เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น บทนิ ย ามต่ อ จากบทนิ ย ามคํ า ว่ า “คดี ภ าษี อ ากร”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
““ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ” หมายความว่ า ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
“ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

“คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลภาษีอากรหรือไม่ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้น
ในศาลภาษีอากรหรือศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้น
ให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ให้เป็นที่สุด ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลง
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนพิจารณา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วในศาลเดิมก่อนมีคําพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ในศาลภาษี อ ากรกลาง ให้ มี อ ธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลภาษี อ ากรกลางหนึ่ ง คน
กั บ ให้ มี ร องอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลภาษี อ ากรกลางหนึ่ ง คน และในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให้มี
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ศาลภาษี อากรอาจขอให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ หรื อผู้ เชี่ ยวชาญมาให้ ความเห็ นเพื่ อประกอบ
การพิจารณาพิพากษาคดีได้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลภาษีอากรขอให้มาให้ความเห็นในคดีภาษีอากร
มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ อุทธรณ์ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
มาตรา ๒๔ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลภาษีอากร ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษโดยให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีภาษีอากรในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ คดีที่ศาลภาษีอากรมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา และให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
บรรดาคดีภาษีอากรที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกาก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกา
มาตรา ๑๑ ให้แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจําเป็น
จนกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศ
กําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษยังไม่เปิดทําการ การวินิจฉัยว่าคดีใด
จะอยู่ในอํานาจของศาลภาษีอากรหรือไม่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานศาลฎีกา
เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
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ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
แต่ร ะบบการอุท ธรณ์ ค ดี ภาษี อ ากรในปั จจุ บัน กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้คู่ ค วามมี สิท ธิ อุท ธรณ์โ ดยตรงต่อ ศาลฎีก า
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ประกอบกับได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้น
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต่าง ๆ สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีภาษีอากร
ให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

