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บทนา
การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐโดยกรมสรรพากร ถือเป็นแหล่งที่มาที่สาคัญของรายได้หลักของ
ประเทศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี อากร รัฐจึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประมวล
รัษฎากร และเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของชนชาวไทย ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ได้แก่ บุคคล
ธรรมดาที่จะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนั้น ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นบุ คคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แม้จะเป็น
ทารกหรือผู้เยาว์หากมีเงินได้เกิดขึ้นก็อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษี ถ้ามีเงินได้ก็ต้องเสียภาษีจะไม่ต้อง
เสียภาษีก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษี และภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทาง
ตรงที่เก็บจาก “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” รวมถึงนิติบุคคลใดแม้จะไม่อยู่ในความหมายของคา
ว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” แต่ถ้ามีประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรกาหนดให้เป็นบริษัท
หรือนิติบุคคล โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว นิติบุคคลนั้ นก็ถือว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เมื่อมีหนี้ภาษีอากรที่จะต้องชาระแต่ไม่สามารถจะชาระให้ครบถ้วนได้ภายในกาหนดระยะเวลา
ของการยื่นแบบแสดงรายการและการชาระภาษีอากรสาหรับภาษีอากรแต่ละประเภทภาษีหรือกรณีที่
เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตรวจสอบพบว่า บุคคลใดมีเงินได้พึงประเมินแต่มิได้ยื่นแบบแสดง
รายการและชาระค่าภาษีอากรให้ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรจึงมีอานาจทาการประเมินให้
ชาระภาษีอากร หากไม่มีการชาระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษีอากรก็จะทาให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในฐานะผู้เป็นลูกหนี้ภาษีอากรค้าง และเป็นหนี้ภาษีอากรค้าง
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานของกรมสรรพากรซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ต้องดาเนินกระบวนการบังคับชาระหนี้ภาษีอากรค้าง ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ. 2545 โดยมีขั้นตอนเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง คือ มีหนังสือทวง
ถามให้ชาระหนี้ภาษีอากรค้าง และทาการตรวจสอบค้นหาทรัพย์สินของ ผู้ค้างภาษีอากรและผู้ต้องรับ
ผิดเสี ยภาษีอากร หากผู้ ค้างภาษีอากรหรือผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรไม่ชาระให้ครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาตามหนังสือทวงถาม ซึ่งกฎหมายได้ให้อานาจแก่เจ้าพนักงานทาการสอบสวนทรัพย์สินให้
*
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แล้วเสร็จ หากพบว่าผู้ค้างภาษีอากรมีทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลใดแล้ว ให้ดาเนินการขอ
อนุมัติยึด หรืออายัดต่อผู้มีอานาจในการสั่งยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 12 แหงป
ระมวลรัษฎากร โดยกระบวนการยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีอากรเปนอานาจ
สูงสุดของ เจาพนักงานที่กฎหมายใหไว กรมสรรพากรในฐานะผู้มีอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร
จึงจาเป็นต้องมีอานาจเหนือบุคคลหรือที่เรียกว่าสภาพบังคับ โดยอาศัยอานาจตามประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากรจึงต้องมีกระบวนการการบังคับชาระหนี้ ภาษีอากรค้าง ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตามมาตรา
12 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ให้อานาจกรมสรรพากรสามารถออกคาสั่งยึด อายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูคางภาษีอากร เพื่อนาเงินมาชาระค่าภาษีอากรค้าง แต่ในการเร่งรัดภาษีอากรค้างนั้น
นอกจากกรมสรรพากรจะต้ อ งการเม็ ด เงิ น จากผู้ ค้ า งภาษี อ ากรมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศแล้ ว
จุดประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือต้องการลดยอดหนี้ภาษีอากรค้างให้เหลือน้อยลงหรือให้ได้หมดสิ้น
ครบถ้ ว น ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในกระบวนการเร่ ง รั ด ภาษี อ ากรค้ า งให้ บ รรลุ ต าม
เป้าประสงค์ก็คือ กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติตลอดจนบุคลากร คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเร่งรัดภาษีอากรค้าง จึงเกิด ปัญหาในทางปฏิบัติแกตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบังคับชาระหนี้ภาษีอากรค้าง ทาให้กรมสรรพากรไม่ได้รับชาระภาษี
อากรค้าง และอาจเกิดความเสียหายแก่รัฐได้ จึงสรุปเป็นปัญหาเกี่ยวกับการยึด อายัดและการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
จากการศึกษาจะพบปัญหาที่ควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ปัญหาการยึดสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
เมื่อมีหนี้ภาษีอากรค้างเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยการสอบสวนทรัพย์ของผู้ค้างภาษีอากร ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ.2545 ข้อ 14 โดยเจ้าหน้าที่จะดาเนินการสอบสวนทรัพย์สินของผู้
ค้างภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ณ ภูมิลาเนา หรือสถานประกอบการของผู้
ค้างภาษีอากร หากการสอบสวนทรัพย์สินพบว่าในเคหสถาน หรือที่ตั้งสถานประกอบการนั้น มีสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ เช่ น อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งส่ ง เอกสาร เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร เครื่ อ งใช้
สานักงาน หรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง วิทยุ เครื่องซัก
ผ้า ฯลฯ เจ้าหน้าที่จะต้องทาการจดบันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน เพื่ อเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการยึด
ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรต่อไป ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความใน
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ข้อ 10
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ปัญหาในทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบทรัพย์สิน ณ ภูมิลาเนา หรือสถาน
ประกอบการของผู้ค้างภาษีอากรแล้ว ต้องดาเนินการสอบกรรมสิทธิ์เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริง ซึ่ง
กระทาได้ยาก เนื่องจากไม่มีหลักฐานทางทะเบียน และปัญหาที่ พบในการยึดทรัพย์ที่ไม่มีมีทะเบียน มี
กรณีปัญหาดังนี้คือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังที่เจ้าพนักงานเข้าไปสอบสวนทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
โดยตรวจสอบ และทาความเข้าใจจนเป็นที่แน่ชัดว่าจะต้องยึดทรัพย์สิน ใดบ้าง ที่เป็นของผู้ค้างภาษี
อากร เพื่อให้คุ้มกับหนี้ภาษีอากรค้าง ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน พ.ศ. 2545
ข้ อ 10 โดยรายงานขออนุ มั ติ ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ไปยั ง ผู้ มี อ านาจออกค าสั่ ง ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ตามระเบี ย บ
กรมสรรพากรว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน พ.ศ. 2545 ข้อ 5 เพื่อให้ผู้มีอานาจออกคาสั่งยึดทรัพย์สินเป็นผู้
กาหนดตัวเจ้าพนักงานผู้ไปยึดทรัพย์สิน ต่อไป ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน
พ.ศ. 2545 ข้อ 10 ซึ่งขั้นตอนในการขอนุมัติยึด และพิจารณาอนุมั ติการยึดทรัพย์สิน จะต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร กว่าจะมีคาสั่งยึดทรัพย์สินได้ ขั้นตอนที่ซับซ้อนในช่วงกระบวนการสอบสวน
ทรัพย์สิน ไปจนถึงการเสนอขออนุมัติยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรที่ต้องรอการแต่งตั้งและอนุมัติ
คาสั่งยึดจากผู้มีอานาจ ถือได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่ง ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสรรพากรในการยึด
ทรัพย์ของผู้ค้างภาษีอากร ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักภาษีอากรที่ดี ในเรื่องหลักประสิทธิภาพในการ
บริหาร ทาให้ผู้ค้างภาษีอากรอาจนาสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียน ซึ่งสามารถยักย้าย ซ่อนเร้น ได้ง่าย
และใช้เวลาไม่นาน ไปให้พ้นจากการยึดของเจ้าพนักงาน จึงส่งผลกระทบให้เจ้าพนักงานไม่สามารถยึด
ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร และอาจเกิดความเสียหายแก่รัฐได้
1.2 ปัญหาการคัดค้านการยึดทรัพย์สิน ก่อนกระบวนการขายทอดตลาด
เมื่อกรมสรรพากรได้ดาเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ก่อนมีการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้ หากมีผู้กล่าวอ้างว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของผู้ค้างภาษีอากร สามารถยื่นคาร้อง
ขอคัดค้านการยึดทรัพย์สินนั้นได้ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน พ.ศ.2545 ข้อ
12 ได้กาหนดวิธกี ารคัดค้านการยึดทรัพย์สิน ดังนี้
“ถ้าบุคคลใดจะยื่นคาร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ค้างภาษีอากร
ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินที่ยึดออกขายทอดตลาด หรือ
จาหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อผู้มีอานาจออกคาสั่งยึดทรัพย์สิน เพื่อให้มีคาสั่ง
ปล่อยทรัพย์สิ นที่ยึดนั้น เมื่ อเจ้าพนักงานได้รับคาร้องขอก็ให้งดการขายทอดตลาดหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปฯ”
ก่อนกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึด
ทรัพย์สิน พ.ศ.2545 ข้อ 12 ได้กาหนดหลักเกณฑ์คัดค้านการยึดทรัพย์สิน ไว้ก่อนทีเ่ จ้าพนักงานได้เอา
ทรัพย์สินที่ยึดออกขายทอดตลาด หรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น เท่านั้น โดยมิได้กาหนดระยะเวลาการ
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คัดค้านการยึดทรัพย์สินไว้ให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์สิน จนถึงกระบวนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัญหาจึงเกิดขึ้น เมื่อไม่มีการกาหนดระยะเวลาการคัดค้านการ
ยึดทรัพย์สินที่แน่นอนแล้ว ผู้ที่จะดาเนินการคัดค้านการยึดทรัพย์ก็สามารถคัดค้านเวลาใดก็ได้ ก่อนมี
การขายทอตลาดทรัพย์สินนั้น โดยส่งผลกระทบต่อกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หยุดชะงัก
ลง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการยึดทรัพย์สินนั้นมา ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่ยึดไว้ และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับลักษณะภาษีอากรที่ดี ตามหลักความประหยัด โดยรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษีให้น้อยที่สุดและผู้เสียภาษีก็เสียค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษีนั้นๆน้อยที่สุดด้วย ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่าย
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางหรือความยุ่งยากอื่นๆที่เกิดจากวิธีการชาระภาษีเป็นภาระที่ผู้เสียภาษี
ต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นจากจานวนภาษีที่ถูกเรียกเก็บ รัฐต้องมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการ
จัดเก็บ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบภาษีให้ได้มากที่สุด แม้กาลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจะมีจานวน
น้อย แต่ต้องมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ปัญหาการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร กรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัด ทรั พย์สิ นตามความในมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ข้อ 7(3) ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน ในส่วนของ
สิทธิเรียกร้องของผู้ค้างภาษีอากร อาทิเชน การอายัดสิทธิเรียกรองในสัญญาจางตาง ๆ ซึ่งไม่ใช่สัญญาจา
งแรงงาน สัญญาเชา สิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในกรณีการอายัดสิทธิเรียกรอง
ในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยมักจะมีการโตแยงกัน ในเรื่องความเปนเจาของสิทธิเรียกรอง ดังกลาวหรือ
จานวนเงินที่จะสามารถดาเนินการอายัดได้
การอายัดทรัพย์สินตามความหมายของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรั พย์สิน
ตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ข้อ 4 ที่กล่าวแล้ว เป็นการกระทาต่อทรัพย์สิน
หรือสิ ท ธิเรียกร้องใดๆ ที่ ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าเป็นของผู้ค้างภาษีอ ากรมักไม่เกิดปัญ หาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่ผู้ค้างภาษีอากรฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ ซึ่งสิทธิ
ในการเบิกถอนเงินยังคงอยู่กับผู้ค้างภาษีอากรจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะนั้น มีข้อโต้แย้งว่า
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์มิใช่ของผู้ค้างภาษีอากร จึงเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ใน
บังคับแห่งระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพากร ได้แก่ การอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงิน
ฝากของผู้ค้างภาษีอากรที่ฝากไว้เพื่อประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์ ในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ซึ่ง
ธนาคารออมสินไม่นาส่งเงินจากบัญชีดังกล่าวแก่กรมสรรพากร โดยอ้างกฎกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.
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2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน ฯ
โดยมีปัญหาการขัดกันในการตีความของกฎหมายที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นมาแล้วระหว่างกรมสรรพากร
กับธนาคารออมสิ น โดยธนาคารออมสินให้เหตุผลว่า การฝากเงินเพื่อประโยชน์ของบุตรผู้ เ ยาว์
กรรมสิทธิ์ในเงินที่ฝากย่อมตกเป็นของบุตรผู้เยาว์ทันทีที่ธนาคารรับฝากเงิน โดยมีหลักกฎหมาย
สนับสนุน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
พ.ศ.2489 ว่าด้วยการรับ ฝากเงินออมสิน ข้อ 13 ระบุให้ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีที่ฝากไว้เพื่อ
บุตรผู้เยาว์ได้ ก็เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เท่านั้น และข้อ 14 กาหนดให้ธนาคารออมสินทาการโอนบัญชี
เงินฝากเป็นชื่อของผู้เยาว์เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ การให้ถอนเงินตามข้อ 13 เป็นการถอนเงินแทน
ผู้เยาว์มิ ใช่ว่าสิ ทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นของ ผู้ฝาก การโอนบัญชีตามข้อ 14 มิ ใ ช่ เ รื่ อ งการโอน
กรรมสิทธิ์ในบัญชีเงินฝากแต่เป็นการของกฎกระทรวงดังกล่าว และกรณีที่ผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์
เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติธนาคาร
ออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 24 วางหลักเรื่องการจัดการเงินโดยให้ธนาคารออมสินลงชื่อ
ผู้เยาว์แทนผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้ฝากเงินเพื่อประโยชน์ผู้เยาว์
การโต้แย้งปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นระหว่างธนาคารออมสินและกรมสรรพากร
ไม่เป็นที่ยุติ ธนาคารยังคงไม่ ยอมรับคาวินิจฉัยของกรมสรรพากร ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาให้เจ้าหน้าที่
สรรพากรผู้ปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินฯ เมื่อดาเนินการส่งคาสั่งอายัด
ทรัพย์สินแล้ว ธนาคารไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอายัดทรัพย์สินของกรมสรรพากร โดยไม่นาส่งเงินตามคาสั่ง
อายัดทรัพย์สินของกรมสรรพากร ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเร่งรัดภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร
ทาให้การเร่งรัดภาษีอากรค้างนั้น ไม่ได้ทรัพย์สินมาเพื่อชาระภาษีอากรค้างให้ครบถ้วนภายในเวลาอัน
สมควร
ในส่วนของปัญหาธนาคารออมสินไม่นาส่งเงินตามคาสั่งอายัดทรัพย์สิน ปัญหานี้มีสาเหตุ
มาจากประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อได้มีคาสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แล้ว
ห้ า มผู้ ใ ดท าลาย ย้ า ยไปเสี ย ซ่ อ นเร้ น หรื อ โอนไปให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด
ดังกล่าว” จากบทบัญญัติตามมาตรานี้จะเห็นว่ากฎหมายประสงค์ห้ามบุคคลที่ได้รับคาสั่ งยึดหรือ
อายัดตลอดจนบุคคลภายนอกไม่ให้ทาลาย ย้าย นาไปซ่อนหรือโอนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไป
ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งบุคคลที่ได้รับคาสั่งยึดหรืออายัดหากกระทาการ ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 12
ทวิ จะต้องได้รับโทษตามมาตรา 35 ทวิ แต่เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดของประมวลรัษฎากรที่บัญญัติ
ห้าม หรือลงโทษต่อบุคคลที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งยึดหรืออายัด ดังนั้น การที่ธนาคารเพิกเฉยไม่
นาเงินส่งกรมสรรพากรตามคาสั่งอายัด จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 12 ทวิ ที่ต้องได้รับโทษตาม
มาตรา 35 ทวิ ซึ่งส่งผลกระทบกับกรมสรรพากร ที่ไม่ได้รับเงินมาชาระหนี้ภาษีอากรค้างภายใน
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ระยะเวลาที่กาหนด เมื่อธนาคารเพิกเฉย หรือประวิงเวลาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอายัด และอาจทาให้
ผู้ค้างภาษีอากรต้องรับภาระในเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมายได้
3. ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
จากการศึกษาจะพบปัญหาที่ควรพิจารณาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 ปัญหากาหนดราคาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพื่อขายทอดตลาด
กรมสรรพากรได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี
อากรที่ถูกยึดเพื่อขายทอดตลาดไว้ ตามระเบียบการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ.
2553 ข้อ 12 โดยการประมาณราคาทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดให้พิจารณา กรณีที่ดินให้ประมาณ
ราคาตามที่ซื้อขายกันในท้องตลาดโดยคานึงถึงสภาพและลักษณะของที่ดินนั้น ราคาซื้อขายหรือ
จานอง หรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึดและที่ดินข้างเคียง ราคาที่ดินข้างเคียงในตาบลนั้น ราคา
ประเมิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการจดทะเบี ย นสิ ทธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และการประมาณราคาทรัพย์สินอื่น ให้ประมาณตามราคาซื้อขายกันในท้องตลาดหรือ
ตามสภาพเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้น ปัญหาในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สรรพากรในการประเมินราคา
ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้น ยังขาดความชัดเจนในการอ้างอิงราคาสิ่งปลูกสร้างว่ามาจาก
หน่วยงานใด เป็นที่น่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งเมื่อเทียบกับการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดีที่มีระเบียบกาหนดไว้ชัดเจน ให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างสานักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ มาใช้บังคับตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ.2557 ข้อ 25
ปัญ หาความไม่ ชัดเจนของการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ตาม
ระเบียบการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร อาจส่งผลกระทบการประเมินราคาทรัพย์สิน
ต่าเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและทาให้ผู้ค้างภาษีอากรที่ถูกยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
ได้รับความเสียหาย เมื่อจานวนเงินที่ได้จากขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไม่เพียงพอกับหนี้ภาษีอากรค้าง
ผู้ค้างภาษีอากรจะต้องเสียเงินเพิ่มภาษีอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน จากหนี้ภาษีอากรที่ยังคงค้างอยู่กับ
กรมสรรพากร ทาให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น และทาให้เงินภาษีอากรที่รัฐควรจะได้รับชาระหนี้
น้อยกว่าราคาทรัพย์สินที่แท้จริง
3.2 ปั ญ หาการวางหลั ก ประกั น และการก าหนดเงิ น ขั้ น ต่ าในการเข้ า สู้ ร าคาขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ.2553 ข้อ 14
(2) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางหลักประกันในการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์ของ ผู้ค้าง
ภาษีอากรไว้ “เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ทาการขายทอดตลาดมี มูลค่าสูงมาก หรือผู้ใดจะสู้
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ราคาโดยไม่สุจริตก็ดี หรือไม่สามารถจะชาระราคาได้ก็ดี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการวางหลักประกัน
ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร” โดยพบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การวางหลั ก ประกั น การเสนอราคาของ
กรมสรรพากร ตามระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมสรรพากร พ.ศ.2553 ใน
ส่วนของการวางหลักประกันการเสนอราคา ซึ่งยังมิได้มีการกาหนดจานวนเงินหรือหลักประกันใดๆ ที่
เป็นมาตรฐานแน่นอน เพื่อวางเป็นหลักประกันก่อนการเสนอราคาต่อกรมสรรพากร ส่งผลกระทบให้
การขายทอดตลาดของกรมสรรพากรขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการขายทอดตลาดใน
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงไม่มีบทลงโทษกับผู้ที่เสนอราคาแต่ ไม่ยอมชาระราคาทรัพย์ ที่ซื้อ
ทอดตลาดได้
ในส่ ว นกรณี ปั ญ หาการก าหนดเงิ น ขั้ น ต่ าในการเข้ า สู้ ร าคาขายทอดตลาด
กรมสรรพากรจะอาศัยมาตรา 510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรมสรรพากรนาบท
บัญญัตตินี้ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มราคา โดยมาตราดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ทอดตลาดแถลงคา
โฆษณาบอกขาย และข้อความอื่น ก่อนการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะราย โดยพบปัญหาในทางปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมสรรพากร พ.ศ.2553 ที่ยังมิได้กาหนดจานวน
เงิ น ขั้ น ต่ าที่ ผู้ เ ข้ า สู้ ร าคาเสนอเพิ่ ม ให้ สู ง กว่ า ราคาที่ มี ผู้ เ สนอก่ อ นตน ซึ่ ง ท าให้ ก ารขายทอดตลาด
ทรั พ ย์ สิ น ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานที่ ชั ด เจน อาจส่ ง ผลกระทบเมื่ อ มี ก ารเสนอราคาที่ ต่ าเกิ น ไป ท าให้
กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมสรรพากรเกิดความล่าช้า และขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ในการที่จะได้เม็ดเงินมาชาระภาษีอากรค้าง ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณ
การเอาไว้ ทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้
3.3 ปัญหาของผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมสรรพากร
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ.2553 ข้อ 19
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้และผู้ซื้อได้
ชาระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ไว้ดังนี้
(1) ในกรณีเป็นสังหาริมทรัพย์ เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินและผู้ซื้อได้ชาระ
เงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะที่สัญญาซื้อขายได้สาเร็จบริบูรณ์
(2) ในกรณี เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย เช่น เรือที่มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่จะต้อง
แก้ทะเบียนชื่อ ผู้เป็นเจ้าของ เช่น อาวุธปืน รถยนต์ เป็นต้น เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินและผู้
ซื้อได้ชาระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้เสนอผู้มีอานาจสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการนั้นๆ จัดการแก้ทะเบียนหรือโอนให้ต่อไป
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ปัญหาของผู้ซื้อทอดตลาดได้จากกรมสรรพากร เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้ค้าง
ภาษีอากร) หรือบริวารมิได้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อทรัพย์สินจะต้องไปฟ้องเป็นคดีเรื่อง
ใหม่ ฟ้องขับไล่เจ้าของทรัพย์สิน (ผู้ค้างภาษีอากร) หรือบริวารต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ใน
เขตศาลให้เจ้าของทรัพย์สิน (ผู้ค้างภาษีอากร) หรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ทาให้ผู้ซื้อ
ทอดตลาดได้ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแพ่ง ซึ่งต่างจากผู้ซื้อทอดตลาดได้จาก
กรมบังคับคดี ที่สามารถใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 309 ตรี ที่จะยื่น
คาขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกคาบังคับให้เจ้าของทรัพย์สิน หรือ
บริวารออกไปจากอสังหาริมทรั พย์นั้น โดยไม่ต้องฟ้องขับไล่ เป็นคดีใหม่ ผลกระทบจากการไม่ได้
กาหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดของกรมสรรพากร ส่งผลให้การประมูลซื้อขายทรัพย์สินจากกรมสรรพากรเป็นไปด้วยความ
ล่าช้ากว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จะฟ้องร้องบังคับคดีเสร็จสิ้น ทาให้การขายทอดตลาดของกรมสรรพากรไม่
ค่อยมีผู้สนใจเข้าสู้ราคา ส่งผลให้โอกาสในการขายทรัพย์สิน ให้ได้ราคามีน้อยลง และมีผลกระทบกับผู้
ค้างภาษีอากร
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การบังคับชาระหนี้ภาษีอากรค้าง เป็นกระบวนการที่เจ้าพนักงานกระทาการใดๆ เพื่อให้
กรมสรรพากรได้รับชาระหนี้ภาษีอากรค้าง ด้วยอาศัยอานาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
เป็นสาคัญ รวมถึงการดาเนินการทางศาล เพื่อควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีไม่ชาระ
ภาษีอากรค้าง ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ศึกษา
จึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนาไปเป็นข้อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบังคับชาระหนี้ภาษีอากร
ค้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแก้ใขเพิ่มเติมหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ค้างภาษีอากร อันส่งผลดีต่อการจัดเก็บ
ภาษีอากรของรัฐ เพื่อความเป็นธรรมและความ เท่าเทียมกันในสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. ปัญหาการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
1.1 ปัญหาการยึดสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกรมสรรพากร ว่ า ด้ ว ยการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ตามความใน
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการยึดทรัพย์สิน ข้อ 10 เดิมว่า
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“วิธีการยึดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้สานักงานสรรพากรพื้นที่หรือสานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี
รายงานขออนุมัติยึดทรัพย์สินพร้อมทั้งส่งรายงานแสดงการเร่งรัดภาษีอากรค้างตามแบบ ภ.ส.16
หลั ก ฐานต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การเร่ ง รั ด ภาษี อ ากรค้ า งและค าสั่ ง ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น และประกาศ
ยึ ด ท รั พ ย์ สิ น ต า ม ม า ต ร า 12 แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล รั ษ ฎ า ก ร ต า ม แ บ บ ภ.ส.17 และแบบ ภ.ส.18
ไปยังผู้มีอานาจออกคาสั่งยึดทรัพย์สินฯลฯ”
แก้ไขเพิ่มเติมโดยนาวิธีการชั่วคราวก่อนมีคาพิพากษา ตามประมวลวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 254 บัญญัติไว้ ดังนี้
“ในคดีอื่น ๆ นอกจากคดีมโนสาเร่ โจทก์ชอบที่จะยื่น ต่อศาลพร้อมกับคาฟ้อง หรือ
ในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาซึ่งคาขอ ฝ่ายเดียว ร้องขอให้ ศาลมีคาสั่งภายในบังคับแห่งเงื่อนไขซึ่งจะ
กล่าว ต่อไป เพื่อจัดให้มีวิธีคุ้มครองใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาท หรือทรัพย์สินของจาเลย ทั้งหมดหรือบางส่วน
ไว้ก่อนพิพากษา รวมทั้งจานวนเงินหรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกาหนดชาระแก่จาเลย
ฯลฯ” มาบังคับใช้โดยอนุโลม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรค 4 บัญญัติให้ “เจ้าพนักงานนา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ในเรื่องวิธีการยึดทรัพย์สินโดยอนุโลม”
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความใน
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการยึดทรัพย์สิน ข้อ 10 โดยให้ถือ
ว่ากรมสรรพากรเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และผู้ค้างภาษีอากรเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ทั้งนี้
เพื่อให้การบังคับคดีของของกรมสรรพากร สามารถกระทาได้เช่นเดียวกับเจ้าพนั กงานบังคับคดีที่มี
อานาจศาล เพื่อใช้วิธีการยึดชั่วคราวก่อนมีการอนุมัติยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ทาให้การบังคับ
ชาระหนี้ภาษีอากรค้าง สามารถบังคับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การบังคับชาระหนี้ภาษีอากร
ค้างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐด้วย
1.2 ปัญหาการคัดค้านการยึดทรัพย์สิน ก่อนกระบวนการขายทอดตลาด
ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกรมสรรพากร ว่ า ด้ ว ยการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ตามความใน
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ข้อ 12
เดิมว่า “ถ้าบุคคลใดจะยื่นคาร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ค้า งภาษี
อากรไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินที่ยึดออกขายทอดตลาด หรือ
จาหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อผู้มีอานาจออกคาสั่งยึดทรัพย์สิน เพื่อให้มีคาสั่ง
ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดนั้น เมื่ อเจ้าพนักงานได้รับคาร้องขอก็ให้ง ดการขายทอดตลาดหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปฯ”
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แก้ไขเป็น “ถ้าบุคคลใดจะยื่นคาร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ค้าง
ภาษีอากรไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ บุคคลนั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อผู้มีอานาจออก
คาสัง่ ยึดทรัพย์สินได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการยึดทรัพย์สิน เพื่อให้มีคาสั่งปล่อยทรัพย์สิน
ที่ยึดนั้น เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคาร้องขอก็ให้งดการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ใน
ระหว่างรอคาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปฯ”
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความใน
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ข้อ 12 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้างภาษีอากร หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินที่แท้จริงได้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของตน และคาสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรถือเป็น
คาสั่งทางปกครอง โดยให้ผู้มีส่วนได้เสี ยคัดค้านการยึดทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งการแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว โดยกาหนดเวลาเพิ่มเติมในส่วนการคัดค้านการยึดทรัพย์สิน ทาให้เกิดความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรั พย์สินที่ยึดและเพิ่มความชัดเจน ในเรื่องระยะเวลาการคัดค้าน
การยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ในกระบวนการการยึ ด ทรั พ ย์ เพื่ อ ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น นั้ น มา
ตลอดจนการเก็บรั กษาทรั พย์สิ นที่ ยึด ไว้ ก่ อนกระบวนการขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน โดยรัฐ ต้ อ งมี
มาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ระบบภาษีให้ได้มากที่สุด แม้
กาลังเจ้าหน้าที่ จัดเก็บภาษีจะมีจานวนน้อย แต่ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะภาษีอากรที่ดี
2. ปัญหาการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร กรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ปัญหาการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ข้อ 7 (3) เดิมได้กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินในส่วน
ของสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างภาษีอากร อาทิเชน การอายัดสิทธิเรียกรองในสัญญาจางตาง ๆ ซึ่งไม่ใช่
สัญญาจางแรงงาน สัญญาเชา สิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยตาง ๆ โดยทรัพย์สินที่อายัด
ได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ระบุไว้ในมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 ข้อ 7 (3) ในส่วนของสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษี
อากร ให้มีความชัดเจน ซึ่งกรณีตามปัญหาการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเพื่อบุตรผู้เยาว์ เห็น
ควรให้ใช้วิธีทางศาลก่อน เพื่อให้แน่ชัดว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นของผู้ค้างภาษีอากร
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แล้วจึงดาเนินการตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อลดการโต้แย้งในข้อกฎหมาย และเกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้างภาษีอากร รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
2.2 ปัญหาธนาคารไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอายัดทรัพย์สิน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ทวิ เดิมบัญญัติว่า
“เมื่อได้มีคาสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใดทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อน
เร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว”
แก้ไขเป็น “เมื่อได้มีคาสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใดเพิกเฉย ทาลาย
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว”
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 12 ทวิ ให้คลอบคลุมไปถึงการเพิกเฉยแล้ว
ให้ถือว่าการเพิกเฉยเป็นการกระทาความผิดด้วย ทาให้มาตราดั งกล่าวมีความชัดเจน และสามารถ
ลงโทษกับธนาคารที่เพิกเฉย ไม่นาส่งเงินตามคาสั่งอายัดของกรมสรรพากรได้
3. ปัญหาการขายทอดตลาดทรัพย์ของผู้ค้างภาษีอากร
3.1 ปัญหาการกาหนดราคาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพื่อขายทอดตลาด
ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ค้ างภาษีอากรที่ถูกยึด เพื่อ
ขายทอดตลาดไว้ ตามระเบียบการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ซึ่ง
เดิมมี (1) ถึง (6)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. 2553
ข้ อ 12 โดยเพิ่ ม เติ ม อี ก หนึ่ ง วงเล็ บ เป็ น (7) ซึ่ ง มี ข้ อ ความดั ง นี้ “การใช้ ร าคาประเมิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
มาตรฐานให้เจ้าพนักงานกรมสรรพากร ให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูก
สร้างสานักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ หรือคณะอนุกรรมการประจาจัง หวั ด
กรมธนารักษ์ มาใช้บังคับ หากกรณีที่บัญชีกาหนดราคาประเมินก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าวไม่ได้กาหนด
ราคาสิ่งปลูกสร้างประเภททรัพย์ที่ทาการประเมินนั้นๆ ไว้ หรือ และเจ้าพนักงานกรมสรรพากร
เห็นสมควรให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทยมาใช้แทน
ในส่วนของค่าเสื่อมราคา ให้นาตารางกาหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกาหนดราคาประเมิ นทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ ค่าธรรมเนีย มจด
ทะเบียนสิทธินิติกรรมหรือบัญชีประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทยมาใช้แล้วแต่กรณี”
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เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ทาให้
กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีราคาที่เหมาะสมที่คณะกรรมการขายทอดตลาดสามารถขายได้
ซึ่งปัจจุบันหนี้ภาษีอากรที่ค้างอยู่ในขั้นตอนของการขายทอดตลาดมีอยู่เป็นจานวนมาก เนื่องจากได้
ยึดทรัพย์สินไว้แต่ไม่สามารถขายได้ ทาให้ลดหนี้ภาษีอากรไม่ได้ หรือจะจาหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้
ค่าภาษีอากรก็ยังไม่ได้ เพราะถือว่ายังมีทรัพย์สินที่ต้องดาเนินการขายทอดตลาดอยู่ อันเกิดจากปัญหา
การขายทอดตลาดที่ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ซึ่ ง ควรได้ รั บ การแก้ ไ ขและพั ฒ นา เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมสรรพากร และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3.2 ปั ญ หาการวางหลั ก ประกั น และการก าหนดเงิ น ขั้ น ต่ าในการเข้ า สู้ ร าคา ขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) ปัญหาการวางหลักประกันก่อนการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ.
2553 ข้อ 14 (2)
เดิมว่า“เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ทาการขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมาก
หรือผู้ใดจะสู้ราคาโดยไม่สุจริตก็ดี หรือไม่สามารถจะชาระราคาได้ก็ดี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการวาง
หลักประกันที่เชื่อถือได้ตามที่เห็นสมควร”
แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการกาหนดให้มีการวางหลักประกันในการเสนอราคา
ต่อคณะกรรมการในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของราคาทรัพย์สินที่จะทาการขายทอดตลาดตามที่
คณะกรรมการได้กาหนดราคาไว้”
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้มีการวางหลักประกันในการเสนอราคา ส่งผล
ให้กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ดาเนินการไปด้วยความรวดเร็วและ
เรียบร้อย เช่นเดียวกับการจาหน่ายทรัพย์สินของกรมบังคับคดี ป้องกันผู้เข้าสู้ราคาโดยไม่สุจริ ต
หรือไม่สามารถชาระราคาได้ก็ดี กรมสรรพากรจึงควรให้ผู้เข้าสู้ราคาวางหลักประกันที่เชื่อถือได้ก่อน
เข้าสู้ราคา
2) ปัญหาการกาหนดเงินขั้นต่าในการเข้าสู้ราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ.
2553 ข้อ 14 ในส่วนของวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งเดิมมี (1) ถึง (10)
แก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อ (11) ซึ่งมีข้อความดังนี้ “ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุก
ครั้ง เมื่อคณะกรรมการประกาศกาหนดราคาสมควรขายแล้ ว ให้ประกาศกาหนดจานวนเงินขั้นต่าที่ผู้
เข้าสู้ราคาอาจเสนอเพิ่มให้สูงกว่าราคาที่มีผู้เสนอก่อนตนได้ดังนี้
“ราคาสมควรขายต่ากว่า 10,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
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ราคาสมควรขายตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท เพิ่มราคาไม่น้อยกว่า ครั้งละ
1,000 บาท
ราคาสมควรขายเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000 บาท”
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการกาหนดจานวนเงินขั้นต่าในการเข้าสู้ราคา
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ส่งผลให้กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีมาตรฐานชัดเจน เช่นเดียวกับ
การจาหน่ายทรัพย์สินของกรมบัง คับคดี ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กรมสรรพากรและผู้ค้างภาษีอากร
3.3 ปัญหาของผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมสรรพากร
ควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมสรรพากร เพิ่มเติมไว้ในระเบียบ
กรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ.2553 ข้อ 19 ซึ่งระเบียบ
ข้ อ ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ก ารบั ง คั บ คดี ข องผู้ ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากการขายทอดตลาดของ
กรมสรรพากรไว้
แก้ไขโดยออกมาตรการรองรับสิท ธิข องผู้ซื้ อทอดตลาดได้จ ากกรมสรรพากรให้
สามารถบังคับขับไล่เจ้าของเดิมหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
โดยแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์ สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ.
2553 โดยนาบทบัญญัติตามมาตรา 309 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 โดยอนุโลม
เมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ยการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมสรรพากรแล้ว จะส่งผล
ให้การบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมสรรพากรเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อทอดตลาด เกิดแรงจูงใจในการซื้อทรัพย์สินจากการขาย
ทอดตลาดของกรมสรรพากร ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแพ่ง ทาให้การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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