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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4749/2547
ป.พ.พ. มาตรา 420
ป.วิ.พ. มาตรา 55
ป.วิ.อ. มาตรา 85 วรรค สาม
มาตรา 96, 123, 140, 161 (1), 163
เจ้าพนักงานประเมินทําการประเมินภาษีสรรพสามิตต่อโจทก์ โจทก์ยน่ื คําคัดค้าน จําเลยที่ 2 มีคาํ
วินิจฉัยให้ยกคําคัดค้าน ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี าํ วินิจฉัยให้เพิกถอนการประเมินและเพิกถอน
คําวินิจฉัยชีข้ าดคําคัดค้านการประเมินดังกล่าว ผลจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทาํ ให้
โจทก์ไม่มหี น้าทีจ่ ะต้องชําระภาษีสรรพสามิตตามการประเมินอีก เมือ่ ไม่มกี ารประเมินให้โจทก์ชาํ ระภาษีสรรพ
สามิต จึงไม่มกี ารประเมินและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ทโ่ี จทก์จะฟ้องคัดค้านต่อศาล โจทก์จงึ ไม่มอี าํ นาจฟ้องขอให้
แก้ไขคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โจทก์เป็ นเจ้าของรถยนต์ของกลางทีถ่ ูกยึดไว้ในระหว่างดําเนินคดี เมือ่ พนักงานอัยการมีคาํ สังเด็
่ ดขาด
ไม่ฟ้องโจทก์ขอ้ หากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต มาตรา 161 (1) โจทก์จงึ มีสทิ ธิขอรับรถยนต์
ของกลางคืนตามมาตรา 123 วรรคสอง การทีเ่ จ้าพนักงานไม่คนื รถยนต์ให้โจทก์ โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้องขอคืนรถ
ยนต์ของกลางได้ตามมาตรา 96
เมือ่ เจ้าพนักงานมีอาํ นาจยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเกีย่ วข้องกับการ
กระทําผิดไว้จนกว่าพนักงานอัยการสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต
มาตรา 123 การทีเ่ จ้าพนักงานไม่คนื รถยนต์ของกลางให้โจทก์ตามทีโ่ จทก์ขอหลังจากทีพ่ นักงานอัยการมีคาํ สัง่
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีโจทก์แล้ว การยึดรถยนต์ของโจทก์จงึ เป็ นการกระทําโดยไม่มอี าํ นาจตามกฎหมาย ทําให้
โจทก์ตอ้ งขาดประโยชน์อนั ควรได้จากการใช้สอยรถยนต์พพิ าท จําเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดในความเสียหายดัง
กล่าว
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้แก้คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ 1/2543 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 เป็ นว่า รถยนต์คนั หมายเลขทะเบียน ผ 4340 สุพรรณบุร ี เป็ นรถยนต์กระบะ มีเลขเครือ่ งยนต์ 2 L - 1659950 มาแต่ตน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2538
โจทก์ดดั แปลงรถยนต์กระบะให้เป็ นรถยนต์นงในภายหลั
ั่
งและมิให้ใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลดอัตรา
และยกเว้นภาษีสรรพาสามิต (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 มาใช้บงั คับย้อนหลังแก่รถยนต์พพิ าท
ขอให้จาํ เลยที่ 2 รับชําระภาษีตามมูลค่าจากการดัดแปลงรถยนต์คนั หมายเลขทะเบียน ผ - 4340 สุพรรณบุร ี
จากโจทก์โดยถือเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าสําหรับค่าใช้จา่ ยในการดัดแปลงและค่าวัสดุอุปกรณ์จาํ นวน 50,050 บาท เป็ น
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มูลค่าจากการดัดแปลง และให้คนื รถยนต์พพิ าทในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์โดยเร็ว ให้จาํ เลยที่ 2 ใช้เงินค่าเสีย
หายแก่โจทก์จาํ นวน 140,000 บาท และจํานวนเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะคืนรถยนต์คนั
พิพาทในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์
จําเลยทัง้ สองให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลยทัง้ สอง โดยกําหนดค่า
ทนายความ 6,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้วา่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยที่ 2 จับกุม
โจทก์ และยึดรถยนต์พพิ าทของโจทก์เป็ นของกลางกล่าวหาว่ามีไว้ในครอบครองซึง่ สินค้าทีม่ ไิ ด้เสียภาษีสรรพ
สามิตอันเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 161 แต่ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่มคี าํ สังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ โจทก์จงึ ไปขอชําระภาษีสรรพสามิตรถยนต์พพิ าทส่วนทีด่ ดั แปลงต่อเติม
และขอรถยนต์พพิ าทคืน จําเลยที่ 2 ไม่รบั ชําระภาษีและไม่คนื รถยนต์พพิ าทแก่โจทก์ แต่ได้แจ้งการประเมินให้
โจทก์ชาํ ระภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต์พพิ าทและเครือ่ งปรับอากาศทีต่ ดิ กับรถยนต์พพิ าท ตามมูลค่าของ
สินค้าตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต โจทก์คดั ค้านการประเมินต่อจําเลยที่ 2
ซึง่ จําเลยที่ 2 มีคาํ วินิจฉัยให้ยกคําคัดค้าน โจทก์จงึ อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยของจําเลยที่ 2 ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ซง่ึ มีจาํ เลยที่ 1 เป็ นประธานคณะกรรมการ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี าํ วินิจฉัยว่าโจทก์ม ิ
ใช่ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิตดังทีเ่ จ้าพนักงานประเมิน จึงให้เพิกถอนการประเมิน และเพิกถอนคําวินิจฉัยคํา
คัดค้านการประเมิน คดีมปี ญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์วา่ โจทก์มอี าํ นาจฟ้องหรือไม่ ในปญั หานี้ตาม พ.
ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 96 บัญญัตวิ า่ "เมือ่ มีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์แล้ว ผูอ้ ุทธรณ์มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน?" เมือ่ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินทําการประเมินภาษีสรรพสามิตต่อโจทก์และโจทก์ยน่ื คําคัดค้านการประเมินภาษี
สรรพสามิตดังกล่าว จําเลยที่ 2 มีคาํ วินิจฉัยให้ยกคําคัดค้าน แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี าํ วินิจฉัยให้
เพิกถอนการประเมินและเพิกถอนคําวินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินดังกล่าว กรณีจงึ ไม่มกี ารประเมินหรือคํา
วินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตซึง่ โจทก์จะต้องคัดค้านผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วา่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก เพราะผลจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวทําให้
โจทก์ไม่มหี น้าทีจ่ ะต้องชําระภาษีสรรพสามิตตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินอีก โจทก์ยอ่ มไม่ม ี
อํานาจฟ้องจําเลยขอให้แก้ไขคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทเ่ี พิกถอนการประเมินและ
เพิกถอนคําวินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินเป็ นอย่างอื่นได้ ทีโ่ จทก์อุทธรณ์อา้ งว่าโจทก์เป็ นผูด้ ดั แปลงรถยนต์
พิพาท โจทก์จงึ มีหน้าทีจ่ ะต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 144 เบญจ
นัน้ เห็นว่า เมือ่ เจ้าพนักงานประเมินมิได้ประเมินให้โจทก์ชาํ ระภาษีสรรพสามิตในฐานะเป็ นผูด้ ดั แปลง ดังนัน้
จึงไม่มกี ารประเมินภาษีสรรพสามิตในส่วนนี้ทโ่ี จทก์จะคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินและทัง้ ย่อมไม่มคี าํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนนี้ทโ่ี จทก์จะฟ้องคัดค้านต่อศาลคัดค้านคําวินิจฉัยได้ตาม
มาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วยเช่นกัน คดีคงมีปญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์
ต่อไปว่า โจทก์มอี าํ นาจฟ้องขอคืนรถยนต์พพิ าทหรือไม่ เห็นว่า โจทก์เป็ นเจ้าของรถยนต์พพิ าท เมือ่ พนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ องจําเลยที่ 2 ยึดรถยนต์พพิ าทเป็ นของกลางในการดําเนินคดีต่อโจทก์ขอ้ หากระทําความผิดตาม พ.
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ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 161 (1) แต่ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่มคี าํ สังเด็
่ ดขาดไม่
ฟ้องโจทก์ในความผิดดังกล่าว โจทก์ในฐานะเจ้าของจึงมีสทิ ธิขอรับรถยนต์พพิ าทคืนตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 123 วรรคสอง เมือ่ โจทก์ขอรับรถยนต์พพิ าทคืนตามสิทธิดงั กล่าว การทีพ่ นักงานเจ้า
หน้าทีข่ องจําเลยที่ 2 ไม่ยอมคืนรถยนต์พพิ าท และประเมินภาษีสรรพสามิตต่อโจทก์ จึงเป็ นการโต้แย้งใน
ปญั หาอันเกิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เมือ่ โจทก์ได้ยน่ื คําคัดค้าน และยืน่
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึง่ มีอาํ นาจหน้าทีค่ วบคุมตรวจสอบการดําเนินการเกีย่ วกับภาษี
สรรพสามิตของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี าํ วินิจฉัยไม่รบั เรือ่ งขอคืนรถยนต์
พิพาทของโจทก์ไว้พจิ ารณา โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้องต่อศาลได้ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 123 อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
เป็ นของกลางในคดีเกีย่ วกับการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตย่อมหมดไปตัง้ แต่เมือ่ พนักงาน
อัยการสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าศาลจะมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ในความผิด ดังนัน้ เมือ่ พนักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่มคี าํ สังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ในความผิดตามมาตรา 161 (1) แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.
ศ. 2527 โจทก์จงึ ไม่ใช่เป็ นผูก้ ระทําความผิด อันจะต้องมีหน้าทีเ่ สียภาษีสาํ หรับรถยนต์พพิ าทตามความใน
มาตรา 163 และเมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กไ็ ด้วนิ ิจฉัยให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินระบุวา่ โจทก์ไม่มหี น้าทีเ่ สียภาษี พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ งึ ย่อมไม่อาจอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 140 ยึดรถยนต์พพิ าทของโจทก์ไว้เพือ่ บังคับชําระภาษีได้อกี การยึดรถยนต์พพิ าท
ของโจทก์ผไู้ ม่มหี น้าทีเ่ สียภาษีไว้ จึงเป็ นการกระทําโดยไม่มอี าํ นาจตามกฎหมายและทําให้โจทก์ตอ้ งเสียหาย
ขาดประโยชน์อนั ควรได้จากการใช้สอยรถยนต์พพิ าท จําเลยที่ 2 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
ต่อโจทก์
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้จาํ เลยที่ 2 คืนรถยนต์พพิ าทหมายเลขทะเบียน ผ - 4340 สุพรรณบุร ี แก่โจทก์
ในสภาพเรียบร้อย ให้จาํ เลยที่ 2 ใช้เงินค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2543 จนกว่า
จะคืนรถยนต์พพิ าทดังกล่าวแก่โจทก์ นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้จาํ เลยที่ 2
ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมทัง้ สองศาลแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียม
ระหว่างโจทก์กบั จําเลยที่ 1 ทัง้ สองศาลให้เป็ นพับ.
(โนรี จันทร์ทร-วิชยั ชืน่ ชมพูนุท-จิระ โชติพงศ์)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์
ศาลอุทธรณ์ แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

(ไม่มขี อ้ มูล)

http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka
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หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเหตุ

(ไม่มขี อ้ มูล)

http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka

