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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1170/2547
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4, 7, 10, 97, 141, 5
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ที่ 03.01
มาตรา ,
การจะวินิจฉัยถึงความหมายของเครือ่ งปรับอากาศนัน้ ต้องวินิจฉัยตามคํานิยามในกฎหมาย เมือ่ ไม่ม ี
บัญญัตใิ นกฎหมายจึงจะถือเอาความหมายตามพจนานุกรม
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้กาํ หนดสินค้าเครือ่ ง
ปรับอากาศไว้ในตอนที่ 3 เครือ่ งไฟฟ้า ประเภทที่ 03.01 ว่า เครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบด้วยพัดลมซึง่ ขับด้วย
มอเตอร์และมีสว่ นทีใ่ ช้สาํ หรับเปลีย่ นอุณหภูม ิ ไม่วา่ จะมีสว่ นทีใ่ ช้ควบคุมความชืน้ ด้วยหรือไม่กต็ าม และมาตรา
5 แห่ง พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอาํ นาจตีความในพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิตตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงการคลัง ซึง่ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้ตคี วามในพิกดั
อัตราภาษีสรรพาสามิตเกีย่ วกับเครือ่ งปรับอากาศไว้ โดยกําหนดให้แผนคอยล์ยนู ิต (ส่วนทีอ่ ยูใ่ นอาคาร) ซึง่
ประกอบด้วยแผงส่งลมเย็นและพัดลมซึง่ ขับด้วยมอเตอร์ และคอนเดนซิง่ ยูนิต (ส่วนทีอ่ ยูน่ อกอาคาร) ซึง่
ประกอบด้วยแผงระบายความร้อน พัดลมซึง่ ขับด้วยมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ เป็ นเครือ่ งปรับอากาศตาม
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ประเภท 03.01 แฟนคอยล์ยนู ิตและคอนเดนซิง่ ยูนิตแต่ละส่วนจึงเป็ นเครือ่ งปรับ
อากาศโดยมิตอ้ งประกอบเข้าด้วยกัน เมือ่ โจทก์จาํ หน่ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศซึง่ ประกอบด้วย
โครงแฟนคอยล์ มอเตอร์โบลว์ โครงคอนเดนซิง่ และคอมเพรสเซอร์จงึ เป็ นการจําหน่ายเครือ่ งปรับอากาศ
โจทก์มวี ตั ถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างติดตัง้ และรับประกอบเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งทําความ
เย็นทุกชนิด การทีโ่ จทก์แยกขายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศครบชุดซึง่ สามารถประกอบเป็ นเครือ่ ง
ปรับอากาศทีค่ รบชุดบริบรู ณ์ได้ให้แก่ลกู ค้ารายเดียวกันภายในเดือนเดียวกัน แสดงถึงความมุง่ หมายของโจทก์
ทีจ่ ะขายเครือ่ งปรับอากาศครบชุดบริบรู ณ์ ทัง้ โจทก์กม็ เี ครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบครบชุดบริบรู ณ์แล้วอยูใ่ น
สถานประกอบการของโจทก์ โจทก์จงึ เป็ นผูท้ าํ การอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้าเครือ่ งปรับอากาศ อันเป็ น
การผลิตสินค้าและสถานประกอบการของโจทก์กเ็ ป็ นสถานทีผ่ ลิตสินค้า ถือเป็ นโรงอุตสาหกรรม โจทก์จงึ เป็ นผู้
ประกอบอุตสาหกรรม เมือ่ โจทก์จาํ หน่ายเครือ่ งปรับอากาศหรือนําสินค้าเครือ่ งปรับอากาศออกจากโรง
อุตสาหกรรม ย่อมมีความรับผิดต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 4 ,
7 , 10 (1) (ก) และ 10 (1) วรรคสอง ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
มาตรา 3 , 4 และ 5 ตามลําดับ อันเป็ นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
โจทก์ขายสินค้าเครือ่ งปรับอากาศไปโดยเสียภาษีสรรพสามิตยังไม่ครบถ้วน จําเลยที่ 1 ซึง่ มีอาํ นาจ
หน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีสรรพสามิตมีอาํ นาจประเมินให้โจทก์เสียภาษีสรรพสามิตให้ถกู ต้องได้ การประเมินของจําเลย
ที่ 1 และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จงึ เป็ นการถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย

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

1170/2547

2

โจทก์ได้คดั ค้านการประเมินของจําเลยที่ 1 โดยไม่ได้ขอทุเลาการชําระภาษี การคัดค้านและการ
อุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการชําระภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 97 จําเลยที่
1 จึงมีอาํ นาจอายัดทรัพย์สนิ ของโจทก์เพือ่ ชําระภาษีสรรพสามิตทีค่ า้ งชําระแก่จาํ เลยที่ 1 ได้
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยของจําเลยที่ ๑
และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของจําเลยที่ ๒ พร้อมทัง้ ให้เพิกถอนคําสังอายั
่ ดบัญชีเงินฝากธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่ ๐๔๔ - ๓ - ๐๓๖๔๘ - ๒ จํานวนเงิน ๓๗๗,๒๔๒.๓๔ บาท
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓
จําเลยทัง้ สองให้การ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลยทัง้ สองโดยกําหนดค่า
ทนายความ ๕,๐๐๐ บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมปี ญั หาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ขอ้ แรกว่า โจทก์
เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสินค้าเครือ่ งปรับอากาศหรือเป็ นเพียงจําหน่ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ การจะ
วินิจฉัยถึงความหมายของเครือ่ งปรับอากาศนัน้ ต้องวินิจฉัยตามคํานิยามในกฎหมาย เมือ่ ไม่มบี ญ
ั ญัตใิ น
กฎหมายจึงจะถือความหมายตามพจนานุกรม พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กาํ หนดสินค้าเครือ่ งปรับอากาศไว้ในตอนที่ ๓ เครือ่ งไฟฟ้า ประเภทที่ ๐๓.๐๑ ว่า เครือ่ ง
ปรับอากาศทีป่ ระกอบด้วยพัดลมซึง่ ขับด้วยมอเตอร์และมีสว่ นทีใ่ ช้สาํ หรับเปลีย่ นอุณหภูม ิ ไม่วา่ จะมีสว่ นทีใ่ ช้
ควบคุมความชืน้ ด้วยหรือไม่กต็ าม และมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนด
ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอาํ นาจตีความในพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงการ
คลัง เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ์การตีความในพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๘ ซึง่ อธิบดี
่
ต
กรมสรรพสามิตได้ตคี วามในพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตเกีย่ วกับเครือ่ งปรับอากาศไว้ตามคําสังกรมสรรพสามิ
ที่ ๔๑/๒๕๓๕ เรือ่ ง คําวินิจฉัยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตเกีย่ วกับเครือ่ งปรับอากาศ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๓๕ โดยกําหนดให้แฟนคอยล์ยนู ิต (ส่วนทีอ่ ยูใ่ นอาคาร) ซึง่ ประกอบด้วยแผงส่งลมเย็น (Evaporator) และ
พัดลมซึง่ ขับด้วยมอเตอร์ และคอนเดนซิง่ ยูนิต (ส่วนทีอ่ ยูน่ อกอาคาร) ซึง่ ประกอบด้วยแผงระบายความร้อน
(Condenser) พัดลมซึง่ ขับด้วยมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็ นเครือ่ งปรับอากาศตามพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต ประเภท ๐๓.๐๑ ดังนัน้ แฟนคอยล์ยนู ิตและคอนเดนซิง่ ยูนิตแต่ละส่วนจึงเป็ นเครือ่ งปรับ
อากาศโดยมิตอ้ งประกอบเข้าด้วยกัน เมือ่ โจทก์จาํ หน่ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศซึง่ ประกอบด้วย
โครงแฟนคอยล์ มอเตอร์โบลว์ โครงคอนเดนซิง่ และคอมเพรสเซอร์จงึ เป็ นการจําหน่ายเครือ่ งปรับอากาศ
คดีมปี ญั หาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ขอ้ ทีส่ องทีว่ า่ โจทก์เป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิต
หรือไม่ เห็นว่า โจทก์มวี ตั ถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างติดตัง้ และรับประกอบเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ ง
ทําความเย็นทุกชนิดตามหนังสือรับรองแผ่นที่ ๒๙๔ ถึงที่ ๒๙๘ ข้อ ๒๓ การทีโ่ จทก์แยกขายชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศครบชุดซึง่ สามารถประกอบเป็ นเครือ่ งปรับอากาศทีค่ รบชุดบริบรู ณ์ได้ให้แก่ลกู ค้าราย
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เดียวกันภายในเดือนเดียวกัน แสดงถึงความมุง่ หมายของโจทก์ทจ่ี ะขายเครือ่ งปรับอากาศครบชุดบริบรู ณ์ ทัง้
โจทก์กม็ เี ครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบครบชุดบริบรู ณ์แล้วอยูใ่ นสถานประกอบการของโจทก์ โจทก์จงึ เป็ นผูท้ าํ
การอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้าเครือ่ งปรับอากาศอันเป็ นการผลิตสินค้าและสถานประกอบการของโจทก์
ก็เป็ นสถานทีผ่ ลิตสินค้า ถือเป็ นโรงอุตสาหกรรม โจทก์จงึ เป็ นผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม เมือ่ โจทก์จาํ หน่ายเครือ่ ง
ปรับอากาศหรือนําสินค้าเครือ่ งปรับอากาศออกจากโรงอุตสาหกรรม ย่อมมีความรับผิดต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ , ๗ , ๑๐ (๑) (ก) และ ๑๐ (๑) วรรคสอง ซึง่ แก้ไขเพิม่
เติมโดย พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ , ๔ และ ๕ ตามลําดับ อันเป็ นกฎหมายที่
ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
คดีมปี ญั หาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ขอ้ สุดท้ายว่า กรณีมเี หตุให้เพิกถอนการประเมิน และคํา
สังของจํ
่
าเลยที่ ๑ ทีใ่ ห้อายัดทรัพย์สนิ ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ขายสินค้าเครือ่ งปรับอากาศไปโดยเสีย
ภาษีสรรพสามิตยังไม่ครบถ้วน จําเลยที่ ๑ ซึง่ มีอาํ นาจหน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีสรรพสามิตมีอาํ นาจประเมินให้โจทก์
เสียภาษีสรรพสามิตให้ถกู ต้องได้ ดังนัน้ การประเมินของจําเลยที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จงึ เป็ นการถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ได้คดั ค้านการประเมินของจําเลยที่ ๑ โดยไม่
ได้ขอทุเลาการชําระภาษี การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการชําระภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๙๗ จําเลยที่ ๑ จึงมีอาํ นาจอายัดทรัพย์สนิ ของโจทก์เพือ่ ชําระภาษีสรรพ
สามิตทีค่ า้ งชําระแก่จาํ เลยที่ ๑ ได้ กรณีไม่มเี หตุทจ่ี ะเพิกถอนการประเมินและคําสังอายั
่ ดของจําเลยที่ ๑
อุทธรณ์ทกุ ข้อของโจทก์ฟงั ไม่ขน้ึ
พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้คา่ ทนายความชัน้ อุทธรณ์ ๓,๐๐๐ บาท แทนจําเลยทัง้ สอง.
(รุง่ โรจน์ รืน่ เริงวงศ์-วิชยั ชืน่ ชมพูนุท-ธีรศักดิ ์ เตียวัฒนานนท์)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายประภาศ คงเอียด
ศาลอุทธรณ์ แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
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หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
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