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บทที่ 1
บทนา
สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทาให้สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หรือสิทธิที่จะหลุดพ้นจากความยากจน เป็นสิ่งที่รัฐควรจะกระทาให้เกิดขึ้ นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกระบวนการยุติธรรม โดยสหประชาชาติได้มองว่าเสาหลักในการลด
ความยากจน และสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ได้แก่ การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การใช้หลักนิติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิด้านแรงงาน และสิท ธิในการ
ประกอบอาชีพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะมีความเชื่อมโยงกัน การหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันก็จะเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็จ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) จึงถือเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย และเป็นเรื่องที่นานาประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสาคัญ และ
ตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการยึดหลักนิติธรรม ในการ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกคน หรือกล่าวให้เข้าใจโดยง่ายก็คือ บุคคลย่อมเสมอภาค
กันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จะต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะแตกต่างกันในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสน า
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความสาคัญประการแรกที่ต้องสร้างให้
เกิดขึ้น ในสังคมที่ต้องการมีธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังคากล่าวที่ว่า “สิทธิของ
ประชาชนจะปราศจากความหมายหากไร้ซึ่งกลไกในการเข้าถึงความยุติธรรม” (The Public Rights is
Meaningless Without Mechanism for Access to Justice)
ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ จึ ง เป็ น ฝ่ า ยที่ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ แ ต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ แต่ จ ะต้ อ งมี
กระบวนการที่ช่วยทาให้สิทธินั้นสามารถเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงด้วย การส่งเสริมความ
ยุติธรรมในสังคม จึงต้องมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบยุติธรรมมีความหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย
รวมทั้ง ต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประชาชน เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เสริมสร้างอานาจต่อรองในการอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ทั้งสิ้น
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แนวความคิดเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) นั้น เกิดขึ้นในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีการพัฒนาทางกฎหมายทีสาคัญ
ส่ง ผลให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ดั้ งเดิ ม ของวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง โดยเริ่ ม มี แ นวความคิ ด เรื่ อ ง
สวัสดิการ ซึ่งมองว่ารัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชาชน และสิทธิสาคัญประการหนึ่ง คือ สิทธิ
ส่วนบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือสิทธิในทางวิธีพิจารณาความ กระบวนการยุติธรรมที่ดี
นั้น ย่อมจะต้องเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรม
การที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้
นั้น รัฐจึงต้องส่งเสริมให้มีการดาเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ยุ่ งยาก ซับซ้อน เช่น การกาหนดวิธีการ
สาหรับคดีมโนสาเร่ หรือคดีเรียกร้องเล็กน้อย (small claim) เพื่อให้คดีรวดเร็วขึ้น และเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ให้เหมาะสมเมื่อคานึงถึงทุนทรัพย์ในคดีที่พิพาทกัน การดาเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) การฟ้องคดี
โดยองค์กร (organizations) ตัวแทนกลุ่มผู้ถูกกระทบสิทธิ เช่น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค หรือองค์กร
สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการดาเนินคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือ
บริการซึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายมีอานาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน เช่น การให้คาปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือแนะนาในการทาเอกสารสัญญาต่างๆ การ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการดาเนินคดี และการให้ความช่วยเหลือด้านทนายความ เพื่อให้บุคคล
ที่ยากไร้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้เท่าเทียมกับบุคคลที่มีฐานะทางการเงินดีกว่า
นอกจากการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดคดีในกรณีพิพาท
ซับซ้อนเกี่ยวกับคดีภาษีอากรในประเทศอังกฤษ มีวิธีการนาคดีภาษีเข้าสู่การพิจารณาคดีของไว้เป็น
พิเศษ กล่าวคือ การที่ผู้เสียภาษีจะนาคดีขึ้นสู่ศาลได้นั้น ผู้เสียภาษีจะต้องดาเนินตามกระบวนการ ที่
กฎหมายภาษีกาหนดไว้เสียก่อน โดยผู้เสียภาษีไม่สามารถนาคดีไปฟ้องต่อศาลได้ทันที เช่นเดียวกับคดี
แพ่งโดยทั่ว ไป ในการระงับข้อพิพาททางภาษี ผู้เสียภาษีและหน่วยงานทางภาษีจะต้องปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด ในขณะที่คดีภาษีอากรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคดีพิพาท
ระหว่ า งรั ฐกั บ ประชาชนผู้เ สี ยภาษี ซึ่ง ในประเทศไทยแบ่ งคดี ในศาลภาษีอ ากรกลางออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษ ทั้งนี้ คดีสามัญพิเศษจะหมายถึงคดีที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน1 นอกจากนี้ มีการกาหนดให้ใช้การพิจารณาคดีภาษีอากรในระบบกล่าวหาเป็น
หลัก โดยคู่ความจะเป็นฝ่ายกาหนดขอบเขตข้อเท็จจริงและมีบทบาทสาคัญในการดาเนินกระบวน
พิจารณารวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายกาหนด การกาหนดให้ใช้การพิจารณาคดี
1

ประกาศศาลภาษีอากรกลาง เรื่ อง ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่ องครบองค์คณะ และการจัดตั้งศูนย์นดั ความ
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ในระบบกล่าวหาดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาสาคัญ 2 ประการ คือ (1) ความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
คู่ความในการดาเนินคดี (2) การแพ้หรือชนะคดีโดยอาศัยเทคนิคของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
จากปัญหาดังกล่าวจึงนามาสู่การศึกษาถึงแนวทางการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การ
บริหารจัดการคดีในกรณีพิพาทซับซ้อนในคดีภาษีอากรในประเทศอังกฤษ เพื่อนามาประยุกต์เป็น
กรณีศึกษาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัด การคดีในกรณีพิพาทซับซ้อ นของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาแนวคิดในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของประชาชนและการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย
2. เพื่อศึกษาระบบวิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรของประเทศไทย และประเทศอังกฤษ
3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการคดีในกรณีพิพาทซับซ้อนในประเทศไทย และประเทศอังกฤษ
ขอบเขตการศึกษา
1.ศึ ก ษาแนวความคิด ในการเข้ าถึ ง กระบานการยุ ติธ รรมของประชาชน และการให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางกฎหมายของประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร
2.ศึกษา และเปรียบเทียบการบริหารจัดการคดีในกรณีพิพาทซับซ้อน ศึกษาเฉพาะวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากรในประเทศอังกฤษและประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้เข้าใจถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
2.ทราบถึ งความเหมือนและความแตกต่า งของระบบวิธี พิจารณาคดีในศาลภาษี อากรของ
ประเทศไทย และประเทศอังกฤษ
3.นาแนวทางการบริหารจัดการคดีในกรณีพิพาทซับซ้อนในประเทศอังกฤษมาประยุกต์เป็น
กรณีศึกษาในการบริหารจัดการคดีกรณีพิพาทซับซ้อนของประเทศไทย
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บทที่ 2
การศึกษาเปรียบเทียบการเข้าสูก่ ระบวนการยุติธรรมและแนวความคิดในการพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชน คดีครอบครอบครัว และคดีภาษีอากร
ในสังคมเสรีประชาธิปไตยนั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับความยุติธรรมทาง
สังคม (Social Justice) อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
(Criminal Justice System) เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย สิทธิเสรีภาพ และทรัพย์สินของ
บุคคลโดยตรง ประชาชนในทุ กระดับ ของสัง คมจึงควรได้รับ บริการจากหน่ วยงานหรือองค์กรทาง
กฎหมายอย่างเท่าเทียม (Legal Right) ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ดังคากล่าวที่ว่า “สิทธิของ
ประชาชนจะปราศจากความหมายหากขาดไร้ซึ่งกลไกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” (The Public
Rights is Meaningless without Mechanism for Access to Justice)
นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดาเนินการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิท ธิภาพ และประหยัด ค่าใช้จ่าย กล่าวคือ สิทธิในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม (Access to Justice) ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เปรียบเสมือนเป็น
เสาหลักของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะองค์กรศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่อานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน ดังนั้น ศาลจึงต้องเป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศอังกฤษ
คาว่า “การเข้าถึงความยุติธ รรม” หรือ “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” (Access to
Justice) ถูกนามาใช้ในยุโรปประมาณช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยปรากฏเป็นถ้อยคาที่ใช้ใ น
วงการกฎหมาย สาหรับประเทศไทยมีการกล่าวถึงถ้อยคาแนวความคิดนี้เพียงเล็กน้อยในระยะเวลา
ประมาณ 10 ปี ก่อนหน้ านี้ แต่ มีถ้อ ยคาและแนวความคิ ด อื่นๆ ที่มี ลักษณะ วิ ธีการสื่อความหมาย
ใกล้เคียง เช่น สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ประชาสังคม (Civil Society) ประนีประนอมยอมความ
(Compromise) ประนอมข้อพิพาท (Conciliation) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การไกล่เกลี่ย
(Mediation) การมีส่วนร่วม (Public Participation) เป็นต้น
แนวความคิดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีการพัฒนาทางกฎหมายที่สาคัญ โดยเริ่มมีแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ
ซึ่งมองว่ารัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชาชน รัฐมีหน้าที่ทาให้ศาลเป็นองค์กรที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง สิทธิของบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นสิทธิที่สาคัญ
ประการหนึ่งของประชาชน และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งนี้
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โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของ
สหประชาชาติ ลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ข้อ 8 ได้กาหนดว่า “บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
อย่างได้ผลโดยศาลของประเทศตนที่มีเขตอานาจในกรณีที่มีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ได้กาหนดโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมาย” และข้อ 10 กาหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและความเสมอ
ภาคอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและโดยเปิดเผยจากศาลที่เป็นอิ สระ
และไม่ ล าเอี ย ง” นอกจากนี้ ในกติ การะหว่ า งประเทศว่า ด้ วยสิ ท ธิพ ลเมือ งและสิ ทธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ลงวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1966 ก็ได้
กาหนดหลักการดังกล่าวไว้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวคิดจากสังคมตะวันตก ที่ได้มีพลวัตรการ
และความเคลื่อนไหวตลอดมา เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติ ธรรม มีการคุ้มครอง
สิทธิในทางวิธีพิจารณาให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน อันนาไปสู่การปฏิรูปกฎหมาย ทาให้นานา
ประเทศมีการตระหนักโดยทั่วไปถึงความจาเป็นในการที่จะต้องมีกระบวนการการได้รับความยุติธรรม
หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุด สอดคล้องกับแนวความคิดแบบรัฐสวัสดิการ ที่ประเทศใน
ยุโรปตะวันตกเป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มแนวคิดดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิรูปทางด้านวิธีการพิจารณาคดี
ความ
ในสหราชอาณาจั ก ร มี ร ะบบกฎหมายเด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก ฟ้ อ งในคดี อ าญา น าเข้ า สู่
กระบวนการในคดีเยาวชน โดยแยกกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและกระบวนการยุติธรรมสาหรับ
บุคคลทั่วไป ในปี ค.ศ.1907 นาความคิดมาใช้ในสหราชอาณาจักร คดีที่เยาวชนกระทาความผิดทาง
อาญา โดยมีการแยกอานาจศาลออกจากกัน ศาลเยาวชนจะมีอานาจพิจารณาคดีตั้งแต่ปี ค.ศ.1907
เป็นต้นมา
การดาเนิน คดีอาญาของเด็กและเยาวชน มีกระบวนการที่ต้องนาเด็กออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปกติ ก่อนจะมีการจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชน จะเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นมีการพิจารณา
ในห้องที่กาหนดไว้ห้องหนึ่งในศาลทั่วไป ศาลที่มีอยู่มีห้องพิจารณาเด็กและเยาวชน มี 2 ห้อง พื้นที่ไกล
ออกไป ศาลจะไม่มีที่ตั้งทาการ จะต้องเข้ามาในเมือง
ศาลเด็กต้องการแยกเด็กที่กระทาความผิดออกจากกระบวนการพิจารณาของศาลผู้ใหญ่ คือ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาความผิดอีก เกณฑ์การพิจารณาของเด็กและเยาวชนมีบทลงโทษไม่
เหมือนกัน มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดทางอาญา มีสานักงานอยู่ใน
กรุงลอนดอน เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์จะมีหน่วยงานดูแล ในชุมชนมีการตั้งทีมจาก
หน่วยงานนี้ ในกรุงลอนดอนมีอยู่ 32 ทีม คล้าย ๆ กับพวกนักสังคมสงเคราะห์ จะมาดูแล แต่ไม่ได้
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เข้ า ไปสื บ สวนสอบสวน แต่ จ ะสื บ เสาะพฤติ ก รรมของเด็ ก มี ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมเข้ า มา และ
นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดูแล และมีพยาบาลดูแล โดยทาหน้าที่ วิเคราะห์ประเมินผลสุขภาพจิตเบื้องต้น
มาดูว่าติดเหล้า ติดยา หรือไม่ ทีมนี้จะนาเด็กไปเข้าสู่กระบวนการทางานร่วมกับเด็กก่อนและหลังศาล
พิพากษา พยายามป้องกันเด็กจากตารวจ กว่าคดีจะขึ้นสู่ศาลใช้เวลาประมาณ 1 – 2 เดือน เป็นการ
ป้องกันไม่ให้เด็กกระทาความผิดอีก ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในการนี้มีค่าใช้จ่ายมากในการ
ดาเนินคดี และขอปล่อยตัวชั่วคราว ที มนี้จะให้ข้อมูลกับผู้พิพากษาในการวินิจฉัยพิจารณาพิพากษาคดี
และให้คาปรึกษาระหว่างเด็กอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและดูแลแม้กระทั่งพ้นโทษแล้ว
ตารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะฟ้องร้องหรือไม่ ใช้กระบวนการเช่นเดียวกับคดีอาญา
ทั่วไป เป็นหน้าที่ของตารวจ หาหลักฐาน โดยเฉพาะตารวจในสหราชอาณาจักร สามารถดาเนินคดีกับ
เด็กได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเด็กสามารถถูกดาเนินคดีได้ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 10 ปีบริบูรณ์ ต่ากว่านี้ไม่
ต้องรับโทษ ส่วนใหญ่เด็กที่กระทาความผิดจะมีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 16 ปี เช่น เด็กที่กระทาความผิด
อายุ 17 ปี และต้องไปศาล เมื่อเด็กถูกจับกุมจะถูกนาตัวไปศาลภายใน 24 ชั่วโมง มีข้อบังคับประการ
หนึ่งคือ ตารวจต้องโทรศัพท์แจ้งญาติ ผู้ใหญ่ของเด็กหรือเยาวชนไปอยู่ด้วยระหว่างสอบปากคาเด็กและ
เยาวชน จากเดิมใช้กับเด็กที่ไม่เกิน 17 ปี และได้ยกเลิกว่าใช้ไม่ได้ จากศาลสูง แม้ว่าตารวจจะพิสูจน์ได้
ว่ากระทาความผิด ก็ไ ม่ไ ด้ห มายความว่าจะนาตัวไปศาลได้ หลายปีที่ผ่านมาในการส่งตัวเด็กและ
เยาวชนไปศาลมีการหาทางออกที่ดีที่สุด มีเด็กและเยาวชน 1 ใน 5 ในพนักงานสอบสวนจะจับได้ ซึ่ง
หน้า กระทาความผิดชัดเจน เมื่อตารวจจับได้ก็จะยอมรับว่ากระทาความผิดจริง ตารวจก็จะแค่ว่ากล่าว
ตักเตือนและไม่ได้นาตัวส่งฟ้องต่อศาลแต่อย่างใด การว่ากล่าวตักเตือนกระทาได้โดยตารวจ และ
จะต้องมีผู้ปกครองรับรู้และสิ่งที่กระทาความผิดจะต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของตารวจ ถ้าเกิด
ภายหลังจากนี้เด็กคนนี้ไปกระทาความผิดอีกจะมีประวัติการกระทาความผิดอยู่ที่สถานีตารวจ สามารถ
ใช้ข้อมูลประวัติการกระทาความผิดเดิมได้
เด็กและเยาวชนจะเข้าสู่ศาลได้อย่างไร
หากกรณีตารวจไปนาตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตัวอย่าง จากเด็กชายจอห์น ได้รับการ
ประกันตัว ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเท่ากับเด็กต้องมีทนาย เด็กสามารถติดต่อทนายความมาแก้ต่างให้
ได้ หรือขอที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลก็ได้ กล่าวคือ ใครก็ตามถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด สามารถ
ขอให้มีทนายแก้ต่าง คือกระบวนการยุติธรรมในศาลนั้นให้ผู้พิพากษาคุยกับเด็กได้ เพื่อผลทางจิตใจของ
เด็ก แม้จะมีหลักฐานก็ดีแต่เป็นสิทธิที่ต้องมีทนายอยู่ด้วยเป็นสาคัญ คือมีผพู้ ิพากษาที่ผ่านการฝึกอบรม
กับเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเป็นพิเศษ ไม่จาเป็นต้องมีทนาย ให้
ข้อเสนอแนะว่าไม่จาเป็นต้องมีทนาย ในห้องพิจารณาคดีโต๊ะจะเท่ากันหมด จะเรียกชื่ออย่างไม่เป็น
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ทางการ ไม่สามารถเปิดเผยชื่อเด็กได้ ศาลเยาวชนไม่ใช่ศาลธรรมดา การพิจารณา ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้า
ไปดูการพิจารณาพิพากษาคดีได้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาเท่านั้น เปรียบเทียบกับศาลทั่วไปที่
ไม่มีเก้าอี้ให้ทุกคนที่สนใจคดี
และศาลอนุญาตให้สื่อหนังสือพิมพ์เข้าไปดูการพิจารณาคดีได้แต่มี
กฎหมายห้ามระบุชื่อข้อมูลเด็กและเยาวชน โดยอัตโนมัติ มีกฎเกณฑ์มากในการรายงานข่าวว่าสามารถ
ให้ข้อมูลอะไรได้บ้าง ในคดีของจอห์นที่ยกตัวอย่าง สื่อสามารถเข้ามาทาข่าวได้แต่ห้ามระบุชื่อ และ
ข้อมูลสาคัญที่บ่งบอกถึงตัวตนว่าเป็นใคร พักอาศัยอยู่ที่ไหน จะปรากฏข้อมูลข่าวเพีย งว่ามีเด็กอายุ...ปี
กระทาความผิดในข้อหา........ จากประวัติที่ผ่านมาคดีที่เด็กและเยาวชนกระทาความผิดส่วนใหญ่ คือคดี
ชิงทรัพย์ สื่อจะไม่ค่อยให้ความสนใจไม่มาทาข่าว ยกเว้นคดีใหญ่ ๆ ส่วนคดีของจอห์นเป็นคดีฐานชิง
ทรัพย์ ที่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นคดีอาญาเป็ นการกระทาความผิดในข้อหาเดียวกันหลายครั้ง
หลายครา จอห์นมาศาลจะมีเจ้าหน้าที่ศาลมาสอบถามจอห์นว่ามีการกระทาความผิดหรือไม่ ศาลเด็ก
จะพิจารณาข้อหา หากร้ายแรงต้องส่งไปศาลอาญาหรือไม่ เป็นหน้าที่ของอัยการว่าเกิดอะไรขึ้น อธิบาย
เหตุการณ์ ถ้าเกิดการทาร้ายขู่เข็ญก็จะเป็นอานาจของศาลอาญา ถ้าอัยการบรรยายฟ้องว่าจอห์น
ถือมีดข่มขู่คดีก็จะไปสู่ศาลอาญา ศาลจะกาหนดวันนัดพยาน เข้าสู่คดี เพื่อหาข้อมูลหักล้างปราศจากข้อ
สงสัย ตามอนุสัญญาของยุโรป กาหนดให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นธรรม
วิธีการสืบจะให้ห้องพิจารณาสืบพยานเด็ก (เหมือนกับประเทศไทย) จะมีการสอบถามว่าเด็ก
ต้องการให้ช่วยเหลือด้านไหน อย่างไร ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เข้าถูกตัดสินว่ากระทาความผิด
ตัวอย่างจอนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เขาถูกตัดสินว่ากระทาความผิด โดยมีหลักดังนี้
1.หลักเบื้องต้นในการป้องกันเด็กไม่ให้กลับไปกระทาความผิดอีก
2.ดูแลสวัสดิภาพของเด็ก ต้องดูความร้ายแรงทีไ่ ด้กระทาความผิด
เงื่อนไขที่กาหนดลงโทษจะมาจากการกระทาความผิด ศาลจะดูประวัติการกระทาความผิดของ
เด็ ก ศาลจะลงโทษเพี ย งเพื่ อ ป้ อ งปรามไม่ ใ ห้ ค นอื่ น เลี ย นแบบหรื อ กระท าความผิ ด ซ้ าอี ก เป็ น
กระบวนการฟื้นฟูจิตใจ สภาพจิตใจ หลักการนี้ สหราชอาณาจักรนามาจากประเทศนิวซีแลนด์ เป็น
กรณีเด็กสองคน มีปัญหากัน หลายครั้งต่อหลายครั้ง กระบวนการสมานฉันท์จะคืนเด็กสู่สังคมใช้ชีวิต
ต่อไปได้ หลังจากนั้นจะไม่เกิดการกระทาความผิดซ้า และคดีจะอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่ ศาล
คาดว่าพ่อแม่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ไม่ให้กระทาความผิดซ้าอีก กรณีจอห์นที่ยกตัวอย่างศาลตัดสินให้
จ่ายค่าปรับ และค่าเสียหาย ทาให้พ่อแม่ต้องจ่ายค่าปรับและค่าเสียหายแทนจอห์น ศาลพิจารณาว่ามีผล
สืบเนื่องมาจากพ่อแม่ ก็จะมีการกาหนดบทลงโทษ เช่น เป็นการกาหนด กฎของบ้าน ห้ามกลับบ้านเกิน
สามทุ่ม ก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดีต้องสืบเสาะประวัติเด็กที่กระทาความผิดอย่างถี่ถ้วน โดยปกติคดี
ประเภทนี้จะขอให้มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยามาร่วมด้วย ในการดาเนินการกระบวนพิจารณาของศาล
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ในคดีเกี่ยวกับทางเพศ ไม่ค่อยมีในสหราชอาณาจักร แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีและมีแนวโน้มว่าเพิ่ม
สูงขึ้น ศาลจะต้องให้รายงานสืบเสาะประวัติข้อมูลต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน และมีหลายหน่วยงานเข้ามา
เพื่อเป็น การป้องกัน ไม่ให้ กระทาความผิด ซ้าด้านเพศอีก โดยส่วนมากใช้ เวลาสืบเสาะประสาน 3
สัปดาห์ ความผิดเช่นนี้จะมีบทลงโทษที่ศาลสามารถลงโทษได้
ในปัจจุบันรัฐบาลสหราชอาณาจักร ต้องการให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม มีบุคคลในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับเด็ก พูดคุยกับเด็กว่าทาไมถึงกระทาความผิด มีสาเหตุอะไร นาไปสู่การตกลงระหว่างกัน
ก่อนมีการยอมรับว่ากระทาความผิดอะไรบ้าง มีกระบวนการช่วยเหลือไม่ให้กระทาความผิดซ้าอีก ใน
อนาคต กรณีจอห์นที่ยกตัวอย่าง กระบวนการฟื้นฟูจะเข้ามาควบคุมดูแล หากศาลต้องลงโทษคุกจอห์น
ส่วนแรกโทษจาคุกจะอยู่เรือนจา ส่วนที่สองจะต้องไปรายงานตัวตามกาหนด เช่น ทุก ๆ สองอาทิตย์
ถ้า ไม่ มารายงานตัว ตามนั ด จอห์น ก็จ ะถูก นาตั วส่ งกลั บเข้า เรือ นจ าตามก าหนดเวลาที่โ ดนลงโทษ
ส่วนมากจะจาคุกประมาณ 2- 4 เดือน สูงสุด 2 ปี กรณีจอห์นมีพฤติการณ์ข่มขู่หรือใช้มีดเป็นอาวุธใน
การชิงทรัพย์ ศาลอาญาโดยคณะลูกขุนจะตัดสินว่ามีความผิด ใช้มีดเป็นอาวุธข่มขู่จะมีโทษจาคุกตามที่
บัญญัติไว้ 3 ปี ถ้าใช้มีดจ่อที่คอก็จะมีโทษจาคุก 3-5 ปี จอห์นก็จะถูกส่งไปจาคุกครึ่งหนึ่งของโทษจาคุก
อีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปรายงานตัว หากจอห์นไม่รายงานตัวตามกาหนดนัด จอห์นก็จะถูกส่งตัวกลับกลับ
เรือนจาเพื่อรับโทษจาคุกในอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ
ในปี ค.ศ. 1990 นักจิตวิทยาทาการวิจัยการกระทาความผิดของเด็ก มีหลายครั้งลูกความเป็น
เด็ก เช็คประวัติทางคอมพิวเตอร์และบางกรณีเป็นกรณีกระทาความผิดครั้งแรก จานวนตัวเลขส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้กระทาความผิดซ้า
คดีครอบครัวและคดีแพ่ง
การช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อคดีเข้าสู่ศาลจาเป็นต้องมีทนายความเข้ามาว่าความในคดี เมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมาก มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้จานวนคนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ทนายความน้อยลง ใครบ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย ประเภทของคดี ไม่ใช่ว่าทุกคดีจะ
ได้รับความช่วยเหลือ บุคคลที่จะได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายจะต้องมีสถานะทางการเงิน ซึ่งดูจาก
รายได้ ดูสถานที่ทางาน สวัสดิการที่ทางาน สถาบันการเงิน มีเงินลงทุน มีทรัพย์สินหรือไม่ ดูถึง
รายได้ของคู่สมรส มีข้อยกเว้นด้านสถานะทางการเงิน บุคคล เหล่านี้ไม่ต้องจ่ายค่าขึ้นศาล แต่ก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายอยู่บ้างบางส่วน มีการเหมาจ่ายตอนเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี หรือจะผ่อนชาระ
เป็นรายเดือน จนคดีจะพิจารณาเสร็จสิ้น เช่น ค่าธรรมเนียมทนายความ
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รัฐจะให้เงินอุดหนุนแก่
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1. บุคคลพิการ มีคณะกรรมการวินิจฉัยให้เงินช่วยเหลือเป็นรายกรณี เป็นการให้
สิทธิช่วยเหลือที่จาเป็นแก่บคุ คลเป็นการเฉพาะรายไม่ใช่ทุกกรณี ที่จะได้รบั เงินช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐ
2. คนที่เจ็บป่วย
3. ค่าที่หย่าร้าง มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือและจัดสรรทีอ่ ยู่อาศัย
กรณีที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ คือ
1. กรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ต้องใช้เงินตัวเอง ในการเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
ของสหราชอาณาจักร โดยรัฐบาลโยนให้เป็นภาระของประกันภัย
2. กรณีต้องการฟ้องร้องหมอที่รักษา รักษาไม่ถูกต้องได้รับความทุกข์ทรมานที่มากขึ้น
มอบให้เป็นภาระของบริษัทประกัน สาหรับคนที่ทาประกัน และหากบริษัทประกันชนะคดีก็จะได้รับเงิน
เป็นเปอร์เซ็น ตามที่ตกลงกันไว้
กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีครอบครัว
การได้ รับความช่ว ยเหลื อ เกี่ย วกับคดี ครอบครัว เป็นการช่ว ยเหลื อคุ้มครองสวัสดิภ าพเด็ ก
คุ้มครองช่วยเหลือเด็ก คือนานักสังคมสงเคราะห์มาดู ทางานเกี่ยวกับครอบครัวเด็ก เริ่มมีการให้ความ
ช่วยเหลือ การพิจารณาของศาล นาตัวเด็กไปจากครอบครัว กรณีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยต้องยื่น
คาร้องต่อศาล ให้ศาลมีคาสั่งวินิจฉัยว่าเด็กได้รับความทรมานอย่างไร หรือมีการเจ็บป่วยทางร่างกายที่
เด็กไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันแล้ว ละเลยลูก ไม่ได้ไปโรงเรียน บ้านรกรุงรัง
ฯลฯ จะดูสภาพทางกายเด็ก การแต่งกายว่าสะอาดสะอ้านหรือไม่ เป็นการบ่งบอกถึงการดูแล เอาใจใส่
ต้องคิดวิเคราะห์
ในบางกรณีพ่อแม่ต้องตกลงในบางประเด็น ศาลต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก ต้องดูว่าเด็กต้อง
ได้รับการช่ว ยเหลืออะไรบ้าง ระดับใด หรือต้องได้รับการปกป้อง ป้องกั น หรือนาเด็กออกจาก
ครอบครัวหรือไม่ เด็กต้องได้รับการอุปถัมภ์จากบ้านอื่นหรือไม่ มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างไร ไม่จากัด รวมถึงฐานะเป็นประเด็นสาคัญที่รัฐให้ความช่วยเหลือ จาเป็นต้องมีทนายความว่า
ความให้ ศาลต้องดูว่าเด็กมีการบาดเจ็บทางร่างกายซึ่ งเด็กไม่สามารถอธิบายได้ ต้องได้รับการดูแล
จากนักสังคมสงเคราะห์ เป็นหน้าที่ของทนายความต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจว่าทาไมต้องไปอยู่ในการ
ดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ ต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ว่ามี
เหตุอื่นหรือไม่ที่ได้รับบาดเจ็บ ต้องให้หมอเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วินิจฉัย ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจานวน
มาก เป็นหน้าที่ของทนายที่ต้องหาสาเหตุ หากพ่อแม่ไม่สามารถอธิบายและบอกถึงสาเหตุได้ เพื่อให้
ศาลพิจารณาว่าเหตุเกิดจากอะไร ศาลต้องสันนิษฐานว่ามีใครทาร้ายเด็ก หรือไม่ เป็นสิ่งที่อันตรายเป็น
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อย่างมากหากต้องส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ เป็นหน้าที่ของทนายต้องดูว่ามีญาติอื่นอีกไหมที่ สามารถ
ดูแลเด็กได้
เป็นคดีที่จาเป็นต้องมีทนายให้คาปรึกษา เป็นคดีทตี่ ้องเสร็จภายใน 26 สัปดาห์ เวลาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีมีเวลาจากัด ยิ่งมีความจาเป็นต้องใช้ทนายความผู้เชียวชาญเพือ่ สรุปประเด็นที่
ศาลต้องพิจารณา
เป็นการตกลงของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับคดีของเด็ก มีการยกเว้นอยู่บ้าง เกี่ยวกับกฎหมาย
เช่นคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าเป็นเรือ่ งเงินก็จะไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
คดีเรื่องหย่า จะมีวธิ ีเรื่องการแบ่งสินสมรส จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ยกเว้นกรณีถกู ทาร้าย
ร่างกาย กฎเกณฑ์ผลการวินิจฉัยออกมาก จากรัฐบาลเป็นการจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงตกเป็น
เหยื่อ แม้รฐั บาลจะมีนโยบายปกป้องผูห้ ญิงจากการถูกทาร้าย แต่ก็จะมีเหตุการณ์ทผี่ ู้หญิงถูกกระทา
ซึ่งครึ่งหนึ่งของผูเ้ สียหายที่มายื่นคาร้องต่อศาลจะมีเด็กมาด้วย เพื่อกดดันคดี มีการสืบพยานที่ใช้เวลา
ยาวนานมาก มีคดีจานวนมากที่ไม่มีมูลขึ้นต่อศาล มีการยื่นคาร้องหรือเอกสารจานวนมากที่เกี่ยวข้อง
กับคดีและที่ไม่เกี่ยวข้อง ทาให้การพิจารณาคดีใช้เวลายาวนานมาก และยิ่งยาวนานขึน้ และเมื่อศาล
ตัดสินก็รู้สกึ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากไม่มีทนายความช่วยว่าความ
การขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
การได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นกรณีพิเศษอย่างยิ่งจริง ๆ ถึงจะได้รับความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายจากรัฐบาล จะมีมูลนิ ธิเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มคนหรือ คดี พิเศษเหล่านี้ เพื่อนาคดีเข้าสู่การ
พิจารณาของศาล ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับคดี ผู้ช่วยเหลือทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย ให้ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย การจะพิสูจน์ ว่าได้รับความรุนแรงภายใน 2 ปี ทั้ง ๆ ที่ผู้เสียหายได้รับความรุนแรงมา
ตลอดชีวิตนั้นไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในการพิจารณาคดี สองเหตุผลหลักในการ
ตัดสินคดี คือ (1) รัฐบาลออกระเบียบบางอย่างขัดต่อกฎหมาย ไม่มีอานาจออกระเบียบบางอย่างเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย (2) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความเท่า
เทียมกันภายใต้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมีคาพิพากษาศาลสูงอย่างชัดเจน
ว่ารัฐบาลออกข้อบัญญัติผิดกฎหมาย 60 เปอร์เซ็น ทนายความที่ทาคดีเกี่ยวกับบุคคลไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายนี้ ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนที่อยู่ข้างถนนได้เพราะข้อกฎหมาย
ของทางรัฐบาล
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ประเทศอังกฤษมีการตรากฎหมาย Legal Aid and Advice Act ค.ศ. 1949
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนอนาถาในประเทศอังกฤษเริ่มมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7
(ค.ศ.1483 – 1504) กล่าวคือ นอกจากจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว คนอนาถายังมีสิทธิได้
ทนายแก้ต่างโดยไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยอีกโสดหนึ่ง ปัญหาเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายนี้ เป็น
ปัญหาสาคัญปัญหาหนึ่ง ซึ่งได้มีการแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติของศาล ในปี ค.ศ. ๑๙๑๔ ขยายความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายให้ประโยชน์ไม่เฉพาะแต่คนอนาถา แม้แต่คู่ความผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นจากการเสียค่าธรรมเนียมศาล และมีสิทธิมีทนายแก้ต่างได้โดยไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วย
ต่อมาในปี ค.ศ.1926 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการช่วยเหลือทางกฎหมายครั้งสาคัญ โดยมอบให้สภาโซลิ
ซิเตอร์ (The Law Society) เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยสิ้นเชิ ง
และในการนี้ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปีไป
การให้ความช่ว ยเหลือประชาชนทางกฎหมายในประเทอังกฤษนั้น ให้ความช่ วยเหลือด้าน
ทนายความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาด้วย โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการ
ดาเนินคดีแพ่ง และให้ความช่วยเหลือในการจัดหาทนายความเอกชนในการดาเนินคดี ส่วนในคดีอาญา
ศาลจะจัดหาทนายความให้จาเลยในกรณีที่จาเลยไม่สามารถจ้างทนายความด้วยตนเองได้
เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการดาเนินคดี
1) เงื่อนไขทางการเงิน
ในประเทศอังกฤษ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงิ นต้องเป็นบุคคลยากไร้ มี
ฐานะทางการเงิน ไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายได้ ทรัพย์สิน และภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ร้องขอเป็นสาคัญ
2) เงื่อนไขทางคดี
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการดาเนินคดีในประเทศอังกฤษ จะต้องคานึงถึง
พฤติการณ์ทั้งปวงว่าการให้ความช่ วยเหลือจะทาให้เกิดประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือไม่ กล่าวคือ
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง โอกาสในการชนะคดี แหล่ ง สนั บ สนุ น ทางการเงิ น อื่ น ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ สาธารณะ
ความสาคัญต่อผู้ร้องขอ และประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการดาเนินคดี
3) วิธีการยื่นคาขอ
ในประเทศอังกฤษ ผู้มีสิทธิสามารถร้องขอต่อทนายความ (Solicitor) หรือถ้าไม่สามารถ
จัดหาทนายความได้ ก็ให้ร้องขอต่อ The Legal Service Commission ช่วยจัดให้มีทนายความ เพื่อ
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ช่วยเหลือในการจัดทาคาร้องขอ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ต่อ The Legal Service Commission โดยจะต้องยื่นคาขอดังกล่าวต่อ The Legal Service
Commission Regional Office เพื่อพิจารณาวินิจฉัย พร้อมแนบเอกสารประกอบคาขอ ได้แ ก่
หลักฐานทางการเงิน รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายได้ต่างๆ ด้วย อนึ่ง ในกรณีฉุกเฉิน ทนายความสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
เบื้องต้นได้เอง โดยไม่ต้องร้องขอไปยัง The Legal Service Commission Regional Office ก่อน แต่
จะจากัดเฉพาะขั้นตอนเร่งด่วน และก็ต้องให้ The Legal Service Commission พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ปกติต่อไปในภายหลัง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการบัญญัติให้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ให้ได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้ ในรัฐธรรมนูญ โยจะเห็นจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มี
บัญญัติเรื่อง “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม” ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ตามมาตรา 40(1) “บุคคลย่อมมี
สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง” และมาตรา 30 “บุคคลย่อม
เสมอภาคกั น ในกฎหมายและได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายเท่ า เที ย มกั น ” อี ก ทั้ ง รั ฐ จะต้ อ ง
ดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม คือ ตาม
มาตรา 81(1) “ดูแลให้มีการบัญญัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กร
วิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”
ในยุคหลังนี้ ได้กาหนดนโยบายสาคัญที่จะปรับปรุงระบบอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอานวยความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการนาหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และหลักการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีการพัฒนากฎหมาย
ที่เน้นการขยายโอกาสให้คนจน และคนด้อยโอกาส รวมทั้งปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กระแสแนวความคิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice)
ในประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวและตระหนักมากขึ้น มีตัวอย่างของรูปแบบการให้ประชาชนสามารถ
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เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก ง่าย และทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่ปรากฏทั้งในอดีต และที่จะมีการพัฒนาต่อมา เช่น
- การกาหนดวิธีการสาหรับคดีมโนสาเร่หรือคดีเรียกร้องเล็กน้อย (Small Cliams)
กระทรวงยุติธรรมได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542
โดยมีวัต ถุประสงค์ที่จะปรับปรุงให้ กระบวนการวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากเป็น
กระบวนการที่เน้นการไกล่เกลี่ยเป็นสาคัญ เรียบง่าย ไม่เป็นทางการ กระชับ และประหยัด เพื่อให้คดี
รวดเร็วขึ้น และเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เมื่อคานึงถึงทุนทรัพย์ในคดีที่พิพาทกัน โดยมีรูปแบบของ
วิธีพิจารณาความที่นาหลักการมาจากวิธีพิจารณาคดีเล็กน้อย (Small Cliams) ของกลุ่มประเทศ
Common Law มีหลักการฟ้องคดีโดยเรียบง่าย โดยส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้สิทธิทางศาลด้วยตัวเอง
การดาเนินคดีโดยเร็ว และการลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นการให้ประชาชนได้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น
- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal aid) ประเทศไทยมีการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ยากไร้เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ยากจนกับผู้มีฐานะ
เศรษฐกิจเหนือกว่าในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีทั้งในช่วงก่อ นฟ้องคดีในศาลยุติธรรม และหลัง
ฟ้องคดีในศาลยุติธรรมแล้ว
การให้ ความช่วยเหลือในช่วงก่อนมีการฟ้องคดีในศาลยุติธรรม ได้แก่ การให้คาปรึกษาทาง
กฎหมาย การช่วยเหลือแนะนาในการทาเอกสารสัญญาต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดาเนินการอยู่ เช่น สานักอัยการสูงสุด สภาทนายความ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนติ
บัณฑิตยสภา กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
ส่วนการให้ความช่ว ยเหลือช่วงที่มีการฟ้องคดีในศาลยุติธรรมแล้ว ศาลยุติธรรมเองนับว่ามี
บทบาทสาคัญในการช่วยเหลือคู่ความที่เป็นบุคคลยากจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
การตั้งทนายความให้จาเลยที่ยากจน และต้องการทนายความโดยศาลสั่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความ
ที่ศาลตั้ งตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ก็มีส านักอั ยการสู งสุด และสภา
ทนายความที่อาจเข้ามาช่วยเหลือ โดยจัดให้มีทนายความเข้ามาช่วยว่าความในบางคดี
ในส่วนการให้ความช่วยเหลือทางด้านทนายความในคดีแพ่งโดยรัฐนั้น ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ
รองรับไว้อย่างชัดเจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งกรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ก็จากัด ขอบเขตเฉพาะค่าธรรมเนียมศาล ไม่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านทนายความ แต่
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ประชาชนอาจขอความช่ว ยเหลือไปยังองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านทนายความ เช่น สภาทนายความ สานักอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งจะมีการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและมีทนายความอาสาดาเนินการให้ความช่วยเหลือด้วย
แนวความคิดในการพิจารณาคดีภาษีอากรของประเทศไทย
ในกรณีมีข้อพิพาททางภาษีอากรเกิดขึ้นและมีการนาข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของ
ศาลภาษีอากร เกิดขึ้นเป็น “คดีภาษีอากร” นั้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีพิจารณาความตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 และข้อกาหนดคดีภาษี
อากร พ.ศ. 2544 และในกรณีที่พระราชบัญญัติและข้อกาหนดดังกล่าวมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้นา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 2 โดยที่ศาลภาษีอากร
กลางเป็นศาลชานัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากคดีภาษีอากรเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดี
แพ่งทั่วไป จึงต้องมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคดีภาษีอากรได้รับการพิจารณา
โดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทางด้านภาษีอากรโดยเฉพาะ และเพื่อให้การพิจารณาคดี
ภาษีอากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
เขตอานาจศาลภาษีอากร
ศาลภาษีอากรกลางมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ทั่วราชอาณาจักร โดยอาจแบ่งการยื่นฟ้อง
เป็น 2 วิธี
(1) กรณี ที่ก ารประเมิน ภาษีเกิ ด ขึ้ นในเขตกรุ งเทพมหานคร จัง หวั ด สมุท รปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากร
กลางเท่านั้น
(2) กรณีการประเมินภาษีเกิดขึ้นนอกเขตจังหวัดตาม ข้อ ๑ ต้องการยื่นฟ้องบุคคลอื่น
ร่วมด้วย ให้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่จาเลยคนใดคนหนึ่งมีภูมิลาเนาได้ และให้ศาลจังหวัดแจ้ง
และส่งคาฟ้องไปยังศาลภาษีอากรกลาง
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

2

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17
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ศาลภาษีอากรมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร เช่น การขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การ
จัดเก็บภาษีอากร
(5) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจศาลภาษีอากร
เนื้อหาคาฟ้องคดีภาษีอากร
คาฟ้องที่จะยื่นต่อศาลนั้นจะต้องเป็นไปตามแบบพิมพ์ของศาล และมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
(1) ชื่อโจทก์-จาเลย ภูมิลาเนาของโจทก์และจาเลยแต่ละคน
(2) ฐานะของโจทก์-จาเลย เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ
(3) ถูกประเมินจากหน่วยงานใด เมื่อใด และข้ออ้างที่เป็นหลักในการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมิน
(4) คาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(5) ประเด็นที่ผู้ถูกประเมินยกเป็นข้อต่อสู้พร้อมยกเหตุผลประกอบ
(6) คาขอบังคับหรือคาขอท้ายฟ้อง
(7) เอกสารที่ต้องแนบมาท้ายคาฟ้อง
(8) การคิดค่าขึ้นศาลให้ถือตามหนังสือแจ้งการประเมินในแต่ละฉบับเป็นหนึ่งข้อหา
โดยจานวนทุนทรัพย์ในแต่ละข้อหา หากไม่เกินห้าสิบล้านบาทคิดค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2 ของ
ทุนทรัพย์แต่ไม่เกินสองแสนบาท หากทุนทรัพย์เกินห้าสิบล้านบาทคิดค่าขึ้นศาลในอัตราสองแสนบาท
รวมกับส่วนที่เกินในอัตราร้อยละ 0.1 3
แนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลภาษีอากรกลาง
หลักการสาคัญที่จะนาคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยได้นั้นคู่ความทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้าสูร่ ะบบการไกล่
เกลี่ย โดยมีแนวทางต่างจากการพิจารณาคดีปรกติเนื่องจากการพิจารณาคดีปรกตินั้นเป็นการค้นหา
ข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่คู่ความโต้แย้งกันหรือเป็นการค้นหาความเสียหายที่แท้จริง แต่การไกล่
เกลี่ยเป็นการค้นหาความพึงพอใจของคู่ความ โดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นจะไม่เป็นผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท ซึ่ง
3

ตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
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ระบบการไกล่ เกลี่ยเป็น ระบบที่ มีพื้ น ฐานมาจากอานาจการไกล่เ กลี่ย ของผู้ พิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ได้ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการทางาน อานาจของผู้พิพากษาลง
มาเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ จากการใช้อานาจของผู้พิพากษาตามปรกติเท่านั้น อันเกิดประโยชน์หลาย
ประการ ได้แก่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สร้างความสัมพันธ์อ ย่างฉันท์มิตร และลดปริมาณคดีในศาล
ได้อีกทางหนึ่ง
การยื่นคาให้การ
การยื่นคาให้การต้องใช้แบบพิมพ์ของศาล โดยมีเนื้อหาบรรยายโดยชัดแจ้งว่ายอมรับหรือปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาตามที่โจทก์ฟ้องและเหตุผลประกอบ และคาให้การต้องไม่ขัดแย้งกันเอง ชัดเจน และไม่
ฟุ่มเฟือย
การยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามข้อกาหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 กาหนดขั้นตอนการยื่นบัญชีระบุพยานไว้ 2 กรณี คือ
กรณีที่มีการชี้สองสถาน หากโจทก์หรือจาเลยประสงค์จะนาพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือ
พยานอื่นๆ มาสืบต่อศาล โจทก์หรือจาเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาบั ญชีระบุพยาน
ก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 30 วัน ส่วนในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน โจทก์หรือจาเลยต้องยื่นบัญชี
ระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน
การชี้สองสถานและการสืบพยาน
การชี้สองสถาน คือการที่ศาลกาหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นาสืบเพื่อประโยชน์และความ
สะดวกในการสืบพยาน หากโจทก์หรือจาเลยไม่เห็นด้วยต้องคัดค้านต่อศาลโดยแถลงด้วยวาจาขณะที่ชี้
สองสถานหรือยื่นคาร้องคัดค้านต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันชี้สองสถาน
ภายหลังที่ศาลชี้สองสถานโดยกาหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นาสืบแล้ว ศาลจะกาหนด
จานวนวันสืบพยานของคู่ความทุกฝ่ายตามหน้าที่นาสืบ กรณีที่ไม่สามารถนาพยานบุคคลมาศาลได้
คู่ความต้องร้องขอต่อศาลให้ออกหมายเรียกพยาน โดยคู่ความต้องส่งหมายเรียกให้คู่ความทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 20 วัน เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควร และศาลจะกาหนดนั่งพิจารณาคดี ณ สถานที่ใด หรือวัน
เวลาใด ๆ ก็ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยการสืบพยานในคดีภาษีอากรมีความแตกต่างจากการสืบพยานคดี
แพ่งอื่น ดังนี้
(1) การสอบข้อเท็จจริงในคดีภาษีอากรกระทาได้โดยศาลและคู่ความ และกระทาได้
ทั้งก่อนทาการชี้สองสถานและภายหลังทาการชี้สองสถาน
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(2) โจทก์หรือจาเลยสามารถส่งบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้าต่อศาลได้ พร้อมทั้งส่ง
สาเนาให้อีกฝ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนสืบพยานปากนั้น เมื่อถึงวันนัดสืบพยาน โจทก์หรือ
จาเลยต้องนาตัวพยานมาเบิกความรับรองต่อศาล ศาลสามารถรับฟังบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้าเป็น
พยานได้
(3) บันทึกช่วยจา เนื่องจากการพิจารณาคดีภาษีอากรมีเอกสารและตัวเลขที่พยานต้อง
เบิกความถึงจานวนมากเกินกว่าความสามารถของพยานที่จะจดจาได้ การพิจารณาคดีภาษีอากรจึง
อนุญาตให้นาบันทึกที่พยานจดไว้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงโดยย่อมาดูในขณะสืบพยานได้
(4) การให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ การพิจารณาคดีภาษีอากร มีบาง
กรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งศาลอาจไม่ มีค วามรู้ค วามช านาญเพีย งพอ ศาลภาษีอ ากรอาจขอให้ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถให้
ความเห็นทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้
การอุทธรณ์คดีภาษีอากร
ในกรณีที่คู่ความไม่พอใจในคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษีอากร คู่ความย่อมมีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งดังกล่าวภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคาพิพากษาหรือคาสั่ง
นั้น เว้นแต่จะเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ ดังนั้น ในการอุทธรณ์คดีภาษีอากร
คู่ความต้องพิจารณาถึงข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ ตลอดจนต้องพิจารณาด้วยว่าต้องอุทธรณ์ไปยัง
ศาลใด
ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์
โดยหลักแล้วการอุทธรณ์ถือเป็นสิทธิของคู่ความ หากคู่ความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับคา
พิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษีอากรย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นได้ เว้นแต่จะเข้า
ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ สาหรับข้อจากัด ในการอุทธรณ์คดีภาษีอากรมีทั้งข้อจากัด สิทธิในก าร
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25
และข้อจากัดสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
1.ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร พ.ศ.2528 มาตรา 25
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25 บัญญัติ
ว่า “ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริง เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลภาษีอากรได้ทาความเห็นแย้งไว้หรือได้รบั รองว่า
มีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือถ้าไม่มีความเห็นแย้ง หรือคารับรองเช่นว่านี้ ต้องได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์
เป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลภาษี อ ากรกลาง” ฉะนั้ น คดี ที่ ต้ อ งห้ า มอุ ท ธรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25 ก็คือคดีที่ราคา
ทรัพย์สินหรือจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งทาให้คู่ความถูกจากัดสิทธิเฉพาะในการ
อุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่รวมถึงปัญหาข้อกฎหมาย เนื่องจากถือว่าคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
50,000 บาท เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้ อย สมควรที่จะยุติไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษี
อากรกลาง โดยมิให้คดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาโดยไม่จาเป็น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
(ก) ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นได้ทาความเห็นแย้งไว้ หรือ
(ข) ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นได้รับรองว่ามีเหตุผลอันควรอุทธรณ์ได้ หรือ
(ค) ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
2.ข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.1 การห้ามอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลภาษีอากร ตามมาตรา 225
วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้น คู่ความจะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในการอุทธรณ์และต้อง
เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชัดแจ้งในอุทธรณ์ และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่า กันมาแล้วโดยชอบใน
ศาลชั้นต้น ทั้งจะต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ” บทบัญญัติดังกล่าวนี้จากัดสิทธิทั้งการ
อุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย หากมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เงื่อนไข
ดังกล่าว คือ
ก.ข้อที่อุทธรณ์ คู่ความต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์ : คู่ความที่โต้แย้งคาพิพากษา
ของศาลภาษีอากรกลางในส่วนใด ต้องยกคาพิพากษาในส่วนนั้นมาโต้แย้งในอุทธรณ์ว่าไม่เห็นด้ว ย
อย่างไร เพราะเหตุใด เป็นต้น
ข.ข้อที่อุทธรณ์ คู่ความต้องยกว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลภาษีอากร : กล่าวคือ
ต้องเป็นประเด็นที่โจทก์ยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคาฟ้อง หรือที่จาเลยให้การปฏิเสธหรือยกเว้นข้อต่อสู้ข้อ
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เถียงมาในคาให้การมาตั้งแต่ศาลภาษีอากร มิใช่เป็นข้อวินิจฉัยนอกประเด็นที่คู่ความต่อสู้กัน เว้นแต่เป็น
ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาที่พฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้ยกขึ้ นอ้างได้
ในศาลภาษีอากร หรือเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์
ค.ข้อ ที่อุท ธรณ์ ต้องเป็น สาระแก่ คดีอั นควรได้รั บการวินิ จฉัย กล่ าวคื อ ต้ องเป็นข้ อ
อุทธรณ์ที่มีความสาคัญตามสมควรที่จะต้องวินิจฉัย มิใช่เป็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ ศาลฎีกาเคย
วินิจฉัยและรู้กันทั่วไปอยู่แล้ว และต้องเป็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อาจทาให้ผลของคาพิพากษา
เปลี่ยนแปลงได้ หากเป็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นข้อแพ้ชนะหรือไม่เป็นประโยชน์แก่คดี
หรือไม่มีผลทาให้คาพิพากษาเปลี่ยนแปลง ถือเป็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระแก่คดี
2.2 การห้ามอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 บัญญัติว่า “ก่อนศาลชั้นต้นได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาลได้มีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 227
และ 228
1.ห้ามมิให้อุทธรณ์คาสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา
2.ถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคาสั่งใด ให้ศาลจดข้อโต้แย้งนั้นลงไว้ในรายงาน คู่ความที่
โต้แย้งชอบที่จะอุทธรณ์คาสั่งนั้นได้ภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้
ขาดตัดสินคดีนั้นเป็นต้นไป
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ไม่ว่าศาลจะได้มีคาสั่งให้รับฟ้องไว้แล้วหรือไม่ให้ถือว่าคาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่มีการยื่นคาฟ้องต่อศาลนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 227 และ 228 เป็น
คาสั่งระหว่างพิจารณา”
คาสั่งระหว่างพิจารณา คือ คาสั่งของศาลที่ได้สั่งก่อนที่ศาลนั้นจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาด
ตัดสินคดี และไม่ว่าจะสั่งก่อนหรือมีคาสั่งหลังจากนั้น ซึ่งคาสั่งนั้นไม่ทาให้คดีเสร็จไปจากศาลไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน และมิใช่คาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา 227 หรือมาตรา 228 ซึ่งไม่
ถือเป็นคาสั่งระหว่างพิจารณา โดยบทบัญญัติ มาตรา 226 ข้างต้น ห้ามมิให้อุทธรณ์คาสั่งระหว่าง
พิจารณา แต่การอุทธรณ์คาสั่งนั้นต้องมีการโต้แย้งคาสั่งนั้นไว้ก่อนจึงจะสามารถอุทธรณ์พร้อมกับคา
พิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดตัดสินคดีภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดคดี
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ศาลพิจารณาอุทธรณ์
โดยหลักแล้วการอุทธรณ์ฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลต้องเป็นไปตามลาดับชั้นศาล คือ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ตามลาดับ การโต้แย้งคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นจะต้อง
อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ ส่วนการโต้แย้งคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ต้องโต้แย้งไปยังศาล
ฎีกา แต่สาหรับการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษีอากรกลางเป็นกรณียกเว้นโดยกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากร คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
พ.ศ.2528 มาตรา 24 ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้อุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษีอากรไปยัง
ศาลฎีกา อันเป็นการอุทธรณ์ข้ามชั้นศาล เพื่อให้การวินิจฉัยอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม มิใช่คาสั่งของศาลภาษีอากรทุกคาสั่งที่คู่ความจะต้องอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา คาสั่ง
ของศาลภาษีอากรในเรื่องต่อไปนี้ คู่ความจะต้องอุทธรณ์ต่ อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลาดับ จะ
อุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลฎีกาไม่ได้
(1) คาสั่งให้จาคุก กักขัง หรือปรับผู้ใด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(2) คาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา หรือคาสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่ง
แนวความคิดในการพิจารณาคดีภาษีอากรของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษใช้ระบบศาลเดี่ยว ไม่มีการแยกศาลปกครองออกจากศาลยุติธรรม โดยมี
แนวความคิดเรื่องความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย หรือหลัก Equity before the Law ทาให้คดีทุก
ประเภทจะต้องถูกตัดสินภายใต้กฎหมายอย่างเดียวกัน และมองว่าการตั้งศาลปกครองในยุโรปเป็นการ
ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อานาจโดยมิชอบ ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อพิพาทและการไต่สวน (Committee on Tribunals and Inquiries) ทาหน้าที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ระบบกรรมการพิ จ ารณาข้ อ พิ พ าททางปกครอง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การตราพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาททางปกครอง นาไปสู่การตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการพิจารณา
ข้อพิพาทและการไต่สวน ค.ศ. 1958 (Tribunals and Inquiries Act 1958) มีวัตถุประสงค์ในการให้
ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนเมื่อมีกรณีพิพาททางปกครองขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการจากัดการ
ใช้อานาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีบางเรื่องให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการพิเศษทาง
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ปกครองซึ่งมีลักษณะกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial) แนวความคิดทางกฎหมายปกครองของประเทศ
อังกฤษจึงได้เริ่มมีการพัฒนามากขึ้น
ประวัติศาสตร์ภาษีอากรของสหราชอาณาจักร4
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 สหราชอาณาจักรบัญญัติกฎหมายภาษีที่ดินเป็นครั้งแรก รวมถึงภาษี
ด้านการส่งออก ซึ่งถือเป็นรายได้หลักสาหรับงบประมาณแผ่นดินในขณะนั้น ต่อมาช่วงต้นศตวรรษที่ 18
มีการบัญญัติกฎหมายให้เก็บภาษีเงินได้ เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลด้านงบประมาณในการทาสงครามกับ
กษัตริย์ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในการศึกษากฎหมายไม่ว่าด้านใดๆ การทราบถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
จะทาให้เข้าใจถึงหลักการและแนวนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากร ซึ่งวิวัฒนาการของ
กฎหมายภาษีอากรของสหราชอาณาจักรย่อมแตกต่างจากประเทศต่าง ๆ เพราะกลไกด้านภาษีอากรว่า
จะเรียกเก็บอย่างไร จานวนเท่าใด เมื่อใดนั้น ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขและปัจจัยทางประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการด้านภาษีอากร รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศเป็นสาคัญ
 สนธิสัญญาภาษีอากร
ความตกลงระหว่างประเทศด้านภาษีเกิดขึ้นกว่าศตวรรษแล้วเพื่ อจากัดการเก็บภาษีซ้าซ้อน
ระหว่างรัฐภาคีสาหรับสินค้าบางประเภท สนธิสัญญายกเลิกภาษีซ้อนฉบับแรกในการเรียกเก็บภาษีเงิน
ได้เกิดขึ้นระหว่างประเทศปรัสเซียและออสเตรีย-ฮังการีในปี ค.ศ. 1899 คณะกรรมาธิการด้านการคลัง
ของสันนิบาตชาติ (League of Nations Financial Committee)
ได้จัดทารายงานเกี่ยวกับ
สนธิสัญญาภาษีอากรต้นแบบฉบับแรก (Model Tax Convention) ในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งแม้ว่าสันนิบาต
ชาติ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยสนธิ สั ญ ญาแวร์ ซ ายเมื่ อ ปี ค.ศ. 1920 และยุ บ เลิ ก ไปในปี ค.ศ. 1946 ก็ ต าม แต่
สนธิสัญญาภาษีอากรดังกล่าวก็มีผลในการประยุกต์ใช้ หลักการด้านภาษีอากรของประเทศต่างๆ จนถึง
ปั จ จุ บั น ในปี ค.ศ. 1950 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาการด้ า นเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) เพื่อรับผิดชอบในการ
พัฒนาสนธิสัญญาภาษีอากรให้เกิดความต่อเนื่องสาหรับประชาคมโลก หลักการสาคัญประการหนึ่งของ
OECD คือการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศต่างๆ โดยการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจาก
ภาษีอากร ภายใต้หลักการของ OECD จะมุ่งให้เกิดการทาความตกลงระหว่างประเทศเพื่อยกเลิกการ
เก็บภาษีซ้อนระหว่างกัน หลักเกณฑ์การไม่เก็บภาษีซ้อนมี 5 ประการ ได้แก่
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1. ใช้กับธุรกิจเฉพาะเรื่องที่มีความสาคัญ เช่น การเกษตรกรรม
2. ใช้กับรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ต่างชนิดกัน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าให้ใช้ลิขสิทธิ์
3. ใช้กับกาไรที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ
4. ใช้กับเรื่องผู้เสียภาษีที่อยู่ไม่ประจาที่ เช่น ศิลปิน นักกีฬาอาชีพ และนักศึกษา
5. ใช้กับรายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้ากับข้อ 1 – 4
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนามาใช้ว่า รัฐภาคีฝ่ายใดจะเก็บภาษีจากรายได้ประเภทใด หรือให้สิทธิแก่
รัฐภาคีใดเพียงฝ่ายเดียว ด้วยความเห็นชอบของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้สามารถเรี ยกเก็บภาษีจากผู้เสีย
ภาษีต่างชาติซึ่งมีสัญชาติของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนั้น แต่หลักการเบื้องต้นเรื่องการเก็บภาษี คือการเรียก
เก็บภาษีจะกระทาได้โดยรัฐที่ผู้เสียภาษีมีภูมิลาเนาอยู่หรือยินยอมให้รัฐภาคีอื่นเรียกเก็บภาษีที่เกิดขึ้นใน
อาณาเขตของตนได้ นอกจากนี้ หากเกิดการเรียกเก็บภาษีจากแหล่งเงินได้เดียวกันซ้าซ้อนกันแล้ว ผู้เสีย
ภาษีย่อมสามารถได้รับการคืนภาษีที่ชาระซ้าซ้อนนั้นด้วย ซึ่งกลไกสาคัญที่ทาให้สนธิสัญญายกเลิกการ
เก็บภาษีซ้อนมีประสิทธิภาพคือ เครือข่ายของประเทศต่างๆ ที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างกัน เพราะ
หากบางประเทศยังไม่เข้าเป็นภาคีก็อาจเกิดช่องว่างที่ทาให้เกิดการเก็บภาษีซ้าซ้อนได้

 หลักการพื้นฐานเรื่องเสรีภาพของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป (European Union – EU) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันอันเป็นความขัดแย้งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ความพยายามของ
ประเทศในยุโรปในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเกิดขึ้นหลักจากสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น
ประชาคมถ่านหินและเหล็กแห่งสหภาพยุโรป (European Coal and Steel Community) เกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1950 มีสมาชิกประกอบด้วย เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์
ในปี ค.ศ. 1957 เกิดสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ซึ่งก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(European Economic Community) และต่อมาพัฒนามาสู่การเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบัน โดยในปี
ค.ศ. 1990 สมาชิก EU จานวน 27 ประเทศมีพันธกรณีต้องยอมรับการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของสินค้า
และบริการ แรงงาน และทุน ภายใต้กฎหมายของ EU รวมถึงประเทศนอก EU อีกสี่ประเทศ ซึ่งมี
พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีกับ EU (European Free Trade Area) หรือ EFTA ประเทศ
ต่างๆ ดังกล่าวจานวน 31 ประเทศ มีการจัดทาสนธิสัญญาภาษีซ้อนระหว่างกันกว่าร้อยฉบับเพื่อรองรับ
พันธกรณีดังกล่าว
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บทบัญญัติของกฎหมายของ EU ที่มีความสาคัญต่อเรื่องภาษีอากรปรากฏอยู่ในสนธิสัญญา ว่า
ด้วยการดาเนินการของสหภาพยุโรป (Treaty on the Functioning of the European Union –
TFEU) ได้แก่ เสรีภาพในการประกอบการ ตามมาตรา 49 และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายทุน ตาม
มาตรา 63 ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว ห้ามมิให้ประเทศสมาชิกของ EU กระทาการใดๆ ต่อคนชาติของ
ประเทศ EU อื่นๆ อันเป็นการขัดต่อสิทธิตามมาตรา 49 และ 63 รวมถึงการห้ามออกกฎเกณฑ์ใดๆ อัน
เป็นการห้ามนิติบุคคลสัญชาติอื่นใน EU ในการเปิดบริษัทสาขาหรือตัวแทนในอาณาเขตของตนอีกด้วย
ดังนั้ น เสรีภาพในการประกอบการหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีสัญชาติของ
ประเทศสมาชิก EU สามารถทางานหรือประกอบการในประเทศ EU อื่นๆ ได้โดยเสรี ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศที่การทางานหรือการลงทุนเกิดขึ้นนั้นเทียบเท่ากับคนชาตินั้น
 ผลของหลักการดังกล่าวในมุมมองของกฎหมายภาษีอากร
การพิจารณาสามารถพิจารณาถึงกระบวนการซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถูกเรียกเก็บภาษี
สาหรับเงินได้ที่ยังไม่ปรากฏจานวน หากเงินจานวนดังกล่าวมีการเคลื่อนย้ายออกจากประเทศสมาชิก
EU ประเทศหนึ่งไปยังประเทศสมาชิก EU อีกประเทศหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวกาหนดให้มีบทบัญญัติ
ที่จะบังคับบริษัทสาขาต้องส่งเงินกาไรที่ได้รับไปยังบริษัทแม่ เพื่อให้มีการคิดคานวณและเรียกเก็บภาษี
จากบริษัทแม่ในประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่ ซึ่งหลักการนี้นามาใช้กับกรณีที่บริษัทใดๆ มีอานาจควบคุม
บริษัทต่างชาติในต่างประเทศ (ผ่านการเข้าถือ หุ้นจานวนเสียงข้างมากในบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่ใช่
บริษัทสาขา) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ด้านการลงทุนที่กาหนดให้การลงทุนจาก
ต่างประเทศต้องสอดคล้องกับ "กฎการลงทุนขั้นต่า" ต้องพิจารณากฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดในการขอ
ลดหย่อนภาษีโดยนาผลประกอบการที่เ ป็นลบในต่างประเทศมาหักลบกับผลประกอบการในประเทศที่
เป็นบวก รวมทั้งต้องพิจารณาถึงการเรียกเก็บภาษีที่เกิดจากเงินปันผลที่ได้รับจากต่างประเทศได้หรือไม่
ด้วย
มาตรา 63 ห้ามมิให้ออกข้อจากัดใดๆ ต่อการเคลื่อนไหวของทุนโดยเสรี บทบัญญัติมาตรานี้ใน
แง่ของกฎหมายภาษีอากรแล้วหมายถึงการห้ามเรียกเก็บภาษีที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติจากเงินได้
จากการลงทุน ดังนั้น กฎหมายภาษีของประเทศใน EU ต้องปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติทั้งในประเทศ
อื่นๆ ใน EU และประเทศนอก EU เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อนักลงทุนซึ่งเป็นคนชาติของตน ซึ่งต่างจาก
มาตรา 49 ที่บังคับใช้กับเสรีภาพในการประกอบการในระหว่างประเทศสมาชิก EU และรัฐภาคีภายใต้
เขตการค้าเสรียุโรปเท่านั้น

27

 ผลทางกฎหมายภายในของสมาชิก EU ขัดกับกฎหมาย EU
ศาลยุติธรรมยุโรปได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 เพื่อทาให้แน่ใจว่ากฎหมายของ EU ได้รับการ
ตีความและถูกนาไปบั งคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจากประเทศสมาชิกทุกประเทศ
กฎหมายของ EU อยู่ในรูปแบบหลากหลายต่างกัน ได้แก่ สนธิสัญญา พิธีสาร ข้อตกลง และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิก EU ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายของ EU ต่างๆ ดังกล่าว
สาหรับประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายภาษี แม้ว่าสนธิสัญญาของ EU จะเกี่ยวข้องกับข้อห้ามไม่ให้
ประเทศสมาชิกเรียกเก็ บภาษีซ้อนก็ต าม และการเก็บภาษีภ ายในประเทศสมาชิกย่อ มเป็นไปตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ แต่หากกฎหมายด้านภาษีอากรใด ๆ ของประเทศสมาชิกที่ขัดต่อกฎหมาย
ของ EU ก็ย่อมอยูภ่ ายใต้เขตอานาจศาลยุติธรรมยุโรปที่จะพิจารณาและมีคาวินิจฉัยเช่นกัน
กระบวนการวินิจฉัยว่ากฎหมายภายในของประเทศสมาชิกขัดกับกฎหมายของ EU หรือไม่ ให้ดู
แผนภาพที่สะท้อนคาวินิจฉัยของศาลในคดีภาษีอากรที่เสนอขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมยุโรป ใน
ประเด็นที่ผู้เสียภาษีอ้างว่ากฎหมายของประเทศสมาชิก EU ขัดกับกฎหมายของ EU

แผนภาพสะท้อนคาวินิจฉัยคดีภาษีอากร
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ในขั้นแรก ECJ จะพิจารณาว่ามีข้อห้ามหรือข้อจากัดสิทธิที่กฎหมายของ EU รับรองสิทธินั้น
หรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่ามีรูปแบบของการปฏิบัติที่แตกต่างจากหลักการภายใต้กฎหมายของ EU หรือไม่
หาก ECJ พบว่ามีข้อจากัดสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้น ต้องพิจารณาว่าเป็นข้อจากัดที่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่ง
ข้อจากัดต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของสนธิสัญญาของ EU ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
เท่าที่จาเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการตามกฎหมายของ EU เท่านั้น ซึ่งจาก
แผนภูมิจะเห็นว่า หลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประเทศสมาชิกกับ
กฎหมายของ EU ที่ ECJ จะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาคดี แต่ในความเป็นจริงมีอุปสรรคที่
หลากหลายมากมายที่ผู้เสียภาษีต้องพิจารณาในอนาคตเพื่อยกเลิกข้อจากัดต่า งๆ เพื่อนาไปสู่การเสีย
ภาษีที่เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ ศาลและคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Tribunals) ของประเทศสมาชิก EU มี
หลักเกณฑ์ต่างกันในการอ้างถึงหรือยอมรับคาพิพากษาของ ECJ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี และปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรหลายคดี และก่อนจะส่งเรื่องให้ ECJ
พิจารณามีเงื่อนไขว่าคดีต้องผ่านการพิจารณาพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศสมาชิกเสียก่อน ซึ่ง
กว่าคดีจะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของ ECJ ก็ปรากฏว่า ผู้เสียภาษีเองก็ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลา
จานวนมากจากการดาเนินคดีในประเทศ หากมีการเสนอคดีต่อ ECJ แล้วมีคาวินิจฉัยว่ามีข้อจากัดทาง
กฎหมายอยู่จริงก็จะมีแนวปฏิบัติต่างๆ นาออกใช้โดยหน่วยงานสรรพากรเพื่อให้ข้อจากัดดังกล่าวมี
ความชอบธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะทาให้โอกาสของผู้เสียภาษีที่จะได้รับการ
เยียวยาน้อยลงและอาจไม่ได้รับเลย และเนื่องจากคาวินิจฉัยของ ECJ เป็นการพิจารณาประเด็นเรื่อง
ความขัดกันของกฎหมายของประเทศสมาชิกกับกฎหมายของ EU ดังนั้น คาวินิจฉัยที่เกิดขึ้นมักมีความ
ยาวกว่าสิบหน้าจนถึงร้อยหน้า ซึ่งเป็นผลให้ศาลของประเทศสมาชิกประสบปัญหาการนาคาวินิจฉัยของ
ECJ มาปรับใช้ เพราะอาจนามาใช้ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ ECJ ได้วินิจฉัยมา และด้วยประเด็น
ปัญหาดังกล่าวที่ขึ้นสู่ ECJ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้กระบวนพิจารณาของ ECJ มีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน
และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การส่งเรื่องให้ ECJ พิจารณาพิพากษาจึงต้องเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่าง
ยิ่งในแง่กฎหมายและการเงินการคลังของบุคคล เช่น การยื่นคาร้องต่อ ECJ ว่ากฎหมายภาษีของ
ประเทศสมาชิกของ EU ขัดกับกฎหมายของ EU ต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปจะคุ้ม
กับประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมาหรือไม่ด้วย
 การนาคาพิพากษาของ ECJ มาปรับใช้
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ECJ มีอานาจในการพิจารณาว่าบทบัญญัติกฎหมายใดของประเทศสมาชิกขัดกับกฎหมายของ
EU แต่ไม่มีอานาจโดยตรงในการตีความหรือพิจารณาว่ากฎหมายของประเทศสมาชิกที่บังคับใช้ภายใน
แต่ละประเทศมีความชอบธรรมหรือไม่ ดังนั้น การปรับใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกให้
สอดคล้องกับคาวินิจฉัยของ ECJ จึงเป็นกลไกภายในที่แต่ละประเทศต้องดาเนินการเอง สาหรับ
กฎหมายภาษีของสหราชอาณาจักรก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับใช้กฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่อง
ภาษีอากร (Tribunal on Taxation) ซึ่งในคดีที่ส่งเรื่องให้ ECJ พิพากษาแล้ว และ ECJ วินิจฉัยว่า
กฎหมายของอังกฤษขัดกับกฎหมายของ EU ก็ต้องส่งคาพิพากษานั้นกลับเข้าสู่กระบวนการของศาล
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยเฉพาะเรื่องที่ได้พิจารณาคดีนั้นมาก่อน เพื่อให้พิจารณาถึงการนาคา
พิพากษาของ ECJ ในคดีนั้นมาปรับใช้ตามกฎหมายภายในของอังกฤษ ซึ่งบทบาทของที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ดีจะต้องพิจารณาว่า แม้ว่า ECJ จะวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ผู้เสียภาษีก็ตาม แต่การจะนาเรื่องเข้าสู่
กระบวนการตีความโดยศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยหรือไม่ต้องคานึงถึง 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
แรก ต้องดูว่าคาวินิจฉัยของ ECJ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อกฎหมายภายใน กล่าวคื อคาวินิจฉัยจะ
นามาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมาย และประเด็นที่สอง ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ หรือประโยชน์ ทางภาษีที่ไ ด้รับยกเว้นหรื อกลับคื นมา รวมถึง ดอกเบี้ ยที่เกิด ขึ้นก็ต้อ งนามา
พิจารณาประกอบด้วย
เนื่องด้วยคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของ ECJ เป็นคดีที่มีความสาคัญและมีทุนทรัพย์สูง ดังนั้น
หน่วยงานสรรพากรจึงมีแนวโน้มที่จะต้องอุทธรณ์คาวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยที่นาคา
พิพากษาของ ECJ มาปรับใช้กับคดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษี โดยเป็นแนวปฏิบัติทางเทคนิคของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เพื่อขยายเวลาการปฏิบัติตามคาพิพากษาของ ECJ ซึ่งประเทศอิตาลีถือ
เป็นต้นแบบของใช้ เทคนิคทางคดีในลักษณะนี้
ก่ อ นปี ค.ศ. 1973 เมื่ อ มี ก ารปฏิ รู ป กฎหมายภาษี นิ ติ บุ ค คลในสหราชอาณาจั ก ร มี ก ารใช้
กฎหมายภาษีที่กาหนดให้นิติบุคลต้องเสียภาษีจากกาไรที่ได้รับ ส่วนเงินปันผลที่ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลธรรมดาให้ถือเป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา แยกต่างหากจากภาษีนิติบุคคล เมื่อกฎหมายภาษี
นิติบุคคลฉบับใหม่ออกใช้ บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรต้องเสียภาษีจากผลกาไร แต่บริษัทเองต้อง
รับผิดชอบในการเสียภาษีสาหรับเงินปันผลที่บริษั ทชาระให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วย เพราะ
ถือเป็น การกระจายผลกาไรในรูปเงินปันผลนั่นเอง เงินภาษีที่บริษัทต้องชาระในเงินปันผลดังกล่าว
เรียกว่า "ภาษีที่นิติบุคคลชาระล่วงหน้า" (Advanced Corporate Tax – ACT) การเสียภาษีล่วงหน้า
โดยหลักการแล้วสามารถน าไปหักภาษีที่ต้องเสียจากผลกาไรของบริษัทได้ กรณีที่บริษัทในสหราช
อาณาจักรได้รับเงินปันผล (จากการถือหุ้น) จากบริษัทอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เงินปันผลนั้นไม่
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ต้องเสียภาษีและยังได้รับเครดิตภาษีซึ่งสามารถนาไปหักลบกับภาษีล่วงหน้าที่ต้องเสีย หากบริษัทนั้น
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนได้อีกด้วย แต่หากบริษัทใน สหราชอาณาจักรได้รับเงินปันผลจาก
บริษัทนอกสหราชอาณาจักร เงินปันผลดังกล่าวต้องเสียภาษีนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี
หากมีการเสียภาษีในเงินปันผลนั้นในต่างประเทศแล้ว ก็อาจได้รับการคืนภาษีในภายหลังเพราะจะไม่ถูก
เก็บภาษีซ้าซ้อนจากเงินได้ประเภทเดียวกัน ดังนั้น
ในกรณีที่บริษัทในสหราชอาณาจักรได้รับเงิน
ปันผลจากบริษัทในสหราชอาณาจักรอีกแห่งหนึ่ง เงินปันผลที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลและ
บริษัทย่อมได้รับเครดิตภาษีด้วย เพื่อนาไปใช้หักลบหรือลดภาระภาษีที่ต้องชาระล่วงหน้า ซึ่งบริษัทต้อง
ชาระในกรณีที่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน สาหรับกรณีที่บริษัทในสหราชอาณาจักรได้รับเงิน
ปันผลจากบริษัทในต่างประเทศ เงินปันผลดังกล่าวต้องนาไปเสียภาษีนิติบุคคล ภายใต้เงื่อนไขการ
ลดหย่อนภาษีที่ได้ชาระในต่างประเทศ แต่บริษัทดังกล่าวไม่สามารถนาเงินปันผลที่ได้รับมาขอรับเครดิต
ภาษี เพื่อนาไปใช้หักลบหรือลดภาระภาษีที่ต้องชาระล่วงหน้าได้
นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 บริษัทในสหราชอาณาจักรสามารถขอคืนภาษีที่ได้ชาระ
ล่วงหน้าสาหรับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนในต่างประเทศได้ด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทที่จด
ทะเบียนในสหราชอาณาจักรสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยไม่
จากัดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในหรือภายนอกสหราชอาณาจักร เพราะภายใต้กฎหมายที่แก้ไขใหม่
บริษัทสามารถนาเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนไปขอคืนภาษีที่ได้ชาระล่วงหน้าได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 ย่อมไม่สามารถได้รับเครดิตภาษี
จากเงินปันผลได้อีกต่อไป เว้นแต่ บริษัทจะไม่ได้ขอคืนภาษีที่ได้ชาระล่วงหน้า อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่จะให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเลือกที่จะขอรับประโยชน์ทางภาษีได้ แต่ในทางปฏิบัติ
บริษัทมักจะเป็นฝ่ายขอรับประโยชน์ทางภาษี โดยให้ผู้ถือหุ้นต้องรับภาระภาษีจากเงินปันผลในฐานะที่
เป็นภาษีเงินได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนนั่นเอง และนับแต่วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1999 มีการ
แก้ไขกฎหมายภาษีอีกครั้ง ยกเลิกการชาระภาษีล่วงหน้าของนิติบุคคล ส่งผลให้การชาระภาษีล่วงหน้า
ของนิติบุคคลสาหรับเงินปันผลที่ได้ชาระแก่ผู้ถือหุ้นของตนไม่มีในระบบภาษีของสหราชอาณาจักรอีก
ต่อไป
ในคดีระหว่างกรมสรรพกรแห่งสหราชอาณาจักร (HM Revenue & Customs) กับกลุ่มบริษัท
Franked (Franked Investment Income Group Litigation – FII GLO) ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับ FII GLO
ร้องขอคืนภาษีที่ชาระไว้เกิน และหนึ่งในสมาชิกของ FII GLO คือบริษัท British American Tobacco
(BAT) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ โดยในกรณีของ BAT มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทสาขาของ BAT ที่
อยู่นอกสหราชอาณาจักรให้แก่ BAT สานักงานใหญ่ที่สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ถึงปัจจุบัน
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และการจ่ายเงินปันผลโดย BAT สานักงานใหญ่ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1973 ถึงวันที่ 31
มีนาคม ค.ศ. 1999 ส่วนเงินปันผลที่จ่ายภายหลังวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999 ไม่ถือเป็นประเด็นในคดี
ขอคืนภาษีที่ชาระไว้เกิน ในคดีนี้ BAT ผู้ร้องได้จ่ายเงินภาษีที่ต้องชาระล่วงหน้าในปีภาษีตั้งแต่ ค.ศ.
1973 จนถึงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1999 กลุ่มบริษัทของผู้ร้องซึ่งมีสานักงานใหญ่ใ นสหราชอาณาจักร
ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทในเครือและบริษัทสาขาในต่างประเทศทั้งหมด ภายใต้ลักษณะโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษัทดังนี้
(ก) บริษัทแม่ของกลุ่ม BAT ตั้งอยู่ ณ สหราชอาณาจักร จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
จากัด และประกาศขายหุ้นให้แก่สาธารณชน
(ข) บริษัทในเครื อที่อยู่ในสหราชอาณาจักรก็อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของของ BAT
สานักงานใหญ่ ในนามของ BAT ไม่ว่าโดยตรง (จากการถือหุ้นส่วนใหญ่) หรือโดยอ้อม (จากการบริหาร)
(ค) บริษัทสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศในทวีปยุโรป หรือ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของของ BAT สานักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือของ BAT
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม
ในคดีดังกล่าวผู้ร้องอ้างว่า บริษัทกลุ่ม BAT มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรและมี
บริษัทในเครือหลายแห่งในสหราชอาณาจักร ได้รับเงินปันผล (เพราะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ใน
เครือ) จากบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ เงินปันผลที่บริษัทกลุ่ม BAT ในสหราชอาณาจักรได้รับอยู่
ภายใต้ภาระภาษีนิติบุคคล ตาราง ดี ประเภท วี (Schedule D Case V) ซึ่งต้องชาระให้แก่รัฐบาลโดย
จ่ายเป็นเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีที่ต้องชาระล่วงหน้าจากเงินปัน ผล และโดยผลของกฎหมาย
ภาษีที่แก้ไขใหม่ทาให้ระหว่างปี ค.ศ. 1994 ถึง 1997 บริษัท BAT ต้องชาระเงินปันผลเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
เพราะว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลอีกต่อไป ในจานวนเทียบเท่ากับเครดิตภาษีที่
ผู้ถือหุ้นเคยมีสิทธิได้รับ แม้ว่าอายุความในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในสหราชอาณาจักรมี
กาหนด 6 ปี แต่กฎหมายให้มีการขยายอายุความได้ในกรณีความเสียหายเกิดจากการกระทาที่ผิดพลาด
อันเป็นผลมาจากความเชื่อโดยสุจริตว่า การชาระเงินปันผลเพิ่มเพื่อชดเชยเครดิตภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
ตนเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าเมื่อได้พิจารณาแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ชอบธรรม
เพราะขัดแย้งต่อสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (EU Treaty) เรื่องหลักการลงทุนและการประกอบกิจการโดย
เสรีของสหภาพยุโรปซึ่งห้ามมิให้ประเทศสมาชิกดาเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อหลักการดังกล่าว
นอกจากกลุ่มบริษัท BAT มีกลุ่มบริษัทอีก 15 แห่ง ยื่นฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันต่อศาลสูง
แห่งสหราชอาณาจักร และในระหว่างการพิจารณาคดีต่างๆ ดังกล่าว รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง (ค.ศ. 2004) ซึ่งกาหนดห้ามอ้างความผิดพลาด
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จากการปฏิบัติตามกฎหมายมาเป็นมูลในการเรียกร้องสิทธิในการคืนภาษี โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8
กันยายน ค.ศ. 2003 โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามมิให้มีการฟ้องคดีลักษณะนี้อีกในอนาคต
อย่างไรก็ดี ศาลได้ออกคาสั่งให้มีการฟ้องคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2003 คือ คาสั่ง
ให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มที่ 35 (35th Group Litigation Order) ภายใต้ชื่อว่า Franked Investment
Income Group Litigation มูลเหตุในการฟ้องคดีมีลักษณะเดียวกับกลุ่มบริษัท BAT คือการร้องขอคืน
ภาษีจากภาษีที่ได้ชาระล่วงหน้าโดยบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักรสาหรับการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทใน
เครือที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเกิดจากผลกาไรที่เกิดในต่างประเทศ โดยไม่สามารถได้รับประโยชน์ทางภาษี
ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการค้าเสรีภายใต้สนธิสัญญาของสหภาพยุโรป และอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อน
เมื่อผู้พิพากษาศาลสูงได้พิจารณาถึงประเด็นแห่งคดีและข้ออ้างของผู้ร้องแล้ว เห็นว่ามูลคดีเกี่ยวข้องกับ
เขตอานาจศาลของศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice – ECJ) ศาลจึงมีคาสั่งให้ส่งเรื่อง
เข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของ ECJ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ซึ่ง ECJ วินิจฉัยว่า มาตรา 43 และ
56 ของอนุสัญญาสหภาพยุโรป ห้ามมิให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกาหนดข้อจากัดทางภาษีต่อเงินได้
ที่เกิดขึ้นและได้มาจากนอกอาณาเขตของประเทศสมาชิก ดังนั้น กฎหมายของสหราชอาณาจักรที่
กาหนดภาระภาษีต่อเงินปันผลที่เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรให้แตกต่างจากเงินปันผลที่เกิดในประเทศ
จึงขัดต่ออนุสัญญาสหภาพยุโรป และบทบัญญัติของกฎหมายภาษีของสหราชอาณาจักรในเรื่องดังกล่าว
จึงขัดต่อมาตรา 43 เรื่องเสรีภาพในการเคลื่อนไหวด้านการลงทุน และมาตรา 56 เรื่องเสรีภาพในการ
ประกอบการ และแม้ว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีอธิปไตยในการออกกฎหมายใดๆ ก็ตาม ใน
กรณีนี้กฎหมายภาษีเพื่อกาหนดกลไกการเก็บภาษีแบบใดก็ตาม แต่ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อการเก็บภาษีไม่
ว่าเงินได้จะมาจากแหล่งภายในหรือภายนอกประเทศ โดย ECJ เห็นว่า ข้อเถียงของรัฐบาลสหราช
อาณาจักรที่ว่า เงินปันผลจากต่างประเทศที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหราชอาณาจักรไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไข
เรื่องการชาระภาษีล่วงหน้ า ดังนั้น สหราชอาณาจักรย่อมสามารถปฏิบัติต่อเงินปันผลลักษณะนี้ให้
แตกต่างจากเงินปันผลที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้ เพราะเงินปันผลจากต่างประเทศต้องเสียภาษีนิติ
บุคคลในประเทศนั้นๆ แล้วนั้น ฟังไม่ขึ้น
ก่อนที่ ECJ จะมีคาวินิจฉัยคดี กรมสรรพกรแห่งสหราชอาณาจักรแก้ไขกฎหมายอีกครั้ง โดย
ออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการคลัง (ค.ศ. 2007) โดยแก้ไขมาตรา 107 ให้มีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2006 กาหนดห้ามมิให้เรียกร้องเยียวยาโดยอาศัยมูลเหตุจากสิทธิทาง
ภาษีใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.
2003 ภายหลัง ECJ มีคาวินิจฉัย คดีต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาของศาลสูง (High Court) อีกครั้งเพื่อ
บังคับให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยของ ECJ ศาลสูงใช้เวลาพิจารณาสามสัปดาห์และมีคาพิพากษาในเดือน
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พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นพิพากษาที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร เพราะยาว
เกินกว่า 100 หน้า ให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรรับผิดในประเด็นความรับผิดตามกฎหมาย (การแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง ) และการเยียวยาความเสียหาย (การแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 107 ของพระราชบัญญัติการคลัง) ซึ่งกรมสรรพกรของสหราชอาณาจักรยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา
ของศาลสูงต่อศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลอุทธรณ์แยกพิจารณาพิพากษาคดีเป็น 23
ประเด็นข้อพิพาท ระหว่างความรับผิดตามกฎหมาย และการเยียวยาความเสียหาย โดยศาลอุทธรณ์
เห็นสมควรขอแนวทางการพิจารณาคดีจาก ECJ เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องความรับผิดตามกฎหมาย จึงส่ง
คาร้องไปยัง ECJ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2011 สาหรับในประเด็นการเยียวยาความเสียหาย และ
ECJ สั่งคาร้องของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.
2012 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลสูงว่า การแก้ไขมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติ
การคลัง เพื่อจากัดสิทธิในการได้รับการเยียวยานั้น กระทาไม่ได้ แต่พิพากษากลับ ในประเด็นเรื่องความ
รับผิดทางกฎหมาย โดยเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง สามารถ
กระทาได้ คู่ความทั้งสองฝ่ายอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา (Supreme Court)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ศาลฎีกามีคาพิพากษาในประเด็นเรื่องความรับผิดตาม
กฎหมาย โดยพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลสูงและศาลอุทธรณ์ว่า การแก้ไขมาตรา 107 ของ
พระราชบัญญัติการคลัง เพื่อจากัดสิทธิในการได้รับการเยียวยานั้น กระทาไม่ได้ แต่ไม่สามารถได้ข้อสรุป
ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง จึงเห็นสมควรส่งคาร้องไปยัง ECJ
เพื่อขอแนวทางในการตีความกฎหมายให้เป็นไปตามสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ในประเด็นว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง ในปี ค.ศ. 2004 นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง
ECJ สั่งคาร้องเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ว่า การแก้ไขมาตรา 320 ของพระราชบัญญัติการคลัง
ขัดต่อหลักการภายใต้สนธิสัญญาสหภาพยุโรปและจากัดสิทธิทางศาลของผู้เสียภาษีในการได้รับการ
เยียวยาจากรัฐบาล จึ งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขณะนี้คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลฎีกา
การนาคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาลของสหราชอาณาจักร
การนาคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาลของประเทศอังกฤษมีเงื่อนไขสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อ
Tribunals ทางภาษีประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินของ
กรมสรรพากร หรือ C&E เรียกให้ชาระภาษี เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
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นอกจากนี้หน่วยงานภาษีซึ่ง ได้แก่ กรมสรรพากร หรือ C&E รวมถึงเจ้าพนักงานประเมินภาษีที่ไม่เห็น
ด้วยกับคาวินิจฉัยของ Tribunals สามารถฟ้องคดีคัดค้านคาตัดสินของ Tribunals ได้เช่นกัน
(2) ในการฟ้องคดี ผู้เสียหายหรือหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศอังกฤษสามารถตั้ง
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความเข้ามาดาเนินกระบวนการในการระงับข้อพิพาททางภาษีได้
(3) ข้อห้ามในการฟ้องคดี กฎหมายภาษีอากรของประเทศอังกฤษอนุญาตให้มีการ
พิจารณาเฉพาะประเด็นข้อกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถนาประเด็นข้อเท็จจริงขึ้นสู่การพิจารณาของ
ศาลได้ โดยมีอานาจวินิจฉัยเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้
*กรณีไม่ได้นากฎหมายที่ถูกต้องมาใช้ในการพิจารณาข้อพิพาททางภาษี
* กรณีมีการแปลหรือตีความกฎหมายผิด
* ในการตัดสินไม่ได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
* ไม่มีพยานหลักฐานหรือมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่สนับสนุนคาตัดสิน
* ไม่ได้มีการให้เหตุผลที่พอเพียงในคาตัดสิน
ศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาคดีภาษีอากรของสหราชอาณาจักร
ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้ คณะกรรมการภาษีเงินได้
พิเศษ และคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร จะถูกพิจารณาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีเข ต
อานาจ ดังนี้
(1) ศาลชั้นต้น (High Court) มีอานาจพิจารณาคดีแพ่ง โดยทั่วไปคดีอุทธรณ์คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ และตุลาการภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกพิจารณา
โดยศาลชั้นต้น
(2) ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) มีฐานะเป็นศาลอุทธรณ์ แบ่งเป็น 2 แผนก ได้แก่
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีแพ่ง และศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญา โดยศาลอุทธรณ์จะรับพิจารณาคดีที่อุทธรณ์
ขึ้นมาจากศาลชั้นต้น
(3) ศาลสูง (House of Lords) คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลสูงมีผลผูกพันศาลล่างให้
ต้องปฏิบัติตาม 5
5
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รูปแบบการพิจารณาคดีภาษีอากรของสหราชอาณาจักร
ประเทศอังกฤษ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการนาคดีภาษีเข้าสู่การพิจารณาคดีของไว้เป็น
พิเศษ กล่าวคือ การที่ผู้เสียภาษีจะนาคดีขึ้นสู่ศาลได้นั้น ผู้เสียภาษีจะต้องดาเนินตามกระบวนการที่
กฎหมายภาษีกาหนดไว้เสียก่อน ผู้เสียภาษีไม่สามารถนาคดีไปฟ้องต่อศาลได้ทันทีเช่นเดียวกับคดีแพ่ง
โดยทั่วไป ในการระงับข้อพิพาททางภาษี ผู้เสียภาษีและหน่วยงานทางภาษีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ มูลเหตุในการใช้สิทธิอุทธรณ์ภาษีเงินได้ ผู้มีสิทธินาคดีขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาล ระยะเวลาหรืออายุความที่กฎหมายกาหนด ค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์และฟ้องคดี
องค์กรหรือผู้ที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาทางภาษี ตลอดจนกระบวนการพิจารณาข้อพิพาททางภาษี เป็น
ต้น ในการอุทธรณ์ กาหนดเหตุที่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ในกฎหมายภาษีอากรของอังกฤษ ได้แก่ (1)
หนังสือจากกรมสรรพากรแจ้งไปยังผู้เสียภาษีเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลระหว่างการสอบสวนเกีย่ วกับการ
ประเมินภาษีด้วยตนเอง (2) การแก้ไขที่กรมสรรพากรทาต่อการประเมินภาษีด้วยตนเองในตอนท้ายของ
การสื่อสาร (3) การประเมินภาษี (4) เงินเพิ่ม เป็นต้น
ประเทศอังกฤษมีองค์กรที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับกรมสรรพากร
หรือกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต องค์กรเหล่านี้จะทาหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางภาษี คาวินิจฉัยในข้อเท็จจริงถือเป็นที่สุด โดยสามารถแบ่งออกได้ 3
องค์กร ดังนี้
(1) คณะกรรมการภาษีเงินได้ (General Commissioners of Income Tax)
(2) คณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ (Special Commissioners of Income Tax)
(3) คณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat and Duties Tribunals)
การดาเนินคดีภาษีในชั้นศาลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการระงับข้อพิ พาททางภาษีในชั้น
ฝ่ายบริหาร ในประเทศอังกฤษมีการตั้งคณะกรรมการ (Tribunals) ขึ้นมาหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการ (Tribunals) 3 ระเภท คือ คณะกรรมการ
ภาษีเงินได้ คณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ และคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร6

6
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(1) คดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้
ภายหลัง จากที่คณะกรรมการภาษี เงิน ได้ไ ด้มีค าวินิ จฉัย หรื อได้ มีคาวินิจ ฉัยอุ ทธรณ์ใหม่ ผู้
อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้จะต้องเขียนหนังสือไปยังเลขานุการของ
คณะกรรมการภาษีเงินได้ภายใน 30 วัน ว่าต้องการนาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลและต้องให้แน่ใจว่า
เรื่องที่อุทธรณ์ต่อศาลต้องเป็น ประเด็น ทางข้อกฎหมายเท่านั้น พร้อมกันนี้ผู้อุทธรณ์จะต้องจ่ายเงิน
จานวน 25 ปอนด์ให้กับ Clerk ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เมื่อ Clerk ได้รับเรื่องแล้วก็จะทาการ
จัดเตรียมเอกสารของคดีภายใน 56 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้เสียภาษี ซึ่งเอกสารที่ Clerk
จัดเตรียมจะถูกส่งไปให้กรมสรรพากรและผู้เสียภาษีที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาล ทั้งกรมสรรพากรและผู้เสีย
ภาษีต้องทาความเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่ Clerk จัดส่งไปให้ภายใน 56 วัน จากนั้นผู้เสียภาษีจะมีเวลาอีก
28 วัน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นที่กรมสรรพากรได้ให้ไว้ หน้าที่ในการให้ความเห็นดังกล่าวต่าง
ก็เป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร และเมื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จ ะต้องส่งให้ Clerk และส่งให้กันและกัน จากนั้น Clerk ก็จะเตรียม
เอกสารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดี คือ ศาลชั้นต้น (High Court) ส่วนในสก๊อตแลนด์ผู้
อุทธรณ์จะต้องฟ้องคดีต่อ Court of Session และในไอร์แลนด์เหนือผู้อุทธรณ์จะต้องฟ้องคดีต่อศาล
อุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลจะมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
เท่านั้น โดยในการพิจารณาคดี ศาลอาจจะยืนหรือแก้ไขความเห็นของคณะกรรมการภาษีเงินได้หรืออาจ
ส่งสานวนคดีกลับไปยังคณะกรรมการภาษีเงินได้หรือมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร และ
การส่งสานวนกลับไปให้คณะกรรมการภาษีเงินได้ค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะ
มีการพิจารณาคดีในศาลไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์จะต้องแสดงให้เห็นว่า (1) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (2)
ความมีเหตุผลของพยานหลักฐานที่แสดงต่อศาล และ (3) ความไม่สอดคล้องกันในข้อเท็จจริงที่เป็นที่สุด
แล้ว หากศาลเห็นสมควรก็จะมีคาสั่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือเพิ่มเติมพยานหลักฐานเข้าไป ในการนี้ ผู้
อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิเข้าร่ว มการพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินได้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีปัญหาข้ อ
กฎหมายเกิดขึ้นใหม่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ศาลจะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติม พยานหลักฐานอีก
ทั้งศาลจะไม่พิจารณาหลักฐานที่ไม่ได้มีการแสดงไว้ตั้งแต่การพิจารณาของคณะกรรมการภาษีเงินได้
นอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยการตกลงกันระหว่างคู่ กรณีถ้าได้กระทา
ก่อนการพิจารณาคดี เมื่อศาลได้พิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นศาลก็จะมีคาพิพากษาโดยมีสาระสาคัญเป็นการ
อ้างข้อเท็จจริงที่ สนั บ สนุ น คาวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการภาษี เงิน ได้ ซึ่งศาลจะไม่ โต้แ ย้งการค้ นหา
ข้อเท็จจริงถ้าพยานหลักฐานต่างๆ นั้น มีความเป็นเหตุเป็นผล คาพิพ ากษาของศาลในประเด็นใด ๆ จะ
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ผูกพันศาลแห่งนั้นและศาลล่างที่จะต้องยึดเป็นแนวทางในการพิพากษาคดี เว้นแต่ ศาลสูง (House of
Lords)
เมื่อศาลชัน้ ต้น (High Court) ได้พิจารณาพิพากษาคดีแล้ว และผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยสามารถ
อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชั้นต้น (High Court) ไปยังศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลสูง
(House of Lords) ได้ตามลาดับ อย่างไรก็ตามในบางคดีผู้อุทธรณ์อาจเลือกอุทธรณ์คาพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น (High Court) ตรงไปยังศาลสูง (House of Lords) โดยไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ (Court of
Appeal) ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าการอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลสูง (Frog-Leap Procedure) ซึ่ง
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงให้อุทธรณ์ต่อศาลสูง (House of Lords) ได้โดยตรง
(2) ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีได้ให้คารับรองให้อุทธรณ์ตอ่ ศาลสูง(House of Lords)
(3) ศาลสูง (House of Lords) อนุญาตให้นาคดีขนึ้ สู่การพิจารณาของศาลได้
ในกระบวนการนี้เป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อกฎหมายเป็นสาคัญมีผลให้คดีสามารถเสร็จลงได้
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี สาหรับคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้จะถูกห้ามมิให้ฟ้อง
ต่อศาลในปัญหาข้อเท็จจริงอยู่แล้ว
(2) คดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ
เมื่อคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษได้มีคาวินิจฉัย และผู้เสียภาษีหรือกรมสรรพากร
ไม่พอใจในประเด็นข้อกฎหมาย สามารถอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษสู่ศาล
ชั้นต้น (High Court) ผู้อุทธรณ์จะต้องส่งคาฟ้องต่อศาลภายใน 28 วัน นับจากวันที่ได้รับคาวินิจฉัย
(Notice of Decision) ศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษี
เงินได้พิเศษ ได้แก่ ศาลชั้นต้น (High Court) แผนก Chancery Division ในสก๊อตแลนด์ ได้แก่ Court
of Session และในไอร์แลนด์เหนือ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) นอกจากนี้ ผู้อุทธรณ์
สามารถเลือกใช้กระบวนการอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลอุทธรณ์ (Frog-Leap Procedure) โดยอุทธรณ์คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) โดยที่ไม่
ต้องผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้น (High Court) ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องตกลง
กันและคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษรับรองว่าเป็นการพิพาทในประเด็นข้อกฎหมายและเป็นเรื่องที่
เคยมีการโต้เถียงหรือวินิจฉัยไว้แล้ว ศาลจะทาการพิจารณาคดีเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกับคดี
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อุทธรณ์คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้ ศาลจะมีคาพิพากษาเฉพาะในประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมายเช่นเดียวกับคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย
กับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น (High Court) ผู้อุทธรณ์สามารถอุทธรณ์คาพิพ ากษาของศาลต่อศาล
อุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลสูง (House of Lords) ได้ตามลาดับ ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ใช้
กระบวนการอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลอุทธรณ์ (Frog-Leap Procedure) นาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ (Court of Appeal) แล้ว และไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของ Court of Appeal สามารถนา
คดีขึ้นสู่การพิจารณาของ House of Lords ต่อไปได้
(3) คดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat Tribunals)
การฟ้องคดีต่อศาลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat Tribunals) หรือ Judicial Review และเช่นเดียวกับการอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีเงินได้ และคณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ คดีที่นาเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลชั้นต้น (High Court) จะต้องเป็นประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายเท่านั้น ศาลชั้นต้น (High
Court) เป็นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอากร (Vat Tribunals) นอกจากนี้ ผู้อุทธรณ์สามารถเลือกใช้กระบวนการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat Tribunals) โดยตรงต่อศาลอุทธรณ์ (Frog-Leap
Procedure) โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้น (High Court) ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่คู่ความ
ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องตกลงกันและคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat Tribunals) รับรองว่าเป็น
การพิพาทในประเด็น ข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการตี ความกฎหมาย กฎหมายลาดับรอง หรื อ
สนธิสัญญาที่ทาระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป (EC Treaty) หรือเป็นเรื่องที่เคยมีการโต้เถียงหรือ
วินิจฉัยไว้แล้ว ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น (High Court) ผู้อุทธรณ์
สามารถอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลต่อศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลสูง (House of
Lords) ได้ตามลาดับ ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ใช้การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอากร (Vat Tribunals) โดยตรงต่อศาลอุทธรณ์ (Frog-Leap Procedure) และไม่เห็นด้วยกับ
คาพิพากษาของ Court of Appeal ก็สามารถนาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูง (House of Lords)
ต่อไปได้
กรณีศกึ ษาการบริหารจัดการคดีทยี่ ุ่งยากซับซ้อนในสหราชอาณาจักร
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ถึง 15 ปี
และมีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมทนายความกว่าล้านปอนด์ โดยมากจะเกี่ยวพันกับโครงการร่วมค้า
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ขนาดใหญ่ด้านการพาณิชย์ การก่อสร้างอาคารและเขื่อนขนาดใหญ่ รวมถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่
มีการลงทุนสูง โดยคดีต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวพันกับความหลากหลายของเขตอานาจศาลและการตีความ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งดาเนินคดีที่ผ่านมามีคดีถึง 7 คดี ที่ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาใน
ประเด็นข้อกฎหมายต่อศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) คดีเหล่านี้ ได้แก่
คดี Mark & Spencer ซึง่ เป็นคดีเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีของบริษัทในเครือสาหรับ
ผลประกอบการที่ประสบภาวะขาดทุนซึง่ เกิดขึน้ ในต่างประเทศ
คดี ACT IV Group ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการกาหนดอัตราภาษีสาหรับเงินปันผลจาก
บริษัทในสหราชอาณาจักรทีโ่ อนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่อยูต่ ่างประเทศ
คดี Franked Investment Income Group ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการกาหนดอัตรา
ภาษีจากเงินปันผลจากบริษทั ต่างประเทศทีโ่ อนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร
คดี Cadbury Schweppes ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่อง "อานาจควบคุมบริษัท
ต่างชาติ" ซึ่งกฎหมายของสหราชอาณาจักรเรียกเก็บภาษีจากจากรายได้ของบริษัทสาขาในต่างประเทศ
นั้นจากบริษัทแม่ (เนื่องจากมีอานาจควบคุมการบริหารจัดการบริษัทสาขาในต่างประเทศ) ในสหราช
อาณาจักร แม้ว่ารายได้ดังกล่าวนั้นจะไม่ได้ถูกโอนให้แก่บริษัทแม่ในสหราชอาณาจักรก็ตาม
คดี Thin Cap Group ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับกรณีที่ทางการสหราชอาณาจักรเรียกเก็บ
ภาษีเพิ่มเติมเป็น พิเศษกับบริษัทสาขาในสหราชอาณาจักรที่ได้รับชดเชยภาระหนี้จากบริษัทแม่ใน
ต่างประเทศ
คดี CFC & Dividend Group ซึ่งเป็นคดีที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับคดี Cadbury
Schweppes และ
คดี Phillips Electronics ซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับคดี Mark & Spencer
แต่เป็นคดีระหว่างทางการสหราชอาณาจักรกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ เกี่ยวกับการลดหย่อ นภาษี
เพราะเหตุมีผลประกอบการเป็นลบของบริษัทในเครือที่เปิดสาขาในสหราชอาณาจักร
คดีต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องพิจารณาเอกสารเป็นล้านฉบับหรือมากกว่านั้น ดังนั้น การจัดการคดี
เบื้องต้นของคดีที่มีความซับซ้อนจึงต้องอาศัยการสืบสวนเบื้องต้นในบริษัทที่เป็นลูกความ เพื่อค้นห า

40

ประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินคดี ซึ่งการสืบสวนภายในดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่ทาให้
การเตรียมคดีสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญคือ
บุคคลผู้ทาการสืบสวนภายในต้องมีประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารจัดการคดีที่ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน
ปัจจุบันเป็นแนวปฏิบัติที่เชื่อถือกันตลอดมาว่าบทบาทของผู้พิพากษาในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีนั้นจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการคดีในการพิจารณาคดี
แพ่งแต่จะปล่อยให้อยู่ภายใต้การกาหนดแนวทางการดาเนินคดีของคู่ความแต่ละฝ่ าย (ซึ่งมักจะเป็น
ทนายโจทก์ที่กาหนดแนวทางในการพิจารณาคดี ) ซึ่งผู้พิพากษาควรมีบทบาทให้มากกว่าเดิมในการ
บริหารจัดการคดีแทนที่จะให้อยู่ในมือของทนายโจทก์ซึ่งจะได้บรรยายต่อไปว่าควรดาเนินการอย่างไร
หน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากรโดยทั่วไปจะให้คาแนะนาแก่บริ ษัทที่เป็นลูกค้าว่า
ควรจะดาเนินธุรกิจอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการระกอบการให้ได้มากที่ สุด ซึ่งใน
ด้านภาษีแล้วข้อแนะนาจะเกี่ยวพันกับการขอลดหย่อนภาษีที่เกิดจากความล้มเหลวในผลประกอบการที่
เกิดขึ้นระหว่างประเทศการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการอ้างสิทธิคืนภาษีสาหรับภาษีจากผลกาไร
เงินปันผล และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ชาระแล้วในต่างประเทศ
สภาพเศรษฐกิจของยุโรปในปัจจุบันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพด้านมาตรฐานในการดารงชีวิตของชาวยุโรปลดลง เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ ทั่ว
โลก
ประเทศกลุ่ม BRICs ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (รวมถึงสหรัฐอเมริกา) มี
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติที่มหาศาล และไม่มีเงื่อนไขกาแพงทางการค้าการลงทุนทาให้
การค้าการลงทุนระหว่างกันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ลดความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือหากการลงทุนในประเทศใดในกลุ่มประเทศดังกล่าวเกิดผลประกอบการเป็นลบ แต่ก็
สามารถนามาเฉลี่ยเป็นผลประกอบการกับการลงทุนที่มีผลเป็นบวกในประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มได้ ในส่วน
ของยุ โ รปแม้ มี ท รั พ ยากรบุ ค คลมหาศาลเช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม BRICs
ก็ ต าม แต่ ยุ โ รปเองกลั บ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่จากัด และมีเงื่อนไขที่ขัดขวางการเติบโตของการค้าการลงทุน เช่น การมีกาแพง
ภาษีในแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมซบเซาและการดารงชีวิตของยุโรป
มีมาตรฐานที่ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้สหภาพยุโรปสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ประเทศสมาชิกต้องใช้ระบบเศรษฐกิจเดียวกันภายในภูมิภาค โดยต้องเปิด
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โอกาสให้มีความเสรีด้านการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน รวมทั้งสินค้าและบริการ ในระหว่างประเทศใน
ยุโรปภายใต้สนธิสัญญาสหภาพยุโรป (EU Treaty)
บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common
law) ซึ่งแตกต่างจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (civil law)
ระบบและนิติวิธีทางกฎหมายจึงมีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดีระบบกฎหมายของประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องวิธีพิจารณาคดีของไทยที่ใช้ระบบผสมระหว่างระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน หรือการ
ยึดถือในแนวคาพิพากษาของศาลเป็นหลักในการพิจารณาคดีซึ่งเป็นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของระบบ
กฎหมายในประเทศอังกฤษ
การพิจารณาคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ นสหราชอาณาจั ก รมี เ วลาจ ากั ด ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้
ทนายความผู้เชียวชาญสรุปประเด็นที่ศาลต้องพิจารณา และผลการพิจารณาคดีต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปซึ่งจาเป็นต้องปฏิบัติตาม เป็นการตกลงของสหภาพยุโรป ส่วนการให้ความช่วยเหลือ
ในคดีเกี่ยวกับคดีของเด็ก มีการยกเว้นอยู่บ้าง เกี่ยวกับกฎหมาย เช่นคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ถ้า
เป็นเรื่องเงินก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เช่น คดีเรื่องหย่า เรื่องการแบ่งสินสมรส จะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ยกเว้นกรณีถูกทาร้ายร่างกาย การขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ถึงจะ
ได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากรัฐบาล จากการทีมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายทาให้ทนายความ
ไม่สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายหรือผู้กระทาความผิดได้เพราะข้อกฎหมายของรัฐบาล
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
คดีแต่ละคดี เราไม่สามารถรูว้ ่าจะชนะคดีหรือไม่ คดีแรงงานหากได้รับการปฏิบัตไิ ม่เท่าเทียม
ต้องใช้เงินตนเองฟ้องร้องดาเนินคดี สาหรับคนทีเ่ ป็นสมาชิกสหภาพแรงงานก็จะได้รบั ความช่วยเหลือ
จากสหภาพแรงงานดังกล่าว
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้นในคดีอาญา
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ผู้เสียหายต้องเป็นตัวแทนตนเองในการฟ้องร้องคดีดาเนินคดีตามกระบวนการยุ ติธรรม ไม่มี
ทนายความว่าความให้ ต้องให้ อาสาสมัครช่วยเหลือในการฟ้องร้องคดีต่อศาล ส่วนมากหน่วยงาน
ภาครัฐ จะฟ้องร้องคดีหน่วยงานของรัฐ เช่น กรณีวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ เป็นต้น
ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม
ผู้เสียหายจะได้รับเงินเป็นจานวนมาก หากได้รับบาดเจ็บ สาหัส ถ้าบาดเจ็บแค่เล็กน้อย ฟกซ้า
ธรรมดา ก็จะไม่ได้รับเงิน ผูท้ ี่ร้องขอความช่วยเหลือต้องได้รับผลกระทบมากจริง ๆ ต่างจากคนที่อยาก
ได้เ งิน เพื่ อดารงชีวิ ต รัฐ บาลจะประหยัด เงิ นให้มากที่ สุด จาเป็น ต้อ งมี ทนายความ เรีย กร้ องเงิ น
ค่าเสียหายหรือเงินค่าสินไหมทดแทนให้ ไม่ใช่แค่มากรอกรายละเอียด เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ต้องมีการพิสูจน์ ห ลักฐาน แก้ต่างในคดี เช่น ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสูญเสียแขนไปหนึ่งข้างจะได้รับ
ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม
การพิจารณาคดีภาษีอากร
กฎหมายภาษีอากรในประเทศอังกฤษอนุญาตให้มีการพิจารณาเฉพาะประเด็นข้อกฎหมาย
ได้แก่ กรณีไม่ได้นากฎหมายที่ถูกต้องมาใช้ในการพิจารณาข้อพิพาททางภาษี กรณีมีการแปลหรือตีความ
กฎหมายผิด ในการตัดสินไม่ได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่มีพยานหลักฐานหรือมี
พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่สนับสนุนคาตัดสิน และไม่ได้มีการให้เหตุผลที่พอเพียงในคาตัดสิน แต่
สาหรับกฎหมายไทยยอมให้มีการฟ้องต่อศาลได้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เว้นแต่ในชั้น
อุทธรณ์ต่อฝ่ายบริหาร ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ภาษีที่กรมสรรพากรประเมินก็จะถือว่าเป็นที่สุด สาหรับ
อานาจในการพิจารณาคดีภาษีอากรของศาลในประเทศไทยจะถูกกาหนดไว้ในกรณี (1) คดีอุทธรณ์คา
วินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอากรตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร (3) คดีพิพาท
เกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทาขึ้นเพื่อ
ประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร และ (5) คดีที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลภาษีอากรศาล
ภาษีอากรของไทยยอมให้ มีการน าปัญหาทั้งที่เป็นปัญหาทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเข้าสู่การ
พิจารณาของศาลได้ เนื่ องจากผู้ที่พิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายภาษีอากรของไทย แม้จะมีการตั้ง
คณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ์จากหลายฝ่าย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
และพนั ก งานอั ย การแต่ ค ณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด และไม่ ไ ด้ เ ป็ น อิ ส ระจาก
กรมสรรพากร และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นก็ไม่ได้มีความสามารถในทางปฏิบัติหน้าที่พิจารณาการอุทธรณ์
ภาษีเช่นเดียวกับผู้ทาหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของอังกฤษที่มีการแต่งตั้งจากที่ปรึกษากฎหมายที่มี
ความรู้ในทางภาษีอยู่แล้ว นอกจากนี้อาจเป็นเพราะกฎหมายต้องการให้มีการพิจารณาและตรวจสอบ
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ความถูกต้องด้วยองค์กรทางตุลาการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี
ประเทศอังกฤษ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการนาคดีภาษีเข้าสู่การพิจารณาคดีของไว้เป็น
พิเศษ กล่าวคือ การที่ผู้เสียภาษีจะนาคดีขึ้นสู่ศาลได้นั้น ผู้เสียภาษี จะต้องดาเนินตามกระบวนการที่
กฎหมายภาษีกาหนดไว้เสียก่อน ผู้เสียภาษีไม่สามารถนาคดีไปฟ้องต่อศาลได้ทันที เช่นเดียวกับคดีแพ่ง
โดยทั่วไป ในกรณีนี้เป็นเช่นเดียวกับการนาคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรของไทยที่ผู้เสียภาษีจะต้องดาเนิน
กระบวนการตามที่กฎหมายภาษีกาหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
เบื้องต้นให้แก่ผู้เสียภาษี เพราะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจบได้ในชั้นของฝ่ายบริหารโดยที่ผู้เสียภาษีไม่ต้อง
เสียเวลาในการฟ้องคดี นอกจากนี้ ยังทาให้กระบวนการพิจารณาคดีภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็น
การลดจานวนคดีที่จะมาสู่ศาล
การอุทธรณ์ภาษีเป็นขั้น ตอนที่กฎหมายภาษีของอังกฤษและกฎหมายภาษีอากรของไทยได้
กาหนดไว้ให้เป็นเงื่อนไขในการดาเนินคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งสิ่งแรกที่ผู้เสียภาษีจะต้องพิจารณาก่อนที่จะใช้สทิ ธิ
อุทธรณ์การประเมินภาษีนั่นคือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เสียภาษี และผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินภาษี
เป็นมูลเหตุหรือข้อพิพาททางภาษีที่กฎหมายอนุญาตให้ทาการอุทธรณ์ได้หรือไม่ เพราะหากไม่ใช่ข้อ
พิพาททางภาษีแล้วผู้เสียภาษีก็ไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ในบางกรณีผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิใน
การฟ้องศาลได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ ถ้าคดีที่เกิดขึ้ นไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานประเมิน สาหรับในประเทศ
อังกฤษมีความแตกต่างกับประเทศไทยเรื่องของการกาหนดข้อพิพาททางภาษี โดยที่ประเทศไทยไม่มี
บทบัญญัติที่กาหนดเกี่ยวกับมูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิในการอุทธรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอานาจในการฟ้องคดี
ผู้เสียภาษีจึงไม่สามารถทราบสิทธิในทางภาษีอากรของตนได้โดยชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความ
ว่ากฎหมายภาษีอากรของไทยไม่ได้กาหนดเหตุที่จะสามารถอุทธรณ์ภาษีได้ แต่กฎหมายภาษีอากรของ
ไทยกาหนดเพียงเหตุที่เกี่ยวกับการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานเท่านั้นที่จะสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้
การกาหนดว่าผู้เสียภาษีจะสามารถอุทธรณ์ได้ตามเหตุใดบ้างตามกฎหมายภาษีอากรของไทย
แตกต่างจากเหตุที่กาหนดให้สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ในกฎหมายภาษีอากรของอังกฤษที่มีการกาหนด
ไว้หลายกรณี ได้แก่ (1) หนังสือจากกรมสรรพากรแจ้งไปยังผู้เสียภาษีเพื่อขอเอกสารหรือข้อมูลระหว่าง
การสอบสวนเกี่ยวกับการประเมินภาษีด้วยตนเอง (2) การแก้ไขที่กรมสรรพากรทาต่อการประเมินภาษี
ด้วยตนเองในตอนท้ายของการสื่อสาร (3) การประเมินภาษี (4) เงินเพิ่ม เป็นต้น
สาหรับองค์กรที่ทาหน้ าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศอังกฤษต่างจากประเทศไทย
กล่าวคือ ประเทศอังกฤษมีองค์กรที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับกรมสรรพากร
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หรือกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต องค์กรเหล่านี้จะทาหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางภาษี คาวินิจฉัยในข้อเท็จจริงถือเป็นที่สุด โดยสามารถแบ่งออกได้ 3
องค์กร ดังนี้
(1) คณะกรรมการภาษีเงินได้ (General Commissioners of Income Tax)
(2) คณะกรรมการภาษีเงินได้พิเศษ (Special Commissioners of Income Tax)
(3) คณะกรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (Vat and Duties Tribunals)
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บทที่ 4
แนวทางแก้ไขปัญหา การประยุกต์ข้อดีข้อเสีย
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และวิเคราะห์ปญ
ั หา ข้อดีขอ้ ด้อยของ
การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการคดีภาษีอากร ของสหราชอาณาจักรกับประเทศ
ไทยตามหัวข้อทีไ่ ด้รับมอบหมาย ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมและการบริหารจัดการคดีภาษีอากรของประเทศ
ไทย มีข้อดีและข้อเสียในประเด็นดังต่อไปนี้
การเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาคดีของเด็กและเยาวชน และคดีเกี่ยวกับครอบครัว
1.การนาเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ จะแยกเด็กออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ กล่าวคือแยกเด็กที่กระทาผิดออกจากกระบวนการพิจารณาของ
ศาลผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาความผิดซ้าอีก เนื่องจากในประเทศอังกฤษเพิ่งจะจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในประเทศไทยแยกการพิจารณาคดี
ของเยาวชนมานานแล้ว ตั้งแต่จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวมา ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา
2.เกณฑ์การพิจารณาการลงโทษไม่เหมือนกัน
3.มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเด็กที่กระทาความผิดทางอาญาโดยมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามา
ช่วยดูแล และมีพยาบาลดูแลทาหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยผู้พิพากษาจะเข้ามา
พิจารณาคดีในโรงพยาบาลที่เด็กพักอยู่ ของประเทศไทยการให้การของเด็กจะมีนักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ และอัยการเมื่อกระบวนการเข้าสู่ศาลแล้ว และผู้พิพากษาจะพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
เท่านั้น
4.ตารวจสามารถดาเนินคดี แก่เด็กได้แต่ต้องต้องโทรศัพท์แจ้งญาติผู้ใหญ่ของเด็กไปอยู่ด้วยระ
หว่าสอบปากคาเด็ก หากเด็กยอมรับว่ากระทาผิดจริง ตารวจจะว่ากล่าวตักเตือน ไม่นาตัวและไม่นา
ตัวขึ้นฟ้องศาล และจะต้องให้ผู้ปกครองรับรู้ ส่วนของประเทศไทยจะต้องนาเด็กที่กระทาความผิดสู่
กระบวนการยุติธรรมทางศาลเท่านั้น
5.การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ทั้งในคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและคดี
ครอบครัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเด็ก ความเป็นอยู่ และความปลอดภัย รวมถึงผู้หญิงที่ถูกทา
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ร้ายจากครอบครัว เหมือนกับประเทศไทยที่มี บ้านพักฉุกเฉินสาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกทาร้ายจาก
ครอบครัว
การพิจารณาคดีภาษีอากร
1.การพิจารณาคดีของประเทศอังกฤษมีข้อห้ามในการฟ้องคดี คือ กฎหมายภาษีของประเทศ
อังกฤษอนุญาตให้มีการพิจารณาเฉพาะประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถนาประเด็น
ข้อเท็จจริงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้ จึงทาให้การพิจารณาคดีภาษีอากรของศาลไม่มีประเด็นปัญหา
ว่าจะใช้การพิจารณาแบบไต่สวนหรือกล่าวหา เนื่องจากการนาสืบพยานเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงไม่
เกี่ ยวกับ ข้อ กฎหมาย กล่า วคื อ ในส่ว นที่ เป็ นปั ญ หาข้อ เท็ จจริง ต้อ งมี การพิ สูจ น์ข้ อเท็จ จริ งกั นด้ ว ย
พยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องมีการพิสูจน์พยานหลักฐานเพราะศาลสามารถ
วินิจฉัยไปได้โดยอาศัยความรู้ทางกฎหมายของศาลเอง กรณีของประเทศอังกฤษจึงมีความแตกต่างจาก
ศาลภาษีอากรของไทยที่มีอานาจในการพิจารณาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
2.เงื่อนไขในการนาคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ประเทศอังกฤษได้กาหนดให้ต้องมีการดาเนิน
อุทธรณ์คาสั่งตามกระบวนการที่กฎหมายภาษีกาหนดไว้ก่อนซึ่งเป็นหลักการเดียวกับของไทย
3.ประเทศอังกฤษมีความแตกต่างกับประเทศไทยเรื่องของการกาหนดข้อพิพาททางภาษี โดยที่
ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดเกี่ยวกับมูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิในการอุทธรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือน
อานาจในการฟ้องคดี ผู้เสียภาษีจึงไม่สามารถจะทราบสิทธิของตนในทางภาษีอากรได้โดยชัดแจ้ง แต่
กฎหมายภาษีของไทยกาหนดเพียงเหตุที่เกี่ยวกับการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานเท่านั้นที่จะสามารถ
ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ การกาหนดว่าผู้เสียภาษีจะสามารถอุทธรณ์ได้ตามเหตุใดบ้างตามกฎหมายภาษีของ
ไทยจึงแคบกว่า ต่างจากเหตุที่กาหนดให้สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ในกฎหมายภาษีของอังกฤษ
4.องค์กรที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศอังกฤษก็มีความแตกต่างจากองค์กรที่
ทาหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศอังกฤษมีองค์กรที่ทาหน้าที่ในการ
พิจารณาอุทธรณ์ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกรมสรรพากร หรือกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common
law) และไม่มีศาลปกครองที่แยกต่างหากจากศาลยุติธรรมดังเช่นประเทศไทย การนาเด็กและเยาวชน
ที่กระทาความผิดทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือคดีเกี่ยวกับครอบครัว มักจะให้ความสาคัญ
กับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนเป็นหลักเพื่อป้องการหรือปรามไม่ให้ ผู้อื่นเลียนแบบหรือ
กระทาผิดซ้าอีก เป็นกระบวนการฟื้นฟูจิตใจ สภาพจิตใจ และศาลคาดว่าพ่อแม่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
หากเด็ ก ระท าผิด และต้อ งจ่ ายค่ าปรั บ บิ ด ามารดาเด็ ก จะต้ อ งเป็ น ผู้รั บ ผิด ชอบจ่ า ยค่ า ปรับ และ
ค่าเสียหายแทน
กระบวนการยุติธรรมคดีเกี่ยวกับเด็ก ในศาล สามารถให้ผู้พิพากษาคุยกับเด็กก่อนได้ เพื่อผล
ทางจิตใจของเด็กก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดี จะต้องสืบเสาะประวัติเด็กที่กระทาความผิดอย่างถี่ถ้วน
ฉะนั้นผู้พิพากษาที่จะพิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กจะต้องผ่านการอบรมคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ไม่จาเป็นต้องมีทนาย ศาลเยาวชนไม่ใช่ศาลทั่วไปที่จะสามารถเข้าไป
ฟังการพิจารณาได้ ต้องให้ผู้พิพากษาอนุญาตเท่านั้น สื่อหนังสือพิมพ์ต้องให้ศาลอนุญาตเข้าไปดูการ
พิจารณาและการรายงานข่าวก็มีกฎหมาย ห้ามระบุชื่อ ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่สาคัญที่จะบ่งบอกถึง
ตัวตนว่าเป็นใคร พักอยู่ที่ไหน ซึ่งในส่วนนี้เหมือนกับของประเทศไทย
ส่วนการพิจารณาคดี ประเทศอังกฤษมีกระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีที่สาคัญ กล่าวคือ
กระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีในชั้นฝ่ายบริหารโดยผ่านคณะกรรมการซึ่งมีสถานะเป็นตุลาการ
ฝ่ายบริหาร (Quasi – Judicial) ที่มีความเป็นอิสระและไม่ขึ้นต่อหน่วยงานทางภาษี เป็นผู้ทาหน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์ ในการพิจารณาอุทธรณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิจารณาคดีในศาลแต่จะทาอย่างไม่
เป็นทางการ ผู้อุทธรณ์ไม่ต้องขอทุเลาการบังคับทางภาษีจนกว่าคณะกรรมการจะมีวินิจฉัย ซึ่งมีผลให้ผู้
อุทธรณ์ไม่ต้องรับภาระเงินเพิ่มเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ในประเทศไทย ส่วนการอุทธรณ์คดีต่อศาล จะ
พิจารณาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ทาให้คดีภาษียุติได้เร็วยิ่งขึ้น

