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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5670/2546
ป.พ.พ. มาตรา 406, 419
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 102 (4)
จําเลยเป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายนํ้ามัน เมือ่ จําเลยจําหน่ายนํ้ามันเพือ่ เติมแก่เรือ
ทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์ และพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว จําเลยย่อมขอรับคืนค่า
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ กระทรวงมหาดไทยทีช่ าํ ระไปแล้วคืนได้ ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
มาตรา 102 (4) ต่อมาปรากฏว่า แท้จริงมิได้มกี ารเติมนํ้ามันตามชนิดและปริมาณให้แก่เรือขนาดเกินกว่า 500
ตันกรอสส์ จําเลยจึงไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะได้รบั คืนภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ กระทรวง
มหาดไทยจากโจทก์ การทีจ่ าํ เลยได้รบั เงินค่าภาษีคนื ไป แม้ในชัน้ แรกจะมีมลู ทีจ่ ะอ้างกฎหมายได้ แต่ต่อมา
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจําเลยไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะได้รบั เงินก็ถอื ว่าไม่มมี ลู ทีจ่ ะอ้างกฎหมายได้เช่นกัน การ
รับเงินภาษีดงั กล่าวคืนจึงเป็ นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็ นทางให้โจทก์เสียเปรียบ
จึงเป็ นลาภมิควรได้ จําเลยจึงต้องคืนแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 แต่โจทก์ตอ้ งฟ้องคดีใช้สทิ ธิเรียกร้อง
เงินดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่เวลาทีโ่ จทก์รวู้ า่ ตนมีสทิ ธิเรียกคืน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 419 เมือ่ โจทก์ฟ้องคดี
พ้นกําหนด 1 ปี นับแต่โจทก์รวู้ า่ ตนมีสทิ ธิเรียกคืน คดีโจทก์จงึ ขาดอายุความ
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจําเลยคืนค่าภาษีทจ่ี าํ เลยรับคืนไปโดยไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายพร้อมดอกเบีย้ เป็ น
เงิน ๒๖,๙๖๔,๕๔๑.๕๖ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจํานวน
๑๙,๖๕๔,๒๒๐.๑๘ บาท นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์
จําเลยให้การและฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์คนื เงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเพิม่
เพือ่ กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดอกเบีย้ คิดถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ รวมเป็ นเงิน ๔,๓๕๔,๒๐๒ บาท
แก่จาํ เลย และให้ชาํ ระดอกเบีย้ อัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงิน ๓,๓๘๑,๘๐๗ นับจากวันยืน่ คําให้การฟ้องแย้งจน
กว่าโจทก์จะคืนภาษีให้แก่จาํ เลยครบถ้วน
โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง
ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จาํ เลยคืนค่าภาษีพร้อมดอกเบีย้ ตามฟ้องโจทก์ ยกฟ้อง
แย้งของจําเลย และให้จาํ เลยชําระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกําหนดค่าทนายความจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
จําเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
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ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว? มีปญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจําเลยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่
เห็นว่า ตามคําฟ้องโจทก์มไิ ด้บรรยายฟ้องยืนยันว่าการทีจ่ าํ เลยขอรับคืนภาษีสรรพสามิตและภาษีเพิม่ เพือ่
กระทรวงมหาดไทยไปจากโจทก์ เป็ นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย หรือ
จําเลยได้ใช้สทิ ธิซง่ึ มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น การทีโ่ จทก์บรรยายฟ้องว่า จําเลยไม่มสี ทิ ธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะได้รบั คืนภาษีกเ็ ป็ นผลจากการทีโ่ จทก์ตรวจสอบพบว่าไม่มกี ารเติมนํ้ามันแก่เรือตามทีก่ าํ หนดไว้
ในมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กรณีตามฟ้องของโจทก์จงึ ไม่ใช่เรือ่ ง
จําเลยกระทําละเมิดต่อโจทก์ ไม่อาจนําอายุความเรือ่ งละเมิดมาบังคับแก่คดีได้ คงมีปญั หาว่าเป็ นเรือ่ งลาภมิ
ควรได้หรือไม่ เห็นว่า ทีจ่ าํ เลยได้รบั คืนเงินค่าภาษีไปจากโจทก์นนั ้ แม้เป็ นกรณีทจ่ี าํ เลยใช้สทิ ธิจากการทีจ่ าํ เลย
ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตและขายหรือจําหน่ายนํ้ามันนํานํ้ามันทีจ่ าํ เลยชําระภาษีแล้วเติมให้แก่เรือ
ทีม่ ขี นาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ และพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว อันเป็ นการขอรับคืน
ค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีเพิม่ เพือ่ กระทรวงมหาดไทยทีช่ าํ ระไปแล้วตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.
ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐๒ (๔) แต่กไ็ ด้ความจากคําบรรยายฟ้องของโจทก์อยูว่ า่ เมือ่ จําเลยได้รบั คืนเงินค่าภาษีดงั
กล่าวไปแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์ได้รบั แจ้งจากกรมศุลกากรว่าตามเอกสารและพยานหลักฐานทีจ่ าํ เลย
นํามาแสดงเพือ่ ขอคืนค่าภาษีและได้รบั คืนค่าภาษีไปแล้วนัน้ แท้ทจ่ี ริงแล้วมิได้มกี ารเติมนํ้ามันตามชนิดและ
ปริมาณให้แก่เรือซึง่ มีชอ่ื ทีม่ ขี นาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ ดังทีก่ ล่าวอ้าง จําเลยจึงไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะ
ได้รบั คืนภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ กระทรวงมหาดไทยจากโจทก์ การทีจ่ าํ เลยได้รบั เงินค่าภาษีคนื
ไป แม้ในชัน้ แรกจะมีมลู ทีจ่ ะอ้างกฎหมายได้ แต่ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจําเลยไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะได้
รับเงิน ก็ถอื ว่าไม่มมี ลู ทีจ่ ะอ้างกฎหมายได้เช่นกัน การทีจ่ าํ เลยได้รบั เงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่
กระทรวงมหาดไทยจากโจทก์ จึงเป็ นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็ นทางให้โจทก์เสีย
เปรียบ เงินค่าภาษีดงั กล่าวจึงเป็ นลาภมิควรได้ จําเลยจึงต้องคืนให้แก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๐๖ แต่โจทก์ตอ้ งฟ้องคดีใช้สทิ ธิเรียกเงินดังกล่าวภายในกําหนด ๑ ปี นับแต่เวลาทีโ่ จทก์รวู้ า่
ตนมีสทิ ธิเรียกคืนตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๙ ปรากฏว่าโจทก์มหี นังสือทวง
ถามให้จาํ เลยคืนเงินค่าภาษีทจ่ี าํ เลยขอรับคืนไปดังกล่าวแก่โจทก์เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ข้อเท็จจริงจึง
ฟงั ได้วา่ โจทก์รวู้ า่ ตนมีสทิ ธิเรียกคืนซึง่ ค่าภาษีจากจําเลยตัง้ แต่วนั ดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีน้เี มือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๔๒ พ้นกําหนด ๑ ปี นับแต่โจทก์รวู้ า่ ตนมีสทิ ธิเรียกคืน คดีโจทก์จงึ ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๙ ทีศ่ าลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่ากรณีไม่ใช่เรือ่ งลาภมิควรได้เพราะจําเลยได้รบั
คืนเงินค่าภาษีทไ่ี ด้ชาํ ระไว้แล้วไปโดยมีมลู อันจะอ้างกฎหมายได้ไม่เป็ นลาภมิควรได้นนั ้ ไม่ตอ้ งด้วยความเห็น
ของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจําเลยข้อนี้ฟงั ขึน้ และเมือ่ คดีโจทก์ขาดอายุความเสียแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่จาํ ต้อง
วินิจฉัยปญั หาตามอุทธรณ์ของจําเลยในประการอื่นอีก
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ดว้ ย ค่าฤชาธรรมเนียมสําหรับฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งทัง้ สองศาล
ให้เป็ นพับ นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.
(โนรี จันทร์ทร-สมศักดิ ์ วงศ์ยนื -ปญั ญา ถนอมรอด)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายประสิทธิ ์ สนามชวด
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ศาลอุทธรณ์ แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเหตุ

(ไม่มขี อ้ มูล)
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