุทธรณ  ในการนี้ผูเสียภาษีจะมอบหมายใหผูอ่ืนกระทําแทนก็ได  และการใชสิทธิในการ
อุทธรณตอคณะกรรมการผูเสียภาษีไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด   ในกรณีท่ีผูเสียภาษียื่นอุทธรณ
ไปแลวตอมามีความประสงคที่จะขอถอนคําอุทธรณก็สามารถทําได  โดยความยินยอมของ
กรมสรรพากร  ในการนี้กรมสรรพากรจะแจงไปยังคณะกรรมการภาษีเงินได แตหากกรมสรรพากร
ไมยินยอมใหถอนคําอุทธรณก็จะทําหนังสือแจงกลับมายังผูอุทธรณภายใน 30 วัน 
 
  3.3.1.2  กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ 
  ประเทศไทย  การอุทธรณจะตองกระทําหรือยื่นตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายใน 
30 วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมินหรือคําส่ังใหเสียภาษีอากร  กําหนดเวลาอุทธรณท่ีกําหนดไว
อาจขยายไดถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลามิไดอยูในประเทศไทยหรือมีเหตุจําเปน
จนไมสามารถปฏิบัติตามกําหนดเวลาได169 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบออกเปนหนังสือแจงภาษี  ตองอุทธรณ
ตอสํานักงานอุทธรณภาษีภายใน 30 วัน มิฉะนั้นเจาหนาท่ีจะออกเปนหนังสือแจงการประเมิน  ซ่ึง
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ผูเสียภาษีสามารถฟองตอศาลไดภายใน 90 วัน  โดยมี 2 ทางเลือก  (1) ชําระเงินและขอคืนเงินตอ IRS ถา 
IRS ปฏิเสธการคืนเงินก็สามารถฟองตอศาลช้ันตนหรือศาลสิทธิเรียกรองแหงสหรัฐอเมริกา และยัง
สามารถอุทธรณตอสํานักงานอุทธรณภาษีไดกอนนําคดีไปฟองศาล  (2) ไมชําระเงินและยื่นฟองตอ
ศาลภาษีสหรัฐอเมริกา 
  ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณภาษีไววา ในกรณี
ทั่วไปกฎหมายกําหนดใหสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 2 ถัดจากปที่เกิดกรณีพิพาท เชน 
ผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินภาษีวันที่ 1 มกราคม 2542 แตไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว 
ผูเสียภาษีมีสิทธิยื่นอุทธรณตอหนวยงานภาษีท่ีรับผิดชอบไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2544  แตถา
เปนภาษีทางตรงระยะเวลาดังกลาวจะส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม ของปถัดจากปที่เกิดกรณีพิพาท 
คือจะนอยกวากรณีทั่วไป 1 ป และมิไดกําหนดวาถาไมอุทธรณภายในกําหนดจะขยายเวลาในการยื่น
อุทธรณไดหรือไม  โดยถาผูเสียภาษีไมยื่นอุทธรณภายในกําหนดอาจเสียสิทธิในการนําคดีข้ึนสูศาล 
  ประเทศอังกฤษ  ผูเสียภาษีจะตองอุทธรณการประเมินภาษีตามท่ีอยูท่ีปรากฏในหนังสือ
แจงการประเมิน ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีกําหนดไวในหนังสือแจงการประเมิน ในกรณีท่ีผูเสียภาษี
ไดยื่นอุทธรณลาชาเกินกวา 30 วัน นับแตวันท่ีกําหนดในหนังสือแจงการประเมินภาษี ผูเสียภาษี
จะตองแสดงเหตุผลใหกรมสรรพากรทราบ ถากรมสรรพากรเห็นวาการยื่นอุทธรณลาชาเปนไป
อยางมีเหตุผลอันสมควรก็จะอนุญาตใหอุทธรณ แตถากรมสรรพากรไมอนุญาตผูเสียภาษีสามารถท่ีจะ
อุทธรณไปยังคณะกรรมการภาษีเงินไดโดยตรง ในกรณีท่ีผูเสียภาษีตองการเวลามากกวา 30 วัน นับ
จากวันท่ีไดรับหนังสือแจงอนุญาตในอุทธรณ ผูเสียภาษีจะตองแจงไปดวยวาตองใชเวลาในการ
ดําเนินการนานเทาใด ซ่ึงจะทําใหผูเสียภาษีอุทธรณการประเมินภาษีไดภายในเวลาที่กําหนด 
 
  3.3.1.3  แบบของการอุทธรณและสถานท่ียื่นอุทธรณ 
  ประเทศไทย  คําอุทธรณตองทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไดแก แบบ  ภ.ส.6170  
ถาไมยื่นตามแบบอธิบดีกําหนดจะมีผลใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําส่ังไมรับอุทธรณ 
สวนสถานที่ยื่นอุทธรณไดมีการกําหนดไวในระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ขอ 5.3.1 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มิไดกําหนดแบบของคําอุทธรณไวและสามารถยื่นไดท่ีสํานักงาน
อุทธรณภาษีทองถ่ินหรือแจงความประสงควาจะอุทธรณตอเจาหนาท่ีตรวจสอบของ IRS 
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  ประเทศฝร่ังเศส  คําอุทธรณไมมีแบบฟอรมเฉพาะ จะทําเปนจดหมายรองเรียนหรือจะ
รองเรียนดวยปากเปลาก็ไดและใหยื่นตอหัวหนาหนวยงานภาษีในเขตที่ตนตองรับผิดชอบ 
  ประเทศอังกฤษ  ไมมีแบบฟอรมเฉพาะ แตผูเสียภาษีสามารถใชแบบหนังสืออุทธรณท่ี
กรมสรรพากรไดสงไปให  โดยจะเลือกอุทธรณภาษีไปยังกรมสรรพากร หรือ Clerk ของคณะกรรมการ
ภาษีเงินไดโดยตรงก็ได 
 
 3.3.2  การพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
  3.3.2.1 องคกรผูทําหนาท่ีพิจารณา 
  ประเทศไทย  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ คือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตละ
จังหวัดท่ีเจาพนักงานประเมินมีสํานักงานต้ังอยูในเขตจังหวัดนั้น ดังนี้ 
  (1)  กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากร
หรือผูแทน  ผูแทนกรมการปกครองและผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับทองท่ีกรุงเทพมหานคร  
กฎหมายบัญญัติวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีหลายคณะก็ได ซึ่งในปจจุบันมีอยู 4 คณะ 
ไดแก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประจําสํานักงานสรรพากรภาค 1-3  และสําหรับสํานัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
  (2)  จังหวัดอื่น ๆ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย  สรรพากรภาคหรือ
ผูแทน ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือขอพิพาทน้ัน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจ
ท่ีจะวินิจฉัยอุทธรณใหผูเสียภาษีตองเสียภาษีมากกวาที่เจาพนักงานไดประเมินเรียกเก็บไปแลวก็ได 
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณมาไตสวน ออกหมายเรียก
พยาน กับส่ังใหผูอุทธรณหรือพยานนําบัญชีหรือพยานหลักฐานมาแสดง  โดยหากผูอุทธรณไมปฏิบัติ
ตามหมายเรียกดังกลาวก็อาจจะถูกตัดสิทธิมิใหอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณตอศาลตอไป171 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคือสํานักงานอุทธรณภาษี 
ซ่ึงเปนองคกรบริหารงานอุทธรณภายใน IRS ในการที่จะดําเนินการในเร่ืองท่ีผูเสียภาษีไมเห็นดวย  และ
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอุทธรณภาษีไววามีอํานาจท่ีจะยกประเด็นใหม นอกเหนือจาก
ที่ปรากฏในคําอุทธรณของผูอุทธรณข้ึนมาวินิจฉัยได 
  ประเทศฝร่ังเศส  การพิจารณาตัดสินคํารองหรือคําอุทธรณในฝร่ังเศส จะข้ึนอยูกับ
บุคคลคนเดียวคือหัวหนาหนวยงานภาษีในเขตที่ตนตองรับผิดชอบ 
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  ประเทศอังกฤษ  สําหรับองคกรทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณของประเทศอังกฤษ
เปนอิสระไมข้ึนตอกรมสรรพากรหรือกรมศุลกากรและสรรพสามิต  องคกรเหลานี้จะทําหนาท่ี
ในการพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับขอพิพาททางภาษี  คําวินิจฉัยในขอเท็จจริง
ถือเปนท่ีสุด  โดยสามารถแบงออกได 3 องคกรดวยกัน ดังนี้ (1)  General Commissioners of 
Income Tax  (2)  Special Commissioners of Income Tax  และ(3). Vat Duties Tribunals 
 
  3.3.2.2 การพิจารณาและกําหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณภาษีอากร 
  ประเทศไทย  การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะกระทําโดยลับ
ไมไดเปดโอกาสใหผูอุทธรณไดเขารวมการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด และมิไดกําหนดเวลาใน
การพิจารณาอุทธรณภาษีอากรของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรไว 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  การพิจารณาอุทธรณภาษีอากรจะจัดอยางไมเปนทางการก็ได  
โดยการโตตอบกันทางจดหมายหรือโทรศัพท  แตถาผูเสียภาษีตองการจัดใหมีการประชุมจะตองมี
คํารองขอไปยังสํานักงานอุทธรณภาษีและตองทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร  แตถาเปนคดี
เล็กนอยหรือเปนคดีท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวาตองทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร ผูเสียภาษีก็ไมตอง
ทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงผูเสียภาษีจะเขาประชุมโดยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคล
อื่นก็ได และในขั้นตอนของการพิจารณาจะมีการตกลงกันอีกครั้งหนึ่งกอนจะนําคดีไปสูศาล 
โดยเฉพาะการกําหนดประเด็นท่ีจะนําไปสูการพิจารณาคดีของศาลและถาตกลงกันไดผูเสียภาษีจะ
ลงช่ือในแบบฟอรม 870 หรือ From 870-AD หาก IRS  ยอมรับความถูกตองในบางประเด็น 
  ประเทศฝร่ังเศส การพิจารณาตัดสินคํารองเรียนในฝรั่งเศสนี้ตกอยูกับบุคคลคนเดียว
คือหัวหนาหนวยงานภาษีในเขตท่ีตนตองรับผิดชอบภาษีที่มีผูรองเรียน ตามปกติจะมีการจัดทํา
สํานวนสอบสวนขอเท็จจริง และถาสามารถแกไขขอขัดแยงนั้นได โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หนวยงานก็จะ
พยายามทําใหลุลวงไป เชน การประนีประนอมภาษีท่ีประเมิน ซ่ึงการประนีประนอม อาจเกิดข้ึน
จากตัวผูยื่นคํารองหรือเจาหนาท่ีท่ีพิจารณา แตถาไมมีการประนีประนอมและหัวหนาหนวยงานภาษี
ไดพิจารณา ผลของการพิจารณาจะมี 3 ประการ คือ (1)  ยกเลิกการประเมิน (2)  ลดหยอนภาษีโดยมีเง่ือนไข 
(3)  ลดหยอนภาษีโดยไมมีเง่ือนไข  และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองหรือคําอุทธรณของผูเสียภาษี
โดยหัวหนาหนวยงานภาษีในประเทศฝรั่งเศส  กฎหมายกําหนดใหหัวหนาหนวยงานภาษีท่ีรับผิดชอบ
พิจารณาและแจงคําตัดสินของตนใหผูรองเรียนทราบภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ียื่นคํารอง 
เม่ือพนเวลา 6 เดือนไปแลว หากไมมีคําตอบใหถือวาเจาหนาท่ียืนตามท่ีประเมิน ดังนั้น ผูรองเรียน
จึงมีสิทธินําคดีของตนไปฟองยังศาลท่ีมีอํานาจตอไปได นอกจากนั้นหากหัวหนาหนวยงานภาษีท่ีมี
หนาท่ีพิจารณาคํารองเห็นวา คดีจะลาชาก็มีอํานาจสงคํารองดังกลาวไปยังศาลโดยตรงไดดวย 
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  ประเทศอังกฤษ  การพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินไดจะกระทําโดยเปดเผย เวนแต
ผูอุทธรณ คณะกรรมการภาษีเงินได หรือบุคลหน่ึงบุคคลใดรองขอใหพิจารณาเปนการเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของ
ก็สามารถทําได  เมื่อทําการพิจารณาโดยการรับฟงขอเท็จจริงและขอสนับสนุนจากท้ังฝายผูอุทธรณ
และฝายกรมสรรพากรแลว คณะกรรมการภาษีเงินไดจะขอใหทุกฝายออกไปจากหองเพื่อทําการ
วินิจฉัย ในชวงนี้ Clerk  จะทําหนาท่ีในการใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมาย โดยปกติจะทําการ
ตัดสินเสร็จภายในวันนั้น  ซ่ึงคูกรณีท้ัง 2 ฝายสามารถทราบคําวินิจฉัยอุทธรณไดทันที  เวนแตใน
บางคร้ังท่ีคณะกรรมการภาษีเงินไดไมสามารถวินิจฉัยอุทธรณเสร็จภายในวันนั้น คณะกรรมการ
ภาษีเงินไดก็จะแจงใหคูกรณีทราบวาคูกรณีจะทราบผลคําวินิจฉัยอุทธรณไดอยางไร และหลังจากนั้น 
Clerk  ก็จะจัดสงหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ (Notice  of Determination) ไปใหคูกรณีอีกคร้ังหนึ่ง 
เพื่อเปนการยืนยันคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได 
 
  3.3.2.3 การขอทุเลาการชําระภาษีอากร 
  ประเทศไทย  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีอากร172  การอุทธรณคัดคานการประเมิน
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ดี  หรือการอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตอศาลก็ดี  ไมเปนผลใหผูอุทธรณมีสิทธิชะลอการชําระภาษีไวแตอยางใด  ผูอุทธรณ
ยังมีหนาท่ีชําระภาษีตามกําหนดเวลาตามกฎหมาย  เวนแตกรณีไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ใหทุเลาการชําระภาษีจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด  จึงจะมีหนาท่ี
ชําระภายใน 30 วัน  นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือรับทราบคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด  
กรณีไดรับอนุมัติใหการทุเลาการเสียภาษี  เจาพนักงานสรรพากรจะใชอํานาจตามมาตรา 12 แหง
ประมวลรัษฎากร ยึดทรัพยผูรับแจงการประเมินมาขายทอดตลาดเพื่อชําระภาษีอากรหรืออายัด
ทรัพยไมได 
  ประเทศฝร่ังเศส  การขอทุเลาการชําระภาษี  ตองปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ตองมีทรัพยสินมาประกัน แตถาภาษีท่ีประเมินต่ํากวา 3,000 ยูโร ไมตองมีทรัพยสิน
มาประกัน 
  (2)  เจาหนาท่ีท่ีพิจารณาคํารองจะเปนคนบอกวาสามารถทุเลาการชําระภาษีเวลาการ
ชําระนานเทาไร 
  (3)   ถาทรัพยสินท่ีประกันไมพอ เจาหนาท่ีสามารถแจงตอผ ู ยื่นคํารอง ผูยื่นคํารอง
สามารถคัดคานตอ juge des referes ได 

                                                        
 172 แหลงเดิม.  มาตรา 31. 
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  ประเทศอังกฤษ  ผูเสียภาษีไมจําตองเสียภาษีตั้งแตในช้ันการอุทธรณตอฝายปกครอง  
การขอทุเลาการบังคับทางภาษีจะเกิดข้ึนเมื่อคณะกรรมการภาษีเงินได  และคณะกรรมการภาษีเงินได
พิเศษไดมีคําตัดสินใหผูเสียภาษีตองชําระภาษี  ถาผูเสียภาษีมีความประสงคท่ีจะนําคดีข้ึนสูการพิจารณา
ของศาล ผูเสียภาษีก็มีสิทธิท่ีจะขอทุเลาการบังคับทางภาษีตอกรมสรรพากรได  และถากรมสรรพากร
อนุญาตก็เปนผลใหมีการทุเลาการบังคับทางภาษี  เวนแตการอุทธรณภาษีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ 
C&E  ท่ีผูอุทธรณจะตองชําระภาษีหรือยื่นคํารองขอใหยกเวนการชําระภาษี ผูอุทธรณจึงจะมีสิทธิ
นําคดีข้ึนสูการพิจารณาของ VAT Tribunals ได 
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บทที่  4 

ปญหาการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร 
และบทบาทที่ควรเปนในอนาคต 

 
  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Jusitce)  คือ สิทธิอยางหนึง่ของประชาชนท่ี
จะไดรับการบริการและความคุมครองจากรัฐ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดวางหลักไวเปน
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในมาตรา 75 วา  รัฐตองดแูลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยตุิธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและหนวยงานของ
รัฐอยางอ่ืนใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 173  การประเมินภาษีอากร 
เปนการกระทําท่ีเปนนิติกรรมทางปกครอง จึงอาจกอใหเกิดปญหาในเร่ืองความสมบูรณและ
ไมสมบูรณของนิติกรรมทางปกครองข้ึนได เง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครองหรือ
คําวินิจฉัยส่ังการของฝายปกครอง จะมีผลสมบูรณบังคับไดตามกฎหมาย ก็ตอเม่ือเปนนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายตามหลักการท่ีสําคัญของกฎหมายปกครองท่ีวา บรรดาการกระทํา
ท้ังหลายของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย หรือคํากลาวท่ีวา นติิกรรมทางปกครองท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมายถือเปนนิติกรรมท่ีไมสมบูรณ  ดังนั้นการใชอํานาจประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
โดยชอบดวยกฎหมาย จะตองอยูภายใตเง่ือนไขเกีย่วกบักระบวนการใชอํานาจประเมินภาษีอากร 
และเง่ือนไขเกีย่วกบัขอบอํานาจในการประเมินภาษอีากร  ซ่ึงมีผลใหการใชอํานาจประเมินภาษีอากร
จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากรและภายในขอบเขตท่ีประมวลรัษฎากรบัญญัติ

ไวเทานัน้ 
  การควบคุมการตรวจสอบ การใชอํานาจของเจาพนักงานในการประเมินภาษีอากรหรือ
การออกคําส่ังใหเสียหรือนําสงภาษีอากรของเจาพนกังานประเมิน โดยคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ เปนการตรวจสอบกระบวนการประเมินวาไดมีการดําเนินการถูกตองตามกระบวนการใช
อํานาจออกนิติกรรมทางปกครองหรือไม ซ่ึงเปนการควบคุมฝายปกครองโดยองคกรภายใน
ฝายบริหารดวยกันเองภายหลังจากฝายปกครองไดออกนติิกรรมทางปกครองแลว อันเปนการเสริม
ใหการควบคุมกอนการออกนติิกรรมทางปกครองมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเรียกวาเปนวิธีการควบคุม

                                                        
 173รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,  มาตรา 75. 
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ฝายปกครองหรือคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงแกไข  การควบคุมฝายปกครอง จึงหมายถึง 
การตรวจสอบฝายปกครองท่ีอาจกระทําการทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการแกไข
ความเสียหายแกประชาชนผูไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการกระทําของฝายปกครอง  ท้ังท่ี
การควบคุมโดยฝายปกครองและการควบคุมจากภายนอก เชน โดยศาล โดยรัฐสภา หรือโดยองคกร
พิเศษ กลาวอีกนัยหนึ่งการควบคุมฝายปกครอง คือ การคุมครองประชาชน  จากการกระทําของฝาย
ปกครองนั่นเอง โดยท่ัวไปแลวการควบคุมฝายปกครองและการคุมครองประชาชนไดแบงเปน 2 
ระยะ คือ การควบคุมฝายปกครองและการคุมครองประชาชนกอนการกระทําทางปกครองและการ
ควบคุมฝายปกครองและการคุมครองภายหลังการกระทําทางปกครอง 174  ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรท้ังหลายของรัฐเสรีประชาธิปไตย  จึงเปนระบบสําคัญท่ีเปน
พื้นฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีจะขาดเสียมิได  ดงันั้น การใชสิทธิอุทธรณภาษี
อากรในกรณท่ีีเกิดปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายขัดแยงพิพาทกันระหวางผูเสียภาษีและผูจัดเก็บ
ภาษี เกี่ยวกับจํานวนภาษีอากรท่ีตองเสียหรืออํานาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร จึงเปนการ
ใชสิทธิทางกฎหมายอยางหนึ่งของผูเสียภาษี และผูเสียภาษยีอมจะมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการและ

ความคุมครองในการใชสิทธิทางกฎหมายจากรัฐ 
  การระงับขอพพิาททางภาษีตามประมวลรัษฎากรในประเทศไทยแบงข้ันตอนการระงบั
ขอพิพาททางภาษีออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง ซ่ึงมี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนผูพจิารณาอุทธรณโดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร  และ
การระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันศาลทําการพิจารณาคดีโดยศาลภาษีอากรซ่ึงเปนศาลชํานาญพิเศษหนึ่ง
ของศาลยุติธรรม การระงับขอพิพาททางภาษใีนช้ันฝายปกครองมวีัตถุประสงคใหขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน
ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถจบลงไดอยางรวดเร็ว ลดคดีท่ีจะนําข้ึนสูศาล ซ่ึงทําให
เอกชนไมตองเสียเวลา เสียคาใชจายไปฟองรอง เปนคดีใหยุงยาก หนวยงานของรัฐเองสามารถสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองใหกับผูเสียภาษี  ประกอบกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวล
รัษฎากรในประเทศไทยใชระบบอุทธรณบังคับ กลาวคือ เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเงื่อนไขในการ

ใชสิทธิทางศาลไววาจะตองผานการอุทธรณตามกฎหมายในเบ้ืองตนเสียกอน 
  เนื่องจากปจจบัุนมีการจัดต้ังศาลภาษีอากรกลางซ่ึงเปนศาลชํานาญพิเศษศาลหนึ่งของ
ศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528   ทําให
บรรดาคดีภาษอีากรท้ังหลายอยูในอํานาจของศาลภาษีอากรกลาง  และตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 และขอกาํหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544  

                                                        
 174 ชาญชัย  แสวงศักด์ิ.  (2545). คําอธิบายกฎหมายปกครอง. หนา 267. 
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ไดกําหนดวิธีพิจารณาคดภีาษีอากรโดยเฉพาะ  และเหตุผลในการจัดต้ังศาลภาษีอากรกลางก็เพื่อให
คดีไดรับการพจิารณาจากผูพพิากษาท่ีมีความรูความเขาใจดานภาษีอากรโดยเฉพาะและทําใหการ

พิจารณาเปนไปโดยรวดเร็ว   เม่ือมีกฎหมายกําหนดองคกรท่ีมีการพิจารณาขอพพิาททางภาษท่ีีมี
ความเปนกลางและมีเปนความอิสระอยางแทจริง จึงมีความเห็นจากบุคคลหลายฝายวา เม่ือมี
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ควรจะยกเลิกคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณหรือไม175 ในเม่ือองคกรผูทําหนาท่ีพิจารณาขอพิพาททางภาษี โดยเฉพาะคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไมมีความเปนกลางและอิสระท่ีจะคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีตามวัตถุประสงค

ของกฎหมายไดอยางแทจริง 
  ผูเขียนไดศึกษาวิเคราะหถึงการระงับขอพิพาททางภาษีในช้ันฝายปกครอง โดยคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณพบวามีปญหาการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามประมวลรัษฎากร 
จึงควรมีการศึกษาถึงปญหาดังกลาว โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีควรเปน
ในอนาคต รวมท้ังกระบวนการพิจารณาอุทธรณท่ีเปนการคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษ ี
โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัการพิจารณาอุทธรณในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง และการอุทธรณและ
กระบวนการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรในตางประเทศ ดังนี้  

 
4.1  ปญหาการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  ตามประมวลรัษฎากรมิไดมีการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
การแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และความรับผิดชอบในการดาํเนินงานใน
ฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ตลอดจนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ซ่ึงถือวาเปนหลักประกนัความเปนอิสระและความเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณท่ีจะสามารถใหความคุมครองสิทธิของผูเสียภาษตีามวัตถุประสงคของกฎหมาย ไวโดยชัดเจน  
ผูเขียนจึงไดศึกษาวเิคราะหในเร่ืองดังกลาวโดยสรุปได ดังนี้ 

 
 4.1.1  ปญหาความไมอิสระและไมเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  การท่ีจะวิเคราะหถึงความไมอิสระและไมเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ไดนั้น จะตองมีการศึกษาในเร่ืององคประกอบ องคประชุมและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากรเสียกอน 

                                                        
 175 วิทยา เนติวิวัฒน. (2529, ตุลาคม) “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณควรยกเลิกหรือไม.” 
สรรพากรสาสน,10.  หนา 11. 
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  4.1.1.1  องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ประกอบดวยเจาหนาท่ี
ของรัฐ รวม 3 ฝาย ดวยกัน คือฝายจัดเก็บภาษีไดแกเจาหนาท่ีของกรมสรรพากร ฝายปกครองไดแก
เจาหนาท่ีของกรมการปกครอง และฝายกฎหมายของรัฐไดแก เจาหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูง
สุดแตมิไดมีการกําหนดเร่ืองคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาไวแตอยางใด ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะหคุณสมบัติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลวพบวา มีประเด็นท่ีกอใหเกิดปญหาในการ
ทํางานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใน 3 ดาน คือ ดานมาตรฐาน ดานการใหความเปนธรรม 
และดานความเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ดังนี ้
  ประเด็นท่ีหนึง่ ดานมาตรฐานในการทํางาน เนื่องจากประมวลรัษฎากรไมไดกําหนด
คุณสมบัติของผูท่ีเปนกรรมการไววาจะตองมีความรูความสามารถทางภาษีมากนอยเพยีงไร ในเร่ือง
นี้จึงเปนชองวางของการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีท่ีจะไดรับบริการจากการพิจารณาอุทธรณของ
กรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีไมมีความรูทางภาษีท่ีดพีอ ผูเขียนมีความเห็นวา นอกจากเจาพนักงาน
สรรพากรท่ีเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณจากการทํางานดานภาษใีนกรมสรรพากร กรรมการ
ทานอ่ืนท่ีมาจากสํานักงานอัยการสูงสุดหรือจากกรมการปกครองจะมีความรูเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ี
ในการพจิารณาหรือไม และนอกจากกรรมการพิจารณาอุทธรณจะตองมีความรูทางดานภาษีแลว 
การมีประสบการณและความรูในหลาย ๆ สาขาก็มีความจําเปนตอการพิจารณาอุทธรณภาษ ี ไดแก 
ความรูทางกฎหมายปกครอง เพราะคดีภาษีเปนคดีปกครองประเภทหน่ึง หรือประสบการณในดานธุรกิจ 
ความเขาใจในรูปแบบของการทําธุรกรรมประเภทตาง ๆ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนตองใชในการที่
จะวนิิจฉัยอุทธรณ  นอกจากนี้การพจิารณาอุทธรณท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอยูท่ัวประเทศ 
กอใหเกิดปญหาในเร่ืองคุณภาพของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตละคณะท่ัวประเทศซ่ึงมี

ประสบการณและความสามารถแตกตางกัน ส่ิงนี้ทําใหสิทธิในการรับการพิจารณาอุทธรณของผูเสียภาษี
ในแตละพื้นท่ีท่ัวประเทศไมเทาเทียมกนั เชน กรณีมีปญหาขอพิพาททางภาษีเดียวกัน จังหวัดหนึ่ง
อาจจะยกคําอุทธรณแตอีกจงัหวัดหนึ่งอาจจะเห็นดวยกับคําอุทธรณ เปนตน 
  ประเด็นท่ีสอง ดานการใหความเปนธรรม สิทธิของผูเสียภาษีท่ีจะไดรับการพิจารณา
อยางมีประสิทธิภาพเปนประเด็นปญหาท่ีสืบเนื่องจากการไมมีระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูเขียนเหน็วาการทําหนาท่ีในการพจิารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอยู  2  ดาน ดานหนึ่งเพื่อปกปองประโยชนของรัฐ และอีกดานหนึ่ง

ก็ใหความคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีไมใหถูกกระทบจากการใชอํานาจของฝายปกครองซ่ึง
จะตองจํากัดการใชอํานาจใหอยูภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น แมวาการ
พิจารณาอุทธรณคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะทําหนาท่ีดวยความสุจริตเพยีงใดก็ตาม  แตหาก

DPU



 103

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณาอุทธรณได 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็คงจะไมสามารถอํานวยความเปนธรรมแกผูเสียภาษีและรักษา

ประโยชนของรัฐไดอยางแทจริง 
  ประเด็นท่ีสาม ดานความเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ นั้น เห็นไดวา
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยสภาพทําหนาท่ีท่ีขัดกับสภาพของการปฏิบัติงานในราชการ
ปกติ ดังนี้ 
  1)  การทําหนาท่ีเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณของอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค
หรือผูแทน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีใหกับรัฐบาลมาทําหนาท่ีในการคุมครอง
สิทธิของผูเสียภาษีดูจะเปนเร่ืองที่ไมสมควร เพราะผลประโยชนในการทําหนาท่ีขัดแยงกัน  
  2)  การทําหนาท่ีเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณของผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดอัยการ
จังหวดัหรือผูแทน เปนการไมเหมาะสม เนื่องจากผูเสียภาษีท่ีไมพอใจคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณอาจนําคดีมาฟองศาล และอัยการซ่ึงไดรับทราบขอมูลในการสูคดีของผูเสียภาษี
ในการพิจารณาอุทธรณสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาเปนประโยชนในการวาคดีในช้ันศาลได 

  3)  การทําหนาท่ีเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณของผูแทนกรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด
หรือผูแทน ซ่ึงไมมีความรูความเชี่ยวชาญหรือความถนัดทางดานภาษี จึงเปนไปไดวาจะยึดถือ
ตามรายงานการพิจารณาอุทธรณท่ีทําโดยเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของ
กรมสรรพากรและเปนผูใชอํานาจประเมินภาษีกับผูเสียภาษี แลวผูเสียภาษีท่ีใชสิทธิอุทธรณภาษี
อากรจะเช่ือไดอยางไรวาจะไมมีการจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณท่ีเปนธรรมและปราศจาก

อคติอยางแทจริง 
  จากประเด็นดังกลาวขางตนจะพบวาการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ซ่ึงถือไดวาเปนการพิจารณาคําส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง
ไมสอดคลองกับแนวคิดตามหลักการพิจารณาคําส่ังทางปกครองที่ยึดหลักการสําคัญ 2  ประการ 
คือหลักไมมีใครเปนผูพิพากษาสําหรับคดีของตนเองหรือหลักการไมมีสวนไดเสีย  และหลัก
ตองฟงคูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง  จึงทําใหการพิจารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการอุทธรณไมทําใหเกิดความเช่ือม่ันแกผูเสียภาษีวาจะไดรับการพิจารณาดวยความ
ถูกตอง เปนธรรม ไมมีอคติและปราศจากความลําเอียง  

 
  4.1.1.2  องคประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีมีองคประกอบจากหนวยงาน 3 หนวยงาน หนวยงานละ 
1 คน รวมเปน 3 คน มีประเด็นท่ีนาพิจารณาวาองคประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอง
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ประกอบดวยกรรมการพิจารณาอุทธรณกีค่น ซ่ึงในเร่ืององคประชุมของคณะกรรมการโดยท่ัวไป
เปนท่ีเขาใจไดวาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งเรียกวาองคประชุมพิจารณา อยางไรก็ตาม
ในกฎหมายบางฉบับก็กําหนดองคประชุมของคณะกรรมการไวแตกตางกนั อาจจะเปนแค 1 ใน 3 หรือ
ในบางคณะกรรมการอาจกาํหนดองคประชุมไว 3 ใน 4 ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละเรื่อง 
  ตามประมวลรัษฎากรไมไดกาํหนดองคประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไว 
จะตองพิจารณาองคประชุมโดยถือตามหลักท่ัวไป ท่ีการประชุมของคณะกรรมการจะตองมี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และการลงมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
ตัดสินหรือไม  ซ่ึงในเร่ืองนีผู้เขียนเหน็วาโดยหลักท่ัวไปท่ีกําหนดใหตองมีกรรมการกึ่งหนึ่งเขารวม
ประชุมไมสามารถนํามาใชกับเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรได 

เพราะมีจํานวนคณะกรรมการแตกตางกนั เชน กรรมการในเร่ืองอ่ืนๆ การตัง้ข้ึนเปนจํานวนหลายคน
ไดแก 7 คน 9 คน 11 คน หรือ 15 คน เปนตน ถาคณะกรรมการมาประชุมกึ่งหนึ่งก็มีจํานวนเกนิกวา 
3 คนข้ึนไปแลว สามารถที่ใหความเห็นหรือลงคะแนนตัดสินในเร่ืองตางๆ ได เวนแตในบางเร่ืองท่ี
กฎหมายอาจกําหนดการลงมติไวเปนพิเศษ เชน จะตองมีการลงคะแนนมากกวา 3 ใน 4 ของ
คณะกรรมการจึงจะถือเปนมติ เปนตน สําหรับในกรณีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีการ
กําหนดบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณไวเพยีง 3 คน หากถือตามหลักท่ัวไปที่ถือวา
กรรมการมาประชุมกึ่งหนึ่งก็ครบองคประชุม ในกรณนีี้หากมีกรรมการมาประชุม 2 คนก็ครบองค
ประชุมแลว เวลาพิจารณาและมีความเห็นแตกตางกันประธานก็มีคะแนนอีกหนึ่งเสียงไวช้ีขาด 
ถาเปนเชนนี้กไ็มมีความจําเปนอะไรที่ตองใชระบบคณะกรรมการ เพราะสามารถวินิจฉัยปญหาดวย
คนเพียงคนเดียว  ผูเขียนจึงเหน็วาการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม
ประมวลรัษฎากรควรตองมีองคประชุมครบ 3 คน และมติท่ีประชุมควรกําหนดเปนมติเอกฉันท คือ
มีคะแนนเสียงสอดคลองกันทุกคน จงึจะเปนองคประชุมและสามารถทําหนาท่ีในการพิจารณา
อุทธรณได  ตามหลักการพิจารณาโดยองคกรกลุมท่ีกําหนดไวในเร่ืององคประชุมวาการแสดง
เจตนาหรือมีมติใดๆ ขององคกรกลุมจะตองเกิดขึ้นจากการประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเหตุผล
ซ่ึงกันและกันในบรรดาสมาชิกขององคกรกลุม โดยเช่ือวาหลังจากแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกนั
แลวจะมีความคิดเห็นท่ีถูกตองรวมกัน และการประชุมจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมครบองค
ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด หลังจากนั้นท่ีประชุมกจ็ะมีมติโดยมติของท่ีประชุมซ่ึงมีผูมาประชุม
ครบองคประชุมจะตองมีคะแนนเสียงครบถวนตามจํานวนท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยปกติจะกําหนด
ไวตามหลักปริมาณ คือ จํานวนคะแนนเสียงขางมาก    จํานวนคะแนนเสียงขางมากน้ีมีได  2 
ลักษณะ คือ  คะแนนเสียงขางมากธรรมดา  หมายถึงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผูรวมประชุมหรือเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเรียกวา มติธรรมดา และคะแนนเสียงขางมากพิเศษ  หมายถึง  
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เกินกวากึ่งหนึง่อีกจํานวนหนึ่ง เชน สองในสามหรือสามในส่ีของผูรวมประชุม  หรือของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเรียกวา มติพิเศษ  
  นอกจากนั้นบางครั้งกฎหมายอาจกําหนดใหมีมติเปนเอกฉันท คือ มีคะแนนเสียงสอดคลอง
กันท้ังหมดทุกคน  ซ่ึงจะกําหนดไวในกรณีพิเศษจริง ๆ เชน การทําคําพิพากษาของศาลฎีกา  เปนตน   
แตในบางกรณีอาจกําหนดไววาเปนมติไดเม่ือไมมีผูคัดคานหรือใชสิทธิวีโต (Veto) ในกรณีนี้ถาไม
มีผูคัดคานถือวาเปนมติของท่ีประชุมแลว แตถามีผูคัดคานเพียงคนเดียว  เร่ืองท่ีนํามาพิจารณานั้นจะ
ตกไปทันที176 
 
  4.1.1.3  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนอกจากมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ177 แลว ยังมี
อํานาจดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้ 
  (1) อํานาจออกหมายเรียก เม่ือผูเสียภาษีไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีแลว 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคําอุทธรณมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 
สรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมทั้งจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในการนี้ หนวยงานดังกลาวจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณซ่ึงจะตองไมเปนผูท่ีทําการตรวจสอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบภาษีอากร
รายท่ีอุทธรณนั้นมากอน ทําหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตามเหตุผลขออางอิงท้ังของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีและของผูอุทธรณ และใน
กรณีท่ีมีเหตุอันจําเปนและสมควรท่ีจะตองออกหนังสือเชิญพบหรือหมายเรียกผูอุทธรณหรือพยาน
มาไตสวน หรือใหนําเอกสารหลักฐานมาสงมอบเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีผูมี
หนาที่พิจารณาอุทธรณเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อออกหนังสือเชิญพบหรือขออนุมัติออกหมายเรียกตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ178 หากผูอุทธรณไมปฏิบัติตามหมายเรียกดังกลาวก็หมดสิทธิท่ีจะ
อุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณหรือฟองคดีตอศาลตอไป179 
  ในประเด็นนี้ จะมีความแตกตางจากการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 
ซ่ึงเปนการดําเนินการในฝายปกครองเกี่ยวกับการออกนิติกรรมทางปกครอง แตเม่ือขอพิพาทดังกลาว
ไดมาอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซ่ึงเปนองคกรควบคุมฝายปกครอง  

                                                        
176 สมยศ  เช้ือไทย. (2536). เลมเดิม. หนา 180-182.  

 177 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 30. 
 178 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 32. 
 179 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 33. 
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ในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการออกนิติกรรมทางปกครอง วัตถุประสงคในการ
ออกหมายเรียกจึงยอมแตกตางกัน โดยกรมสรรพากรไดมีระเบียบหามไมใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจาพนักงานประเมินและของผูอุทธรณ  
เปนผูท่ีทําการตรวจสอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบภาษีอากรรายท่ีอุทธรณดังกลาว 
ท้ังนี้ เพื่อใหการพิจารณาอุทธรณของผูเสียภาษีเปนไปดวยความเปนจริง อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้ก็
ยังมีขอนาสงสัยในเร่ืองความเปนกลางของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ ในการเสนอความเห็น
ขอออกหมายเรียกตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เนื ่องจากเจาหนาที่ผู มีหนาที่พิจารณา
อุทธรณเปนเจาหนาที่ของกรมสรรพากรเชนเดียวกันกับผูใชอํานาจประเมินภาษีเอากับผูเสียภาษี 
ดังนั้น ผูเสียภาษีท่ีใชสิทธิอุทธรณภาษีจะเช่ือไดอยางไรวาการดําเนินการขออนุมัติออกหมายเรียก
ผูอุทธรณและพยาน มาไตสวนหรือใหสงเอกสาร เปนเพียงเพื่อพิสูจนความจริงในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และการจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณจะมีความเปนธรรม
และปราศจากอคติอยางแทจริง เพราะผลประโยชนในการทําหนาท่ีขัดแยงกัน 
  หากเร่ืองนี้จะเปรียบเทียบแนวคิดในการจัดทํารายงานความเห็นเบ้ืองตนของเจาพนักงาน
คดีปกครองในศาลปกครองท่ีจะตองจัดทํารายงานความเห็นเบ้ืองตนเสนอตอตุลาการศาลปกครอง
เชนเดียวกับการจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น 
ปรากฏวาแนวความคิดดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมาก ไดแก  
  ประเด็นท่ีหนึ่ง ในแงขององคกร ศาลปกครองเปนองคกรตุลาการไมมีความเก่ียวพันกับ
ฝายปกครองโดยตรง มีความเปนอิสระในการดําเนินการ ฉะนั้นการท่ีผูฟองคดีไมดําเนินการตามท่ี
ตุลาการศาลปกครองกําหนด เชน กําหนดใหผูฟองคดีมาใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐาน 
แลวผูฟองคดีไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะส่ังจําหนายคดีเสียก็ได180 แตองคกร
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมิไดมีความเปนอิสระในการดําเนินการเชนดียวกับศาล การท่ี
กฎหมายตัดสิทธิผูอุทธรณเม่ือไมดําเนินการตามหมายเรียกโดยหามนําคดีไปฟองตอศาลซ่ึงเปนองคกร
ตรวจสอบการทํางานและควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนการจํากัดสิทธิของผูอุทธรณท่ี
จะแสวงหาความเปนธรรมจากองคกรศาลซ่ึงมีความเปนอิสระอยางแทจริง 
  ประเด็นท่ีสอง ในแงความเปนกลาง ขอพิพาทท่ีศาลปกครองพิจารณาเปนขอพิพาททาง
ปกครองที่เกิดจากหนวยงานของรัฐกระทําตอประชาชน การคนหาขอเท็จจริงจึงสามารถทําไดโดย
ท่ีผลประโยชนไมขัดแยงกัน ในขณะท่ีขอพิพาททางภาษีเปนขอพิพาทที่เกิดข้ึนจากการใชอํานาจ

                                                        
 180 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542. (2542, 10 ตุลาคม). มาตรา 62. 
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ทางปกครองของกรมสรรพากรตอเอกชน แตเจาหนาท่ีของกรมสรรพากรกลับมีสวนสําคัญในการ
ดํานินการเพื่อระงับขอพิพาททางภาษีท่ีเกิดขึ้น 
  (2)  อํานาจในการพิจารณาอุทธรณ ภายหลังจากเจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณ
ไดดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาอุทธรณเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะพิจารณารายงานการพิจารณาอุทธรณนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมผูกพัน
ท่ีจะตองพิจารณาจากรายงานการพิจารณาอุทธรณท่ีเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณจัดทําข้ึนมา
เทานั้น หรือหากมีกรณีท่ีเปนขอสงสัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสามารถตรวจสอบขอเท็จจริง 
หรือแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมได และเม่ือไดรับทราบขอเท็จจริงโดยครบถวนแลวคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณก็จะดําเนินการการพิจารณาอุทธรณ ในการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะกระทําโดยลับและไมเปดโอกาสใหบุคคลอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ เลขานุการและผูชวยเลขานุการซ่ึงเปนเจาหนาท่ีกรมสรรพากรเขารวมการพิจารณา
อุทธรณ และแมแตผ ู อุทธรณก็ไมมีสิทธิเขารวมการพิจารณาอุทธรณได  ประเด็นนี้คอนขางเห็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจนวา การพิจารณาอุทธรณของผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณและคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณขัดกับหลักการรับฟงขอเท็จจริง ผ ู ไดรับผลกระทบจากคําส่ังประเมินภาษีตองมี
สิทธิในการเขารวมการพิจารณา ตองมีโอกาสในการโตแยงแสดงความคิดเห็นเพื่อปกปองสิทธิของตน 
ไมใชเพียงการใหสิทธิในการอุทธรณและเสนอหลักฐานประกอบคําอุทธรณเทานั้น  ผ ู เขียนจึงมี
ความเห็นวา การพิจารณาอุทธรณโดยลับไมใหผ ู อุทธรณสามารถโตแยงคัดคานหรือแสดงความเห็น
ของตนเปนการกระทําที่ขัดตอหลักความเปนธรรมและหลักการใหโตแยง 
  (3)  อํานาจวินิจฉัยอุทธรณ อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีจะวินิจฉัย
อุทธรณเปนการใชอํานาจในการตรวจสอบฝายปกครองอยางหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มีดุลพินิจท่ีจะพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังประเมินภาษีท้ังในขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
รวมไปถึงความเหมาะสมในการใชอํานาจประเมินภาษี อยางไรก็ดี ในเร่ืองนี้มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
1038/2541 วินิจฉัยวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาอุทธรณตามประเด็นท่ี
เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินไวและผูเสียภาษีอากรไดอุทธรณ จะไปพิจารณาประเด็นอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีเจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินและผูอุทธรณไดอุทธรณ รวมท้ังจะเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมจากท่ีประเมินไวเดิมไมได เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมใชเจาพนักงาน
ประเมิน  ดวยความเคารพตอศาลฎีกา ผูเขียนเห็นวา การประเมินภาษีเปนการใชอํานาจทางปกครอง
อยางหน่ึง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนองคกรฝายปกครองในการพิจารณาทางปกครอง
จะตองใชหลักกฎหมายปกครองเปนหลักพื้นฐานในการพิจารณา และโดยท่ีหลักกฎหมายปกครอง
ไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบฝายปกครอง
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ไมใหใชอํานาจทางปกครองกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ในการพิจารณาทางปกครองผูพิจารณา
ตองแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใหชัดแจง หลังจากน้ันจึงทําการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนของกฎหมายโดยไมตองผูกพันกับคําส่ังประเมินของเจาพนักงานประเมิน คําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีผลเปนการออกคําสั่งทางปกครองขึ้นมาใหม 
หากผูอุทธรณไมเห็นดวยก็สามารถโตแยงคัดคานตอไปได ในขณะท่ีการพิจารณาของศาลยุติธรรม
เปนการพิจารณาตามประเด็นท่ีตั้งข้ึนมาเทานั้น หากศาลไปพิจารณานอกประเด็นขอพิพาทก็จะ
กลายเปนเร่ืองนอกคําฟองไป  จากคําพิพากษาศาลฎีกาขางตน ผูเขียนจึงมีความเห็นวาศาลฎีกานํา
หลักในเร่ืองการพิจารณาคดีของศาลมาปรับใชกับการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ซ่ึงเปนการพิจารณาทางปกครองจึงไมนาท่ีจะถูกตอง 
 
 4.1.2  ปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ 
  การท่ีผูเสียภาษีจะแสวงหาความเปนธรรมนอกจากในเร่ืองคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณแลว อีกเร่ืองหนึ่งท่ีจะทําใหผูเสียภาษีไดรับความเปนธรรมก็คือกระบวนการพิจารณาอุทธรณ 
โดยตองมีการเปดโอกาสใหผูอุทธรณช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มท่ี และการพิจารณา
อุทธรณตองกระทําดวยความรวดเร็ว ท้ังนี้ จากการศึกษาวิเคราะหกระบวนการพิจารณาอุทธรณมี
ปญหาท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 
 
  4.1.2.1  ปญหาการไมเปดโอกาสใหผูอุทธรณชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
  การอุทธรณภาษีอากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากรและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ ในเร่ืองการตรวจสอบไตสวนขออุทธรณ
ของผูอุทธรณนั้น ผูอุทธรณไมมีโอกาสและไมมีสิทธิจะเรียกรองเพ่ือขอชี้แจงขอเท็จจริงตอเจาหนาท่ี
ผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ โดยข้ึนอยูกับดลุพินิจของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเพียงผูเดยีว 
ท่ีจะเรียกใหผูอุทธรณยื่นหรือช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานใด และเม่ือมีการเสนอขอเท็จจริงเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณก็ยังสามารถที่
จะช้ีแจงขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตาง ๆ ทําใหไมสอดคลองกับแนวคิดตามหลักการพิจารณา
ขอพิพาทคําส่ังทางปกครองในเร่ืองหลักการรับฟงขอเท็จจริงหรือหลักตองฟงคูกรณอีีกฝายหนึ่ง ซ่ึง
เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูเกีย่วของกอนท่ีจะวนิิจฉัยส่ังการ ท้ังนี้ เพ่ือใหได
รับทราบขอเท็จจริงท่ีสมบูรณ การรับฟงอาจรับฟงดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได  และเม่ือไดรับ
ฟงขอเท็จจริงแลวเจาหนาท่ีฝายปกครองตองพิจารณาขอเท็จจริงท่ีสําคัญทุกอยาง และตองวินิจฉัย
จากขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงมาจะวินจิฉัยขอเท็จจริงท่ีมิไดรับฟงมาไมได โดยการรับฟงพยานหลักฐาน
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และการพิสูจนขอเท็จจริงจากผูซึ่งถูกโตแยงสิทธิตามกฎหมายเปนหลักการที่สําคัญของหลักการ
รับฟงขอเท็จจริง หลักการรับฟงขอเท็จจริงเปนหลักท่ีมีความยดืหยุนมาก  ขอเรียกรองของหลักการรับ
ฟงขอเท็จจริงก็คือจะตองสอดคลองกับสถานการณท่ีเกดิข้ึน ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
จะตองวินิจฉัยประเด็นท่ีมีบุคคล  2  ฝาย  เขามาเกี่ยวของและตองปฏิบัติตามขอเรียกรอง 3 ประการ
ของหลักการรับฟงขอเท็จจริง คือ 
  (1)  การแจงคําบอกกลาว  ซ่ึงกําหนดใหเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองแจงคําบอกกลาว
ท่ีกําหนดต้ังขอกลาวหาและขอเท็จจริงท่ีเปนผลรายใหผูถูกกระทบสิทธิทราบ  คําบอกกลาวจะทํา
ใหผูถูกกระทบสิทธิมีโอกาสที่จะหาขอเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิเสธ  
หรือแกไขขอกลาวหาหรือขอเท็จจริงท่ีเปนผลรายโดยคําบอกกลาวจะตองมีความชัดเจน และตอง
แจงเวลาและสถานท่ีท่ีจะรับฟงขอเท็จจริงไว  นอกจากนี้จะตองใหผูท่ีถูกกระทบสิทธิมีเวลาในการ
เตรียมหาขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  รวมท้ังการใหผูอุทธรณตรวจหรือคัดเอกสารหลักฐานอันเปน   
การนําหลักขอตรวจดูเอกสาร ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของหลักการรับฟงและเปนกลไกหน่ึง ใน
การคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีจากการใชอํานาจตามอําเภอใจขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐมาใชใน
ระบบภาษีอากร ขอเรียกรองในเร่ืองการแจงคําบอกกลาวเปนปญหาสําคัญในระบบการอุทธรณ
ภาษีอากรในปจจุบัน  และเปนปญหาสืบเนื่องมาต้ังแตช้ันการประเมินภาษีอากรโดยเจาพนักงาน
ประเมิน  กลาวคือ ผูเสียภาษีท่ีถูกประเมินภาษีไมสามารถตรวจสอบและถายภาพสําเนาหรือคัดลอก
รายงานการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินท่ีเสนอขอประเมินภาษีอากร  กระดาษ
ทําการตาง ๆ  ซ่ึงเปนท่ีมาของตัวเลขท่ีเจาพนักงานประเมินทําการประเมินภาษี  รวมท้ังคําใหการ
ของตนเองท่ีเจาพนักงานประเมินบันทึกไวในสํานวนการตรวจสอบ  นอกจากน้ีหนังสือแจงการ
ประเมินก็มีรายละเอียดนอยมาก ไมสามารถแสดงขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหถูกประเมินภาษเีพิม่เติม
ไดท้ังหมด  ทําใหการเขียนอุทธรณโตแยงคัดคานการประเมินภาษีอากรไมชัดเจนเพียงพอ  อันอาจมีผล
ใหผูอุทธรณตองเสียสิทธิบางประการไป  และเม่ือยืน่คําอุทธรณแลวผูอุทธรณกไ็มสามารถตรวจสอบ
และถายภาพสําเนาหรือคัดลอกรายงานการประเมินภาษีอากรท่ีเจาพนักงานประเมินช้ีแจงตอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ไมมีสิทธิถายภาพหรือสําเนาคําใหการของตนเองที่ใหการตอ
เจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณ รวมท้ังไมมีสิทธิถายภาพหรือคัดสําเนาขอมูลหลักฐานใด เชน 
พยานหลักฐานจากภายนอกท่ีเจาพนักงานประเมินไดมาระหวางการตรวจสอบหรือเจาหนาท่ี
ผูพิจารณาอุทธรณไดมาระหวางการรวบรวมพยานหลักฐานในการพจิารณาเสนอความเหน็ตอ

คณะกรรมการพิจารณา  ท้ังที่อาจเปนผลรายแกตนหรือหากจะมีการบอกกลาวกจ็ะทําการบอกกลาว
ใหผูเสียภาษีทราบในขอบเขตคอนขางจํากัด 

DPU



 110

  (2)  การรับฟงขอเท็จจริง หลังจากคําบอกกลาวใหผูถูกกระทบสิทธิทราบแลว  
เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูท่ีถูกกระทบสิทธิ  โดยจะตองเปดโอกาสใหแก
ผูถูกกระทบสิทธิในการใหขอเท็จจริง อยางไรก็ตามถาเจาหนาท่ีฝายปกครองใหโอกาสแกผูถูกกระทบ
สิทธิแลว แตผูถูกกระทบสิทธิไมมาใหขอเท็จจริง กถื็อวาฝายปกครองไดปฏิบัติตามหลักการรับฟง
ขอเท็จจริงแลว ท้ังนี้ โดยปกติหลักการรับฟงขอเท็จจริงจะตองรับฟงดวยวาจาจากผูท่ีจะถูกกระทบสิทธิ  
การใหผูอุทธรณช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณดวยวาจาโดยตรง  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการรับฟงขอเท็จจริง  คือการรับฟงประเด็นหรือขอเท็จจริงจากผูเสียภาษีท่ีอุทธรณการประเมิน
หรือคําส่ังใหเสียภาษีกอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณเพื่อผูอุทธรณจะไดมีโอกาสแสดงขอคิดเห็น
ขอคัดคานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนประเด็นขอกฎหมายหรือสภาพแวดลอมทางขอเท็จจริงตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยตรง และตองใหโอกาสอยางสมบูรณเชนกัน  กลาวคือ ใหมีเวลา
ในการเตรียมตัวแสดงขอเท็จจริงอยางเพยีงพอ โดยผูอุทธรณสามารถเสนอขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดเสมอกอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ  นอกจากนีค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ไดมีโอกาสซักถามประเด็นขอสงสัยตอผูอุทธรณไดโดยตรง  ทําใหสามารถพิจารณาขอเท็จจริงได
อยางถูกตองเปนธรรม ในขณะท่ีปจจุบันผูอุทธรณสามารถช้ีแจงดวยวาจาตอเจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณ
เทานัน้  และในการพิจารณาวินิจฉัยและการลงมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ไมมีการเปด
โอกาสใหผูอุทธรณเขารวมฟงในท่ีประชุมพิจารณาวินจิฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแต

อยางใด 
  (3)  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทาง
ปกครองเปนการควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครองในการวินิจฉัยส่ังการซ่ึงตองประกอบไป

ดวยเหตุผล ทําใหเจาหนาท่ีตองวนิจิฉัยเร่ืองโดยละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผลและถูกตองยิง่ข้ึน  
และทําใหถูกกระทบสิทธิสามารถทราบถึงเหตุผลในการส่ังการของเจาหนาท่ีเพื่อใชสิทธิในการ
อุทธรณคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีไดโดยอาศัยเหตุผลของเจาหนาท่ีนั้นเปนพื้นฐานในการโตแยง

สิทธิการใหเหตุผลประกอบนิติกรรมทางปกครอง (Motivation) จึงเปนแบบของนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีสําคัญการท่ีจะถือวาฝายปกครองไดใหเหตุผลประกอบนิตกิรรมทางปกครองท่ีสําคัญ  

คือ กรณีท่ีฝายปกครองไดแสดงใหเห็นถึง ขอเท็จจริงและขอกฎหมายทัง้ปวง ซ่ึงตนไดนํามาใชออก
นิติกรรมทางปกครอง การอางแตเพยีงขอกฎหมายโดยไมระบุขอเท็จจริงยังไมเพยีงพอท่ีจะถือวาฝาย
ปกครองไดใหเหตุผลประกอบนิติกรรมทางปกครองแลว  โดยการใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครอง  
ยอมเปนส่ิงท่ีทําใหการปฏิบัติราชการทางปกครองมีมาตรฐานสูงข้ึน  ดังนั้นในกรณีท่ีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือบางประเภทเทานั้นท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองตองใหเหตุผลประกอบการออกคําส่ังทางปกครอง  แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ.2539  กําหนดใหคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทาง
ปกครองเปนหนังสือตองจดัใหมีเหตุผลไวดวย  และกาํหนดวาเนื้อหาของเหตุผลตองประกอบดวย
อะไรบาง 181   ยอมตองถือวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครองไวสูงกวากฎหมายเฉพาะ  

เจาหนาท่ีฝายปกครองจึงตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือทุกกรณี  เวนแตจะ
เขาขอยกเวนท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ในมาตรา 4  กําหนดไว182 

 
  4.1.2.2  ปญหาการไมกําหนดเวลาในการพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ 
  ประมวลรัษฎากรมิไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไววาจะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จเม่ือใด การพิจารณาจึงอาจใชเวลานานเปนเดือนหรือเปนป  เวลาในการพิจารณาจึงเปน
ปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนในปจจบัุน  ท้ังนี้เพราะการอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีอากร  หมายความวา
ถาไมเสียภาษอีากรตามการประเมินภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวนัไดรับหนังสือแจงการ
ประเมิน ยอมถือวาเปนภาษีอากรคาง ผลก็คือผูเสียภาษีอาจถูกส่ังยดึหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพยสินของตนโดยกรมสรรพากรไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ังกอน ซ่ึงอาจเกิดความ
ไมเปนธรรมตอผูเสียภาษีได และแมวาตอมาผูเสียภาษสีามารถนําผลคําวินิจฉัยอุทธรณไปฟองคดี
ตอศาลไดก็อาจไมเกดิประโยชนอันใด  ในกรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนในขณะท่ีถูกยดึทรัพยสินหรือ
เปนเหตุใหการดําเนินกิจการคาตองหยุดชะงักหรือขาดเงินทุนหมุนเวียน เพราะเหตุถูกอายัด
ทรัพยสินไวกอนแลวเปนเวลานานกอนผลคดีจะถึงท่ีสุดก็เปนได และหากผลท่ีสุดของคดี
ปรากฏวาผูเสียภาษีไมตองชําระภาษีเพิ่มเติมตามการประเมิน  ก็ไมอาจจะไดรับการเยียวยาหรือ
ชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในขณะถูกยึดหรืออายัดทรัพย แมวาจะมีพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 แตก็เปนเร่ืองยากท่ีจะดําเนนิการตาม
กฎหมายดังกลาว เพราะเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว  ในเร่ืองกําหนดเวลา
การพิจารณาอุทธรณมีการกลาววิจารณกันมากในดานความลาชาของการพิจารณาอุทธรณวา

ควรจะแกไขท่ีจุดใด  ตัวเลขคําอุทธรณท่ีอยูท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเม่ือเดือนสิงหาคม 
2548 มีจํานวน 1,834 ราย  จํานวนทุนทรัพย  4,881,593 ลานบาทเศษ183  ซ่ึงควรจะเปนรายไดของรัฐ

                                                        
 181 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 37. 
 182 วรเจตน  ภาคีรัตน. (2546). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครองและการกระทําทางปกครอง.  หนา  84 - 87. 
 183 รายงานผลการดําเนินงานดานการอุทธรณภาษีอากร ทั่วราชอาณาจักรประจําเดือน สิงหาคม 2548 
กลุมอุทธรณ 5 สํานักอุทธรณภาษี กรมสรรพากร. 
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ท่ีนําไปใชจายในบริการสาธารณะไดสืบเนือ่งจากปญหาของกําหนดเวลาอันยาวนานในการ
พิจารณาอุทธรณ  ทําใหเคยมีปญหาโตแยงกนัวา  ระหวางท่ีผูเสียภาษีอุทธรณการประเมินตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  และกรณีอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ  ซ่ึงอาจใชเวลาหลายปการพิจารณาก็ยังไมแลวเสร็จนั้น  ระหวางนี้เองกอนท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะมีคําวินิจฉัย หากกรมสรรพากรไมรอฟงคําวินิจฉัยแตนําคดีมูลเหตุเดียวกันนี้มาฟอง
บังคับใหผูอุทธรณนั้นชําระคาภาษีอากร โดยอางวาการอุทธรณการประเมินเปนเร่ืองบังคับผูรับการ
ประเมินฝายเดียว  ในกรณนีี้ศาลฎีกามีคําพิพากษาท่ี 350/2531 วินจิฉัยวากรมสรรพากรจะฟองผูเสีย
ภาษีระหวางรอคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมได ซ่ึงเปนคนละกรณีกับอํานาจ
การยึดการอายดัตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร ท่ีเปนเร่ืองท่ีกฎหมายใหอํานาจไวโดยไมตอง

ฟองคด ี
 

4 . 2   บทบาทคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีควรเปนในอนาคต 
  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวล
รัษฎากร เปนกระบวนการเกี่ยวกับการพจิารณาคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น การดําเนนิการเกีย่วกับการ
ออกหนังสือแจงประเมินและการมีคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จงึตองสอดคลอง
กับหลักการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และกระบวนการพจิารณา
อุทธรณซ่ึงถือวาเปนการพิจารณาขอพิพาททางภาษีกต็องยึดถือตามหลักการพิจารณาขอพิพาทตาม
หลักความยุตธิรรม ซ่ึงผูเขียนไดวิเคราะหแลวเหน็วาควรมีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและกระบวนการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรขึ้นใหม เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกผูเสียภาษีมากยิ่งข้ึน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบักระบวนการอุทธรณภาษีอากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศสและอังกฤษ  ดังนี ้

 
 4 . 2 . 1   บทบาทของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการระงับขอพิพาททางภาษี
ระหวางผูมีอํานาจประเมินภาษีคือกรมสรรพากร กับผูถูกประเมินภาษีคือผูเสียภาษี โดยหลักการ
พิจารณาขอพิพาทแลว ผูมีหนาท่ีพิจารณาขอพิพาททางภาษีจะตองไมมีสวนไดเสียในเร่ืองดังกลาว 
แมวาการพิจารณาอุทธรณภาษี ตัวแทนจากกรมสรรพากรคืออธิบดีกรมสรรพากรหรือสรรพากรภาค 
จะมิใชเจาหนาท่ีผูทําการประเมินภาษีดังกลาวโดยตรง แตการที่เปนเจาหนาท่ีในหนวยงานเดียวกัน
ยอมทําใหความนาเช่ือถือในเร่ืองความเปนกลางหรือการพิจารณาโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียง
ไมไดรับการยอมรับจากผูอุทธรณ แตผูเขียนเห็นวาข้ันตอนการอุทธรณภาษีอากรตอคณะกรรมการ
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พิจารณาอุทธรณยังควรมีอยู เพราะการบังคับตามกฎหมายภาษีอากรมีขอบขายท่ัวประเทศ ภาษีอากร
จะตองเกี่ยวพันกับประชาชนทั่วประเทศที่อาจจะคัดคานไมเห็นพองกับการประเมินของ
เจาพนักงานประเมิน  และการอุทธรณยังเปนการเปดโอกาสใหฝายปกครองไดทบทวนการออก
นิติกรรมทางปกครอง  ซ่ึงหากมีการตกลงกันไดก็จะเปนการลดจํานวนคดีท่ีจะไปสูการพิจารณา
ของศาล โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศสและอังกฤษก็ยังคงมีหลักการอุทธรณภาษีอากรใน
ช้ันฝายปกครองกอนท่ีจะมีการนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล แตมีความแตกตางกับประเทศไทย
ในเร่ืองผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณและอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ ดังนี้ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคือสํานักงานอุทธรณภาษี 
(IRS Appeals Division) ซ่ึงเปนองคกรบริหารงานอุทธรณภายในของ IRS  ในการที่จะดําเนินการ
ในเรื่องที่ผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินภาษีอากร  และไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานอุทธรณภาษีไวใหมีอํานาจที่จะยกประเด็นใหม นอกเหนือจากที่ปรากฏในคําอุทธรณ
ของผูอุทธรณข้ึนมาวินิจฉัยได  ซ่ึงในประเด็นนี้จะแตกตางจากประเทศไทยท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณไมมีอํานาจวินิจฉัยในประเด็นท่ีเจาพนักงานมิไดประเมินและผูเสียภาษีมิไดอุทธรณ  และใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรจะจัดอยางไมเปนทางการก็ไดโดยการ
โตตอบกันทางจดหมายหรือโทรศัพท  แตถาผูเสียภาษีตองการจัดใหมีการประชุมจะตองมีคํารองขอ
ไปยังสํานักอุทธรณภาษีและตองทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร โดยถาเปนคดีเล็กนอยหรือ
เปนคดีท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวาตองทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร ผูเสียภาษีก็ไมตองทํา
คําคัดคานเปนลายลักษณอักษร ผูเสียภาษีจะเขาประชุมโดยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนก็ได 
สวนในประเทศไทยการประชุมพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะกระทําโดยลับ 
ผูเสียภาษีไมมีโอกาสช้ีแจงตอท่ีประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในเร่ืองข้ันตอนของการพิจารณาจะมีการตกลงกันอีกคร้ังหนึ่งกอนจะนําคดีไปสูศาล โดยเฉพาะ
การกําหนดประเด็นท่ีจะนําไปสูการพิจารณาคดีของศาล และถาตกลงกันไดผูเสียภาษีจะลงชื่อใน
แบบฟอรม 870 หรือ From 870-AD หาก IRS  ยอมรับความถูกตองในบางประเด็น แมระบบ
การอุทธรณภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบไมบังคับ คือไมจําเปนจะตองอุทธรณภาษีใน
ช้ันฝายปกครองกอนก็สามารถจะนําคดีข้ึนสูศาลไดเม่ือไดรับแจงการประเมิน แตในระหวางนําคดี
ข้ึนสูศาลผูเสียภาษีก็ยังสามารถอุทธรณกับสํานักงานอุทธรณภาษีได 
  ประเทศฝร่ังเศส  ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะเปนบุคคลคนเดียวคือหัวหนา
หนวยงานภาษีในเขตที่ตนตองรับผิดชอบภาษีที่มีผูอุทธรณหรือรองเรียน ตามปกติจะมีการ
จัดทําสํานวนสอบสวนขอเท็จจริง และถาสามารถแกไขขอขัดแยงนั้นได โดยวิธีหนึ่งวิธีใด 
หนวยงานก็จะพยายามทําใหลุลวงไป เชน การประนีประนอมภาษีท่ีประเมิน ซ่ึงการประนีประนอม 
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อาจเกิดข้ึนจากตัวผูยื่นคํารองหร ือเจาหนาท่ีท่ีพิจารณา แตถาไมมีการประนีประนอมและหัวหนา
หนวยงานภาษีไดพิจารณา ผลของการพิจารณาจะมี 3 ประการ คือ (ก)  ยกเลิกการประเมิน (ข)  ลดหยอน
ภาษีโดยมีเง่ือนไข (ค)  ลดหยอนภาษีโดยไมมีเง่ือนไข ซ่ึงจะแตกตางจากประเทศไทยประมวล
รัษฎากรมิไดกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจประนีประนอมยอมความ แตให
วินิจฉัยไปตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เจาหนาที ่ผู พิจารณาอุทธรณเสนอ โดยผลการ
พิจารณาอุทธรณจะมี 4 ประการ ไดแก (ก) ปลดภาษี (ข) ยกอุทธรณ (ค) ลดภาษี (ง) ส่ังใหผู
อุทธรณเสียภาษีเพิ่มเติมจากท่ีเจาพนักงานประเมินไดเรียกเก็บไปแลว184 
  ประเทศอังกฤษ  ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณคือคณะกรรมการภาษีเงินได ในกรณีท่ีผูเสียภาษี
ยื่นอุทธรณไปแลวตอมามีความประสงคท่ีจะขอถอนคําอุทธรณก็สามารถทําได  โดยความยินยอมของ
กรมสรรพากร  ในการนี้กรมสรรพากรจะแจงไปยังคณะกรรมการภาษีเงินได แตหากกรมสรรพากรไม
ยินยอมใหถอนคําอุทธรณก็จะทําหนังสือแจงกลับมายังผูอุทธรณภายใน 30 วัน ซึ่งแตกตางจาก
ประเทศไทยท่ีใหสิทธิผูอุทธรณท่ีจะถอนคําอุทธรณโดยมิตองไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ  และสําหรับคณะกรรมการภาษีเงินไดที่ทําหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณของ
ประเทศอังกฤษเปนอิสระไมขึ้นตอกรมสรรพากรหรือกรมศุลกากรและสรรพสามิต  แตใน
ประเทศไทยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีตัวแทนจากกรมสรรพากรรวมเปนคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณเปนเจาหนาที่ของกรมสรรพากร  และคณะกรรมการภาษี
เงินไดในประเทศอังกฤษจะทําหนาที่ในการพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ขอพิพาททางภาษี  คําวินิจฉัยในขอเท็จจริงถือเปนท่ีสุด  โดยสามารถแบงออกได 3 องคกรดวยกัน 
ดังนี้ (1)  General Commissioners of Income Tax  (2)  Special Commissioners of Income Tax  
และ(3). Vat Duties Tribunals  ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินไดจะกระทําโดย
เปดเผย เวนแตผูอุทธรณ คณะกรรมการภาษีเงินได หรือบุคลหนึ่งบุคคลใดรองขอใหพิจารณา
เปนการเฉพาะผูที่เกี่ยวของก็สามารถทําได  เมื่อทําการพิจารณาโดยการรับฟงขอเท็จจริงและ
ขอสนับสนุนจากทั้งฝายผูอุทธรณและฝายกรมสรรพากรแลว คณะกรรมการภาษีเงินไดจะขอให
ทุกฝายออกไปจากหองเพื่อทําการวินิจฉัย ในชวงนี้ Clerk  จะทําหนาที่ในการใหความเห็นใน
ประเด็นขอกฎหมาย โดยปกติจะทําการตัดสินเสร็จภายในวันนั้น  ซ่ึงคูกรณีท้ัง 2 ฝายสามารถทราบ
คําวินิจฉัยอุทธรณไดทันที  เวนแตในบางคร้ังท่ีคณะกรรมการภาษีเงินไดไมสามารถวินิจฉัยอุทธรณ
เสร็จภายในวันนั้น คณะกรรมการภาษีเงินไดก็จะแจงใหคูกรณีทราบวาคูกรณีจะทราบผลคําวินิจฉัย

                                                        
 184 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 34. 

DPU



 115

อุทธรณไดอยางไร  และหลังจากนั้น Clerk  ก็จะจัดสงหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ (Notice  of 
Determination)  ไปใหคูกรณีอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเปนการยืนยันคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได 
  อยางไรก็ตามแมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากรจะควรมีอยูตอไป 
แตก็ควรมีการกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใหชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนเพียงผ ู ตรวจสอบ
กล่ันกรองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผ ู ทําการประเมินภาษีอากรวาถูกตองครบถวนตามระเบียบ 
กฎหมายหรือไม เพราะการประเมินภาษีอากรเปนนิติกรรมทางปกครอง จึงตองอยูภายใตหลักเกณฑ
ความชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเดิมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะทําหนาท่ีพิจารณาขอพิพาททางภาษี
โดยจะตรวจสอบ ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน ทั้งจากฝายเจาหนาที่ผูทําการประเมินภาษีและ
จากผูเสียภาษี เปนการทําหนาท่ีพิจารณาคลายองคกรศาล แตในเม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ไมมีความเปนอิสระและเปนกลางเหมือนกับศาล จึงไมควรที่จะทําหนาท่ีเชนเดียวกับศาล  ประกอบกับ
ในปจจุบันการพิจารณาขอพิพาททางภาษีของไทย มีการจัดต้ังศาลภาษีอากรกลางข้ึนเพื่อพิจารณา
ขอพิพาททางภาษีโดยเฉพาะ  ดังนั้น องคกรตรวจสอบภายในฝายปกครองจึงไมควรมีบทบาทซํ้าซอน
กับองคกรตรวจสอบภายนอก แตควรจะเปนองคกรตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายปกครองท่ีเปน
การเสริมซ่ึงกันและกัน185 โดยควรกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ี
กล่ันกรองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูทําการประเมินภาษีอากร วาไดใชอํานาจการประเมิน
ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยวัตถุประสงคของนิติกรรมการประเมินภาษีอากร หรือไม เทานั้น 
โดยเง่ือนไขท่ีทําใหอํานาจในการประเมินภาษีอากรของเจาหนาท่ีผูทําการประเมินไมชอบดวย
กฎหมายสามารถสรุปไดดังนี้  
  (1)  องคกรเจาหนาท่ีผูทําการประเมนิภาษอีากรไมเปนไปตามหลักเกณฑเกีย่วกบัองคกร

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจประเมนิภาษีอากร 
  (2)  การประเมินภาษอีากรมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแบบพิธีของการใชอํานาจประเมิน

ภาษีอากร 
(3) รูปแบบของการประเมินภาษอีากรไมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
(4) ไมมีขอเทจ็จริงอันเปนเงื่อนไขของการใชอํานาจประเมินภาษีอากร 

(5) เนื้อความของการประเมนิภาษีอากรไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
(6) มีเจตนารมณหรือความมุงหมายอืน่ในการใชอํานาจประเมินภาษอีากร 
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นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณควรเปนองคกรที่สามารถทําหนาท่ีประนีประนอมขอขัดแยง
ของผูเสียภาษีได ซ่ึงเทียบเคียงไดกับหลักการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรท่ีกําหนดไวในประเทศฝรั่งเศส
เร่ืองการพิจารณาตัดสินคํารองเรียนจะตกอยูกับบุคคลคนเดียวคือหนาหนวยงานภาษใีนเขตที่ตน

ตองรับผิดชอบและสามารถแกไขขอขัดแยงไดโดยการประนีประนอมภาษีท่ีประเมนิ และหากเห็นวา
คดีจะลาชาก็มีอํานาจสงคํารองดังกลาวไปยังศาลโดยตรง  

  นอกจากนี้เหน็ควรกําหนดระบบการอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเปนแบบ
ไมบังคับหากผูเสียภาษีเห็นวาการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะลาชาหรือเห็นวา
ไมนาเช่ือถือก็สามารถท่ีจะนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลภาษีอากรไดโดยตรงไมจําตองผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด และควรยกเลิกบทบัญญัติที่ตัดสิทธิ
มิใหผูอุทธรณซ่ึงไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังหรือไมยอมตอบคําถามของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณโดยไมมีเหตุผลอันสมควรฟองคดีตอศาลภาษีอากรตอไป เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิและใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษีมากยิ่งข้ึน 

 
 4.2.2  กระบวนการพิจารณาอุทธรณ 
  4.2.2.1  เปดโอกาสใหผูอุทธรณชี้แจงแสดงพยานหลักฐานอยางเพยีงพอ 
  การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณควรกําหนดไวในกฎหมายให
สิทธิแกผูอุทธรณภาษีอากรสามารถช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณา

อุทธรณอยางเต็มท่ี และใหผูอุทธรณสามารถไปช้ีแจงดวยวาจาโดยตรงตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ เพื่อใหผูอุทธรณมีโอกาสแสดงขอคิดเห็น ขอคัดคานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน
ประเด็นขอกฎหมายหรือสภาพแวดลอมทางขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยตรง 
และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีโอกาสซักถามประเด็นขอสงสัยตอผูอุทธรณไดโดยตรง 
ทําใหสามารถพิจารณาขอเท็จจริงไดอยางถูกตองเปนธรรม เชนเดียวกับการพิจารณาอุทธรณของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศสและอังกฤษ  กับการออกคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณจะตองใหเหตุผลประกอบคําวนิิจฉัยดวยเพื่อทําใหการวินิจฉัยเร่ืองตองเปนไปโดยละเอียด
รอบคอบสมเหตุสมผลและถูกตองยิ่งข้ึน และทําใหผูอุทธรณสามารถทราบถึงเหตุผลในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพื่อท่ีจะไดอาศัยเหตุผลดังกลาวเปนพื้นฐานในการโตแยง
นําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาลซ่ึงเปนไปตามหลักรับฟงขอเท็จจริงท่ีเปนหลักสําคัญหลักหนึ่ง
ในการพิจารณาขอพิพาท และเปนไปตามหลักการจัดทําคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีกําหนดไววา กรณีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของ
คูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสได
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โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน และคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยัน
คําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนัน้อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ (2)ขอกฎหมายท่ีอางอิง และ (3) ขอพจิารณาและขอสนับสนุนใน
การใชดุลพินจิ 186  โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวตามคําพิพากษาท่ี 6949/2546 วา หนงัสือแจงการ
ประเมินภาษีและคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ยอมเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามคํานิยาม คําส่ังทางปกครอง ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงตอง
ทําใหถูกตองตามรูปแบบและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2 5 3 9 

 
  4.2.2.2  กําหนดเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
  กําหนดเวลาในการพจิารณาวินจิฉัยอุทธรณ ประมวลรัษฎากรไมไดมีการบัญญัติบังคับไว 
ทําใหการพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ไมไดดําเนนิการไปโดยรวดเร็ว 
การใชเวลาพิจารณายาวนานเปนปหรือหลายป นอกจากกอใหเกิดความเสียหายแกเอกชนผูเสียภาษี
ดังไดกลาวมาแลว รัฐยังเก็บเงินภาษีไดลาชา หากผูเสียภาษียื่นขอทุเลาการชําระภาษีระหวาง
การอุทธรณ  จึงควรมีการกําหนดไวในประมวลรัษฎากรไวโดยชัดเจนวาในการพจิารณาอุทธรณภาษี
อากรตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ียื่นคําอุทธรณภาษี 
เนื่องจากขอพิพาททางภาษีคอนขางจะมีความยุงยากซับซอน และเอกสารหลักฐานมีจํานวนมาก และ
ควรกําหนดไววาเม่ือครบกําหนดเวลาใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาวินิจฉัยให
แลวเสร็จหากคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณยังพิจารณาไมแลวเสร็จและไมมีคําวินิจฉัยเปนประการใด 

ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยืนตามการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมินและปฏิเสธคํารองของผูอุทธรณ เพื่อใหผูอุทธรณมีสิทธิท่ีจะฟองรองคดีสูศาลไดทันที 
ภายในกําหนดเวลานับแตวนัครบกําหนดนั้น โดยในกรณีนี้ประเทศฝร่ังเศสไดมีกฎหมายกําหนดไว
วาการพิจารณาคํารองหรือคําอุทธรณของผูเสียภาษีโดยหัวหนาหนวยงานภาษีท่ีรับผิดชอบ จะตอง
พิจารณาและแจงคําตัดสินของตนใหผูรองเรียนทราบภายในระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแตวันท่ียื่น
คํารองเม่ือพนเวลา 6 เดือนนี้ไปแลว หากไมมีคําตอบก็ใหถือวาไดมีคําวินิจฉัยปฏิเสธคํารอง
ของผูรองเรียน  ดังนั้น ผูรองเรียนจึงมีสิทธินําคดีของตนไปฟองยังศาลที่มีอํานาจตอไปได  นอกจากนั้น

                                                        
 186 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,  มาตรา 30,37. 
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หากหวัหนาหนวยงานภาษีท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคํารองเหน็วาคดจีะลาชา ก็มีอํานาจจะสงคํารองดังกลาว
ไปยงัศาลโดยตรงไดดวย 187   

 
  4.2.2.3  กําหนดใหมีการชะลอการบงัคับทางภาษีในชัน้ฝายปกครอง 
  ตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหกรมสรรพากรมีอํานาจท่ีจะยึด อายัด ทรัพยสินและ
ขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวของผูเสียภาษีท่ีถูกประเมนิภาษไีดทันที เพราะถือวาผูท่ีถูกประเมนิ
ภาษีมีหนีภ้าษท่ีีจะตองชําระทันทีท่ีถูกประเมิน เวนแตจะไดรับอนุมัติใหทุเลาการชําระภาษีจากอธิบดี
กรมสรรพากร แตจากการศึกษาพบวาในประเทศอังกฤษไมถือวาคําส่ังประเมินภาษขีองเจาพนกังาน
กอใหเกิดหนีภ้าษี หนีภ้าษจีะเกิดข้ึนเม่ือคณะกรรมการภาษีเงินไดมีคําวนิิจฉัยแลว เพราะคําส่ังประเมิน
ภาษียังไมใชขอยุติวาผูเสียภาษีมีหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระ สวนประเทศฝร่ังเศสถาภาษีท่ีประเมิน
ต่ํากวา 3,000 ยูโร ผูเสียภาษีท่ีอุทธรณไมตองขอทุเลาการชําระภาษี สําหรับประเทศไทยการอุทธรณ
ไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษี188 ซ่ึงผูเขียนเห็นวากฎหมายควรจะเยยีวยาใหผูเสียภาษซ่ึีงใชสิทธิตาม
กฎหมายในการอุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายปกครอง ซ่ึงยงัไมแนนอนวาคําส่ังใหเสียภาษตีามการ
ประเมินของเจาพนกังานจะชอบดวยกฎหมายหรือไม จงึเหน็ควรใหงดการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูเสียภาษไีวกอนในระหวางการพจิารณาอุทธรณของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ  เพราะหาก
วาภายหลังมีคําวินจิฉัยเห็นดวยกบัคําอุทธรณของผูเสียภาษี จะทําใหการติดตามเอาคืนทรัพยสินท่ีถูก
ขายทอดตลาดเปนไปโดยลําบาก และในบางคร้ังหากทรัพยสินดงักลาวเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับ

การประกอบอาชีพของผูเสียภาษีกจ็ะสรางความเดือดรอนใหแกผูเสียภาษีเปนอยางมาก 

                                                        
 187 อรพิน  ผลสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 91. 

188 ประมวลรัษฎากร,  มาตรา 31. 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 

 การประเมินภาษีอากรโดยเจาพนักงานประเมิน  เปนการใชอํานาจออกนิติกรรมทาง
ปกครองจึงตองอยูภายใตหลักเกณฑความชอบดวยกฎหมายของการออกนิติกรรมทางปกครอง  

หากผูเสียภาษท่ีีถูกประเมินภาษีอากร เหน็วาตนไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีตามการประเมินหรือเห็นวา
การประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินไมชอบหรือไมเปนธรรม ก็สามารถจะอุทธรณการ
ประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ซ่ึงเปนองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเปนองคกรกลุม  
ทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน อันเปนการ
ควบคุมภายในฝายปกครอง โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะทําการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการประเมินภาษีอากรนั้น  อยางไรก็ตามการวนิิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ก็มีลักษณะเปนการดําเนินการท่ีกอใหเกิดสิทธิหรือหนาท่ีแกผูอุทธรณเปน
การเฉพาะราย โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากรในการออกคําวินิจฉัยอุทธรณ ดังนั้น
การดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จึงเปนการออกนติิกรรมทางปกครองท่ีตองอยู

ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองดวย 
 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร  องคกรเจาหนาท่ี
ของรัฐฝายปกครองท่ีมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
ท่ีเปนกรรมการโดยตําแหนง มิไดเปนองคกรของรัฐในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน(Tribunal)  ดังเชนของตางประเทศ  ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความรูความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานภาษีอากรและวิชาชีพการบัญชี นอกจากนั้นยังขาดความเปนอิสระและเปนกลาง  
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีตัวแทนจากองคกรท่ีมีหนาท่ีในการจดัเก็บภาษีรวมเปน
คณะกรรมการ  และองคประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ไมไดมีการกําหนดไวใน
ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอุทธรณและการพจิารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ2546 
ใหชัดเจนสอดคลองกับหลักการพิจารณาโดยองคกรกลุม  สวนในเร่ืองความเปนอิสระของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ พิจารณาจากอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
ในเร่ืองของการออกหมายเรียกและการพิจารณาอุทธรณ  จะมีเจาหนาท่ีขององคกรผูมีหนาท่ีจดัเกบ็
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ภาษีเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว จึงทําใหเห็นไดวาการดําเนินการดังกลาวอาจจะ
กระทําโดยมีอคติและความลําเอียง ทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูเสียภาษี ประกอบกับอํานาจ
การวินจิฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยงัมีปญหาในเร่ืองขอบเขตอํานาจในการ

พิจารณากรณีเจาพนักงานประเมินภาษีไมถูกตอง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะมีอํานาจวนิิจฉัย
ใหผูเสียภาษีเสียภาษีเพิ่มเติมหรือไม เนือ่งจากมิไดมีการกําหนดไวโดยชัดเจนในประมวลรัษฎากร  
เพราะการจัดเก็บภาษีนอกจากจะตองมีความเปนธรรมตอผูเสียภาษีแลวยังจะตองคุมครอง
ผลประโยชนของรัฐดวย  นอกจากนั้น ในเร่ืองกระบวนการพจิารณาอุทธรณภาษอีากรยังมีปญหา
ในเร่ืองการไมเปดโอกาสใหผูอุทธรณช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาท่ี ผูมีหนาท่ีพิจารณา
อุทธรณและคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ จึงไมเปนไปตามหลักการรับฟงขอเท็จจริงและหลักการ
ออกคําส่ังทางปกครอง ตามท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ประกอบกบั
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมิไดมีการกําหนดไว  ซ่ึงบางกรณีการ
พิจารณาใชเวลาเปนปหรือสองป ทําใหผูอุทธรณตองเสียเวลาและไดรับความเสียหาย เนื่องจากการ
อุทธรณไมเปนการทุเลาการชําระภาษี  ถาผูอุทธรณไมขอทุเลาการชําระภาษกี็ตองถูกเรงรัดหนีภ้าษี
อากรคางสําหรับภาษีท่ีไดยืน่อุทธรณไว  โดยอาจถูกยดึหรืออายัดทรัพยสินเพื่อนํามาขายทอดตลาด 
จึงเห็นไดวาการพิจารณาอุทธรณโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีไมมีความเปนอิสระและ
เปนกลางน้ันไมสอดคลองกับหลักการพิจารณาขอพิพาท ท่ียึดตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
และหลัก due process of law   ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ ไดแก หลักการไมมีสวนไดเสีย 
หลักการรับฟงขอเท็จจริง และหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  ทําใหการอุทธรณ
และการพจิารณาอุทธรณภาษีอากรในปจจบัุนขาดหลักประกันและความคุมครองสิทธิของผูเสียภาษี

อยางส้ินเชิง  
 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 การพิจารณาอุทธรณภาษีอากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวล

รัษฎากร ซึ่งเปนกระบวนระงับขอพิพาทในชั้นฝายปกครอง ผูเขียนเห็นวามีปญหาในเร่ืองความ
ไมอิสระและเปนกลางของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ การไมกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอยางชัดเจน การไมใหสิทธิผูอุทธรณช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานตอ
เจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอยางเพียงพอ การไม
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ ระบบการอุทธรณเปนแบบบังคับใหตองมีการยื่นอุทธรณ
และมีคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกอนจงึสามารถนําคดีฟองตอศาลตอไปได และ
การตัดสิทธิผูอุทธรณท่ีไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังหรือไมยอมตอบคําถามของคณะกรรมการ
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พิจารณาอุทธรณไมใหฟองคดีตอศาลภาษีอากรตอไป ทําใหผูเสียภาษีไมไดรับการคุมครองสิทธิ
และความเปนธรรม เห็นควรมีการแกไขประมวลรัษฎากรและระเบียบกรมสรรพากรวาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร พ.ศ2546  ใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ท่ีไดรับการยอมรับวาเปนหลัก
กฎหมายท่ีสรางใหกระบวนวธีิพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครองเปนกระบวนวิธีพิจารณาที่เปนธรรม 
และเพื่อใหการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหความคุมครองสิทธิ
ของผูเสียภาษมีากยิ่งข้ึน โดยการแกไขในประเดน็ดังตอไปนี ้
 (1)  บทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามประมวล
รัษฎากรในอนาคต ควรมีการกําหนดใหชัดเจน โดยการลดบทบาทเปนเพียงองคกรเจาหนาท่ี
ฝายปกครองท่ีทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจประเมินภาษอีากรของเจาพนักงานประเมิน
อันเปนการควบคุมภายในฝายปกครองดวยกันเองเปนหลัก  โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะ
ทําการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการประเมินภาษีอากรนัน้มากกวาจะทําหนาท่ีเปนศาล
ในการวินิจฉัยขอพิพาททางภาษี เพราะวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมใชองคกรท่ีมีความ
เปนกลางและเปนอิสระเชนเดียวกับศาล รวมท้ังในเร่ืองอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณในประเดน็ท่ีใหผูอุทธรณชําระภาษเีพิ่มเติมจากการประเมินของเจาพนักงาน
ประเมิน เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจในการประเมินภาษี
ของเจาพนักงานประเมินวาชอบดวยกฎหมายหรือไม  อํานาจของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณดังกลาว จึงควรมีกําหนดไวใหชัดเจน มิฉะนั้นจะกลายเปนปญหาที่กอใหเกิดความ

ไมเปนธรรมแกผูเสียภาษีได 
 (2)  กําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณอยางเต็มท่ี(ไมใชเปนเพยีงหนาท่ีดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน) และใหผูอุทธรณสามารถไป
ช้ีแจงดวยวาจาโดยตรงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพือ่ใหผูอุทธรณมีโอกาสแสดงขอคิดเห็น 
ขอคัดคานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ ไมวาจะเปนประเด็นขอกฎหมายหรือสภาพแวดลอมทางขอเท็จจริงตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยตรง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีโอกาสซักถาม
ประเดน็ขอสงสัยตอผูอุทธรณไดโดยตรง ทําใหสามารถพิจารณาขอเท็จจริงไดอยางถูกตองเปนธรรม 
 (3)  กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณภาษอีากรใหแลวเสร็จภายในเวลา 6 เดอืน 
นับแตวันท่ีผูอุทธรณยื่นคําอุทธรณภาษี เนื่องจากขอพิพาททางภาษีคอนขางจะมีความยุงยากซับซอน 
และเอกสารหลักฐานมีจาํนวนมาก กบัใหกาํหนดไววาเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยังพจิารณา
ไมแลวเสร็จและไมมีคําวินจิฉัยเปนประการใด ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
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อุทธรณยืนตามการประเมินของเจาพนักงานประเมินและปฏิเสธคํารองของผูอุทธรณ เพื่อให
ผูอุทธรณมีสิทธิท่ีจะฟองรองคดีสูศาลไดทันที ภายในกําหนดเวลานับแตวันครบกําหนดนัน้ 
 (4)  ชะลอการบังคับทางภาษีในช้ันฝายปกครอง แมวาการอุทธรณจะไมเปนเหตุให
ทุเลาการชําระภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 31 เวนแตผูอุทธรณจะขอทุเลาการชําระภาษีตอ
อธิบดีกรมสรรพากร โดยหากอธิบดีกรมสรรพากรไมอนุมัติการขอทุเลาการชําระภาษี ผูอุทธรณ
จะตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อนํามาขายทอดตลาดและนําเงินไปชําระภาษีตามการประเมิน 
ซ่ึงภาษีตามการประเมินดังกลาวยังไมยุติวาผูอุทธรณมีหนาท่ีตามกฎหมายที่ตองชําระหรือไม 
ผูเขียนจึงวาควรมีการชะลอการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นไวกอนจนกวาจะมีคําวนิจิฉัยอุทธรณ

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 (5)  กําหนดใหระบบอุทธรณภาษีอากรเปนแบบไมบังคับ โดยหากผูเสียภาษีเห็นวา
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะลาชาหรือเห็นวาไมนาเช่ือถือก็สามารถท่ีจะนํา
คดีข้ึนสูการพจิารณาของศาลภาษีอากรไดโดยตรงไมจําตองผานการพจิารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณแตอยางใด 
 (6)  ยกเลิกบทบัญญัติท่ีตัดสิทธิมิใหผูอุทธรณซ่ึงไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ัง
หรือไมยอมตอบคําถามของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยไมมีเหตุผลอันสมควรฟองคดีตอ

ศาลภาษีอากรตอไป เน่ืองจากเปนการจํากัดสิทธิของผูอุทธรณในการที่จะแสวงหาความเปนธรรมในช้ัน
ศาล 
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ภาคผนวก 

 
ระเบียบกรมสรรพากร 

วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามประมวลรัษฎากร  พ.ศ. 2546 
 

 เพื่อใหการพิจารณาอุทธรณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรดําเนินไปอยางมีระบบ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  กรมสรรพากรจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  
 ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมสรรพากร  วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ  ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546”  
 ขอ 2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546  เปนตนไป  
 ขอ 3   ใหยกเลิก  ระเบียบกรมสรรพากร  วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ  ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมสรรพากร วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2545  
 ขอ 4   ในระเบียบนี้  
 “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมสรรพากร  หรือผูท่ีอธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย  
 “หนวยงานพิจารณาอุทธรณ”  หมายความวา  สํานักงานสรรพากรภาค  และสํานัก
บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
 “สรรพากรภาค”  หมายความรวมถึง  ผูท่ีสรรพากรภาคมอบหมาย  
 “ผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ”  หมายความรวมถึง  ผูท่ีผูอํานวยการ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญมอบหมาย  
 “สรรพากรพื้นท่ี”  หมายความรวมถึง  ผูท่ีสรรพากรพื้นท่ีมอบหมาย  
 

หมวด  1 
การอุทธรณและการรับอุทธรณ 

 ขอ 5   การอุทธรณ  
  5.1  การยื่นคําอุทธรณ  
  เม่ือผูเสียภาษีอากรไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงาน
ประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หากประสงคจะคัดคานการประเมินภาษีอากรดังกลาว ใหอุทธรณ
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ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายในกําหนดเวลา 30  วันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน  
ตามมาตรา 30  แหงประมวลรัษฎากร  โดยใชแบบคําอุทธรณ  (ภ.ส. 6) ตามท่ีอธิบดีกําหนด  
  5.2  เขตอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
   5.2.1  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ  ซ่ึงประกอบดวยอธิบดีหรือผูแทน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผูแทน
กรมการปกครอง  
   5.2.2  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืน  นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอุทธรณ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ซ่ึงประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน  สรรพากรภาค
หรือผูแทน  และอัยการจังหวัดหรือผูแทน  
  5.3 หนวยงานรับคําอุทธรณ  
   5.3.1  กรณีอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามขอ 5.2.1 ใหยื่น
คําอุทธรณท่ีหนวยงาน  ดังนี้  
    (1)  สํานักงานสรรพากรภาค 1  
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  1  2  3  4  5  และ 6  
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภาษีกลาง  และคณะทํางานหรือหนวยงานอื่นท่ีอธิบดีแตงต้ัง 
สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 1 2 3 4 5 6 รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค  4  และ 5  
     (ค)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูเสียภาษี
อากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 2 
3 4 5 6  รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค  4  และ  5  ยกเวนผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึง
กรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
    (2) สํานักงานสรรพากรภาค 2  
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  7  8  9  10 และ 11  
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     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภาษีกลาง  และคณะทํางานหรือหนวยงานอื่นท่ีอธิบดีแตงต้ัง 
สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  7  8  9  10  11  รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 7  8  9 และ 10  
     (ค)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูเสียภาษี
อากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 8 
9 10 11 รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค 7  8  9 และ 10  ยกเวนผูเสียภาษีอากรท่ีเปนผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
    (3) สํานักงานสรรพากรภาค 3  
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 12 13 14 15 และ 16  
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภาษีกลาง  และคณะทํางานหรือหนวยงานอื่นท่ีอธิบดีแตงต้ัง  
สําหรับผูเสียภาษีอากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  12  13  14  15  16  รวมท้ังสํานักงานสรรพากรภาค  6  11  และ  12  
     (ค)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากรท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร สําหรับผูเสียภาษี
อากรท่ีมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
12  13  14  15  16 รวมทั้งสํานักงานสรรพากรภาค  6  11  และ  12   ยกเวนผูเสียภาษีอากรที่เปน
ผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ  
    (4) สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  กรณีอุทธรณการ
ประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครนั้น  
    (5) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูเสียภาษีอากร 
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ท่ีเปนผูประกอบธุรกิจซ่ึงกรมสรรพากรกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ  
   5.3.2  กรณีอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ตามขอ  5.2.2  ใหยื่น
คําอุทธรณท่ีหนวยงาน  ดังนี้  
    (1) สํานักงานสรรพากรภาค   
     (ก)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงานประเมิน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรภาคนั้น  
     (ข)  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของเจาพนักงาน
ประเมินสังกัดกรมศุลกากรที่มีสํานักงานต้ังอยูในเขตทองท่ีสํานักงานสรรพากรภาคนั้น  
    (2) สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  กรณีอุทธรณการประเมินภาษีอากรของ
เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนั้น  
 ขอ 6   การรับอุทธรณ  
  6.1 ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับคําอุทธรณ ตามขอ 5.3 จัดขาราชการต้ังแตระดับ 3 
ข้ึนไป  เปนผูรับคําอุทธรณ  
  6.2 ใหเจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณ  ตรวจคําอุทธรณวา  ผูเสียภาษีอากรไดกรอก
ขอความและแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในคําอุทธรณครบถวนกอนรับคําอุทธรณ พรอมออกใบ
รับคําอุทธรณใหแกผูยื่นคําอุทธรณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
   (1)  ช่ือผูอุทธรณ  
   (2)  วัน เดือน ป ท่ีรับคําอุทธรณ  
   (3)  ประเภทภาษีอากร  
   (4)  เดือน ปภาษีท่ีอุทธรณ  
   (5)  เลขรับอุทธรณ โดยใหเลขรับอุทธรณแยกตามประเภทภาษี และตาม
จํานวนหนังสือแจงการประเมินภาษีอากร  
   (6)  ลายมือช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณ  โดยระบุช่ือ  ช่ือสกุล  และตําแหนง
กํากับไวใหชัดเจน  
   ใหบันทึกเลขรับอุทธรณ  วัน  เดือน  ป  ท่ีรับคําอุทธรณ  และลงลายมือช่ือ
เจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณ  พรอมระบุช่ือ  ช่ือสกุล  และตําแหนงกํากับไวใหชัดเจนท่ีมุมบนซาย  ใน
หนาแรกของคําอุทธรณ  
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  6.3  กรณีท่ีหนวยงานรับคําอุทธรณใชระบบคอมพิวเตอรในการบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ  ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณแตละรายไวในฐานขอมูล
เรียงตามลําดับเลขรับอุทธรณ  โดยใหแยกเปนแตละประเภทภาษีอากร  
   กรณีท่ีหนวยงานรับคําอุทธรณไมไดใชระบบคอมพิวเตอรในการบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ  ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ  แตละรายไว
ในสมุดบัญชีแสดงการรับและพิจารณาอุทธรณ  (ท.ง.ด.5)  เรียงตามลําดับเลขรับอุทธรณ โดยให
แยกบัญชีดังกลาวเปนแตละประเภทภาษีอากร  
   กรณีท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเปนหนวยงานรับคําอุทธรณ  เม่ือเจาหนาท่ี 
ผูรับคําอุทธรณบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณแลว  ใหสําเนาคําอุทธรณไวเพื่อดําเนินการ
ตามขอ  6.5  และแจงการรับคําอุทธรณทุกรายพรอมสงตนฉบับคําอุทธรณใหหนวยงานพิจารณา
อุทธรณภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ เม่ือหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดรับคําอุทธรณ
ไวแลว ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแตกรณี  
  6.4  กรณีท่ีปรากฏวา  ผูเสียภาษีอากรไดยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาตาม
กฎหมาย  ใหเจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณแจงใหผูยื่นคําอุทธรณทราบทันที  โดยไมตองออกใบรับคําอุทธรณ
และไมตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ ตามขอ  6.3  หรือกรณีที่ไดบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับการรับคําอุทธรณ ตามขอ 6.3 ไวแลวเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณพบวา
ผูอุทธรณยื่นคําอุทธรณเม่ือพนกําหนดเวลาตามกฎหมาย ใหแจงผูอุทธรณทราบเพ่ือใหผูอุทธรณ
จัดทําคํารองเปนหนังสือถึงอธิบดีขอขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ  ตามมาตรา  3  อัฏฐ  แหง
ประมวลรัษฎากร โดยช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถยื่นคําอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาตามกฎหมายแนบมาพรอมคําอุทธรณ  
   กรณีผูยื่นคําอุทธรณไดยื่นคํารองขอขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ี  ใหหนวยงานท่ีรับคํารองนั้น  สงคํารองพรอมคําอุทธรณ  ภาพถายหนังสือแจงการ
ประเมินภาษีอากร  และหลักฐานการรับหนังสือแจงการประเมินภาษีอากร  รวมทั้งเอกสารท่ี
เกี่ยวของใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณภายใน 3 วันทําการ  นับแตวันท่ีไดรับคํารอง 
   กรณีหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดรับคํารองขอขยายกําหนดเวลาการ
อุทธรณแลว  ใหพิจารณาคํารองโดยตรวจสอบขอเท็จจริง  เหตุผลความจําเปนและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ  แลวจัดทํารายงานการพิจารณาคํารองเสนอความเห็นวา  ควรขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ
ใหผูรองหรือไม เพราะเหตุใด พรอมแนบคํารองและคําอุทธรณตอผูบังคับบัญชาถึงอธิบดีเพื่อ
พิจารณาส่ังการ  
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   กรณีอธิบดีส่ังการไมอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ ใหหนวยงาน
พิจารณาอุทธรณจัดทําหนังสือถึงผูรอง  เพื่อแจงใหทราบถึงการไมไดรับอนุมัติใหขยายกําหนดเวลา
การอุทธรณ และสําหรับกรณีที่ไดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ ตามขอ 6.3 แลว 
ใหบันทึกการส่ังการดังกลาวไวในฐานขอมูลหรือสมุดบัญชีแสดงการรับและพิจารณาอุทธรณดวย  
   กรณีอธิบดีส่ังการอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ ใหหนวยงาน
พิจารณาอุทธรณจัดทําหนังสือถึงผูรอง เพื่อแจงใหทราบถึงการอนุมัติใหขยายกําหนดเวลา
การอุทธรณ และใหหมายเหตุวาผูอุทธรณรายนี้ไดรับอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ
ตามคําส่ังอธิบดี  เม่ือวัน  เดือน  ปใด  ไวท่ีมุมบนซายในหนาแรกของคําอุทธรณ  และในฐานขอมูล
หรือสมุดบัญชีแสดงการรับและพิจารณาอุทธรณ ตามขอ  6.3  รวมท้ังแนบคําส่ังอนุมัติของอธิบดีไว
กับคําอุทธรณ  สําหรับกรณีท่ียังมิไดออกใบรับคําอุทธรณใหออกใบรับคําอุทธรณ  ตามขอ  6.2 
เพื่อจัดสงไปใหผูอุทธรณพรอมกับหนังสือแจงการอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาการอุทธรณและ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคําอุทธรณ  ตามขอ  6.3  
  6.5  เม่ือหนวยงานรับคําอุทธรณไดบันทึกการรับคําอุทธรณไวแลว ใหดําเนินการ
ตอไป  ดังนี้  
   6.5.1  แจงการรับคําอุทธรณใหหนวยงานควบคุมการเรงรัดภาษีอากรคางทราบ  
เพื่อใหแจงหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรและหนวยงานเรงรัดภาษีอากรคางดวย  
   6.5.2  แจงการรับคําอุทธรณใหหนวยงานท่ีประเมินภาษีอากร  เพื่อใหช้ีแจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลในการประเมินภาษีอากร  พรอมท้ังสงสําเนาคําอุทธรณไปดวย  ภายใน 3 วัน
ทําการ  นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ  
   6.6  เม่ือหนวยงานท่ีประเมินภาษีอากรไดรับแจง  ตามขอ  6.5.2  แลว  ใหช้ีแจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลในการประเมินภาษีอากร  พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลหักลางขอโตแยงของ
ผูอุทธรณเปนรายประเด็น  แลวจัดสงสํานวนการประเมินภาษีอากรรายนั้นท้ังหมดใหหนวยงาน
พิจารณาอุทธรณ  ภายใน  15  วันทําการ  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยงานรับคําอุทธรณ  
 

หมวด 2 
การพิจารณาคําอุทธรณ 

 ขอ 7   หนวยงานท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคําอุทธรณ  
  7.1 ใหหนวยงานตอไปนี้เปนหนวยงานพิจารณาอุทธรณ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน สรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมาย พรอมท้ังจัดทํารายงานการ
พิจารณาอุทธรณเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
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   7.1.1  สํานักงานสรรพากรภาค 1  2  3 และสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาด
ใหญสําหรับการอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามขอ 5.2.1  ซ่ึงหนวยงานรับคําอุทธรณ
ตามขอ 5.3.1  รับไว  
   7.1.2  สํานักงานสรรพากรภาค  4  5  6  7  8  9  10  11 และ 12  สําหรับการอุทธรณ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามขอ 5.2.2  ซ่ึงหนวยงานรับคําอุทธรณตามขอ 5.3.2 รับไว  
  7.2 ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณจัดเจาหนาท่ีใหมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ และ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ โดยเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณจะตอง
ไมเปนผูท่ีทําการตรวจสอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบภาษีอากรรายท่ีอุทธรณนั้นมากอน  
  7.3 เม่ือหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดรับคําอุทธรณหรือคําช้ีแจงขอเท็จจริงและ
เหตุผลในการประเมินภาษีอากร  พรอมท้ังเหตุผลหักลางขอโตแยงของผูอุทธรณและสํานวนเรื่อง
ท้ังหมดจากหนวยงานท่ีประเมินภาษีอากรแลว  ใหสงใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณดําเนินการ  
 ขอ 8  การดําเนินการของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ  
  8.1 เม่ือเจาหนาที่ผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณไดรับเร่ืองอุทธรณ ตามขอ 7.3  แลว 
ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  ตามเหตุผลขออางอิง  ท้ังของ
เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีและของผูอุทธรณ  
   กรณีมีเหตุอันจําเปนและสมควรท่ีจะตองออกหนังสือเชิญพบหรือหมายเรียก
ผูอุทธรณหรือพยานมาไตสวน และ/หรือใหนําเอกสารหลักฐานมาสงมอบเพื่อประกอบการ
พิจารณาอุทธรณ ใหเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อออกหนังสือเชิญพบหรือขออนุมัติออกหมายเรียกตอ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ   ตามมาตรา  32  แหงประมวลรัษฎากร  
   กรณีใหผูอุทธรณนําสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ใหกําหนด
ระยะเวลาใหสงมอบอยางชาไมเกิน  1  เดือน  นับแตวันไดรับหนังสือเชิญพบหรือหมายเรียก  และ
แจงผูอุทธรณใหทราบวา  หากไมสงมอบภายในระยะเวลาที่กําหนดจะพิจารณาตามหลักฐานเทาท่ี
ปรากฏ  เวนแต กรณีท่ีผูอุทธรณมีเหตุจําเปน อาจขยายกําหนดเวลาออกไปไดตามสมควรแกกรณี 
โดยผูอุทธรณจะตองแจงเหตุจําเปนนั้นกอนถึงกําหนดเวลา  
  8.2 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 8.1 แลวใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ
พิจารณาและเสนอความเห็นโดยจัดทําเปนรายงานการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงประกอบดวย  
   (1)  การรับคําอุทธรณ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับหนังสือแจงการประเมิน
ภาษีอากร และการยื่นคําอุทธรณ ตามมาตรา 30 แหงประมวลรัษฎากร  
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   (2)  ขอเท็จจริงในช้ันตรวจสอบ  แสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เอกสาร
หลักฐาน พยานท่ีเกี่ยวของ อันเปนประเด็นและเหตุผลในการประเมินภาษีอากรของเจาพนักงาน
ประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ี  
   (3)  ประเด็นการอุทธรณ  แสดงขอโตแยงและเหตุผลของผูอุทธรณ  
   (4)  การดําเนินการในชั้นพิจารณาอุทธรณของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณา
อุทธรณ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงเพิ่มเติมนอกจากที่ปรากฏในสํานวนการประเมินภาษีอากรและ
คําอุทธรณ  
   (5)  ความเห็นของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณวา  การประเมินภาษี
อากรของเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาท่ีในประเด็นตามการอุทธรณโตแยงนั้นถูกตอง
หรือไม  เพราะเหตุใด  และสรุปผลการพิจารณาวาสมควรยกอุทธรณ  ปลดภาษี  ปรับปรุงภาษี 
(ลดหรือเพิ่ม)  ตามการประเมินภาษีอากร  ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงภาษี  ใหแสดงจํานวนภาษีตาม
การประเมิน  ภาษีท่ีลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  และภาษีท่ีเรียกเก็บตามผลการพิจารณาอุทธรณ 
   กรณีไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา  ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ 
เสนอความเห็น โดยแสดงเหตุผลเฉพาะประเด็นท่ีไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา  
  8.3 ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเสนอรายงานการพิจารณาอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาถึงสรรพากรภาคหรือผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญเพื่อพิจารณาสัง่การ  
เมื่อสรรพากรภาคหรือผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  เห็นสมควรดําเนินการ
เพิ่มเติมประการใด  หรือเห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ก็ใหส่ังการไวในเร่ือง  
    กรณีส่ังการใหดําเนินการเพ่ิมเติม  ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณา
อุทธรณ  รับเรื่องกลับมาดําเนินการ แลวนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอไป  
  8.4 กรณีเจาพนักงานประเมินยกเลิกการประเมินตามหนังสือแจงการประเมิน 
ฉบับที่ผูอุทธรณไดยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินไวแลว  หรือผูอุทธรณยื่นคํารองขอถอน  
คําอุทธรณท่ีไดยื่นไว ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณจัดทําบันทึกการจําหนายคําอุทธรณ 
เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อทราบและ
จําหนายคําอุทธรณออกจากทะเบียนเพื่อดําเนินการตามขอ  13.1 
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หมวด 3 
การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

 ขอ 9  การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
  9.1 ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณ  จัดใหมีเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตละคณะ  แลวนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อแตงต้ังเลขานุการและผูชวยเลขานุการ  
  9.2 เม่ือสรรพากรภาคหรือผูอํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญไดส่ัง
ใหนําเร่ืองอุทธรณเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามขอ 8.3 แลว ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
พิจารณาอุทธรณสงเรื่องทั้งหมดใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพื่อลงทะเบียน
รับเร่ืองอุทธรณไว  แลวจัดเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
  9.3 ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จัดระเบียบวาระการประชุมให
มีเร่ืองอุทธรณ  ตามขอ 9.2  โดยในระเบียบวาระการประชุมใหแจงรายละเอียดแตละเร่ือง  ดังนี้  
   (1)  ขอเท็จจริงในช้ันตรวจสอบ  
   (2)  ประเด็นการอุทธรณ  
   (3)  การดําเนินการในช้ันพิจารณาอุทธรณ (ถามี)  
   (4)  ความเห็นและเหตุผลของหนวยงานพิจารณาอุทธรณ  
  9.4 ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จัดสงระเบียบวาระการประชุม
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทราบลวงหนากอนวันประชุม  แตไมนอยกวา 1 วันทําการ  
 ขอ 10 การประชุมและการวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณเสนอใหอธิบดีหรือผูแทน  หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน  ทําหนาท่ีเปน
ประธานการประชุม  แลวแตกรณี  
  การมีมติวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหถือตามเสียงขางมาก  
และใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจดรายงานการประชุมโดยละเอียดไวเปนหลักฐาน  
 ขอ 11 การจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ  
  11.1  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาและมีมติวินิจฉัยอุทธรณแลว 
ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ 2 ฉบับ พรอมสําเนาคูฉบับ 
1  ฉบับ  มีขอความตรงกันโดยใชแบบคําวินิจฉัยอุทธรณ  (ภ.ส.7)  ตามท่ีอธิบดีกําหนด  เพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนาม  แลวบันทึกผลการพิจารณาอุทธรณในระบบ
คอมพิวเตอร  หรือสมุดบัญชีแสดงการรับและพิจารณาอุทธรณ  (ท.ง.ด.5)  และจัดทําทะเบียนออก
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เลขท่ีของคําวินิจฉัยอุทธรณ ตามขอ 11.2 โดยลงวันท่ีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติวินิจฉัย
อุทธรณ แลวจัดสงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณฉบับหนึ่ง สวนอีกฉบับหนึ่ง ใหเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเก็บไวเปนหลักฐานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  และสําเนา
คูฉบับใหเก็บรวมไวในสํานวนการพิจารณาอุทธรณ  
  11.2  การใหเลขท่ีคําวินิจฉัยอุทธรณ  ใหกําหนดดังนี้  
   สําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรุงเทพมหานคร  
   สภ. (ระบุภาค…)(อธ.(ระบุฝาย…)) /(เลขที่เรียงลําดับของแตละฝาย) 
/(ปประดิทินท่ีมีมติ)  
   ภญ. (ระบุฝาย…) /(เลขที่เรียงลําดับของแตละฝาย) /(ปประดิทินท่ีมีมติ)  
   สําหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจังหวัดอ่ืน  
   สภ. (ระบุภาค…)(ช่ือยอจังหวัด)  /(เลขท่ีเรียงลําดับของแตละจังหวัด)  /(ป
ประดิทินท่ีมีมติ)  
  11.3  ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําสําเนาคําวินิจฉัย
อุทธรณแตละรายจํานวน 4 ฉบับ  พรอมท้ังรับรองสําเนา  และจัดทํา ท.ป.3 ข ตอทายสําเนาคูฉบับ
คําวินิจฉัยอุทธรณและสําเนาท้ัง  4  ฉบับดังกลาว  เสนอใหสรรพากรภาคหรือผูแทน  หรือผูอํานวยการ
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญหรือผูแทนลงนาม แลวจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
เพื่อดําเนินการตอไปตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ  
   (1)  หนวยงานควบคุมการเรงรัดภาษีอากรคาง  
   (2)  หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร  
   (3)  หนวยงานเรงรัดภาษีอากรคาง  
   (4)  หนวยงานท่ีประเมินภาษีอากร  
   การจัดสงสําเนาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแกหนวยงานที่ประเมินภาษีอากร 
ใหสงคืนสํานวนการประเมินภาษีอากรไปพรอมกันดวย  
 ขอ 12 การจัดทําคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณ  
  กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติไมรับคําอุทธรณไวพิจารณา ใหเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณ  ตามแบบคําวินิจฉัยไม
รับคําอุทธรณท่ีอธิบดีกําหนด โดยใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
ขอ  11  แตไมตองจัดทํา ท.ป.3 ข  
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  การออกเลขที่ของคําวินิจฉัยไมรับคําอุทธรณ ใหกําหนดเชนเดียวกับการใหเลขท่ี
คําวินิจฉัยอุทธรณ ตามขอ 11.2 และใชทะเบียนเดียวกันกับคําวินิจฉัยอุทธรณ โดยใหเรียงลําดับ
ตอเนื่องกันไป  
 ขอ 13 การจัดทําหนังสือแจงการจําหนายคําอุทธรณ  
  13.1 กรณีเจาพนักงานประเมินยกเลิกการประเมินตามหนังสือแจงการประเมิน
ฉบับที่ผูอุทธรณไดยื่นคําอุทธรณคัดคานการประเมินไวแลว  หรือผูอุทธรณยื่นคํารองขอถอน
คําอุทธรณท่ีไดยื่นไว ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณทราบ และจําหนายคําอุทธรณออกจากทะเบียน แลวจัดทําหนังสือแจงการจําหนาย
คําอุทธรณพรอมสําเนาคูฉบับ  เสนออธิบดีหรือผูแทน  สําหรับการอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามขอ  5.2.1  หรือสรรพากรภาคหรือผูแทน  สําหรับการอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามขอ  5.2.2  ลงนามในฐานะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  และแจงใหผูอุทธรณทราบ  
  13.2 ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจัดทําสําเนาหนังสือแจง 
การจําหนายคําอุทธรณจํานวน 4 ฉบับ  พรอมท้ังรับรองสําเนา  แลวจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เชนเดียวกับในขอ 11.3 
 

หมวด 4 
การทุเลาการเสียภาษีอากร 

 ขอ 14  การทุเลาการเสียภาษีอากร  
  ในกรณีท่ีมีการยื่นคําอุทธรณและผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการเสียภาษีอากร
ระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล  ผูอุทธรณ
จะตองยื่นคํารองตออธิบดี  ดังนี้  
  (1) ในชั้นอุทธรณการประเมินภาษีอากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ใหยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากรไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ   (ภ.ส.7)  
  (2) ในช้ันอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณ  (ภ.ส.7)  ตอศาล  ใหยื่นคํารองขอทุเลาการ
เสียภาษีอากรไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด  
 ขอ 15  เวนแตอธิบดีจะส่ังเปนอยางอ่ืน  ในการขอทุเลาการเสียภาษีอากร  ผูอุทธรณ
จะตองจัดใหมีหลักประกันการชําระภาษี  ดังนี้  
  (1) ใหธนาคารคํ้าประกันหนี้ภาษีอากรพรอมท้ังเงินเพิ่มท่ีตองชําระตามกฎหมาย 
โดยใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  
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  (2) นําอสังหาริมทรัพยมาจดทะเบียนจํานองเปนประกันตอทางราชการ และ
อสังหาริมทรัพยนั้นตองมีราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ในจํานวนท่ีคุมกับหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระ  
  (3) นําพันธบัตรรัฐบาลมาจดทะเบียนจํานําเปนประกัน ในจํานวนท่ีคุมกับหนี้
ภาษีอากรท่ีตองชําระ  
  (4) นําสมุดเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยของผูอุทธรณ ซ่ึงมียอดเงินฝากคุมกับ
หนี้ภาษีอากรที่ตองชําระมาใหยึดเปนประกัน โดยตองมีหนังสือยินยอมของผูอุทธรณใหระงับ
การทํานิติกรรมท่ีเกี่ยวกับการจําหนาย จาย โอน เงินในบัญชีเงินฝากประจําท่ีนํามาคํ้าประกัน และ
หนังสือของธนาคารรับรองยอดเงินฝากและยืนยันการปลอดภาระผูกพัน พรอมท้ังแจงผลการระงับ
การทํานิติกรรมเพ่ือกรมสรรพากรจากธนาคารพาณิชย  
  (5) นําอสังหาริมทรัพยหรือพันธบัตรรัฐบาลของบุคคลอ่ืน มาจดทะเบียนจํานอง
หรือจดทะเบียนจํานําเปนประกันหนี้ภาษีอากรที่ตองชําระบางสวน ในกรณีนี้เปนการทุเลาการ
เสียภาษีอากรบางสวนของผูอุทธรณ กรมสรรพากรมีสิทธิท่ีจะเรงรัดหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระใน
สวนท่ีไมมีหลักประกันไดตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร  
  (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ ตามประมวลรัษฎากร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ใชบังคับ 16 ส.ค.47 เปนตนไป)  
 ขอ 16  หนวยงานรับคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร  
  ใหผูอุทธรณยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากรท่ีหนวยงาน  ดังนี้  
  (1) สํานักงานสรรพากรภาค ซ่ึงเปนหนวยงานรับคําอุทธรณ หรือในกรณีท่ีหนี้
ภาษีอากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ีอยูในเขตทองท่ีของสํานักงานสรรพากรภาคนั้น 
  (2) สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  ในกรณีท่ีหนี้ภาษีอากรต้ังคางอยูท่ีสํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีนั้น  
  (3) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงเปนหนวยงานรับคําอุทธรณ  
 ขอ 17  การพิจารณาคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร  
  17.1 ใหหนวยงานรับคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร ตรวจสอบความถูกตอง
ของคํารองและหลักประกัน  แลวจัดสงคํารองและสําเนาหลักประกันใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณ
เปนผูพิจารณาคํารอง  ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับคํารอง  
   กรณีเปนหลักประกันตามขอ 15(1) ใหเก็บรักษาตนฉบับสัญญาคํ้าประกันไว 
ณ  หนวยงานท่ีรับคํารอง  นั้น  
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  17.2 เม่ือหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดรับคํารอง  และหลักประกันหรือสําเนา
หลักประกัน  ใหสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานเสนอความเห็นวาควรอนุมัติหรือไมอนุมัติให
ทุเลาการเสียภาษีอากรตอผูบังคับบัญชาถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ  
   กรณีอนุมัติใหทุเลาการเสียภาษีอากรจะตองเปนการอนุมัติโดยมีเง่ือนไขวา 
ตองไดรับการยืนยันการคํ้าประกันจากธนาคาร  หรือมีการจดทะเบียนจํานองหรือจํานํา แลวแตกรณี 
เสียกอน  
  17.3 กรณีไดรับอนุมัติใหทุเลาการเสียภาษีอากร โดยมีหลักประกันตามขอ 15 
ใหดําเนินการ ดังนี้  
   17.3.1  กรณีใหธนาคารคํ้าประกัน  ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณขอรับการ
ยืนยันการคํ้าประกันจากธนาคารผูออกหนังสือสัญญาคํ้าประกัน  
   17.3.2  กรณีนําอสังหาริมทรัพยมาจดทะเบียนจํานองเปนประกันการชําระภาษี 
ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณดําเนินการ ดังนี้  
    (1)  สํานักงานสรรพากรภาค  
     (1.1)  กรณีอสังหาริมทรัพยตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 
ใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่เปนผูดําเนินการตรวจสอบสภาพและราคาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังไป
จดทะเบียนจํานองตามทองท่ีท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้  
      (ก) กรณีหนี้ภาษีอากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีใน
เขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ีหนี้ภาษีอากรต้ังคางเปนผูดําเนินการ  
      (ข)  กรณีหนี้ภาษีอากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นที่ใน
เขตทองที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย
ตั้งอยูเปนผูดําเนินการ  
     (1.2)  กรณีอสังหาริมทรัพยตั้งอยูในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีในเขตทองท่ีจังหวัดนั้นๆ เปนผูดําเนินการตรวจสอบ
สภาพและราคาอสังหาริมทรัพย  รวมท้ังไปจดทะเบียนจํานอง  
    (2)  สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
     (2.1)  กรณีอสังหาริมทรัพยตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 
ใหสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ เปนผูดําเนินการตรวจสอบสภาพและราคาอสังหาริมทรัพย 
รวมท้ังไปจดทะเบียนจํานอง  
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     (2.2)  กรณีอสังหาริมทรัพยตั้งอยูในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีในเขตทองท่ีจังหวัดนั้นๆ เปนผูดําเนินการตรวจสอบ
สภาพและราคาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังไปจดทะเบียนจํานอง  
   17.3.3  กรณีนําพันธบัตรรัฐบาลมาจดทะเบียนจํานําเปนประกันการชําระภาษี 
ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณดําเนินการ ดังนี้  
    (1)  สํานักงานสรรพากรภาค   
     (1.1)  กรณีนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาล มีสํานักงานต้ังอยูในเขต
ทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเปนผูดําเนินการจดทะเบียนจํานํา  ตามทองท่ี
ท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  
      (ก) กรณีหนี้ภาษีอากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นที่ใน
เขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีท่ีหนี้ภาษีอากรต้ังคางเปนผูดําเนินการ  
      (ข) กรณีหนี้ภาษีอากรต้ังคางท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีใน
เขตทองที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สํานักงานของ
นายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาลต้ังอยูเปนผูดําเนินการ  
     (1.2)  กรณีนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาล มีสํานักงานต้ังอยูในเขต
ทองที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีในเขตทองท่ีจังหวัดนั้นๆ 
เปนผูดําเนินการจดทะเบียนจํานํา  
    (2)  สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  
     (2.1) กรณีนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาล มีสํานักงานต้ังอยูในเขต
ทองท่ีกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ  เปนผูดําเนินการจดทะเบียนจํานํา  
     (2.2) กรณีนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาล มีสํานักงานต้ังอยูในเขต
ทองท่ีจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีในเขตทองท่ีจังหวัดนั้นๆ 
เปนผูดําเนินการจดทะเบียนจํานํา  
   17.4  เม่ือไดดําเนินการตามขอ 17.3.2 หรือ 17.3.3 แลว ใหเก็บสัญญาจํานอง
หรือสัญญาจํานําไว  ณ  หนวยงานท่ีดําเนินการจดทะเบียน  แลวจัดสงสําเนาภาพถายสัญญาจํานอง
หรือสัญญาจํานํา  ใหแกหนวยงานพิจารณาอุทธรณ  
 ขอ 18 การแจงผลการพิจารณาคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร  
  เม่ืออธิบดีส่ังการแลว  ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณจัดทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหผูอุทธรณทราบ  และจัดทําสําเนาหนังสือดังกลาวสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้  
  (1) หนวยงานควบคุมการเรงรัดภาษีอากรคาง  
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  (2) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร  
  (3) หนวยงานเรงรัดภาษีอากรคาง  
 

หมวด 5 
การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 ขอ 19 การรายงานการอุทธรณภาษีอากร  การขอขยายกําหนดเวลาการอุทธรณ  และ
การขอทุเลาการเสียภาษีอากร  
  19.1 ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณรายงานการรับคําอุทธรณ (ภ.ส.6) การมีคํา
วินิจฉัยอุทธรณ(ภ.ส.7) และงานอุทธรณคางดําเนินการจําแนกตามอายุงานคางและสถานะงานคาง
ใหกรมสรรพากรทราบเปนรายเดือน  ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  
  19.2 ใหหนวยงานพิจารณาอุทธรณ รายงานการรับคํารองขอขยายกําหนดเวลา
การอุทธรณและการขอทุเลาการเสียภาษีอากร การพิจารณาคํารองดังกลาว  และงานคํารองคาง
ดําเนินการจําแนกตามอายุงานคาง ใหกรมสรรพากรทราบเปนรายไตรมาส ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนสุดทายของไตรมาสนั้น  
 ขอ 20 บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  หรือหนังสืออ่ืนใดในสวนท่ีขัดหรือแยงกับขอกําหนดใน
ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ 21 ใหผูอํานวยการสํานักอุทธรณภาษี  รักษาการตามระเบียบนี้  
 ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546  
  

ศุภรัตน  ควัฒนกุล 
(นายศุภรัตน  ควัฒนกุล) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ระเบียบกรมสรรพากร    

วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2547 
 
 โดยเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546 ในสวนที่เกี่ยวของกับการขอทุเลาการเสีย
ภาษีอากรใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  กรมสรรพากรจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547”     
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ. 2547  เปนตนไป  
 ขอ 3  ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปน (4) และ (5) ของขอ 15  ของระเบียบกรมสรรพากร  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546 
   “(4) นําสมุดเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยของผูอุทธรณ ซึ่งมียอดเงินฝาก
คุมกับหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระมาใหยึดเปนประกัน โดยตองมีหนังสือยินยอมของผูอุทธรณให
ระงับการทํานิติกรรมท่ีเกี่ยวกับการจําหนาย จาย โอน เงินในบัญชีเงินฝากประจําท่ีนํามาคํ้าประกัน และ
หนังสือของธนาคารรับรองยอดเงินฝากและยืนยันการปลอดภาระผูกพัน พรอมท้ังแจงผลการระงับ
การทํานิติกรรมเพ่ือกรมสรรพากรจากธนาคารพาณิชย  
  (5) นําอสังหาริมทรัพยหรือพันธบัตรรัฐบาลของบุคคลอ่ืน มาจดทะเบียนจํานอง
หรือจดทะเบียนจํานําเปนประกันหนี้ภาษีอากรที่ตองชําระบางสวน ในกรณีนี้เปนการทุเลา
การเสียภาษีอากรบางสวนของผูอุทธรณ  กรมสรรพากรมีสิทธิท่ีจะเรงรัดหนี้ภาษีอากรท่ีตองชําระ
ในสวนท่ีไมมีหลักประกันไดตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร”  
 ประกาศ ณ วันท่ี  6  สิงหาคม พ.ศ. 2547  
  

ศุภรัตน  ควัฒนกุล 
(นายศุภรัตน  ควัฒนกุล) 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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ตารางแสดงสถิติการอุทธรณภาษีอากร การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
และการฟองคดีภาษีอากรตอศาลภาษีอากร 

 

ป 
การอุทธรณภาษี  ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ การฟองศาล 

จํานวน มูลคา(ลานบาท) จํานวน มูลคา(ลานบาท) จํานวน คิดเปน % 

2545 
2546 
2547 

6,138 
4,604 

    2,523 

5,529.49 
4,147.48 
7,177.49 

6,576 
4,932 
3,622 

4,212.69 
3,159.52 
5,841.06 

176 
219 
246 

2.68 
4.44 
6.79 

ท่ีมา : กลุมอุทธรณ 5 สํานักอุทธรณภาษี กรมสรรพากร และหนงัสือ 19 ป ศาลภาษีอากรกลาง 
 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ดวยเหตุท่ีกฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไวและมียอดการอุทธรณภาษีคงคางยกมา ดังนั้นจํานวนของผลการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีใหไวตามปงบประมาณน้ัน จึงไมตรงกับจํานวนการ
อุทธรณภาษีท่ีมีตอคณะกรรมการจริงในปนั้น 
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มูลเหตุของการอุทธรณภาษีอากร 

(ข้ันตอนการยืน่ภาษีอากรและการตรวจสอบภาษีอากร) 
 

 

 ผูเสียภาษ ี
หรือ 

ผูอุทธรณ 

มีเงินไดท่ีตอง 
เสียภาษีอากร 

จัดทําแบบแสดงรายการภาษีอากร 
และยื่นชําระเงินภาษีอากร(ถามี) 

กรมสรรพากร 
ในฐานะเจาพนักงาน 

ประเมิน 

ไดรับแบบแสดงรายการภาษีอากร 
และชําระเงินภาษีอากร (ถามี) 

วิเคราะหและตรวจสอบแบบ 
แสดงรายการภาษีอากรเบ้ืองตน 

แลวแสดงความเห็น 

มีเหตุอันควรเช่ือวาการ 
เสียภาษีฯ ไมถูกตอง 

การเสียภาษีถูกตอง 

ทําการตรวจสอบภาษีฯ 

การเสียภาษีฯ ไมถูกตอง การเสียภาษีถูกตอง 

จัดทําหนังสือแจงการ
ประเมินใหเสียภาษีเพิ่มเติม 

ผูเสียภาษีไดรับหนังสือ 
แจงการประเมินฯ 

ชําระภาษีตามหนังสือ 
แจงการประเมินฯ 

จัดทําคําอุทธรณ 
คัดคานการประเมินตาม 
หนังสือแจงการประเมินฯ 
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ขั้นตอนการดาํเนินงานเมื่อมีการอุทธรณภาษีอากร 

 
 

สํานักกฎหมาย
สวนงานอุทธรณ

หรอื 
สรรพากรภาค 

 

ผูอุทธรณ 

เจาพนักงาน 
ประเมิน 

คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ 

จัดทําคําอุทธรณ 
นําไปยื่นอุทธรณ 

ไดรับคําอุทธรณ 

จัดทําหนังสือขอสํานวน 
การตรวจสอบภาษีอากร 

ไดรับคําช้ีแจงขอเท็จจริงและ 
สํานวนการตรวจสอบภาษีอากร 

ไดรับหนังสือขอสํานวน 
การตรวจสอบภาษีอากร 

จัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริง 
และสงสํานวนการตรวจสอบ 

ภาษีอากร 

จัดทํารายงานการพิจารณา 
อุทธรณเสนอความเห็นตอ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

ไดรับรายงานการพิจารณาอุทธรณ 
และทําการประชุมเพื่อลงมติช้ีขาด 

ในแตละเรื่องท่ีอุทธรณ 

จัดทําคําวินิจฉยัอุทธรณตาม 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ 

ไดรับคําวินิจฉัย 
อุทธรณ 

ชําระภาษีตาม 
คําวินิจฉัยฯ 

 ฟองศาลภาษีอากร 
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Income  Tax 
Appeal 
Procedure 
Internal  Revenue  Service 

 

At  any  stage  of  procedure  : 
You  can  agree  and  arrange  to  pay. 
You  can  ask  the  Service  to  issue 
You  a  notice  of  deficiency  so  you 
Can  file  a  peririon  with  the Tax  Court. 
You  can  pay  the  tax  and  file  a  claim 
For  a  refund. 

    
Preliminary  notica 

30-Day  Letter 
Examination of 

Income  tax return If you do not respond or 
The 30-day period expires, 
then     

Notice  of  Deficiency 
90-Day  Letter 

    
Preliminary  notica 

30-Day  Letter  

    
Pay tax and file 

Claim  for  refund 

CHOICE 
   OF 
ACTION 

 
Protest 

(When  required) 

 
Protest 

(when  required) 

    
Petition to Tax  Count 

No  tax  payment 

Appeals  Office 

     
Statutory  notice 

Clam  Disallowance 

CHOICE 
   OF 
ACTION 

Agreed 
Not  Previously 
Considered  by 
Appeals 

Tax  Court 
No  appeal  permitted 
In  cases  handied 
under  small  tax 
case  procedure 

 Unagerrd RR 
  Reconsider ane by 
  Appeals  because  of 
  settlement  possibiliry 
 

  Trial 
  Disteict  Counsel 

           Claims  Court                            U.S.Court  of  Appeals              U.S.  Supreme  Court                                             Court of  Appeals 
                                                              For the Federal Circuit 
           Source : U.S. Master Tax Guide 1994. 

Appeals Office 

Consideration of 
Cliam for refund 

Appeals Office 

 Distirict Court 
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DIAGRAMMATIC OVERVIEW OF THE APPEAL PROCESS : BRITISH 
Main Tribunals of Appeal 

 
 

 

 

 
Taxpayer 

Inspector of Taxes or 
Other officer of the Board 

 
Northern Ireland 

only 

UK except 
Northern Ireland 

 

General or 
special 

Commissioners 

Special 
Commissioners or 

County Court 
(Special or General 

Commissioners 
after FA 1988) 

England 
and  wales 
 

Scotland 

High 
Court 

(chancery 
Division) 

Court of 
Appeal 

Court of 
Session as 

the Court of 
Excheaquer 

 

Court of Appeal in 
Northern Ireland 

House of 
Lords 

Source : British Master Tax Guide. 
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SERVICE DES IMPOTS 

CONCILIATEUR 
FISCAL 

DEPARTEMENTAL 

MEDIATEUR  DU 
     MINEFI 

ORDRE  ADMINISTRATIF 

 
 

TRIBUNAL  ADMINISTRATIF 
 
 
 
 

COURS  ADMINISTRATIVE 
D' APPEL 

 
 
 
 

CONSEIL  D'ETAT 
 

ORDRE   JUDIGAIRE 

 
 

TRIBUNAL  DE  GRANDE 
                 INSTANCE 

 
 
 
 

COURS   D' APPEL 
 
 
 
 

COVRS  DE  CASSATION 
 

 
Source :  http: www,impots. gow.fr /portal /dgi /pubblic.impot : jsessionid =  gmtqy 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรทิพย  พงษสถิตย 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
 (เกยีรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
 ปการศึกษา 2533 
 สําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต จากสํานักอบรมศึกษา 
 กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาสมัยท่ี 45 ปการศึกษา 2535 
ตําแหนงหนาท่ีและสถานท่ีทํางานปจจุบัน นิติกร 7 ว. ฝายอุทธรณภาษอีากร 1-4  
 สวนกฎหมายและเรงรัดหนีภ้าษีอากรคาง  
 สํานักงานสรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร  
 กระทรวงการคลัง 
ประสบการณการทํางาน 1.  นักวิชาการสรรพากร 3 งานเรงรัดภาษอีากรคาง 
  สํานักงานสรรพากรอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 2.  นิติกร 4 งานกฎหมายและควบคุมอําเภอ ฝายสรรพากร 
  สํานักงานสรรพากรจังหวดักาญจนบุรี 
  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

3. นิติกร 5 ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4 สวนกฎหมาย 
  สํานักงานสรรพากรภาค 3  กรมสรรพากร  
  กระทรวงการคลัง 
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