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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1827/2545

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหนี้ยงั มิได้ชาํ ระหนี้ภาษีให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาตามทีก่ าํ หนดในกฎ
กระทรวงฉบับที่ 29 (2536) ออกตามความในพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 138 ลูกหนี้จงึ ไม่ม ี
สิทธิได้รบั การงดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ นอกจากนี้เมือ่ ลูกหนี้ได้รบั แจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าหนี้แล้ว
ลูกหนี้มไิ ด้ยน่ื คําคัดค้าน การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายภายใน 45 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน จึงเป็ นการสละการใช้สทิ ธิคดั ค้านต่ออธิบดี สละสิทธิอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และสละสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล ตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา
86, 89, และ 96 หนี้ภาษีของลูกหนี้ยอ่ มถึงทีส่ ดุ
___________________________
คดีสบื เนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของลูกหนี้ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๔๓ โดยมีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร์รงิ่ จํากัด เป็ นผูบ้ ริหารแผน
เจ้าหนี้ยน่ื คําขอรับชําระหนี้คา่ ภาษีสรรพสามิต เบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทย รวม
เป็ นเงินจํานวน ๒๖๒,๑๘๙,๘๖๐.๓๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคําขอรับชําระหนี้
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผูท้ าํ แผนตรวจคําขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกจิ การ
ตาม พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๒๙ แล้ว ปรากฏว่าผูท้ าํ แผนโต้แย้งคําขอรับชําระหนี้
รายนี้วา่ เจ้าหนี้ไม่มสี ทิ ธิเรียกเก็บเงินเพิม่ เพราะเป็ นหนี้ทเ่ี กิดหลังจากวันทีศ่ าลมีคาํ สังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การและลูกหนี้
ได้รบั การลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ แล้ว
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคาํ สังอนุ
่ ญาตให้เจ้าหนี้ได้รบั ชําระหนี้ในการฟื้นฟูกจิ การในมูล
หนี้ ค่าภาษีสรรพสามิต เบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยรวมเป็ นเงิน ๒๕๘,๓๖๓,๕๘๗.๖๔
บาท พร้อมเงินเพิม่ อัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน นับถัดจากวันทีศ่ าลมีคาํ สังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การจนกว่าจะได้รบั ชําระ
หนี้เสร็จจากลูกหนี้
ลูกหนี้ยน่ื คําร้องคัดค้านว่า ลูกหนี้ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยินยอมการชําระภาษีสรรพสามิตตามแบบ ต.ส.
๐๔ - ๑๐ ซึง่ เป็ นแบบพิมพ์ของเจ้าหนี้โดยประสงค์จะขอให้เจ้าหนี้ลดหรืองดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ นอกจากนัน้
การทีล่ กู หนี้จะชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ถอื เป็ นกรณีทล่ี กู หนี้ได้ยน่ื แบบรายการภาษีเองและขอชําระภาษีโดยมิได้รบั คํา
เตือนหรือหนังสือเรียกหรือคําสังเป็
่ นหนังสือทัง้ ลูกหนี้ไม่มเี จตนาหลีกเลีย่ งภาษี ลูกหนี้จงึ มีสทิ ธิได้ลดเบีย้ ปรับ
และเงินเพิม่ ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ขอให้มคี าํ สังแก้
่ ไขคําสังของเจ้
่
าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ให้งดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ หรือให้ลดเบีย้ ปรับลงเหลือร้อยละ ๒๐ ของเบีย้ ปรับทัง้ หมด
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เจ้าหนี้ยน่ื คําคัดค้านว่า ลูกหนี้มไิ ด้ชาํ ระภาษีสรรพสามิตให้ครบจํานวนและไม่ได้ทาํ คําร้องขอลดเบีย้
ปรับและเงินเพิม่ ให้ถกู ต้องจึงไม่เข้าเงือ่ นไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ข้อ ๕ และข้อ ๖ ซึง่
กําหนดให้ลกู หนี้ตอ้ งขอลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมาย นอกจากนัน้
ยังปรากฏว่าในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้มคี าํ สังไม่
่ งดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ให้ลกู หนี้
คําสังของเจ้
่
าพนักงาน พิทกั ษ์ทรัพย์จงึ ชอบแล้ว
ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคาํ สังยกคํ
่ าร้องคัดค้านของลูกหนี้คา่ ฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
ลูกหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีลม้ ละลายพิจารณาแล้ว มีปญั หาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของลูกหนี้วา่ การทีเ่ จ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มคี าํ สังให้
่ เจ้าหนี้ได้รบั ชําระหนี้โดยไม่งดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ชอบหรือไม่ เห็นว่า
หลักเกณฑ์ใน การงดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ย่อมจะต้องเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่
ซึง่ ให้ทาํ ได้เฉพาะกรณีทผ่ี มู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีจะต้องชําระภาษีให้ครบจํานวนภายในกําหนดระยะเวลาตามทีก่ ฎ
กระทรวงฉบับดังกล่าวได้กาํ หนดไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๖ มิใช่เพียงแต่ยน่ื คําร้องเป็ นหนังสือตกลงยินยอมชําระ
ภาษีให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นลูกหนี้จงึ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั การ
งดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ นอกจากนัน้ เมือ่ ลูกหนี้ได้รบั แจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้มไิ ด้ยน่ื
คําคัดค้านการประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายภายใน ๔๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
การประเมิน จึงเป็ นการสละการใช้สทิ ธิคดั ค้านต่ออธิบดี สละสิทธิอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ และสละสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘๖, ๘๙ และ
๙๖ หนี้ภาษีของลูกหนี้ยอ่ มถึงทีส่ ดุ ดังนัน้ การทีเ่ จ้าพนักงาน พิทกั ษ์ทรัพย์มคี าํ สังให้
่ เจ้าหนี้ได้รบั ชําระหนี้โดย
ไม่งดหรือลดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของลูกหนี้ ฟงั ไม่ขน้ึ
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้ นี้ให้เป็ นพับ
(สมชาย พงษธา-ประมาณ ตียะไพบูลย์สนิ -อรพินท์ เศรษฐมานิต)
ศาลล้มละลายกลาง - นายวาส ลักษณ์เลิศกุล
ศาลอุทธรณ์ แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น

(ไม่มขี อ้ มูล)
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(ไม่มขี อ้ มูล)
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