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ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีต บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (9) ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันก็บัญญัติไวเชนเดียวกัน หนาที่เสียภาษีอากรนี้ไมมีขอยกเวนสําหรับลูกหนี้ที่ถูกฟอง
ลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพยหรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แมลูกหนี้ถูกฟองลมละลาย
หรือถูกพิทักษทรัพยหรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลล มละลาย ลูกหนี้ยังคงมีห นาที่เสียภาษีตามที่
กฎหมายบัญญัติ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4275/2560) เพียงแตมีปญหาวาลูกหนี้ตองยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษี เองหรือไม หรือเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองดําเนินการแทน
ทั้ ง มี ป ญ หาว า เจ า พนั ก งานประเมิ น ของหน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรมี อํ า นาจหน า ที่ อ ย า งไร
เชน มีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีอากรหรือไม ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยหรือไม หรือมีอํานาจฟองลูกหนี้ภาษีอากรหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระหนี้ภาษีอากร
หรือไม
ปญหาดังกลาวตองพิจารณาวา ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ภาษีอากรเมื่อใด เพราะมีผล
แตกตางกัน
1. กรณีที่ศาลยังไมมคี ําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ภาษีอากร
กรณี ที่ลูก หนี้ ภาษีอ ากรถู ก ฟ อ งให เป น บุ ค คลล ม ละลาย และศาลยั งไม มี คํ า สั่ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย
ชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้ภาษีอากรยังคงมีหน าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
และเจาพนักงานประเมินยังคงมีอํานาจหนาที่ประเมินเรียกเก็บภาษีจากลูกหนี้ภาษีอากรตามกฎหมาย
สวนเจาพนักงานพิทักษทรัพยยังไมมีอํานาจหนาที่แตอยางใด เพราะตราบใดที่ศาลยังไมมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษเด็ดขาด ลูกหนี้ยังมีสิทธิหนาที่กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการ
ของตน
2. กรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว
เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว ไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหหนี้ภาษีอากรระงับหรือไดรับยกเวน
ไมต อ งเสีย ภาษี อากร ผู เ สีย ภาษี ยัง คงมีห นา ที่เ สีย ภาษี อ ากรตามกฎหมาย (คํ า พิ พ ากษาศาลฎีก าที่
4275/2560) แตผูมีหนาที่ย่นื แบบแสดงรายการและเสียภาษีอากรแทนคือ “เจาพนักงานพิทักษทรัพย”
โดยเสี ยจากกองทรัพ ยสิ น ของลู ก หนี้ ภ าษี อ ากร เพราะตามพระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พ.ศ.2483
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มาตรา 22 และมาตรา 24 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษทรัพยจะกระทําการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนไมได เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผเู ดียวมีอํานาจจัดการแทน ไมวา
จะเปนการพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด เพราะมาตรา 22 และมาตรา 24 ใชคําวา
“พิทักษทรัพย” ซึ่งมาตรา 6 แหงพระราชบั ญญัติฉบับเดียวกันใหนิยามวา “พิทักษทรัพยสิน ไมวา
เด็ดขาดหรือชั่วคราว”
เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีอากรตามกฎหมายแทน
ลู กหนี้ เจาพนักงานประเมิน ยอมมีอํานาจประเมิ น เรียกเก็ บ ภาษี ไปยั งเจ า พนั กงานพิ ทั กษ ท รั พยไ ด
(คํ า พิ พากษาศาลฎี ก าที่ 1047/2534) แม ม าตรา 27 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พ.ศ. 2483
จะบัญญัติวาเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชําระไดแตโดยปฏิบัติตามวิธีการ
ที่กลาวไวในพระราชบัญญัติดังกลาว แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปนเจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไวแลว
แตคดียังอยูในระหวางพิจารณาก็ตาม ก็ไมเปนเหตุทําใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมมีหนาที่ยื่นแบบ
แสดงรายการและเสียภาษีอากรแทนลูกหนี้ภาษีอากร และไมเปนเหตุทํ าใหเจาพนักงานประเมินไมมี
อํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีอากร เจาพนักงานประเมินยังคงมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีอากรตาม
กฎหมาย เพราะการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมทั้งการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเปนการ
ปฏิบัติและใชอํานาจตามกฎหมายภาษีอากร ไมใชเรื่องการขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2534 จําเลยเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยของลูกหนี้ ปรากฏวา
ลูกหนี้เปนหนี้ภาษีบํารุงทองที่ตอโจทก เจาพนักงานประเมินของโจทกจึงไดแจงการประเมินไปยังจําเลย
เพื่ อ ให ชํ า ระภาษี ดั ง กล า ว ดั ง นี้ การแจ ง การประเมิ น เป น การปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 48 ไมใชเรื่องการขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91
ตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 เจาหนี้ไม มีประกันตองยื่น
คําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามมาตรา 91 ถามูลแหงหนี้ไดเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพย แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม ดังนี้ มีปญหาวาหากเปน
หนี้ภาษีอากร เจาหนี้ภาษีอากรตองยื่นคําขอรับชําระหนี้หรือไม
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มิไดใหนิยามคําวา “เจาหนี้ไมมีประกัน” ไว คงใหนิยาม
คําวา “เจาหนี้มีประกัน” เทานั้นวา “เจาหนี้ผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในทางจํานองจํานําหรือ
สิทธิยึดหนวง หรือเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิที่บังคับไดทํานองเดียวกัน กับผูรับจํานํา “เจ าหนี้ไมมี ประกั น”
จึงหมายถึงเจาหนี้ผูไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในทางจํานองจํานําหรือสิทธิยึดหนวง หรือเจาหนี้
ผูไมมีบุริมสิทธิที่บังคับไดทํานองเดียวกับผูรับจํานํา เจาหนี้ภาษีอากรมิไดเปน เจาหนี้ที่ มีสิท ธิดังกลาว
เจา หนี้ภาษีอ ากรจึง เปน เจ าหนี้ ไมมี ประกัน และต องยื่น คําขอรับชํ าระหนี้ หากมูลแห งหนี้ ภาษีอ ากร
เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ไมวาจะเปนการพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด
เพราะมาตรา 94 ใชคําวา “พิทักษทรัพย” เทานั้น จึงอาจเปนการพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพย
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เด็ดขาดตามนิยามในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ก็ได มาตรา 94 ใชคําวา
“มูลแหงหนี้” มิไดใชคําวา “หนี้ถึงกําหนดชําระ” ยิ่งมาตรา 94 ใชถอยคําวา “แมวาหนี้นั้นยังไมถึง
กําหนดชําระ” ยิ่งแสดงวาคําวา “มูลแหงหนี้” มิไดหมายถึงหนี้ถึงกําหนดชําระ เชน กรณีออกเช็ค
ลงวันที่ลวงหนาถือวามูลแหงหนี้ตามเช็คเกิดขึ้นในวันที่ออกเช็ค มิใชวันที่ลงในเช็คซึ่งเปนวันถึงกําหนด
เงินตามเช็ค ฉะนั้น แมศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ผูออกเช็คกอนวันที่ลงในเช็ค เจาหนี้ตามเช็ค
ก็ยื่นคําขอรับชําระหนี้ได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2511 และ 2969/2531) คําวา “มูลแหงหนี้”
หมายถึงบอเกิดหรือที่มาของความผูกพันระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้หรือสิ่งที่ทําใหเกิ ดหนี้ ซึ่งอาจเป น
นิติกรรมสัญ ญาหรือนิติเหตุ ไดแ ก ละเมิ ด จั ดการงานนอกสั่ง ลาภมิ ควรได หรื อกฎหมายอื่ น เชน
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ซึ่งหนี้ภาษีอากรจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ยอมแลวแตวาภาษีอากรนั้นเสียโดยวิธีใดระหวางวิธีประเมินโดยเจาพนักงานประเมิน (Authoritative
Assessment Method) กับวิธีประเมินตนเอง (Self Assessment Method)
หากเปน ภาษี ที่เ สี ย โดยวิ ธีป ระเมิ น โดยเจ า พนั ก งานประเมิน เช น ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ผูเสียภาษีจะตองเสียภาษีตอเมื่อมีการประเมินและผูเสียภาษีไดรับแจงการ
ประเมินแลว มูลแหงหนี้ภาษีอากรจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการประเมินและผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6428/2534)2 หากมีการประเมินและผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินกอนวันที่
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ถือวามูลแหงหนี้ภาษีอากรเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เจาหนี้ภาษี
อากรตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตถามีการประเมินและผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินเมื่อศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยแลว ถือวามูลแหงหนี้ภาษีอากรมิไดเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เจาหนี้ภาษี
อากรไมตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ เจาหนี้ภาษีอากรมีสิทธิเรียกรองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยชําระหนี้
ภาษีอากร หากไมชําระเจาหนี้ภาษีอากรยอมมีสทิ ธิฟองเจาพนักงานพิทักษทรัพยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2459/2533 บริษัทลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแตยังเปนเจาของ
ที่ ดิ น ในระหวา งนั้ น ย อ มต อ งมี ห น า ที่เ สี ยภาษี บํ า รุง ท อ งที่ พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พ.ศ. 2483
มิไดกําหนดมิใหฟองเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้น โดยผลของกฎหมายหลังถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเปนหนี้ที่
ไมสามารถขอรับชําระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 กําหนดไว การเกิดหนี้
ขึ้นโดยผลของกฎหมายเชนนี้เปนอํานาจของเจาพนักงานพิทั กษท รัพยจะตองดําเนิน การแทนลูกหนี้
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ศาลฎี ก าวิ นิจ ฉั ย วา “ในการชํา ระหนี้คา ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดินแม ว า ผู พึ งชํ า ระภาษี จ ะมีห น า ที่ ต อ งชํ า ระเป นรายป แต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 38 ผูรับการประเมินจะตองชําระก็ตอเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประเมินและแจงการ
ประเมินใหทราบแลวตามความในภาค 3 เรื่องวิธีดาเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีแหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ซึ่งผูรับ
การประเมินจะตองเสียภาษีภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เจ าหนี้ยังมิไดประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดินประจําป 2530 ซึ่งจัดเก็บในป 2531 และแจงใหจําเลยที่ 1 ทราบ จําเลยที่ 1 จึงยังไมตองชาระภาษี กลาวอีกนัยหนึ่งถือหนี้คา
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประเมินและแจงใหจําเลยที่ 1 ทราบแลว”
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เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการโตแยงสิทธิของโจทกเกี่ยวกับภาษีรายนี้ โจทกยอมมีสิทธิฟองให
รับผิดได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1047/2534 การที่จําเลยเปนผูจัดการทรัพยสินของลูกหนี้เนื่องจาก
ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด และไดจัดใหเชาที่ดินของลูกหนี้ จําเลยจึงมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่
ตามมาตรา 35 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2548 หนี้เงินดังกลาวเปนหนี้ที่
กฎหมายบังคับใหตองชําระ แมจะเกิดขึ้นภายหลังจากศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว จําเลยก็ยังมี
หนาที่ชําระแทนลูกหนี้
แตถาเปนภาษีอากรที่เสียโดยวิธีประเมินตนเอง (Self Assessment Method) คือ ผูเสียภาษี
ตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยไมตองรอการประเมินจาก
เจาพนักงานประเมิน ซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะเสียโดยวิธีนี้ มูลแหงหนี้ภาษีอากรทั้งสี่ประเภทจึงเกิดขึ้นตามรอบภาษี ดังนี้
1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป รอบภาษีคือ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน มูลแหงหนี้
จึงเกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน ดังกลาว โดยมีวันที่ 30 มิถุนายน เปนวันสุดทาย การที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 56 ทวิ กําหนดใหผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.94) และเสียภาษีตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปเดียวกันเปนเพียงการกําหนดเวลาชําระหนี้ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาครึ่งปเทานั้น ไมถือวามูลแหงหนี้เกิดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเปนวันสุดทายของการยื่นแบบ
แสดงรายการ (ภ.ง.ด.94) และเสียภาษีครึ่งป เพราะดังกลาวแลว คําวา “มูลแหงหนี้” และคําวา
“หนี้ถึงกําหนดชําระ” มีความหมายตางกัน
2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป รอบภาษีคือวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
มูลแหงหนี้ จึงเกิดขึ้นในระหวาง 12 เดือน ดังกลาว โดยมีวันที่ 31 ธันวาคม เปนวันสุดทาย การที่
ประมวลรัษฎากร มาตรา 56 กําหนดใหผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91
แลวแตกรณี) และเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปเปนเพียงการกําหนดเวลาชําระหนี้ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาประจําปเทานั้น ไมถือวามูลแหงหนี้เกิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไปซึ่งเปนวัน
สุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.
91 แลวแตกรณี) เพราะดังกลาวแลวคําวา “มูลแหงหนี้” และคําวา “หนี้ถึงกําหนดชําระ” มีความหมาย
ตางกัน
3) ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี รอบภาษีคือ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลา
บัญชี หากผูเสียภาษีถือรอบระยะเวลาบัญชีตามปปฏิทิน รอบภาษีคือวันที่ 1 มกราคม ถึ งวัน ที่ 30
มิถุนายน โดยมีวันที่ 30 มิถุนายน เปนวันสุดทาย การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 67 ทวิ กําหนดให
ผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.51) และเสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ 6 เดือนแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชีเปนเพียงการกําหนดเวลาชําระหนี้ภาษีเงิน ไดนิติบุ คคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
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เทานั้น ไมถือวามูลแหงหนี้เกิดขึ้นในวันครบ 2 เดือน นับแตวันครบ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งเปนวันสุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.51) และเสียภาษี เงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพราะดังกลาวแลว คําวา“มูลแหงหนี้” และคําวา “หนี้ถึงกําหนดชําระ” มีความหมาย
ตางกัน
4) ภาษี เ งิ นไดนิติบุ คคลประจํา รอบระยะเวลาบัญ ชี รอบภาษี คื อ 12 เดื อ น หากถื อ รอบ
ระยะเวลาบัญชีตามปปฏิทินคือระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยมีวันที่ 31
ธันวาคม เปนวันสุดทาย การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 68 และมาตรา 69 กําหนดใหผูเสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการ (ภ.ง.ด.50) และเสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเปน
เพียงการกําหนดเวลาชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชีเทานั้น ไมถือวามูลแหงหนี้
เกิดขึ้นในวันครบ 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเปนวันสุดทายของการยื่นแบบ
แสดงรายการ (ภ.ง.ด. 50) และเสียภาษี เพราะดังกลาวแลวคําวา “มู ลแห งหนี้” และคําวา “หนี้ถึง
กําหนดชําระ” มีความหมายตางกัน
5) ภาษีมูลคาเพิ่ม รอบภาษีคือ 1 เดือน การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 83 กําหนดใหผูเสีย
ภาษี ย่ืนแบบแสดงรายการ (ภ.พ.30) และเสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเพียงกําหนดเวลา
ชํ า ระหนี้ ภ าษี มู ล ค า เพิ่ ม เท า นั้ น ไม ถื อ ว า มู ล แห ง หนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปเป น เพี ย ง
กําหนดเวลาชําระหนี้ ภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น ไมถือวามูลหนี้เกิดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งเปนวัน
สุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.พ.30) และเสียภาษีของเดือนภาษีที่ผานมา เพราะดังกลาวแลว
คําวา “มูลแหงหนี้” และคําวา “หนี้ถึงกําหนดชําระ” มีความหมายตางกัน
6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ รอบภาษีคือ 1 เดือน การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/10 กําหนดให
ผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ธ.40) และเสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเปนเพี ยงการ
กําหนดเวลาชําระภาษีธุรกิจเฉพาะเทานั้น ไมถือวามูลแหงหนี้เกิดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งเปน
วันสุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ธ.40) และเสียภาษีของเดือนภาษีที่ผานมา เพราะดังกลาว
แลวคําวา “มูลแหงหนี้” และคําวา “หนี้ถึงกําหนดชําระ” มีความหมายตางกัน
เมื่อมูลแหงหนี้ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป ภาษีเงินได
นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชี ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเกิดขึ้นตามรอบภาษีดังกลาว การที่จะถือวามูลแหงหนี้ภาษีอากรเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพยหรือไมจึงตองพิจารณาเปนรายรอบภาษี
ตัวอยางเชน ในปภาษี 2559 และ 2560 ลูกหนี้มีเงินไดจากเงินเดือนคาจาง แตยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป (ภ.ง.ด.91) ไมถูกตองครบถวน ลูกหนี้ถูกเจาหนี้อื่น
ฟองใหเปนบุคคลลมละลายและศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดังนี้ มูลหนี้
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี 2559 ถือวาเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
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เพราะเปนการมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันสุดทายของรอบภาษี
ประจําปภาษี 2559 กรมสรรพากรซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา จึงตองยื่นคําขอรับชําระหนี้สําหรับ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของปภาษี 2559 แตมูลแหงหนี้ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี 2560
ถือวาเกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เพราะวันสุดทายของรอบภาษีประจําปภาษี 2560 คือ
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 วัน ที่ศาลมีคํ าสั่งพิ ทั กษ ท รั พยเ ด็ดขาดคื อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2560 ยัง ไม
ครบรอบภาษี กรมสรรพากรซึ่งเปนเจาหนี้ภาษีอากร จึงไมตองยื่นคําขอรับชําระหนี้สําหรับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของปภาษี 2560 กรมสรรพากรซึ่งเปนเจาหนี้ภาษีอากรมีอํานาจประเมินใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยชําระหนี้ภาษีอากรดังกลาว หากไมชําระและไมอุทธรณ กรมสรรพากรซึ่งเปนเจาหนาตาม
คําพิพากษามีสทิ ธิฟองเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนจําเลยใหชําระหนี้ภาษีอากรได
ขอ ที่ เจ าพนักงานประเมิ นทํ าการประเมินและแจ งการประเมิ นหลังจากศาลมี คําสั่ งพิ ทั กษทรั พยแลว
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เพิ่ งมีคํา วินิจฉัยอุทธรณหลั งจากที่ศาลมีคําสั่งพิทักษท รัพยแล ว
ไมทําใหมูลแหงหนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เพราะการประเมินของเจาพนักงานประเมิน
และคําวินิจ ฉั ยอุท ธรณข องคณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ เป นขั้ น ตอนภายหลั งครบรอบภาษี ห รื อ
หลังจากมูลแหงหนี้ภาษีอากรเกิดขึ้นแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1826/2511 การที่เจาพนั กงานประเมินทําการประเมินในภายหลัง
เนื่องจากจําเลยมิไดย่นื แบบแสดงรายการภาษีการคา ไมทําใหมูลหนี้คาภาษีการคาเพิ่งเกิด แมหนังสือ
แจ ง ยอดเงิ น ภาษี ที่ ป ระเมิ น จะเพิ่ ง มี ไ ปยั ง จํ า เลยภายหลั ง จากจํ า เลยถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย แ ล ว
กรมสรรพากรก็ยังมีสิทธิยื่นคําขอรับชําระหนี้คาภาษีการคาซึ่งมีมูลหนี้เกิดขึ้นกอนได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2526 มูลหนี้คา ภาษีเ งินไดนิติบุ คคลและภาษีการคาของหา ง
หุนสวนจํากัดเกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพิ่งมี
คําวินิจฉัยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ ใหชําระคาภาษีอากรตามที่เจาพนักงานประเมินทํา
การประเมิน เป น เรื่ อ งให ชํ า ระคา ภาษี อ ากรที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ให ถู ก ต อ งครบถ ว น หาใช มู ล หนี้ ค า ภาษี
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4555/2539 เบี้ยปรับของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สืบเนื่องมาจาก
ลูกหนี้มีรายไดจากการขายบ านและที่ดินแตมิไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ประจําป 2530 มูลหนี้ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและเบี้ยปรับจึงเกิดขึ้น วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้ เจาหนี้จึงมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยปรับดวย แมวาเจาพนักงานประเมินจะไดแจงการประเมินไปยัง
ลู ก หนี้ภายหลั งวั น ที่ ศ าลมี คํ า สั่ง พิ ทัก ษ ท รัพ ยลู ก หนี้ เบี้ ย ปรับ มิ ได เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ลู ก หนี้ ไ ม ไ ปพบ
เจาพนักงานประเมินตามนัด ซึ่งเปนเวลาภายหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้แลว การที่ลูกหนี้ไม
ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ในกรณีเชนนี้มีผลเพียงทําใหเจา
พนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตองและแจงจํานวยภาษีอากรไปยัง
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ผูตองเสียภาษีอากรเทานั้น หาทําใหเงินเบี้ยปรับเพิ่งเกิดขึ้น เมื่อลูกหนี้ไมไปพบเจาพนักงานประเมินตาม
หมายเรียกแตอยางใดไม
มีขอสังเกตวา แมเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประเมิน แตเมื่อเปนเบี้ยปรับจากการไมยื่นแบบ
แสดงรายการและเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป 2530 ซึ่งมูลแหงหนี้เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพย เบี้ยปรับจึงตองถือวามูลแหงหนี้เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยดวย
มีขอสังเกตตอไปวา หนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแมเจาหนี้ภาษีอากร
จะตองยื่นคํารองขอรับชําระหนี้ แตถายังมิไดมีการประเมินและผูเสียภาษียังมิไดรับแจงการประเมิน
เจาหนี้ภาษีอากร ก็ยงั ไมอาจไดรับชําระหนี้ภาษีอากรตามคําขอรับชําระหนี้ เพราะเมื่อผูเสียภาษีไมเสีย
ภาษีหรือเสียภาษีไมถูกตอง เจาพนักงานประเมินจะตองประเมินใหชําระภาษีกอน ซึ่งผูเสียภาษีมีสิทธิ
อุทธรณ หากในที่สุดผูเสียภาษีตองชําระภาษีตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
หรือศาล แลวแตกรณี เจาหนี้ภาษีอากรจึง จะมีสทิ ธิไดรับชําระตามคําขอรับชําระหนี้ ซึ่งอาจไมเต็มตาม
จํานวนที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ขึ้นอยูกับคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาล
แลวแตกรณี บทบัญญัติมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไมนาจะมีผลทําให
เจาพนักงานประเมินไมตองประเมินภาษีก็มีสิทธิไดรับชําระหนี้ เพราะการที่เจาหนี้ภาษีอากรจะไดรับ
ชําระหนี้หรือไมเพียงใดตองปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินและการอุทธรณตามที่กฎหมายภาษีอากร
ซึ่งเปนกฎหมายพิเศษไดบัญญัติไว พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไมไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ
ใหไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวก็มีสิทธิไดรับชําระหนีภ้ าษีอากร มูลแหงหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลัง
วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยซึ่งเจาหนี้ภาษีอากรมีสิทธิไดรับชําระโดยไมตองยื่นคําขอรับชําระหนี้นั้น
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองเอาเงินในกองทรัพยสินของลูกหนี้ที่รวบรวมไดชําระเต็มจํานวนหนี้ภาษี
อากร เจาหนี้ภาษีอากรที่มูลแหงหนี้เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจึงมีสิทธิดีกวาเจาหนี้ซึ่งมูล
แหงหนี้เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย กลาวคือ บรรดาเจาหนี้ซึ่งมูลแหงหนี้เกิดขึ้นกอนวันที่
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแมศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหมีสิทธิไดรับชําระหนี้ แตเจาหนี้เหลานั้นจะไดรับ
ชําระหนี้จริงเพียงสวนเฉลี่ยเทานั้น เพราะลูกหนี้ที่ถูกพิทักษทรัพยมีหนี้สินลนพนตัว เจาหนี้แตละคนจะ
ไดรับชําระหนี้มากนอยสุดแลวแตกองทรัพยสินของลูกหนี้มีมากมีนอย3
สรุป ตามที่ไดกลาวมาอาจสรุปไดวา กรณีที่ลูกหนี้ภาษีอากรถูกเจ าหนี้ฟองใหเปนบุคคล
ลมละลาย แมศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษาใหลูกหนี้
เป นบุคคลลม ละลาย ลูก หนี้ภาษีอ ากรยั ง คงมี หน า ที่ เ สี ย ภาษี อากรตามกฎหมาย เนื่ อ งจากไม มี
กฎหมายบัญญัติใหหนี้ภาษีอากรระงับหรือไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรเมื่อลูกหนี้ภาษีอากรถูก
พิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตลูกหนี้ภาษีอากรจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
3

ชีพ จุลมนต, ดร.กนก จุลมนต, คาอธิบายกฎหมายลมละลาย (พิมพครั้งที่ 4 ), กรุงเทพมหานคร : สานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา, 2560, หนา 174.
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และเสียภาษีเองหรือไม ยอมแลวแตวาเวลาที่ลูกหนี้ภาษีอากรตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
อากรนั้น ศาลมี คําสั่งพิทักษทรัพยหรื อยัง หากศาลยังไมมีคําสั่งพิทักษทรัพย ยอ มเปนหนาที่ของ
ลูกหนี้ภาษีอากรที่จะตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเอง แตถาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว
ยอมเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองดําเนินการแทนลูกหนี้ภาษีอากร ไมวาจะเปนการ
พิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด และเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเรียกเก็บ
ภาษีอากรไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยได หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพิกเฉย เจาหนี้ภาษีอากร
ยอมมีอํานาจฟองเจาพนักงานพิทักษทรัพยเ ปนจําเลยได สวนปญหาวาเจ าหนี้ภาษีอากรตองยื่น
คําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือไม ใหพิจารณาวา มูลแหงหนี้ภาษีอากรเกิดขึ้น
กอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือไม ถาเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยก็ตองยื่นคํา
ขอรับ ชํา ระหนี้ แต ถา เกิ ด ขึ้ นหลัง วันที่ ศาลมี คํ า สั่ ง พิทั กษท รั พ ย (ไม ว า จะเป นการพิ ทั ก ษ ท รั พ ย
ชั่ว คราวหรือพิทักษทรั พยเ ด็ด ขาด) ก็ไ ม ต อ งยื่ นคํา ขอรับ ชํ า ระหนี้ เจ าหนี้ ภาษีอ ากรย อ มมี สิท ธิ
เรียกรองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยชําระหนี้ภาษีอากรได ซึ่งเจาพนักงานพิทักษตองเอาเงินในกอง
ทรัพยสินของลูกหนี้ชําระเต็มจานวนหนี้ภาษีอากร หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพิกเฉย เจาหนี้
ภาษีอากรมีสิทธิฟอง เจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนจําเลยได แตก็ตองผานขั้นตอนการประเมินโดย
เจาพนักงานประเมินกอน ไมวาจะเปนกรณีที่ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้หรือไม และถามีการอุทธรณก็
ตองมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหชําระภาษี
อากรกอน แลวแตกรณี ซึ่งอาจทําใหจานวนหนี้ภาษีอากรที่มีสิทธิไดรับชําระนอยกวาที่ยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ไวก็ได.
  

