การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528,
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพจิ ารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
ข้อกาหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลภาษีอากรจังหวัด
(ยังไม่ได้จัดตั้ง)
อานาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแพ่ง ม.7
- คดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (ถ้ามี
กฎหมายกาหนดให้คัดค้านหรืออุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการ
ต้อง ดาเนินการดังกล่าวก่อนจึงจะฟ้องคดีได้- ม.8)
- คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐบาลในหนี้ค่าภาษีอากร
- คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร (ถ้ามีการกาหนดให้ขอคืนค่าภาษีอากรก็ต้องดาเนินการ
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ก่อนจึงจะฟ้องคดีได้- ม.9)
- คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร
- คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจศาลภาษีอากร (ปัจจุบันยังไม่มี)

ห้ามศาลชั้นต้นอื่นรับคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาของศาล
ภาษีอากรกลางไว้พิจารณาพิพากษา - ม. 10
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัยว่าคดีได้อยู่ในอานาจ
ของศาลภาษีอากรหรือศาลยุติธรรมอื่น คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด
ถ้าคาวินิจฉัยนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา
ให้ศาลนั้นโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว
เว้นแต่ศาลที่รับโอนจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น- ม. 10 ว2 (ม.5 ฉ2)

เขตอานาจศาล
ศาลภาษีอากรกลาง
- มีเขตอานาจตลอดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
-ม.5 ว.2
- ใช้ดุลพินิจรับพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอานาจศาลได้ - ม.5 ว.2
- ปัจจุบันมีเขตอานาจทั่วราชอาณาจักรเนื่องจากศาลภาษีอากรจังหวัดยังไม่ได้เปิดทาการ - ม. 33
ศาลภาษีอากรจังหวัด
- มีเขตอานาจตามที่ระบุใน พ.ร.บ. ที่จัดตั้งขึ้นซึ่งครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดได้ ม.6
(ปัจจุบันยังไม่ได้จัดตั้ง)

ศาลที่จะยื่นคาฟ้อง
คดีที่จาเลยมีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
คดีที่จาเลยมีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในจังหวัดอื่น
กรณีศาลภาษีอากรกลางจังหวัดจัดตั้งแล้ว-ม.5 ว.2
- คดีที่จาเลยมีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในเขตอานาจศาลภาษีอากรกลางจังหวัดใด ต้องฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางจังหวัดนั้น
- หรือจะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางก็ได้ แต่ต้องอยู่ในดุลย์พินิจของศาลดังกล่าวที่จะ
รับหรือไม่รับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาคดีก็ได้
กรณีศาลภาษีอากรจังหวัดยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น
 โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางก็ได้-ม. 33
 หรือโจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดท้องที่ที่จาเลยมีภูมิลาเนาเดิมได้-ม. 33
 ให้โจทย์ทาสาเนาคาฟ้องสาหรับศาลจังหวัดหนึ่งชุดแล้วให้ศาลจังหวัดส่ง
ต้นฉบับไปยังศาลภาษีอากรกลางโดยเร็ว-ข.9
 เมื่อศาลมีคาสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาแล้วอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษี
อากรกลางต้องดาเนินการดังนี้-ข.9

o กาหนดองค์คณะโดยเร็ว
o กาหนดให้ศาลออกไปนั่งพิจารณาพิพากษาคดี ณ ศาลจังหวัดแห่ง
ท้องที่ซึ่งโจทก์ยื่นคาฟ้องนั้น
o กาหนดให้นั่งพิจารณาพิพากษาคดี ณ ศาลภาษีอากรกลาง
o ขอให้ศาลจังหวัดแห่งท้องที่ซึ่งโจทก์ยื่นคาฟ้องไว้หรือศาลจังหวัดอื่น
ดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
แห่งคดี ซึ่งต้องนาวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรมาใช้บังคับ
 เมื่อโจทก์ ได้รับแจ้งคาสั่งรับคดีแล้ว โจทก์ต้องนาส่งหมายเรียกและสาเนาคา
ฟ้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบคาสั่ง- ข.10

ผู้พิพากษาและองค์คณะ
ผู้พิพากษา-มาตรา 13
ศาลภาษีอากรกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ศาลภาษีอากรจังหวัด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลภาษีอากรกลางจังหวัด
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางจังหวัด
แต่งตั้งจากผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้ความชานาญในเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร-ม. 15
องค์คณะนั่งพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคน-ม. 19
ถ้าเป็นการดาเนินกระบวนพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีผู้พิพากษาคนเดียว
มีอานาจกระทาหรือออกคาสั่งได้-ม. 16

การส่งคาคู่ความหรือเอกสาร
 โจทก์ต้องร้องขอให้ส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องภายใน 7 วันนับแต่วันทราบ
คาสั่ง-ข. 10
 จาเลยต้องยื่นคาให้การภายใน 15 วันและจะฟ้องแย้งมาในคาให้การก็ได้
-ป.วิ.พ. ม.177 ว.1,ว.3
 โจทก์ต้องยื่นคาให้การแก้ฟ้องแย้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งคาให้การถึง
โจทก์ ป.วิ.พ. ม. 178 ว.1
o คู่ความอาจขอแต่งตั้งบุคคลอื่นรับคาคู่ความและเอกสารแทนได้ - ม. 18
o บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอานาจศาลนั้น
o การแต่งตั้งต้องทาเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ ภษ.1 - ข.8
การยื่นบัญชีระบุพยาน
กรณีมีการที่สองสถาน
ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาล่วงหน้าก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 30 วัน - ข.15 ว.1
กรณีไม่มีการชี้สองสถานแต่มีการสืบพยาน
ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน - ข.15 ว.2
การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม หรือยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อผลกาหนดต้องดาเนินการตาม - ข.15 ว.3, ว.4
การยื่นเอกสารและพยานวัตถุ
กรณีมีชี้สองสถาน
o กรณีต้นฉบับเอกสารหรือพยานวัตถุอยู่ในความครอบครองของตนและสามารถนามาศาลได้
o ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารนั้นและพยานวัตถุต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน โดยคู่ความไม่ต้องส่ง
สาเนาเอกสารต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่น - ข.16
- กรณีต้นฉบับเอกสารหรือพยานวัตถุอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือบุคคลภายนอก
- ฝ่ายอ้างต้องขอให้ศาลมีคาสั่งเรียกโดยยื่นคาขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน
- ต้องติดตามให้ได้ซึ่งพยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานในกรณีไม่มีการชี้สอง
สถานหรือภายในเวลาที่ศาลกาหนด - ข.17
กรณีไม่มีการชี้สองสถาน
แต่มีการสืบพยาน ตาม ป.วิ.พ. ม. 90

การชี้สองสถาน
กรณีไม่มีการชีส้ องสถานแต่มีการสืบพยาน
แจ้งกาหนดวันนัดสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน-ป.วิ.พ. 184
กรณีมีการชี้สองสถาน
- แจ้งกาหนดวันนัดชี้สองสถานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน –ป.วิ.พ. 182 ว.1
- กระบวนการชีส้ องสถานเป็นกระบวนพิจารณาแตกต่างกับวิธีพิจารณาความแพ่งธรรมดา
1 ศาลอาจส่งข้อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเอกสารเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ ภษ.4 ไปยังคู่ความเพื่อ
ตอบข้อสอบถามนั้นในวันชี้สองสถาน -ข.19
2.1 ศาลมีอานาจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคาคู่ความหากคู่ความฝ่ายใดไม่
ตอบให้ถือว่ายอมรับ -ข. 21
2.2 คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถาน ศาลมีอานาจชี้สองสถานไปได้ โดยให้ถือว่าคู่ความทราบ
กระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วและไม่มีสิทธิ์โต้แย้งคัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นาสืบที่ศาล
กาหนด -ข. 22
3 คู่ความฝ่ายหนึ่งอาจขอให้คู่ความฝ่ายอื่นรับรองข้อเท็จจริงหรือเอกสารโดยทาบอกกล่าวเป็น
หนังสือตามแบบพิมพ์ ภษ.6 แจ้งให้คู่ความฝ่ายอื่นทราบก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน -ข. 20
การสืบพยานและขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น
 ให้ศาลกาหนดจานวนวันสืบพยานของคู่ความตามหน้าที่นาสืบและกาหนดวันนัดฟังคาพิพากษาไว้
ล่วงหน้าด้วย -ข 24
 ต้องส่งหมายเรียกพยานบุคคลให้พยานทราบวันนัดสืบพยานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันเว้นแต่ศาลจะ
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น - ข. 25
o เพื่อประโยชน์แห่งการสืบพยานเมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจส่งข้อสอบถาม
ข้อเท็จจริง เอกสารและพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ ภษ.5 ไปยังคู่ความ
เพื่อให้คาแถลงยอมรับว่าถูกต้องหรือไม่ โดยส่งข้อสอบถามในศาลหรือตามที่ศาลเห็นสมควรไม่ว่าการ
พิจารณาคดีจะดาเนินไปสักเพียงใด - ข.23
o คู่ความฝ่ายหนึ่งอาจขอให้คู่ความฝ่ายอื่นรับรองข้อเท็จจริงหรือเอกสารโดยทาคาบอกกล่าวเป็นหนังสือ
ตามแบบพิมพ์ ภษ.6 แจ้งให้คู่ความฝ่ายอื่นทราบก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน - ข. 20
o ศาลจะอนุญาตให้พยานนาบันทึกทบทวนความจาหรือบันทึกถ้อยคาของพยานที่บันทึกล่วงหน้า
ประกอบการเบิกความก็ได้ โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยคาพยานต่อศาลและส่งสาเนาแก่คู่ความฝ่าย
อื่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสืบพยานบุคคลนั้น - ข. 29

 การขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
 ถ้าศาลขอให้มา ต้องทาเป็นหนังสือเชิญตามแบบพิมพ์ ภษ.2 - ข.34 พร้อมทั้งจ่ายค่าป่วยการ
ค่าพาหนะเดินทางตลอดจนค่าเช่าที่พักให้ตามระเบียบสานักงานศาลยุติธรรม - ข. 35
 ถ้าเชิญแล้วไม่มาไม่มีความผิด
o ถ้าคู่ความขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มา ต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกตาม
แบบพิมพ์ ภษ.3 - ข. 34
o คู่ความฝ่ายที่ขอต้องจ่ายค่าป่วยการวันละไม่เกิน 2,000 บาทและต้องจ่ายค่าพาหนะค่าเช่าที่
พักด้วยโดยให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียม - ข. 36
o ถ้าศาลออกหมายเรียกแล้วไม่มามีความผิด
 ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนให้ความเห็น - ข.37
 อาจให้ความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือทั้งอาจยืนความเห็นเป็นหนังสือประกอบความเห็นด้วย
วาจาก็ได้ - ข. 38

การพิจารณาพิพากษาคดี
1 ศาลอาจมีคาสั่งกาหนดการนั่งพิจารณาคดี ณ สถานที่ใดหรือในวันเวลาใดก็ได้ - ข. 27 ว.1
2 การขอให้ศาลจังหวัดแห่งท้องที่ใดสืบพยานแทนไม่ถือว่าเป็นการส่งประเด็น - ข. 27 ว.2
3 ต้องพิพากษาภายในกาหนดที่ได้นัดไว้หรือจะเลื่อนไปก็ได้ถ้ามีเหตุจาเป็น - ข. 39

การอุทธรณ์ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลภาษีอากรกลาง
การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่ง
 มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีภาษีอากรที่อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของศาลภาษีอากรกลาง ม.5 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. 2558
 โจทก์หรือจาเลยต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ม. 24 ( ม.9(ฉ 2))
 การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง คดีนั้นต้องมีทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์เกินกว่า 50,000 บาท ม. 224
ป.วิ.พ. ประกอบ ม.25 ( ม.9(ฉ 2))
 ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายต้องพิจารณาตามหลักทั่วไปใน ป.วิ.พ.

 คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษถือเป็นที่สดุ เว้นแต่ศาลฎีกาอนุญาตให้ฎีกา มาตรา
247 ป.วิ.พ. ประกอบ ม.26 ( ม.9(ฉ 2))
การฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่ง
 โจทก์หรือจาเลยจะกระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา โดยยื่นคาร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมคาฟ้องฎีกา
ภายในกาหนดหนึง่ เดือนนับแต่วันทีไ่ ด้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ม. 247,248 ป.วิ.พ.

ประกอบ ม.17
 คดีที่ได้รบั อนุญาตนัน้ จะมีได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายและศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาตามฎีกานัน้ เป็นปัญหา
สาคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยหรือเป็นปัญหาสาคัญตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา มาตรา 249

ป.วิ.พ. ประกอบ ม.17
 ให้แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาที่จัดตั้งไว้เดิมคงมีอยูต่ ามความจาเป็น ม. 11(ฉ 2)

 การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งใด ๆ ของศาลภาษีอากรกลางซึง่ ยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกาก่อนวันเปิด
ทาการของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ให้ศาลฎีกาคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป ม.9(ฉ 2)

การบังคับคดี
ไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษจึงดาเนินการตาม ป.วิ.พ. แต่ศาลภาษีอากรกลางอาจออกหมายบังคับคดี
ส่งไปยังศาลจังหวัดแห่งท้องที่ใดท้องที่หนึ่งดาเนินการบังคับคดีให้ก็ได้ - ข. 40

