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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3058/2558
ป.รัษฎากร มาตรา 79/5 (2)
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 23
ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดราคายาสูบทีน่ ําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ลงวันที่ 18
กันยายน 2549 และประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดราคายาสูบทีน่ ําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2550
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 23 เพือ่ มิให้มกี ารขายบุหรี่
ซิกาแรตเกินราคาทีก่ าํ หนด โดยบัญญัตโิ ทษปรับสําหรับผูฝ้ า่ ฝืนตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียว
กัน จึงเป็ นการออกประกาศทีช่ อบด้วยกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยกรมสรรพากร
ให้ใช้ราคาขายปลีกตามประกาศเป็ นฐานในการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ ขึน้ ตามทีโ่ จทก์อา้ ง หากกรม
สรรพากรใช้ราคาขายปลีกดังกล่าวเป็ นฐานในการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ ขึน้ ตามมาตรา 79/5 (2) และโจทก์
ได้รบั ความเสียหาย ก็เป็ นเรือ่ งทีโ่ จทก์จะโต้แย้งคัดค้านต่อกรมสรรพากร หาทําให้ราคาขายปลีกตามประกาศทัง้
สองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ โดยเฉพาะประกาศทัง้ สองฉบับนี้เป็ นการกําหนดราคาขายปลีกยาสูบชนิด
บุหรีซ่ กิ าแรตทีน่ ําเข้ามาในราชอาณาจักรของผูไ้ ด้รบั อนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ซึง่ ขายได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000 มวน จึงย่อมไม่มผี ลบังคับแก่โจทก์โดยตรง เนื่องจากโจทก์เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ขายยาสูบซิกาแรตที่
ผลิตในต่างประเทศออกแสดงเพือ่ ขายประเภท 1 ซึง่ ขายโดยไม่จาํ กัดจํานวน การออกประกาศทัง้ สองฉบับจึงไม่
เป็ นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ ส่วนทีโ่ จทก์อา้ งว่า การกําหนดราคาขายปลีกดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
และเอือ้ ประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นัน้ ราคาขายปลีกของโรงงานยาสูบใช้ราคาขาย ณ โรง
งานยาสูบเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นยาสูบทีผ่ ลิตในประเทศ มิได้ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็ นหลัก ดังเช่นยาสูบทีน่ ํา
เข้าจากต่างประเทศ ราคาขายปลีกจึงแตกต่างกันได้ และเหตุทจ่ี าํ เลยมิได้ประกาศเปลีย่ นแปลงราคาขายปลีก
บุหรีซ่ กิ าแรตของโรงงานยาสูบ เพราะมิได้เปลีย่ นแปลงราคาขาย ณ โรงงาน ต่างกับราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของบุหรี่
ซิกาแรตของโจทก์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในทางทีส่ งู ขึน้ จึงต้องมีการออกประกาศกําหนดราคาขายปลีกตาม
ประกาศทัง้ สองฉบับ การกําหนดราคาขายปลีกตามประกาศทัง้ สองฉบับจึงมิได้เป็ นการเอือ้ ประโยชน์แก่โรงงาน
ยาสูบและเลือกปฏิบตั ิ โจทก์จงึ ไม่มอี าํ นาจฟ้อง
___________________________
่ จาํ เลยเพิกถอนราคาสูงสุดตามทีป่ ระกาศใน
โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิม่ เติมคําฟ้องขอให้มคี าํ สังให้
ประกาศกรมสรรพสามิตสําหรับบุหรีซ่ กิ าแรตของโจทก์ กล่าวคือ มาร์ลโบโร และแอล แอนด์ เอ็ม และให้จาํ เลย
พิจารณากําหนดราคาสูงสุดในประกาศกรมสรรพสามิตซึง่ เกีย่ วข้องกับบุหรีซ่ กิ าแรตของโจทก์ใหม่อกี ครัง้ ใน
ทางทีจ่ ะรับประกันได้วา่ จําเลยมิได้ชว่ ยเหลือและสนับสนุนให้กรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับ
บุหรีซ่ กิ าแรตนําเข้าของโจทก์ให้สงู เกินกว่าทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 79/5 แห่งประมวลรัษฎากร
จําเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
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ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย โดยกําหนดค่าทนาย
ความ 3,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มวี า่ โจทก์มอี าํ นาจฟ้อง
ให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดราคายาสูบทีน่ ําเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 18
กันยายน 2549 และฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการกําหนดราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตยี่
ห้อมาร์ลโบโร และแอล แอนด์ เอ็ม หรือไม่ เห็นว่า ประกาศทัง้ สองฉบับออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 23 เพือ่ มิให้มกี ารขายบุหรีซ่ กิ าแรตเกินราคาทีก่ าํ หนด โดยบัญญัตโิ ทษปรับ
สําหรับผูฝ้ า่ ฝืน ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน จึงเป็ นการออกประกาศทีช่ อบด้วยกฎหมาย
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยกรมสรรพากรให้ใช้ราคาขายปลีกดังกล่าวเป็ นฐานในการจัด
เก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ ขึน้ ตามทีโ่ จทก์อา้ ง หากกรมสรรพากรใช้ราคาขายปลีกดังกล่าวเป็ นฐานในการจัดเก็บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ ขึน้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79/5 (2) และโจทก์ได้รบั ความเสียหาย ก็เป็ นเรือ่ งทีโ่ จทก์
จะโต้แย้งคัดค้านต่อกรมสรรพากร หาทําให้ราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตทัง้ สองยีห่ อ้ ของโจทก์ตามประกาศทัง้
สองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ โดยเฉพาะประกาศทัง้ สองฉบับนี้เป็ นการกําหนดราคาขายปลีกยาสูบชนิด
บุหรีซ่ กิ าแรตทีน่ ําเข้ามาในราชอาณาจักรของผูไ้ ด้รบั อนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ซึง่ ขายได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000 บาท จึงย่อมไม่มผี ลบังคับแก่โจทก์โดยตรง เนื่องจากโจทก์เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ขายยาสูบซิกาแรตที่
ผลิตในต่างประเทศออกแสดงเพือ่ ขายประเภท 1 ซึง่ ขายโดยไม่จาํ กัดจํานวน การออกประกาศทัง้ สองฉบับจึงไม่
เป็ นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ ส่วนทีโ่ จทก์อา้ งว่าการกําหนดราคาขายปลีกดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
และเอือ้ ประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตยาสูบในประเทศและสังกัดกระทรวงการคลัง
เช่นเดียวกับจําเลยนัน้ ราคาขายปลีกบุหรีซ่ กิ าแรตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ใช้ราคาขาย ณ โรงงาน
ยาสูบเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นยาสูบทีผ่ ลิตในประเทศ มิได้ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็ นหลัก ดังเช่นยาสูบทีน่ ําเข้า
จากต่างประเทศ ราคาขายปลีกจึงแตกต่างกันได้ และเหตุทจ่ี าํ เลยมิได้ประกาศเปลีย่ นแปลงราคาขายปลีกบุหรี่
ซิกาแรตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เพราะโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มิได้เปลีย่ นแปลงราคาขาย
ณ โรงงานยาสูบแต่อย่างใด ต่างกับราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของบุหรีซ่ กิ าแรตทัง้ สองยีห่ อ้ ของโจทก์ทม่ี กี ารเปลีย่ น
แปลงในทางสูงขึน้ จึงต้องมีการออกประกาศกําหนดราคาขายปลีกใหม่ตามประกาศทัง้ สองฉบับดังกล่าว การ
กําหนดราคาขายปลีกตามประกาศทัง้ สองฉบับจึงมิได้เป็ นการเอือ้ ประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
และเลือกปฏิบตั แิ ต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ฟงั ไม่ขน้ึ ทีศ่ าลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าประกาศทัง้ สองฉบับมิ
ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จงึ ไม่มอี าํ นาจฟ้องนัน้ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วยในผล
พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย โดยกําหนดค่าทนายความ 10,000 บาท
(ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม-กรองเกียรติ คมสัน-ปกรณ์ วงศาโรจน์)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุธรรม จุลริ ชั นีกร
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แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

ภาษีอากร

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น

พ53/2553

หมายเหตุ

(ไม่มขี อ้ มูล)
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